DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 13 grudnia 2021 r.

Podpisany przez:
Lukasz Wilkiewicz

Poz. 4382

Data: 13.12.2021 12:39:54

UCHWAŁA NR LIV/1061/2021
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 2 grudnia 2021 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
"KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA
DOLINA SILNICY"
na obszarze miasta Kielce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 13721)) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. – brzmienie ustawy obowiązujące do dnia 21 października 2010r.2)
), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy wprowadzające
§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR
II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY" na
obszarze miasta Kielce, jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce uchwalonego uchwałą Nr 580/2000 r. Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
26 października 2000 r., z późn. zm.3) .
§ 2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3
WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY" na obszarze
miasta Kielce, w granicach określonych w § 3 ust. 1 i załączniku nr 1 do uchwały, zwany dalej „planem”.
§ 3. 1. Plan obejmuje obszar położony w północnej części Kielc, w rejonie ulic Warszawskiej, Radomskiej
i Sikorskiego.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) zmiana

tekstu jednolitego Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.
wymienionej ustawy ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804.
3) zmiany studium zostały dokonane 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., zmiana Nr 8 wprowadzona uchwałą Nr XL/987/2009 z dnia 17 września 2009 r., zmianą
Nr 9 wprowadzona uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r. oraz uchwałami Rady Miasta Kielce:
zmianą Nr 2 wprowadzoną uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010r., zmianą Nr 7 wprowadzona uchwałą Nr
X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r., zmianą Nr 11 wprowadzoną uchwałą Nr LVIII/1037/2014z dnia 20 marca 2014 r.
oraz zmianą Nr 12 wprowadzoną uchwałą Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 2014 r.
2) tekst
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1) rysunek planu, składający się z planszy podstawowej – część nr 1 i planszy infrastruktury technicznej –
część nr 2 - załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcia Rady Miasta Kielce na temat sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
w trakcie wyłożeń do publicznego wglądu - załącznik nr 2,
3) 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 - załącznik nr 3,
4) dane przestrzenne utworzone dla planu – załącznik nr 4.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci od 0º do 12º,
2) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º,
3) drodze serwisowej - należy przez to rozumieć jezdnię zbierająco-rozprowadzającą, drogę dojazdową lub
ciąg pieszo – jezdny, przejmującą ruch lokalny i umożliwiającą zjazd do przyległych do niej nieruchomości,
4) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu i wydzielające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania,
5) modernizacji systemów komunikacji i infrastruktury – należy przez to rozumieć, w ramach istniejących
systemów, wykonywanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu nowych rozwiązań
technicznych i materiałowych oraz zmianie charakterystycznych parametrów w zakresie nie wymagającym
zmiany granic pasa drogowego,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu i opisaną
w tekście, określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren,
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię: wykuszy, gzymsów, okapów, daszków, ganków,
balkonów, tarasów, loggii, schodów, pochylni, ramp, ewentualnie innych fragmentów elewacji, przy czym
elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2 m,
7) planie – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Kielce wraz z rysunkiem planu
stanowiącym załącznik nr 1 do tej uchwały,
8) powierzchni całkowitej – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą budynku według PN-ISO
9836:2015-12, tj. „sumę powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. Jako kondygnacja
mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu,
kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, w tym tarasy na dachach, oraz kondygnacje
techniczne lub kondygnacje magazynowe. (…)”,
9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowy według PN-ISO 9836:2015-12,
to jest „powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, która jest wyznaczona przez rzut
wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu; do powierzchni zabudowy nie zalicza się
powierzchni: elementów budynków ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, elementów
drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz,
okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, zewnętrznych obiektów pomocniczych, np. szklarni
i przybudówek”, „przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części
zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony”
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (t.j. Dz. U. poz. 1609)),
10) pylonie reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik reklamowy w formie pionowej, wolnostojącej
konstrukcji o wymiarach: maksymalny wymiar u podstawy do 3,5m, wysokość maksymalnie do 25 m,
11) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze
względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne; zgodnie z planem są nią:
a) tereny miejskiej zieleni parkowej ZP1, ZP2,
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b) strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem wyznaczone w terenach: KSU1, KDL3,
Mn2, MW1, MW2,
c) publiczny ciąg pieszo - rowerowy o charakterze rekreacyjnym, którego przebieg wyznaczono na rysunku
planu w sposób orientacyjny,
d) tereny ZN położone w strefie krajobrazowej „C” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz
poza obszarem strefy zalewowej Q 1% rzeki Silnicy,
12) reklamie świetlnej – należy przez to rozumieć nośniki reklamowe, które mogą przekazywać napisy lub
obrazy ruchome oraz urządzenia umożliwiające wyświetlanie napisów lub obrazów nieruchomych kolejno
po sobie w odstępie czasu,
13) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, składający się z dwóch
części:
a) część nr 1 – plansza podstawowa w skali 1: 1000,
b) część nr 2 – plansza infrastruktury technicznej w skali 1: 1000,
14) sieci infrastruktury technicznej – należy przez to rozumieć będące w eksploatacji 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,
15) strefie przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem – należy przez to rozumieć pas wolny od
zabudowy, niepodzielony ogrodzeniami, murami - fizycznymi barierami uniemożliwiającymi pieszą
i rowerową penetrację, zagospodarowany jako przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjną z zielenią
urządzoną, ciągami pieszo-rowerowymi, dojściami i dojazdami do budynków, placami zabaw dla dzieci,
skwerami, ławkami, obiektami małej architektury; w obrębie tej strefy zakazuje się lokalizacji miejsc
parkingowych dla samochodów, stacji transformatorowych, altan śmietnikowych, dojść i dojazdów, za
wyjątkiem obiektów podziemnych zlokalizowanych w całości poniżej poziomu terenu,
16) strefie zabudowy frontowej – należy przez to rozumieć pas terenu o szerokości 15,0m mierzony od
nieprzekraczalnej linii zabudowy w głąb terenu, od strony ulicy publicznej,
17) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element systemu informacji miejskiej (w tym tablice
porządkowe), tablice z nazwą ulicy, numery posesji, tablice informacji przyrodniczej i turystycznej, tablice
z oznaczeniem przyłączy infrastruktury technicznej oraz element systemu informacji dotyczący
funkcjonowania dworca autobusowego,
18) 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,
19) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć teren będący przedmiotem wniosku o pozwolenie na budowę
lub zgłoszenia,
20) terenowych urządzeniach sportowych i rekreacyjnych – należy przez to rozumieć urządzenia służące
uprawianiu sportu i rekreacji na otwartym powietrzu, między innymi takie jak: boiska sportowe, bieżnie,
skate - parki z wyposażeniem, skałki i ścianki wspinaczkowe, stoły do gier planszowych, drążki
gimnastyczne, place zabaw z urządzeniami, urządzenia do ćwiczeń siłowych itp.,
21) trasie rowerowej – należy przez to rozumieć nieprzerwany ciąg rozwiązań technicznych, zapewniających
spójny, bezpieczny i wygodny ruch rowerowy; trasę rowerową tworzą: ścieżki rowerowe, pasy dla
rowerów, ciągi pieszo-jezdne, ciągi pieszo-rowerowe, ulice w strefach ruchu uspokojonego z ograniczoną
prędkością, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne,
22) usługach ponadpodstawowych – należy przez to rozumieć usługi sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług takie jak: handel detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle,
usługi związane z zakwaterowaniem (za wyjątkiem schronisk młodzieżowych, domów letniskowych, pól
kempingowych, domów studenckich, internatów oraz burs szkolnych, hoteli pracowniczych), usługi
związane z wyżywieniem, usługi w zakresie informacji i komunikacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych
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nośników informacji, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, usługi administrowania i usługi
wspierające, usługi administracji publicznej i obrony narodowej, usługi w zakresie obowiązkowych
zabezpieczeń społecznych, usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie opieki zdrowotnej (za wyjątkiem
usług świadczonych przez szpitale), usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe i rekreacyjne, usługi
świadczone przez organizacje członkowskie, usługi naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku
osobistego i domowego, usługi indywidualne (za wyjątkiem usług cmentarzy i związanych
z przeprowadzaniem kremacji), oraz wszelkie inne usługi biurowe,
23) usługach podstawowych – należy przez to rozumieć usługi sklasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji
Wyrobów i Usług takie jak: handel detaliczny (za wyjątkiem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów
samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego), usługi związane
z wyżywieniem, usługi w zakresie informacji i komunikacji, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, usługi
związane z obsługą rynku nieruchomości, usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników
informacji, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, usługi administrowania i usługi wspierające, usługi
w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, usługi w zakresie edukacji, usługi w zakresie opieki
zdrowotnej (za wyjątkiem usług świadczonych przez szpitale), usługi kulturalne, rozrywkowe, sportowe
i rekreacyjne, usługi świadczone przez organizacje członkowskie, usługi naprawy i konserwacji
komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, usługi indywidualne (za wyjątkiem usług
cmentarzy i związanych z przeprowadzaniem kremacji),oraz wszelkie inne usługi biurowe,
24) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych
wszystkich budynków, położonych w granicach terenu inwestycji, do powierzchni tego terenu,
25) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek
powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycji,
26) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków,
b) wysokość obiektów budowlanych, nie wymienionych w lit. a, mierzoną od średniego poziomu terenu na
obwodzie obiektu, do najwyżej położonej części stanowiącej element tego obiektu,
27) zabudowie mieszkaniowo-usługowej – należy przez to rozumieć budynek usługowy, w którym znajduje się
nie więcej niż jeden lokal mieszkalny.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia, przedstawione na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice administracyjne Miasta Kielce,
2) granice obszaru objętego planem,
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem,
6) granice i obszar strefy zalewowej Q1% rzeki Silnica,
7) symbole literowo – cyfrowe terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach ich zagospodarowania.
2. Rysunek planu część nr 2 – plansza infrastruktury technicznej, ustalający zasady uzbrojenia terenu,
obowiązuje w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej.
3. „Prognoza oddziaływania na środowisko” oraz „Prognoza skutków finansowych uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” stanowią materiały planistyczne nie będące
przedmiotem niniejszej uchwały.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne.
§ 6. Na rysunku planu wyznaczono następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania, wydzielone za pomocą linii rozgraniczających i oznaczone symbolami literowo cyfrowymi:
1) U1÷7, U9÷10, U12÷16 – teren usług ponadpodstawowych,
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2) UP1 – teren usług publicznych,
3) UKS1 – teren usług kultu religijnego,
4) US1÷2 – teren usług sportu,
5) MN,U1÷2, MN,U4÷11 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej,
6) MW1÷3 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
7) MN3÷7, 9÷17 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
8) Mn2, 8 – teren zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności,
9) ZP1, ZP2 – teren miejskiej zieleni parkowej,
10) ZN1÷10 – teren zieleni naturalnej,
11) WS2÷5 – teren wód powierzchniowych śródlądowych - rzeka Silnica,
12) WS(KDG1)1 – teren wód powierzchniowych śródlądowych – do uregulowania koryto rzeki Silnicy,
docelowo ulica publiczna KDG1,
13) KDGP1÷4 – teren ulicy publicznej klasy GP – głównej ruchu przyspieszonego,
14) KDG1÷2 – teren ulicy publicznej klasy G – głównej,
15) KDZ1 – teren ulicy publicznej klasy Z – zbiorczej,
16) KDL1÷3, 5÷8 – teren ulicy publicznej klasy L – lokalnej,
17) KDD2÷11 – teren ulicy publicznej klasy D – dojazdowej,
18) KDP1 – teren publicznego ciągu pieszego,
19) KDW2÷5 – teren drogi wewnętrznej,
20) KSU1 – teren parkingu wielopoziomowego i pętli autobusowej,
21) KO1÷2 – teren urządzeń infrastruktury technicznej – oczyszczalnia wód deszczowych,
22) KP1 – teren urządzeń infrastruktury technicznej – pompownia ścieków komunalnych,
23) EE1÷2 – teren urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetycznej.
§ 7. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony: niezabudowane tereny zieleni
naturalnej ZN, stanowiące dolinę rzeki Silnicy oraz strefę A Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
2) cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania: ogólnodostępny
charakter planowanego publicznego ciągu pieszo – rowerowego o charakterze rekreacyjnym, stanowiącego
element łączący główne składowe kompozycji urbanistycznej planu (tereny miejskiej zieleni parkowej:
ZP1, ZP2 z terenami zieleni naturalnej ZN oraz z ulicą Warszawską i osiedlem mieszkaniowym Dąbrowa),
3) dla obiektów małej architektury ustala się:
a) zasady i warunki sytuowania: dopuszcza się sytuowanie w terenach: U1÷7, U9÷10, U12÷16, UP1,
UKS1, US1÷2, MN,U 1÷2, MN,U 4÷11, MW1÷3, MN3÷7, MN9÷17, Mn2, Mn8, ZP1, ZP2, KSU1,
KDL3, KDP1 oraz w terenach ZN położonych w strefie krajobrazowej „C” Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu i poza obszarem strefy zalewowej Q 1% rzeki Silnicy,
b) gabaryty: wysokość do 3,5m,
c) standardy jakościowe: nakaz harmonizowania obiektów małej architektury z charakterem miejsca
(poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę),
4) wymagania dotyczące tablic reklamowych, pylonów reklamowych, tablic informacyjnych i szyldów:
a) lokalizacja tablic reklamowych, pylonów reklamowych:
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- zakaz lokalizowania tablic reklamowych i pylonów reklamowych w terenach: ZP1, ZP2, ZN1÷10,
UKS1, US2, WS2÷5, WS(KDG1)1, publicznych: ulic, ciągu pieszego, drogach wewnętrznych oraz
w terenach urządzeń infrastruktury technicznej,
- zakaz lokalizowania wolnostojących tablic reklamowych, za wyjątkiem terenów: U1÷7, U9÷10,
U12÷16, UP1, US1, MN,U 1÷2, MN,U 4÷11, KSU1, w których dopuszcza się lokalizowanie jednej
tablicy reklamowej wolnostojącej na jedną działkę ewidencyjną o powierzchni pojedynczej tablicy
reklamowej maksymalnie 1,5 m2, z zastrzeżeniem tiret7,
- zakaz lokalizowania tablic reklamowych na ogrodzeniach, z zastrzeżeniem tiret 7,
- w terenach: U3÷5, U7, U9÷10, U12÷U13, U16, UP1, US1, MN,U 1÷2, MN,U 4÷11, MW1÷3,
MN3÷5, MN10÷17, Mn2, Mn8, lokalizacja tablic reklamowych na budynkach wyłącznie w części
parterowej w sposób nie przesłaniający otworów okiennych oraz elementów detali architektonicznych,
o powierzchni nie przekraczającej 1m2; suma powierzchni tablic reklamowych na jednej elewacji
budynku nie może przekraczać 5% jej powierzchni,
- w terenach: U1÷2, U6, U14÷15, KSU1 dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych na budynku
w sposób nie przesłaniający otworów okiennych oraz elementów detali architektonicznych; suma
powierzchni tablic reklamowych na jednej elewacji budynku nie może przekraczać 15% jej
powierzchni,
- w terenach: U1, U2, U6, U14, U15, KSU1, MN6, MN7, MN9 dopuszcza się lokalizację pylonów
reklamowych,
- ustalenia tiret 2, 3 nie dotyczą terenów: MN6, MN7, MN9,
b) lokalizacja szyldów i tablic informacyjnych:
- dopuszcza się lokalizowanie jednego szyldu o powierzchni do 0,5 m2 na jeden podmiot gospodarczy
na poziomie parteru budynku i na ogrodzeniu, z zastrzeżeniem tiret 2,
- w przypadku większej liczby podmiotów gospodarczych na jednej posesji, nakaz zgrupowania
wszystkich szyldów w pionie lub w poziomie, lub w inny harmonijny zblokowany układ
o powierzchni maksymalnie 0,5 m2 na 1 szyld,
- gabaryty tablic informacyjnych: powierzchnia do 1 m2,
- rodzaje materiałów tablic informacyjnych i szyldów: nie ustala się,
c) rodzaje materiałów tablic reklamowych: nakaz harmonizowania tablic reklamowych z charakterem
miejsca lub obiektu (poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje, regularną formę
i gabaryty),
d) zakaz lokalizowania reklam świetlnych, za wyjątkiem terenu U2,
5) zasady i warunki sytuowania ogrodzeń oraz standardy jakościowe:
a) gabaryty: wysokość do 1,8 m, w tym dopuszczenie podmurówki o wysokości do 0,5 m, z zastrzeżeniem
lit. f,
b) rodzaje materiałów budowlanych: pochodzenia naturalnego (drewno, kamień, metal, szkło, itp.),
z zastrzeżeniem lit. f,
c) od strony ulic publicznych i dróg wewnętrznych lokalizacja ogrodzenia w liniach rozgraniczających
tereny, z dopuszczeniem cofnięcia ogrodzenia w głąb działki budowlanej w uzasadnionych przypadkach
(takich jak np. brama wjazdowa),
d) od strony ulic publicznych, dróg wewnętrznych zakaz realizacji ogrodzeń pełnych oraz z betonowych
elementów prefabrykowanych, za wyjątkiem terenów: MN6, MN7, MN9,
e) zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Silnicy w odległości mniejszej niż 1,5m od linii
brzegu rzeki, a także zakaz lub nieumożliwianie przechodzenia przez ten obszar,
f) ustalenia lit. a, b nie dotyczą terenów: MN6, MN7, MN9,
6) nakazy, zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
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a) obszar objęty ustaleniami planu położony jest w zasięgu powierzchni ograniczających dopuszczalne
gabaryty obiektów budowlanych oraz naturalnych, wynikających z usytuowania lotniska w Masłowie;
obiekty budowlane oraz naturalne nie mogą naruszać powierzchni ograniczających przeszkody,
określonych na podstawie przepisów odrębnych,
b) nakaz kształtowania zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w zakresie dotyczącym w szczególności:
nieprzekraczalnej linii zabudowy, z zastrzeżeniem lit. c,
c) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz zwiększenie powierzchni użytkowej
maksymalnie o 20% istniejących w dniu wejścia w życie ustaleń planu budynków, położonych w części
lub w całości poza wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w terenach przeznaczonych
pod zabudowę oraz w terenach zieleni naturalnej ZN1÷10,
d) do czasu zagospodarowania zgodnie planem, dopuszcza się remonty i jednokrotną przebudowę lub
rozbudowę istniejących w dniu wejścia w życie ustaleń planu budynków, położonych w liniach
rozgraniczających ulic publicznych, przy zachowaniu ustaleń lit. e,
e) dla budynków, o których mowa w lit. d ustala się: zachowanie ich dotychczasowego użytkowania,
zwiększenie powierzchni całkowitej budynku maksymalnie o 15%, zachowanie istniejącej wysokości
budynku i geometrii dachu,
f) zakazy zgodnie z §14.
§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) na obszarze objętym planem występują tereny objęte formami ochrony przyrody, o których mowa w §10,
2) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi:
a) dla terenów: MN3÷7, 9÷17 – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) dla terenów: MW1÷3, Mn2, Mn8 – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego,
c) dla terenów: MN,U1÷2, MN,U4÷11, U7, U10, U12 i U13 – jak dla terenów mieszkaniowo –
usługowych,
d) dla terenu UP1 – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży,
e) dla terenów: US 1÷2, ZP1, ZP2 – jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych,
3) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz uchwałami Rady Miasta Kielce,
4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury
elektroenergetyki i telekomunikacji określone w przepisach odrębnych,
5) strefy oddziaływania od istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych:
a) 110 kV o łącznej szerokości 29,00 m (po 14,50 m licząc w obie strony od osi tej linii), wolne od
zabudowy i wysokiej roślinności; odległość ta może być zmniejszona po zasięgnięciu opinii zarządcy
linii, popartej obliczeniami wykonanymi na podstawie przepisów odrębnych, uzasadniającymi istnienie
dostatecznej ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska,
b) 15 kV o łącznej szerokości 15,00 m (po 7,50 m licząc w obie strony od osi tej linii) wolne od zabudowy
i wysokiej roślinności; odległość ta może być zmniejszona po zasięgnięciu opinii zarządcy linii, popartej
obliczeniami wykonanymi na podstawie przepisów odrębnych, uzasadniającymi istnienie dostatecznej
ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska.
§ 9. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się:
1) ochronę prawną kaplicy MB Pocieszenia - z połowy XIX wieku zlokalizowaną przy ulicy Szybowcowej,
znajdującą się w rejestrze zabytków pod nr 501 z dnia 16.09.1972r.,
2) zachowanie i ochronie podlegają stanowiska archeologiczne oznaczone symbolicznie na rysunku planu –
część nr 1:
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a) AZP 85-63 nr 9 (fragment naczyń glinianych z czasu średniowiecza),
b) AZP 85-63 nr 16 (fragment brzuśca naczynia glinianego z okresu wpływów rzymskich),
3) dla obiektów, o których mowa w pkt 2 obowiązuje:
a) zapewnienie warunków dla nadzoru archeologicznego lub badań archeologicznych w przypadku
podejmowania działań zmierzających do zmiany dotychczasowego zagospodarowania,
b) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga się podania informacji o obecności
stanowiska archeologicznego i ustawowych obowiązkach wynikających z tego faktu.
§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych:
1) wskazuje się na rysunku planu obszar położony w Kieleckim Obszarze Chronionego Krajobrazu:
a) w strefie krajobrazowej „A”, w obrębie której obowiązują zakazy i 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,
b) w strefie krajobrazowej „C”, w obrębie której obowiązują działania w zakresie czynnej ochrony
ekosystemów zawarte w uchwale, o której mowa w lit. a,
2) w granicach strefy krajobrazowej „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wyznacza się
w przeważającej części tereny zieleni naturalnej ZN celem kształtowania i rozwoju systemu
przyrodniczego miasta dla zachowania korytarzy ekologicznych w systemie powiązań przyrodniczych,
3) część terenu planu znajduje się w zasięgu rejonu eksploatacji RE Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP 417 Kielce, dla którego rysunek planu wskazuje granice pomiędzy obszarem najwyższej ochrony
ONO a obszarem wysokiej ochrony OWO; w zakresie ochrony wód podziemnych należy stosować
obowiązujące przepisy prawne,
4) wyznacza się granicę i obszar strefy zalewowej Q1%, w obrębie której zabrania się wykonywania robót
oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe,
w tym:
a) budowy obiektów budowlanych i wykonywania urządzeń wodnych, za wyjątkiem budowy
i przebudowy:
- obiektów budowlanych i realizacji urządzeń służących
zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,

utrzymaniu

i regulacji

wód

oraz

- obiektów mostowych,
- ulic publicznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- sieci infrastruktury technicznej,
b) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem 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 budową obiektów dopuszczonych w lit. a i regulacją lub utrzymywaniem wód,
a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz
z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie,
5) dla budynków istniejących w dniu wejścia w życie ustaleń planu, zlokalizowanych w obrębie strefy,
o której mowa w pkt 4 ustala się nakaz hydro zabezpieczenia ścian do wysokości 1,0 m od poziomu terenu
oraz hydroizolację najniżej położonego stropu (od spodu),
6) na obszarze objętym granicami opracowania niniejszego planu nie występują:
a) tereny górnicze,
b) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,
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7) ustala się obowiązek pokrycia zasięgiem sygnałów dźwiękowych syren alarmowych działających
w miejskim Systemie Wykrywania i Alarmowania.
§ 11. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenów zawarte zostały w Rozdziale 3 zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.
§ 12. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:
1) zasady umieszczania obiektów małej architektury: nakaz harmonizowania obiektów małej architektury
z charakterem miejsca (poprzez starannie dobrany materiał, właściwe proporcje i regularną formę) oraz
zgodnie z §7 pkt 3,
2) zasady umieszczania tablic reklamowych, pylonów reklamowych, tablic informacyjnych i szyldów zgodnie
z §7 pkt 4,
3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo – usługowych,
4) zasady umieszczania urządzeń technicznych:
a) zakaz lokalizacji urządzeń technicznych w sposób utrudniający użytkowanie terenu oraz wpływający
negatywnie na estetykę otoczenia,
b) zakaz lokalizacji wolnostojących stacji transformatorowych,
5) nakaz lokalizowania sieci infrastruktury technicznej poniżej poziomu terenu,
6) zasady umieszczania zieleni: zagospodarowanie z udziałem zieleni urządzonej zapewniające jej wysoką
jakość kompozycyjną i właściwe warunki dla długotrwałego rozwoju,
7) aranżowanie przestrzeni publicznej w sposób sprzyjający publicznej aktywności,
8) w rozwiązaniach projektowych przestrzeni publicznej uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych
i starszych.
§ 13. 1. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości ustala się
następujące zasady wydzielania nowych działek:
1) minimalną powierzchnię działki:
a) 160 m2 dla terenów: MN 3÷7, 9÷17, Mn2, Mn8, MN,U1÷2, MN,U4÷11,
b) 400 m2 dla terenów: MW1÷3,
c) 350 m2 dla terenów: U1, U3÷7, U9÷10, U12÷16,
d) 2000 m2 dla terenu U2,
e) 300 m2 dla terenu UP1,
f) 2000 m2 dla terenów US1÷2,
g) 2000 m2 dla terenu KSU1,
h) 600 m2 dla terenu UKS1,
i) 500 m2 dla terenu ZP1,
j) 20 m2 dla pozostałych terenów,
2) minimalną szerokość frontu działki:
a) 6 m dla terenów: MN 3÷7, 9÷17, Mn2, Mn8, MN,U1÷2, MN,U4÷11,
b) 8 m dla terenów: MW1÷3,
c) 10 m dla terenów: U1, U3÷7, U9÷10, U12÷16,
d) 20 m dla terenu U2,
e) 10 m dla terenu UP1,
f) 20 m dla terenów US1÷2,
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g) 20 m dla terenu KSU1,
h) 10 m dla terenu UKS1,
i) 10 m dla terenu ZP1,
j) 4 m dla pozostałych terenów,
3) kąt położenia granic wydzielanych działek w stosunku do linii rozgraniczającej pasa drogowego ustala się
nie mniejszy niż 60°,
4) każda nowo wydzielana działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej w rozumieniu przepisów
odrębnych,
5) ustalenia, o których mowa w pkt 1÷4 nie obowiązują w przypadku:
a) dokonywania podziałów pod ulice, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, dojścia i dojazdy, place, obiekty
i urządzenia infrastruktury technicznej oraz podziałów mających na celu powiększenie działek
macierzystych i uregulowanie spraw własnościowych, związanych z istniejącą zabudową,
b) podziałów istniejących działek, zgodnie z liniami rozgraniczającymi tereny.
2. Minimalne powierzchnie nowo wydzielonych działek budowlanych, zgodnie z ust. 1 pkt 1 i pkt 5.
3. Na obszarze objętym granicami planu nie wyznacza się terenów wymagających scaleń i podziałów
nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 14. W zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu, ustala się w obrębie całego obszaru objętego planem następujące zakazy:
1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz lokalizacji
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów
odrębnych, za wyjątkiem:
a) inwestycji celu publicznego z zakresu: dróg, sieci infrastruktury technicznej oraz łączności publicznej,
w rozumieniu przepisów odrębnych,
b) pozostałych inwestycji dopuszczonych ustaleniami planu,
2) nasadzenia zieleni ograniczającej widoczność kierowców w rejonie skrzyżowań i ogrodzeń,
3) zgodne z pozostałymi ustaleniami planu.
§ 15. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) układ komunikacyjny, który stanowią oznaczone na rysunku planu publiczne ulice, ciąg pieszy, drogi
wewnętrzne, wymagają budowy i rozbudowy do parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych
niniejszej uchwały,
2) podstawowy układ komunikacyjny w obszarze objętym ustaleniami planu, tworzą następujące ulice:
a) ulica Radomska (KDGP1÷4) – istniejąca droga krajowa nr 73 klasy G - planowana rozbudowa
do parametrów drogi dwujezdniowej i podwyższenie klasy technicznej do GP,
b) ulica Warszawska (KDG1, KDZ1, KDL5÷7) – istniejąca droga powiatowa klasy G - planowane
obniżenie klasy technicznej do Z na odcinku od centrum miasta do skrzyżowania z ulicą Witosa, na
dalszym odcinku klasa L,
c) planowana ulica KDG1÷2 - na przedłużeniu ulicy Witosa (od skrzyżowania z ulicą Warszawską do
skrzyżowania z ulicą Radomską), planowany ciąg drogi wojewódzkiej nr 745,
3) warunki powiązań układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym: za pośrednictwem drogi krajowej nr
73 (ulica Radomska) z drogą krajową S7 oraz drogą krajową S74, które wchodzą w skład podstawowej
sieci komunikacyjnej kraju,
4) uzupełniający układ komunikacyjny w obszarze objętym ustaleniami planu tworzą:
a) ulice publiczne klasy lokalnej:
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- istniejące: KDL1 (ulica Generała Władysława Sikorskiego), KDL2 (ulica Jana Nowaka
Jeziorańskiego), KDL 5÷7 (ulica Warszawska i jej fragmenty położone w granicach planu),
KDL8 (ulica Barczańska),
- planowane: KDL3,
b) ulice publiczne klasy dojazdowej:
- istniejące: KDD4 (ulica Starogórska), KDD 6 i 8 (ulica Północna), KDD7 (ulica Szybowcowa),
KDD10 (ulica Barczańska),
- planowane: KDD2÷3, KDD5, KDD9, KDD11,
c) drogi wewnętrzne: KDW2÷5,
d) publiczny ciąg pieszy KDP1,
e) planowany publiczny ciąg pieszo-rowerowy o charakterze rekreacyjnym (orientacyjny przebieg na
rysunku planu) dla zachowania połączeń w systemie ścieżek rowerowych wyznaczonych w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce,
f) planowana kładka pieszo - rowerowa (orientacyjna lokalizacja na rysunku planu) na przedłużeniu ulicy
Północnej, dla zachowania połączeń komunikacji pieszo-rowerowej między terenami położonymi po obu
stronach ulicy KDG1,
5) oznaczenie na rysunku planu orientacyjnej aranżacji pasów drogowych jest oznaczeniem informacyjnym elementy aranżacji pasa drogowego mogą podlegać zmianie i uszczegółowieniu w postępowaniach
administracyjnych, stosownie do zakresu rozstrzygania w tych sprawach,
6) nakaz zapewnienia na terenie inwestycji miejsc parkingowych dla samochodów, w tym pojazdów osób
niepełnosprawnych wyposażonych w kartę parkingową, w łącznej liczbie nie mniejszej niż:
a) na każdy budynek mieszkalny w zabudowie jednorodzinnej: 2 miejsca parkingowe oraz 1 miejsce
parkingowe na każde 100m2 powierzchni usługowej,
b) na 1 mieszkanie w budynku mieszkaniowym niskiej intensywności: minimum 1,2 miejsca parkingowego
(w tym miejsce parkingowe w garażu),
c) na 1 mieszkanie w budynku wielorodzinnym: minimum 1,2 miejsca parkingowego (w tym miejsce
parkingowe w garażu),
d) na każde 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym oraz w budynku
mieszkaniowym niskiej intensywności: minimum 1 miejsce parkingowe,
e) na każde 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego: minimum 1 miejsce parkingowe,
f) na jeden lokal mieszkalny w budynku usługowym: minimum 1 miejsce parkingowe,
g) na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych: 1 miejsce parkingowe,
h) na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w obiektach gastronomicznych: 5 miejsc parkingowych,
7) nakaz zapewnienia na terenie inwestycji miejsc parkingowych dla rowerów, w łącznej liczbie nie mniejszej
niż:
a) minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie w budynku wielorodzinnym oraz w budynku
mieszkaniowym niskiej intensywności,
b) minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego w budynku
wielorodzinnym oraz w budynku mieszkaniowym niskiej intensywności,
c) na każde 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego minimum 1 miejsce parkingowe,
d) na jeden lokal mieszkalny w budynku usługowym minimum 1 miejsce parkingowe,
e) minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2 powierzchni użytkowej w obiektach handlowych,
f) minimum 5 miejsc
gastronomicznych,

parkingowych

na

każde

50 m2

powierzchni

użytkowej

w obiektach
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g) minimum 20 miejsc parkingowych na terenach usług sportu oraz dodatkowe 1 miejsce parkingowe na
każde 50 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego zlokalizowanego w tym terenie,
8) ustalenia o których mowa w punktach 6 i 7 nie obowiązują dla terenu US1, dla którego obowiązują
ustalenia §32 ust. 2 punkty 6 i 7.
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala
się:
1) elementy składowe sieci infrastruktury technicznej, istniejące i planowane, którymi są:
a) system sieci wodociągowej, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym:
- W1 – istniejący wodociąg dosyłowy 600 mm Zagnańsk – Kielce,
- W2 – istniejący wodociąg dosyłowy drugiej strefy ciśnień 400 mm do Osiedla Dąbrowa,
- W3 – istniejący wodociąg dosyłowy 400 mm ze zbiornika „Szydłówek Górny” do zbiornika
„Świerczyny”,
- W4 – istniejący wodociąg dosyłowy trzeciej strefy ciśnień 400 mm do Osiedla Na Stoku,
- W5 – planowany wodociąg dosyłowy drugiej strefy ciśnień 300 mm, 200 mm, 150 mm,
- W6 – istniejąca i planowana uliczna sieć wodociągowa drugiej strefy ciśnień 150 mm, 125 mm,
100 mm, zlokalizowana na obszarze planu,
b) system grawitacyjno – tłocznej sieci kanalizacji ścieków komunalnych, oznaczony na rysunku planu
symbolem literowym:
- Ks1 – istniejący kanał ścieków komunalnych 300 mm, 400 mm w ulicy Generała Władysława
Sikorskiego,
- Ks2 – istniejący kanał ścieków komunalnych 300 mm w ulicy Wincentego Witosa,
- Ks3 – planowane rurociągi tłoczne ścieków komunalnych 125 mm, 100 mm oraz Kps1, Kps2, Ksp3,
Kps4 – planowane pompownie ścieków komunalnych,
- Ks4 – planowane kanały ścieków komunalnych 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm,
- Ks5 – istniejące i planowane kanały ścieków komunalnych 200 mm, 300 mm, 315 mm 400 mm
w ulicach: Warszawskiej, Szybowcowej, Północnej, Starogórskiej i Radomskiej,
- Kps1, Kps2, Kps3, Kps4 – planowane sieciowe pompownie ścieków komunalnych,
c) system grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym:
- Kd1 – istniejące kanały deszczowe 600 mm, 300 mm (ulicy Generała Władysława Sikorskiego),
w zlewni rzeki Silnicy,
- Kd2 – planowane kanały deszczowe 300 mm, 400 mm, 500 mm, 800 mm, 1000 mm, (w ulicy
Warszawskiej), w zlewni rzeki Silnicy - odprowadzające wody opadowe za pośrednictwem
oczyszczalni wód deszczowych, zlokalizowanej poza granicami planu,
- Kd3 – istniejące i planowane kanały deszczowe 200 mm, 400 mm, 500 mm, 800 mm (w ulicy
Radomskiej), odprowadzające wody opadowe do rzeki Silnicy za pośrednictwem planowanej
oczyszczalni wód deszczowych zlokalizowanej na terenie oznaczonym w planie symbolem KO2,
- Kd4 – planowane kanały deszczowe 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm (w ulicy Starogórskiej,
ulicy Radomskiej) w zlewni rzeki Lubrzanki, odprowadzające wody opadowe za pośrednictwem
planowanej oczyszczalni wód deszczowych OWD-1, zlokalizowanej na terenie, oznaczonym w planie
symbolem KDGP3,
- Kd5 – planowany kanał deszczowy 500 mm, odprowadzający wody opadowe do rzeki Silnicy za
pośrednictwem planowanej oczyszczalni wód deszczowych OWD-2, zlokalizowanej na terenie,
oznaczonym w planie symbolem KDG1,
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- Kd6 – planowane kanały deszczowe 300 mm, 600 mm (w ulicy Szybowcowej i ulicy Północnej),
odprowadzające wody opadowe do rzeki Silnicy za pośrednictwem planowanej oczyszczalni wód
deszczowych zlokalizowanej na terenie oznaczonym w planie symbolem KO1,
- Kd7 – istniejące i planowane kanały deszczowe 300 mm, 400 mm, 500 mm, (w ulicy Warszawskiej),
odprowadzające wody opadowe do rzeki Silnicy za pośrednictwem planowanej oczyszczalni wód
deszczowych OWD-3, zlokalizowanej poza granicami planu,
- Kd8 – planowane kanały deszczowe 300 mm, 1200 mm, (w ulicy Wincentego Witosa),
odprowadzające wody opadowe do rzeki Silnicy za pośrednictwem istniejącej oczyszczalni wód
deszczowych Si15 „Witosa”, zlokalizowanej poza granicami planu,
- Kd9 – planowany rów otwarty, odprowadzający oczyszczone ścieki deszczowe do rzeki Silnicy,
d) system sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym:
- Eg1 – istniejący gazociąg niskiego ciśnienia 200 mm,
- Eg2 – planowany gazociąg średniego ciśnienia 160 mm,
- Eg3 – planowana sieć gazociągów średniego ciśnienia 110 mm, 90 mm,
- Eg4 – istniejący i planowany gazociąg średniego ciśnienia 125 mm,
e) system sieci cieplnej oznaczony na rysunku planu symbolem literowym:
- Ec1 – planowany kanał sieci cieplnej,
- Ec2 – planowane kanały sieci cieplnej,
f) system elektroenergetyczny, oznaczony na rysunku planu symbolem literowym:
- Ee1 – istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, dla której
wyznaczono strefę oddziaływania, o której mowa w §8 pkt 5 lit. a,
- Ee2 – istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV, dla której
wyznaczono strefę oddziaływania, o której mowa w §8 pkt 5 lit. b,
g) kablowa sieć energetyczna średniego i niskiego napięcia – nie uwidoczniona na rysunku planu,
h) kablowa sieć teletechniczna, światłowodowa, itp. – nie uwidoczniona na rysunku planu,
2) warunki powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym:
a) system sieci wodociągowej – zasilany ze zbiornika wodociągowego „Szydłówek Górny” oraz z
istniejących poza granicami planu wodociągów dosyłowych drugiej strefy ciśnień: magistrala
wodociągowa 400 mm i wodociągi rozdzielcze 315 mm, 125 mm w ulicy Warszawskiej,
b) system grawitacyjno – tłocznej sieci kanalizacji ścieków komunalnych odprowadzający ścieki do
istniejącego, zbiorowego systemu kanalizacji ścieków komunalnych w zlewni rzeki Silnicy, którego
podstawowymi elementami są istniejące kanały:
- 300 mm, 400 mm w ulicy Generała Władysława Sikorskiego (zlokalizowane na obszarze planu),
- 225 mm, 400 mm, 600 mm w ulicach Warszawskiej i Wincentego Witosa (zlokalizowane
granicami planu),

poza

- 200 mm, 315 mm w ulicach Starogórskiej, Północnej, Szybowcowej i Radomskiej, odprowadzające
ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków „Sitkówka”.
c) system grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej – odprowadzający ścieki opadowe do istniejącego,
miejskiego systemu kanalizacji deszczowej w zlewni rzeki Silnicy, którego podstawowymi elementami
są istniejące kanały deszczowe:
- Ø300mm, Ø600mm w ulicy Generała Władysława Sikorskiego,
- odprowadzające wody opadowe do istniejącej oczyszczalni wód deszczowych „OWD Topolowa”
w zlewni rzeki Silnicy, zlokalizowanej poza granicami planu,
- Ø300mm, Ø1200 mm w ulicy Wincentego Witosa,
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- odprowadzające wody opadowe do istniejącej oczyszczalni wód deszczowych „OWD Witosa”
w zlewni rzeki Silnicy, zlokalizowanej poza granicami planu,
- Ø300mm, Ø1000 mm w ulicy Warszawskiej,
- odprowadzające wody opadowe w kierunku istniejącego wylotu wód deszczowych „Si14
Warszawska” w zlewni rzeki Silnicy, zlokalizowanego poza granicami planu,
- planowane na obszarze planu, odprowadzające wody opadowe do planowanych oczyszczalni wód
deszczowych w zlewni rzeki Silnicy oraz Lubrzanki,
d) system sieci gazowej – zasilany z istniejących poza granicami planu gazociągów średniego ciśnienia:
125 mm w ulicy Warszawskiej i 125 mm w ulicy Wincentego Witosa, wyprowadzonych ze stacji
redukcyjno-pomiarowej gazu Iº i IIº „Loefflera”, zlokalizowanej poza granicami planu,
e) system sieci cieplnej – powiązany z istniejącą magistralą sieci cieplnej biegnącą wzdłuż ulicy Generała
Władysława Sikorskiego, zlokalizowaną poza granicami planu,
f) system elektroenergetyczny - powiązany z istniejącymi napowietrznymi i kablowymi liniami niskiego,
średniego i wysokiego napięcia, znajdującymi się na obszarze planu i obszarów sąsiednich, zasilanymi
z głównego punktu zasilania „GPZ Północ” 110/15kV,
g) system teletechniczny powiązany z istniejącą na obszarze planu i poza granicami siecią kablową
zlokalizowaną w ulicach: Warszawskiej, Sikorskiego i Radomskiej.
3) zasady uzbrojenia terenu w sieci infrastruktury technicznej:
a) położenie i parametry techniczne sieci podlegają uszczegółowieniu, w dotyczących budowy tych sieci
postępowaniach administracyjnych – stosownie do zakresu rozstrzygania w tych sprawach,
b) przeznaczone do użytku powszechnego sieci infrastruktury technicznej powinny być lokalizowane
w projektowanych i adaptowanych pasach drogowych, oraz na innych terenach użytkowania publicznego
w sposób podporządkowany określonej w planie funkcji terenu,
c) w planowanych i istniejących pasach drogowych przeznaczonych do adaptacji, sieci infrastruktury
technicznej użytku powszechnego mogą być w przypadkach uzasadnionych sytuowane w sposób inny
niż przedstawiono na rysunku planu, gdy inwestor sieci w postępowaniach administracyjnych wykaże, że
odmienne usytuowanie nie utrudni przewidzianej w planie budowy, rozbudowy i modernizacji drogi oraz
usytuowania pozostałych sieci,
d) w przekrojach istniejących i planowanych pasów drogowych (poza jezdniami) należy uwzględnić
lokalizacje istniejących i planowanych linii kablowych elektroenergetycznych niskiego i średniego
napięcia, istniejących i planowanych kanalizacji telefonicznych, teletechnicznych i światłowodowych
nie uwidocznionych na rysunku planu; 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,
f) przyłącza nieruchomości do ciągów ulicznych sieci infrastruktury technicznej powinny w granicach pasa
drogowego wyznaczonego liniami rozgraniczającymi przebiegać prostopadle do osi podłużnej ulicy;
w technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przebieg skośny pod katem nie mniejszym niż
45O, do osi podłużnej ulicy, o ile nie utrudni to przyłączenia do sieci ulicznej nieruchomości sąsiednich,
g) stacje transformatorowe wolnostojące lub wbudowane mogą być lokalizowane na obszarach o różnym
przeznaczeniu, z wykluczeniem pasów drogowych i przestrzeni publicznych, jeżeli nie narusza to
wynikających z niniejszego planu przepisów szczegółowych oraz warunków zabudowy
i zagospodarowania terenów sąsiednich,
h) 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,
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i) sieci infrastruktury technicznej (istniejące) znajdujące się na podkładzie mapowym a nie pokazane
graficznie na rysunku planu, planszy infrastruktury technicznej, są to sieci planowane do likwidacji lub
modernizacji,
j) dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni ścieków i odcinków kanałów tłocznych
umożliwiających odprowadzanie ścieków komunalnych do układu podstawowego (grawitacyjnego),
k) odprowadzenie ścieków opadowych z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych powierzchni
potencjalnie zanieczyszczonych wymaga przed wprowadzeniem do odbiornika oczyszczenia z piasku
i substancji ropopochodnych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
l) do czasu rozbudowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz według indywidualnych rozwiązań,
m) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub zbiorowych źródeł ciepła, z zaleceniem
stosowania paliwa gazowego, energii elektrycznej, oleju niskosiarkowego lub odnawialnych źródeł
energii.
§ 16. 1. Dla terenu U6 ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia
i użytkowania terenu polegający na dopuszczeniu jego obsługi komunikacyjnej z ulicy publicznej KDGP2
(ulica Radomska) do dnia 31 grudnia 2040r.
2. Nakazuje się lokalizację zjazdu na teren U6 z ulicy KDGP2 (ulica Radomska) jak najbliżej linii
rozgraniczającej z terenem MN4, w miejscu orientacyjnej lokalizacji zjazdu z ulicy Radomskiej, zgodnie
z rysunkiem planu.
§ 17. Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na podstawie których określa się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określone zostały
w Rozdziale 3, zawierającym szczegółowe ustalenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe.
§ 18. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury
technicznej, dojść i dojazdów, parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,6,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL1,
b) od 1,3m do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy KDL1,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 19. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U2.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

mowa
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1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów
samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury
technicznej, dojść i dojazdów, parkingów ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 3,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL1,
b) od 1,3m do 1,9m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznych ulic: KDZ1 i KDL1,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 20. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U3.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów
samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty:
- wysokość budynków usługowych: maksymalnie 14,0 m,
- wysokość budynków gospodarczych i magazynowych, garaży wolnostojących: maksymalnie 5,5 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) od 3,0m do 9,7m od linii rozgraniczającej z terenem KDL1,
b) od 6,4m do 6,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDZ1 oraz z publicznej
ulicy: KDL1,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,
7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

o której

mowa
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§ 21. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U4.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów
samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 30% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty:
- wysokość budynków usługowych: maksymalnie 14,0 m,
- wysokość budynków gospodarczych i magazynowych, garaży wolnostojących: maksymalnie 5,5 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) od 3,5m do 5,4m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
b) w linii rozgraniczającej i 4,0 m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
c) w linii rozgraniczającej z terenem KSU1,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznych ulic KDL3, KDD4,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 22. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U5.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,6,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty:
- wysokość budynków usługowych: maksymalnie 14,0 m,
- wysokość budynków gospodarczych i magazynowych, garaży wolnostojących: maksymalnie 5,5 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
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a) od 1,5m do 1,8m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
b) 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDW2,
c) 2,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL1,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy KDD4 oraz z drogi wewnętrznej KDW2,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 23. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U6.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,6,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty:
- wysokość budynków usługowych: maksymalnie 14,0 m,
- wysokość budynków gospodarczych i magazynowych, garaży wolnostojących: maksymalnie 5,5 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
b) od 5,5m do 13,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP2,
c) od 7,3m do 13,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP1,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy KDD4 oraz zgodnie z §16.
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 24. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U7.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do
pojazdów samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa zlokalizowana powyżej pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku,
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
b) nakaz realizacji odrębnych wejść do części mieszkalnej i usługowej budynku,
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c) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,6,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 4,0m od linii rozgraniczających z terenami
KDL1, KDGP1 i KDL2,
6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy KDL2,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 25. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U9.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów
samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury
technicznej, dojść i dojazdów, parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
b) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem MN,U4, KDD11,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDZ1 oraz z publicznej
ulicy KDD11,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 26. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U10.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do
pojazdów samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa zlokalizowana powyżej pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku,
3) zasady zagospodarowania:
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a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
b) nakaz realizacji odrębnych wejść do części mieszkalnej i usługowej budynku,
c) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD5,
b) 2,0m i 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem ZP1,
c) 18,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
d) 18,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
e) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
f) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem Mn2,
g) 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD11,
6) zasady obsługi komunikacyjnej: z drogi serwisowej w publicznych ulicach: KDZ1, KDG1 oraz
z publicznych ulic: KDL3, KDD5,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 27. 1. Wyznacza się tereny usług ponadpodstawowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
U12÷U13.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do
pojazdów samochodowych, olejów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) przeznaczenie dopuszczalne: maksymalnie jeden lokal mieszkalny wbudowany w budynek usługowy,
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: budynków gospodarczych i magazynowych, garaży wolnostojących obiektów
małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, parkingów, ciągów pieszo rowerowych, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,9,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie lub strome,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
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a) U12:
- od 3,3m do 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL6,
- 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDD9,
- od 1,5m do 14,0m od linii rozgraniczających z terenem ZN9,
b) U13:
- od 6,1m do 6,7m od linii rozgraniczającej z terenem KDL6,
- od 5,8m do 6,7m od granicy obszaru objętego planem,
- od 1,4m do 18,8m od linii rozgraniczającej z terenem ZN2,
- od 31,3m do 34,7m od linii rozgraniczającej z terenem KDL7,
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) terenu U12 z publicznej ulicy KDL6 będącej fragmentem ulicy Warszawskiej, (położonej poza
granicami planu), dla której obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr
XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.) oraz z publicznej ulicy KDD9,
b) terenu U13 z publicznej ulicy KDL6 będącej fragmentem ulicy Warszawskiej, (położonej poza
granicami planu), dla której obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr
XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.), z ulicy Warszawskiej (położonej poza granicami planu), dla której
obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.) oraz z publicznej
ulicy KDL7,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne
§ 28. 1. Wyznacza się tereny usług ponadpodstawowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
U14÷U15.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury
technicznej, dojść i dojazdów, parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 60% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) U14:
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP4,
- 3,0m od granicy obszaru objętego planem,
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b) U15:
- 4,0m od linii rozgraniczających z terenami KDGP4, KDD10 i KDL8,
- 3,0m od granicy obszaru objętego planem,
5) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) terenu U14 z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDGP4,
b) terenu U15 z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDGP4 oraz z ulic publicznych: KDL8, KDD10,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 29. 1. Wyznacza się teren usług ponadpodstawowych, oznaczony na rysunku planu symbolem U16.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi ponadpodstawowe,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 70% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,8,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty:
- wysokość budynków usługowych: maksymalnie 14,0 m,
- wysokość budynków gospodarczych i magazynowych, garaży wolnostojących maksymalnie 5,5m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu: 3,0m od linii rozgraniczających z terenami
KDGP4, KDD10 i KDL8,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznych ulic: KDL8 i KDD10,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 30%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 30. 1. Wyznacza się teren usług publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem UP1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: usługi publiczne,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: obiektów sportowo – rekreacyjnych, terenowych
urządzeń sportowych, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
parkingów, ciągów pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50 % powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,5,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji,
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d) gabaryty: wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0 m przy dachach stromych oraz nie więcej niż 10,0 m
przy dachach płaskich,
e) geometria dachu: dach płaski lub stromy,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) od 3,7m do 4,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDL5,
b) 4,0m od linii rozgraniczających z terenami KDD7 i ZN7,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznej ulicy KDD7 oraz ulicy Warszawskiej (położonej poza
granicami planu), dla której obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej
w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.),
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 31. 1. Wyznacza się teren usług kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UKS1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: obiekty kultu religijnego, w tym również obiekty związane z przeznaczeniem, takie jak:
plebania, usługi,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: budynków gospodarczych i garaży wolnostojących,
placów, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, parkingów, ciągów
pieszo - rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,6,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty:
- zachowanie gabarytów (w tym wysokości) istniejącego zabytkowego budynku kaplicy,
- wysokość istniejącego budynku kościoła: maksymalnie 30,0 m,
- wysokość pozostałych budynków, z zastrzeżeniem tiret 4: maksymalnie 12,0 m przy dachach
stromych oraz maksymalnie 10,0 m przy dachach płaskich,
- wysokość budynków gospodarczych i garaży: maksymalnie 4,5 m,
e) geometria dachu:
- dachy płaskie lub strome, z zastrzeżeniem tiret 2,
- zachowanie geometrii dachu istniejącego budynku kaplicy oraz kościoła,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) od 1,7m do 6,0m do linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
b) od 3,5m do 3,9m do linii rozgraniczającej z terenem KDD7,
c) 6,0m do linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznych ulic: KDD7, KDD8 i z drogi serwisowej
w publicznej ulicy KDG1,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,
7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.

o której

mowa
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§ 32. 1. Wyznacza się teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem US1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: obiekty sportowe stanowiące cel publiczny, w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
parkingów, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ciągów
pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 0,9,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 30 % powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) 4,0m od granicy obszaru objętego planem,
b) od 5,0m do 8,0m od linii rozgraniczającej z terenem MN,U5,
c) od 4,4m do 7,1m od linii rozgraniczającej z terenem WS2,
d) od 96,2m do 98,5m od linii rozgraniczającej z terenem ZN3,
5) zasady obsługi komunikacyjnej: z ulicy Warszawskiej (położonej poza granicami planu), dla której
obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.),
6) miejsca parkingowe dla samochodów: minimum 1 miejsce parkingowe na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej obiektu usługowego, ale nie więcej niż 30, na terenie inwestycji,
7) miejsca parkingowe dla rowerów: minimum 20 oraz dodatkowe 1 miejsce parkingowe na każde 50 m2
powierzchni użytkowej obiektu usługowego, na terenie inwestycji,
8) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa

9) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 33. 1. Wyznacza się teren usług sportu, oznaczony na rysunku planu symbolem US2.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie: istniejący terenowy stadion sportowy - obiekt sportowy stanowiący cel publiczny,
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami,
2) zasady zagospodarowania: dopuszcza się realizację: terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
zadaszenia trybun, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ciągów
pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie
czynnego: minimalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji,
4) zasady obsługi komunikacyjnej: z publicznej ulicy KDD6,
5) miejsca parkingowe dla samochodów: jak dla terenu US1,
6) miejsca parkingowe dla rowerów: jak dla terenu US1,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa
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8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 34. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oznaczone na rysunku
symbolami MN,U 1÷2, MN,U 4÷11.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:
1) przeznaczenie:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi podstawowe,
c) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację:
- obiektów małej architektury,
- sieci infrastruktury technicznej,
- dojść i dojazdów,
- parkingów,
- zieleni urządzonej,
- budynków gospodarczych, magazynowych, garaży wyłącznie poza strefą zabudowy frontowej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
e) gabaryty: wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0 m przy dachach stromych oraz nie więcej niż 10,0 m
przy dachach płaskich, za wyjątkiem: budynków gospodarczych i garaży, dla których ustala się
wysokość nie więcej niż 4,5 m,
f) geometria dachu – dachy płaskie lub strome,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) MN,U1:
- od 5,4m do 6,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
- od 1,5m do 3,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
b) MN,U2:
- 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
- od 1,5m do 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
- od 1,0m do 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD3,
c) MN,U4:
- 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDZ1,
- 3,0m od linii rozgraniczającej z terenem U9,
- od 3,0m do 5,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD11,
- od 1,8m do 2,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD3,
d) MN,U5:
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- 3,0m od linii rozgraniczających z terenami US1 i KDD7,
- od 3,0m do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem ZN5,
e) MN,U6:
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL5 i od granicy obszaru objętego planem,
- od 1,0m do11,5m od linii rozgraniczającej z terenem ZN7,
f) MN,U7:
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL6,
- od 1,5m do 7,8m od linii rozgraniczającej terenem ZN9,
- od 4,0m do 4,3m od linii rozgraniczającej terenem KDD8,
g) MN,U8:
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL6,
- 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDD9,
- od 1,5m do 5,7m od linii rozgraniczającej z terenem ZN10,
h) MN,U9:
- w linii rozgraniczającej i do 10,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- od 2,5m do 4,0m od granicy obszaru objętego planem,
i) MN,U10:
- od 2,8m do 8,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- od 6,0m do 10m od linii rozgraniczającej terenem KDGP3,
j) MN,U11:
- od 2,0m do 7,3m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP1,
- 1,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDW2,
- od 3,5m do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
5) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) terenu MN,U1 z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDZ1 oraz z publicznej ulicy KDL3,
b) terenu MN,U2 z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDZ1 oraz z publicznych ulic: KDL3 i KDD3,
c) terenu MN,U4 z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDZ1 oraz z publicznych ulic: KDD3 i KDD11,
d) terenu MN,U5 z publicznej ulicy KDD7,
e) terenu MN,U6 z ulicy Warszawskiej, której fragment w planie oznaczony jest symbolem KDL5;
pozostała część ulicy Warszawskiej położona jest poza granicami planu i obowiązują dla niej ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego
uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.),
f) terenu MN,U7 z publicznej ulicy KDL6 będącej fragmentem ulicy Warszawskiej (położonej
częściowo poza granicami planu), dla której obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr
XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.) oraz z publicznej ulicy KDD8,
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g) terenu MN,U8 z publicznej ulicy KDL6 będącej fragmentem ulicy Warszawskiej (położonej
częściowo poza granicami planu), dla której obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr
XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.) oraz z publicznej ulicy KDD9,
h) terenu MN,U9 z ulicy Wincentego Witosa – KD035 (położonej poza granicami planu), dla której
obowiązują ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia
23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.),
i) terenu MN,U10 z drogi serwisowej (ulica Starogórska) w publicznej ulicy KDG1,
j) terenu MN,U11 z publicznej ulicy KDD4 oraz drogi wewnętrznej KDW2,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 35. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: MW1÷3.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe wbudowane w budynek mieszkalny, zajmujące nie więcej
niż 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: placów, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, sieci
infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni
urządzonej,
b) w terenach: MW1, MW3 dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią
działką budowlaną,
c) nakaz realizacji odrębnych wejść do części mieszkalnych i usługowych budynku,
d) nakaz realizacji w terenach MW1, MW2 strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie
dostępem,
e) zakaz realizacji murów oporowych, w sposób uniemożliwiający lub utrudniający komunikację pieszą,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,5,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 30% powierzchni terenu inwestycji,
f) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 19,0 m,
d) geometria dachu: dachy płaskie,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) MW1:
- od 1,5m do 7,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
- 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem MW2,
- 4,0m od granicy strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem wyznaczonej
w terenie MW1,
b) MW2:
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- 1,5m, 4m i 6m od granicy strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem
wyznaczonej w terenie MW2 po stronie północno – zachodniej tego terenu,
- 3,0m od granicy strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem wyznaczonej
w terenie MW2,
- minimum 2,5m od linii rozgraniczających z terenem KDL3,
- nieprzekraczalna linia zabudowy wewnątrz terenu, wydzielająca pas terenu wolny od zabudowy
szerokości 20,0m,
c) MW3:
- w linii rozgraniczającej i 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD2,
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
- od 7,0m do 9,7m od linii rozgraniczającej z terenem KDL1,
6) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) terenów: MW1, MW2 z publicznej ulicy: KDL3,
b) terenu MW3 z publicznych ulic: KDL1, KDL3, KDD2,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 36. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności oznaczone na rysunku planu
symbolami: Mn2, Mn8.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa zawierająca nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe wbudowane w budynek mieszkalny, zajmujące nie więcej
niż 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: budynków gospodarczych, garaży na potrzeby zabudowy mieszkaniowej,
placów, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść
i dojazdów, parkingów, ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej,
b) nakaz realizacji odrębnych wejść do części mieszkalnych i usługowych budynku,
c) w terenie Mn2 dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką
budowlaną,
d) nakaz realizacji w terenie Mn2 strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
e) gabaryty: wysokość zabudowy nie więcej niż 12,0 m,
f) geometria dachu: dachy płaskie lub strome,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) Mn2:
- od 1,6m do 7,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
- od 1,2m do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD3,
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- od 6,0m do 8,1m od linii rozgraniczającej z terenem KDD11,
- 2,0m od granicy strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem,
- 3,0m od linii rozgraniczającej z terenem U10,
b) Mn8:
- 7,0m od linii rozgraniczającej z terenami: KDW3, MN7,
- 7,5m od linii rozgraniczającej z terenem MN9,
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD6,
- 2,0m od linii rozgraniczającej z terenem ZP2,
- 3,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDW5,
6) zasady obsługi komunikacyjnej
a) terenu Mn2 z publicznych ulic: KDL3, KDD3, KDD11,
b) terenu Mn8 z publicznej ulicy KDD6 oraz z drogi wewnętrznej KDW5,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 37. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami: MN 3÷7, 9÷17.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: budynków gospodarczych i garaży wolnostojących na potrzeby przeznaczenia,
obiektów małej architektury, dojść i dojazdów, zieleni urządzonej,
b) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, za
wyjątkiem sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy pomiędzy:
- działkami nr ewid.: 525/2 i 526/2 a działką nr ewid. 521/5,
- działkami nr ewid.: 525/3 i 526/3 a działkami nr ewid.: 525/4 i 526/4,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 1,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 40% powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0 m przy dachach stromych oraz nie więcej niż 10,0 m
przy dachach płaskich, za wyjątkiem: budynków gospodarczych i garaży, dla których ustala się
wysokość nie więcej niż 4,5 m,
e) geometria dachu: dachy strome lub płaskie,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) MN3:
- od 3,5 do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
- 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDP1,
b) MN4:
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- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
- 8,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- od 3,5m do 9,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP2,
- od 3,5m do 7,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP3,
c) MN5:
- 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDP1,
- 1,5m i 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDL3,
- od 5,5m do 14,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD4,
d) MN6:
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD6,
- od 6,0m do 8,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDW4,
- w linii rozgraniczającej z terenem KDW3,
e) MN7:
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- w linii rozgraniczającej z terenem KDW3,
f) MN9:
- od 1,0m do 7,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- od 1,5 do 8,7m od linii rozgraniczającej z terenem KDD6,
- od 2,5m do 2,9m od linii rozgraniczającej z terenem KDD7,
- w linii rozgraniczającej z terenem KDW5,
g) MN10:
- od 2,2m do 2,6m od linii rozgraniczającej z terenem KDD7,
- od 3,0m do 8,7m od linii rozgraniczającej z terenem KDD6,
- od 2,5m do 3,5m od linii rozgraniczającej z terenem US2,
- od 3,1m do 14,5m od linii rozgraniczającej z terenem WS2,
h) MN11:
- od 2,6m do 3,9m od linii rozgraniczającej z terenem KDD7,
- od 1,2m do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
i) MN12:
- od 1,5m do 5,5m od linii rozgraniczającej z terenem ZN6,
- od 2,4m do 10,5m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
j) MN13:
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
- 4,2m do 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDG1,
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP3,
k) MN14:
- od 4,0m do 5,1m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
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- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenami KDGP3 i KDGP4,
l) MN15:
- od 2,5m do 4,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP4,
m) MN16:
- od 4,0m do 10,0m od linii rozgraniczającej z terenem ZN8,
- 1,5m od linii rozgraniczającej z terenem KO2,
- 6,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDGP4,
- 3,0m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
n) MN17:
- od 0,8m do 7,1m od linii rozgraniczającej z terenem KDD8,
- od 1,5m do 13,9m od linii rozgraniczającej z terenem ZN6,
5) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) terenu MN3 z publicznych ulic: KDL3, KDD4,
b) terenu MN4 z publicznej ulicy KDD4, z drogi serwisowej (ulica Starogórska) w publicznej ulicy KDG1,
c) terenu MN5 z publicznych ulic: KDL3, KDD4,
d) terenu MN6 z publicznej ulicy KDD6 oraz drogi wewnętrznej KDW4,
e) terenu MN7 z dróg wewnętrznych: KDW4, KDW3,
f) terenu MN9 z publicznych ulic: KDD6, KDD7, z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDG1 oraz drogi
wewnętrznej KDW5,
g) terenu MN10 z publicznych ulic: KDD6, KDD7,
h) terenu MN11 z publicznych ulic: KDD7, KDD8,
i) terenu MN12, z publicznej ulicy KDD8,
j) terenu MN13 z publicznej ulicy KDD8 oraz z dróg serwisowych w publicznych ulicach: KDG1,
KDGP3,
k) terenu MN14 z publicznej ulicy KDD8 oraz z drogi serwisowej w publicznych ulicach: KDGP3,
KDGP4,
l) terenów: MN15÷16 z publicznej ulicy KDD8 oraz z drogi serwisowej w publicznej ulicy KDPG4,
m) terenu MN17 z publicznej ulicy KDD8,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 20%,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 38. 1. Wyznacza się tereny miejskiej zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP1,
ZP2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie: miejska zieleń parkowa,
2) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury,
urządzonych zbiorników wodnych, sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych,
schodów, pochylni, kładki pieszo – rowerowej w terenie ZP1, której orientacyjne położenie znajduje się
na rysunku planu,
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b) dopuszcza się przekształcenie powierzchni terenu, w celu umożliwienia realizacji inwestycji, o których
mowa w lit. a,
c) zakaz budowy budynków,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie
czynnego: minimalnie 80 % powierzchni terenu inwestycji,
4) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) terenu ZP1 z publicznych ulic: KDL3, KDD5,
b) terenu ZP2 z publicznej ulicy KDD6,
5) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,
6) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%,

opłaty,

o której

mowa

7) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 39. 1. Wyznacza się tereny zieleni naturalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZN1÷10.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie: zieleń naturalna znajdująca się w obrębie doliny rzeki Silnicy, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) poza strefą krajobrazową „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz poza obszarem strefy
zalewowej Q 1% rzeki Silnicy możliwość:
a) urządzenia terenów zieleni miejskiej na bazie zieleni naturalnej,
b) budowy: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, ciągów pieszych i rowerowych,
3) zasady zagospodarowania: zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem: sieci infrastruktury
technicznej, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, obiektów i urządzeń służących utrzymaniu i regulacji
wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym, z uwzględnieniem pkt 2 niniejszego
paragrafu oraz §10 pkt 4,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie
czynnego: minimalnie 90 %; w przypadku, o którym mowa w pkt 2: minimalnie 80 %,
5) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: nie dotyczy,
6) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%,

opłaty,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 40. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych - rzeka Silnica, oznaczone na rysunku
planu symbolami: WS2÷5, dla których ustala się:
1) przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe - rzeka Silnica,
2) zasady zagospodarowania:
a) zakaz budowy obiektów budowlanych, za wyjątkiem: obiektów mostowych, przepustów w obrębie
terenów publicznych ulic oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną, w szczególności służących
utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,
b) zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów rzeki Silnicy oraz budowli, w tym murów, niebędących
urządzeniami wodnymi, tworzących brzeg, a także gruntów pokrytych śródlądowymi wodami
powierzchniowymi, za wyjątkiem budowy obiektów mostowych, przepustów w obrębie terenów
publicznych ulic,
c) na realizację planowanych w obrębie rzeki Silnicy przedsięwzięć wymagane jest, zgodnie z przepisami
odrębnymi uzyskanie zgody wodnoprawnej,
d) zakaz lokalizacji miejsc parkingowych,
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e) nakaz utrzymania obudowy biologicznej rzeki, za wyjątkiem drzew i krzewów,
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie
czynnego - minimalnie 90 %,
4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: nie dotyczy,
5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%,

opłaty,

o której

mowa

6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
2. Wyznacza się teren wód powierzchniowych śródlądowych – fragment koryta rzeki Silnicy do
uregulowania, docelowo ulica publiczna KDG1 oznaczony na rysunku planu symbolem WS(KDG1)1, dla
którego ustala się:
1) dopuszcza się budowę obiektów mostowych, przepustów oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną,
w szczególności służących utrzymaniu i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem
powodziowym,
2) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 1%,

opłaty,

o której

mowa

3) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 41. 1. Wyznacza się teren parkingu wielopoziomowego i pętli autobusowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem KSU1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: parking wielopoziomowy, pętla autobusowa, miejsce obsługi pasażerów
komunikacji zbiorowej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi ponadpodstawowe,
3) zasady zagospodarowania:
a) dopuszcza się realizację: obiektów małej architektury, sieci infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów,
ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, placów, zieleni urządzonej,
b) nakaz realizacji strefy przestrzeni otwartej, z nielimitowanym fizycznie dostępem,
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 50 % powierzchni terenu inwestycji,
b) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalnie 2,0,
c) udział terenu biologicznie czynnego: minimalnie 20 % powierzchni terenu inwestycji,
d) gabaryty: wysokość zabudowy: maksymalnie 14,0 m,
e) geometria dachu: dachy płaskie,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu:
a) od 7,2m do 10,3m od linii rozgraniczającej z terenem KDL1,
b) 3,0m od linii rozgraniczających z terenami KDD2 i KDL3,
c) 5,0m od granicy strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem,
6) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z publicznych ulic: KDD2, KDL1, KDL3,
7) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa

8) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 42. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDGP1÷4, dla których ustala się:
1) przeznaczenie: ulica (fragment ulicy) publicznej, klasy głównej ruchu przyspieszonego – GP,
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2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) dwie jezdnie po dwa pasy ruchu,
b) drogi serwisowe obsługujące tereny przyległe,
c) trasa rowerowa w drodze serwisowej,
d) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
- KDGP1 od 30,7 m do 244,2 m,
- KDGP2 od 53,3 m do 65,1 m,
- KDGP3 od 18,2 m do 133,4 m,
- KDGP4 od 18,2 m do 59,4 m,
e) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
f) zakaz bezpośredniej obsługi
z zastrzeżeniem lit. g oraz §16,

komunikacyjnej

terenów

z jezdni

głównych

planowanej

ulicy,

g) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów z dróg serwisowych zlokalizowanych w pasie drogowym
ulic: KDGP3 i KDGP4, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 43. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDG1÷2, dla których ustala się:
1) przeznaczenie: ulica publiczna, klasy głównej – G,
2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku,
b) drogi serwisowe,
c) chodniki i trasy rowerowe,
d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
e) w KDG1:
- rondo na skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej i Wincentego Witosa,
- pętla autobusowa,
- oczyszczalnia wód deszczowych,
- dopuszcza się uregulowanie fragmentu koryta rzeki Silnicy oraz budowę: obiektów mostowych,
przepustów oraz urządzeń związanych z gospodarką wodną, w szczególności służących utrzymaniu
i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,
- kładka pieszo - rowerowa, której orientacyjne położenie znajduje się na rysunku planu,
f) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
- KDG1 od 30,7 m do 244,2 m,
- KDG2 od 12,0 m do 154,0 m,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 44. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ1, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie: ulica publiczna, klasy zbiorczej – Z,
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2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
b) drogi serwisowe,
c) trasa rowerowa,
d) chodniki przy drogach serwisowych od strony zabudowy,
e) szerokość w liniach rozgraniczających do 51,7 m, zgodnie z rysunkiem planu,
f) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 45. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDL1, KDL2, KDL3, dla których
ustala się:
1) przeznaczenie: ulice publiczne, klasy lokalnej – L,
2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
b) chodniki obustronne,
c) trasa rowerowa w ulicach KDL1, KDL2 a w terenie KDL3 elementy infrastruktury rowerowej
zapewniającej bezpieczne i spójne połączenie z istniejącym i planowanym systemem tras rowerowych,
d) nakaz realizacji w ulicy KDL3 strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem,
e) dopuszcza się realizację:
- parkingów w liniach rozgraniczających terenu KDL1, z zastrzeżeniem że stanowiska postojowe
nie mogą być dostępne bezpośrednio z jezdni ulicy lokalnej,
- obiektów małej architektury w strefie przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem
terenu KDL3,
f) w terenie KDL3 kładka dla pieszych i rowerzystów,
g) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
- KDL1 od 18,4 m do 36,0 m,
- KDL2 od 15,3 m do 25,4 m,
- KDL3 od 12,8 m do 69,0 m,
h) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 46. Wyznacza się tereny ulicy publicznej, oznaczonej na rysunku planu symbolami: KDL5, KDL6,
KDL7 - fragmenty pasa drogowego ulicy Warszawskiej, dla której obowiązują ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego uchwałą Nr XXXV/701/2004
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 47,
poz. 622 z 7.03.2005r.), dla której ustala się:
1) przeznaczenie: ulica publiczna, klasy lokalnej – L,
2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
- KDL5 od 4,0 m do 4,3 m,
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- KDL6 od 2,0 m do 4,6 m,
- KDL7 od 12,0 m do 16,3 m,
b) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 47. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDL8 ulica Barczańska, dla którego
ustala się:
1) przeznaczenie: ulica publiczna, klasy lokalnej – L,
2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
b) chodnik jednostronny lub dwustronny,
c) szerokość w liniach rozgraniczających: od 13,6 m do 20,3 m, zgodnie z rysunkiem planu,
d) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 48. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDD2÷11, dla których ustala się:
1) przeznaczenie: ulice publiczne, klasy dojazdowej – D,
2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu,
b) chodniki jednostronne lub dwustronne,
c) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
- KDD2 od 25,5 m do 66,2 m,
- KDD3 od 6.0 m na odcinku łączącym z terenem KDL3 do 34,3 m,
- KDD4 - ul. Starogórska od 11,7 m do 56,5 m,
- KDD5 od 7,7 m do 19,5 m,
- KDD6 - ul. Północna od 10,0 m do 126,2 m,
- KDD7 - ul. Szybowcowa od 10,0 m do 29,1 m,
- KDD8 - ul. Północna od 11,3 m do 18,4 m,
- KDD9 od 16,0 m do 43,0 m,
- KDD10 - ul. Barczańska od 19,0 m do 32,1 m,
- KDD11 od 9,9 m do 19,2 m,
d) w terenie KDD6: plac do zawracania pojazdów, zieleń urządzona oraz kładka pieszo - rowerowa, której
orientacyjne położenie znajduje się na rysunku planu,
e) w terenach: KDD7, KDD8, KDD9, dopuszcza się budowę: obiektów mostowych, przepustów oraz
urządzeń związanych z gospodarką wodną, w szczególności służących utrzymaniu i regulacji wód oraz
zabezpieczeniu przed zagrożeniem powodziowym,
f) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
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4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 49. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW2÷5, dla których ustala się:
1) przeznaczenie: drogi wewnętrzne,
2) parametry i wskaźniki oraz zagospodarowanie terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
- KDW2 od 7,6 m do 27,3 m,
- KDW3 od 4,5 m do 4,9 m,
- KDW4 od 6,0 m do 13,6 m,
- KDW5 od 4,6 m do 15,1 m,
b) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
4) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 50. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDP1, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie: publiczny ciąg pieszy,
2) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających: 3,0 m,
b) udział terenu biologicznie czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach rozgraniczających,
3) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury,
4) stawka procentowa, na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynosi 10%,
5) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 51. 1. Wyznacza się tereny urządzeń infrastruktury technicznej – oczyszczalnia wód deszczowych,
oznaczone na rysunku planu symbolami: KO1÷2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie: oczyszczalnia wód deszczowych,
2) zasady zagospodarowania: zieleń urządzona,
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie czynnego minimum 10 %
powierzchni terenu inwestycji,
4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) KO1 z publicznej ulicy KDD7,
b) KO2 z publicznej ulicy KDD9,
5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa

6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 52. 1. Wyznacza się teren urządzeń infrastruktury technicznej – pompownia ścieków komunalnych,
oznaczony na rysunku planu symbolem KP1.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie: pompownia ścieków komunalnych,
2) zasady zagospodarowania: zieleń urządzona,
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3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie czynnego minimum 10 %
powierzchni terenu inwestycji,
4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu: z ulicy publicznej KDD8,
5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa

6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
§ 53. 1. Wyznacza się tereny urządzeń infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, oznaczone na
rysunku planem symbolami: EE1÷2.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) przeznaczenie: stacja trafo,
2) zasady zagospodarowania: zieleń urządzona,
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: udział terenu biologicznie czynnego: minimum 10 %
powierzchni terenu inwestycji,
4) zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
a) EE1 z ulicy publicznej KDZ1 poprzez teren U9,
b) EE2 z ulicy Warszawskiej (położonej poza granicami planu), dla której obowiązują ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II w Kielcach uchwalonego
uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego Nr 47, poz. 622 z 7.03.2005r.),
5) wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę do określenia opłaty,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 10%,

o której

mowa

6) pozostałe ustalenia zgodnie z Rozdziałem 2 – ustalenia ogólne.
Rozdział 4.
Przepisy uzupełniające.
§ 54. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
§ 55. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 56. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce
Jarosław Karyś
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LIV/1061/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 2 grudnia 2021r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Kielce
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY"
na obszarze miasta Kielce.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Rada Miasta Kielce po zapoznaniu się
z uwagami podtrzymuje stanowisko Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do trzykrotnie wykładanego do publicznego wglądu
projektu ww. planu, które przedstawia się następująco:

Lp.
1
1.

2
14.03.2018

3
Prośba o zmianę przeznaczenia terenu
dla części działki nr ewid. 608/1 w
obrębie 0007 przy ul. Warszawskiej z
terenów usług ponadpodstawowych na
teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej.

4
608/1

5
-

1

uwaga
nieuwzglę -dniona

Treść
uwagi

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzględniona

Data
wpływu
uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

I wyłożenie do publicznego wglądu marzec/kwiecień 2018r.

Uzasadnienie

6
Uwaga
nieuwzględniona

7
Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w
obowiązującym
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce przedmiotowa
działka leży w obrębie terenu zabudowy o przewadze funkcji
usług ogólnomiejskich metropolitalnych (ponadpodstawowych).
Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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2.

3.

19.03.2018

23.03.2018

Składający uwagę wnosi następujące
spostrzeżenie:
Projekt nie przewiduje zabudowy
północno – zachodniej strony ulicy
Północnej, po stronie numerów
nieparzystych. Argumentami
przemawiającymi za zabudową są:
1. W ulicy są już poprowadzone media.
2. Po stronie nieparzystej są już 3 domy
na początku i jeden na końcu ulicy.
3. Pas przyległy do ulicy został
wysypany i wyrównany w roku 2000
z inicjatywy właścicieli gruntów,
podczas budowy marketu OBI przy
ul. Zagnańskiej.
4. Odległość rzeki od ulicy dochodzi do
80m.
5. Wykorzystując część pasa gruntów
między ulicą a rzeką, można by
pozyskać kilkanaście
pełnowymiarowych działek
budowlanych.
Prośba o zmianę terenu ZP1 miejska
zieleń parkowa na tereny mieszkaniowo
– usługowe.
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-

-

Uwaga
nieuwzględniona

Teren znajdujący się po stronie zachodniej ulicy Północnej nie
może być przeznaczony pod zabudowę, ponieważ położony jest
w strefie krajobrazowej „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, w obrębie której, zgodnie z § 5 Uchwały
XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27
września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr
293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

-

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Uwaga została uwzględniona w części. Teren ZP1 nie może być
przeznaczony w całości pod tereny budowlane, ponieważ w
obowiązującym
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania miasta Kielce w tym rejonie została
wyznaczona strefa miejskiej zieleni parkowej – tereny
rekreacyjno wypoczynkowe, w obrębie której zieleń parkowa
powinna stanowić minimum 60% powierzchni tej strefy. Mając
na uwadze powyższe teren ZP1 zostanie zredukowany w taki
sposób, by stanowił min 60% powierzchni strefy wyznaczonej
w studium.
Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

2
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4.

03.04.2018

Prośba o zmianę terenu pasa zieleni na
tereny pod zabudowę mieszkaniową.

604

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w
obowiązującym
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce część
przedmiotowej działki leży w obrębie strefy miejskiej zieleni
parkowej – tereny rekreacyjno wypoczynkowe, w której zieleń
parkowa powinna stanowić minimum 60% powierzchni tej
strefy.
Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

5.

03.04.2018

Prośba o zmianę terenu pasa zieleni na
tereny pod zabudowę mieszkaniową.

602/2

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w
obowiązującym
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce część
przedmiotowej działki leży w obrębie strefy miejskiej zieleni
parkowej – tereny rekreacyjno wypoczynkowe, w której zieleń
parkowa powinna stanowić minimum 60% powierzchni tej
strefy.
Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

6.

03.04.2018

836/8

Uwaga
uwzględniona

-

7.

10.04.2018

Wniosek o przesunięcie zaprojektowanej
za domem mieszkalnym ulicy.
Zaprojektowana ulica jest za blisko
istniejącego domu mieszkalnego.
Fragment działki jest zagospodarowany,
rosną tam duże drzewa, krzewy, które
będą wycięte. Wniosek o przesunięcie
zaprojektowanej ulicy o ok. 20-30 m w
kierunku ul. Sikorskiego.
1. Wnioskuję o poszerzenie obszaru
zabudowy jednorodzinnej MN3
między ulicą Starogórską a
planowana drogą KDL3. Obecne
rozwiązanie mimo zastosowanej
nowej drogi publicznej utrudniają
nam, jako mieszkańcom, stworzenia
drugiej linii zabudowy, co za tym
idzie rozwoju terenu. W aktualnym

600,
601

-

Uwaga
nieuwzględniona

-

Ad1.
Uwaga nie może być uwzględniona. Teren MN3 posiada w
projekcie planu szerokość 75m, co umożliwia utworzenie
drugiej linii zabudowy od ulicy KDL3. Ulica KDL3 jest
niezbędna do obsługi komunikacyjnej wszystkich terenów
budowlanych wyznaczonych w projekcie planu.
Ad2.
Uwaga

3

nie

może

być

uwzględniona,

ponieważ

w
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planie nowa zabudowa
jednorodzinna na wielu działkach
jest niemożliwa poprzez istniejące
już budynki usytuowane w pobliżu
planowanej drogi. Mimo
zastosowania kolejnej drogi lokalnej
KDL3, plan jest korzystny wyłącznie
dla przyszłych mieszkańców bloków,
pomijając potrzeby obecnych
mieszkańców.
2. Teren zieleni miejskiej ZP1
ponownie mimo dostępu do drogi
blokuje zabudowę jednorodzinną.
Proszę o uwzględnienie zamiany
terenu zieleni ZP1 na mieszczący się
w sąsiedztwie teren zabudowy
mieszkaniowej niskiej
intensywności, lub teren zabudowy
jednorodzinnej.
3. Jako właściciel działki 600 i 601
wnoszę również o usunięcie z planu,
terenu publicznego ciągu pieszego
KDP2. Przebiegający w sąsiedztwie
mojego domu zbudowanego w części
z konstrukcji drewnianej, szlak
pieszy znacznie przyczyni się do
pogorszenia komfortu użytkowania i
spokojnego zamieszkiwania
nieruchomości jej wszystkim
domownikom. Niejednokrotnie
staraliśmy się o poszerzenie naszej
działki o teren projektowanego
szlaku pieszegoKDP2 przez jego
wykupienie, jednak dotychczas było
to niemożliwe przez brak innego
dostępu do nieruchomości do której
prowadzi wyżej wymieniona droga.
Obecny plan przewiduje inny dostęp
do nieruchomości przez
zastosowanie drogi publicznej, co za
tym idzie daje nam możliwość

Poz. 4382

obowiązującym
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce część
przedmiotowej działki leży w obrębie strefy miejskiej zieleni
parkowej – tereny rekreacyjno wypoczynkowe, w której zieleń
parkowa powinna stanowić minimum 60% powierzchni tej
strefy.
Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad3.
Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ komunikacja
piesza pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MN 3 i MN5 a terenami zabudowy
wielorodzinnej MW2 musi być zapewniona. Przejście to jest
elementem składowym pieszego ciągu komunikacyjnego
łączącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
terenami zabudowy wielorodzinnej oraz zielenią parkową ZP1,
stanowiącą przestrzeń publiczną w obszarze opracowania
planu.

4
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8.

16.04.2018

9.

23.04.2018

wykupienia terenu KDP2 i
wdrożenia jej w granice naszej
nieruchomości. Takie rozwiązanie
byłoby korzystne zarówno dla
właścicieli terenu przeznaczonego na
KDP2 jak i dla nas i naszych
sąsiadów przez zapewnienie
prywatności i spokoju w obrębie
zamieszkiwanej posesji. Proszę o
zrozumienie, tym bardziej, że do tej
pory jest to miejsce nocnych libacji
alkoholowych co sprawia nam jak i
sąsiadom znaczne problemy. Myślę,
że jedynie całkowite wyłączenie z
użytkowania publicznego tego terenu
może rozwiązać ten problem.
Wniosek o przeznaczenie działki nr
ewid. 369 pod zabudowę jednorodzinną.

Wniosek dotyczący działek:
1. Zlikwidować teren zieleni parkowej
z działek nr ewid.: 615/4 i 613/4,
2. Zlikwidować przestrzeń publiczną z
działek nr ewid.: 613/4, 615/4, 616/6
z drogi KDL3,
3. Przesunąć ciąg pieszy KDP1 na
działkę sąsiednią po stronie
południowej od działki nr 616/6.
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369

-

Uwaga
nieuwzględniona

613/4,
615/4
616/6

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Teren znajdujący się po stronie zachodniej ulicy Północnej nie
może być przeznaczony pod zabudowę, ponieważ położony jest
w strefie krajobrazowej „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, w obrębie której, zgodnie z § 5 Uchwały
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 obowiązuje zakaz lokalizowania
obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.
Ad1.
Uwaga uwzględniona.
Ad2.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. fragmenty działek położone
w obrębie planowanej drogi KDL3 zostaną przeznaczone pod
zabudowę wielorodzinną. Niemniej jednak strefa przestrzeni
otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem pozostanie z
uwagi na to, że stanowi ona część trasy przelotu nietoperzy,
której korytarz został wystudiowany i zachowany w tym planie.
Korytarz ten powinien zostać niezbudowany.

04.05.2018
Do punktu nr 1 przesłano w załączniku
rysunek obrazujący zmianę o jaką
wniesiono.

Ad3.
Uwaga uwzględniona w części – usunięto ciąg pieszy KDP1 ale
5
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wprowadzono strefę przestrzeni otwartej z nielimitowanym
fizycznie
dostępem
pomiędzy
terenami
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej MW1 i MW2, która
zagwarantuje połączenie piesze w tym rejonie planu.
10.

26.04.2018

Wnioskująca nie zgadza się na
wyznaczenie na jej działce tereny zieleni
parkowej ZP1.

611

Uwaga
uwzględniona

Nie może wyrazić zgody na tak
proponowane zagospodarowanie
przestrzenne działki nr 611, której w
proporcjonalnej części jest właścicielem.
Stanowisko jej wynika z faktu, że na
podstawie udzielonej jej przez
Prezydenta miasta Kielce decyzji nr
406/2017 z dnia 04.12.2017 o warunkach
zabudowy, poczyniła już szereg
stosownych działań mających na celu jej
zrealizowanie. Proponowana zmiana
planowanego zagospodarowania
przestrzennego jest sprzeczna z
powyższą decyzją, i wnioskująca w
żaden sposób nie odstąpiła jak i
przyszłości nie planuje podejmować
takiej decyzji.
Na działce 611 już dwukrotnie została
wydana decyzja o warunkach zabudowy.
Pierwsza nr 369/2004 z dnia 16 września
2004 roku, a druga o nr 406/2017 z dnia
04 grudnia 2017r. Wniosek z tego, że nie
ma przeciwskazań na zabudowę na
niniejszej działce.
Jeśli tereny parkowe na działce 611
zaplanowane są ze względu na
przebiegające rowy melioracyjne
(głównie na działce 609), to dodaję, że
po konsultacji z projektantem posiadam
rozwiązanie na przeprowadzenie ich po
6

-

-
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granicach działek.

11.

29.04.2018

12.

30.04.2018

Jeśli mpzp zostanie ustalony w
wyłożonym dnia 02 marca 2018r.
projekcie pozostanę we władaniu z
bezwartościową działką, na której nie
zrealizuje planowanych inwestycji
budowlanych. Tym samym w ramach
planowanych zmian wnoszę o
wydzielenie obrębu działek 611 i 609 z
uwzględnieniem ich do celu i na warunki
budowlane.
Prośba o przesłanie tekstu bądź linku do
aktualnie obowiązującego mpzp dla
obszaru jak w temacie.
Komitet od 2008r. podejmuje działania
zmierzające do utworzenia skweru w
dolinie rz. Silnicy w pobliżu
skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul.
Witosa. Dnia 18.09.2008 Komitet
wystąpił do Prezydenta Miasta Kielce z
wnioskiem do sporządzającego mpzp
aby w pracach nad planem działki nr
522/2 oraz nr 523/2 objąć zapisem
„terenów zielonych o charakterze
ogólnodostępnym” oraz „terenów
komunikacji pieszej w zieleni”. Wniosek
został częściowo uwzględniony , gdyż w
aktualnym projekcie mzpzp w/w działki
zostały przeznaczone pod „tereny zieleni
naturalnej” (ZN1-ZN4). Jednakże przez
sam środek terenu zaplanowano drogę
KDG1, co Komitet - po uwzględnieniu
potrzeb komunikacyjnych miasta –
ocenia neutralnie. Konsultowany
obecnie projekt mpzp w większej
części jest przez Komitet oceniany
pozytywnie.

-

-

-

Treść maila nie zawiera uwagi do planu, w związku z tym nie
podlega rozpatrzeniu.

Cały obszar
planu

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Ad1.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. teren zieleni parkowej ZP1
pozostanie w planie, jako min 60% wyznaczonej w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kielce w obrębie zabudowy usługowej przy ulicy
warszawskiej strefie miejskiej zieleni parkowej. Ustalenia planu
muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Ad2.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. ustalenia dla terenu ZN4
zostaną zmodyfikowane w taki sposób, by umożliwić
zagospodarowanie terenu położonego poza strefą „A”
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ad3.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. ustalenia dla terenu ZN6
zostaną zmodyfikowane w taki sposób, by umożliwić
zagospodarowanie terenu położonego poza strefą „A”
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ad4.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. ustalenia dla terenu ZN7

7
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zostaną zmodyfikowane w taki sposób, by umożliwić
zagospodarowanie terenu położonego poza strefą „A”
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

1. Kategoryczne zachowanie w
proponowanym projekcie mpzp
granic i przeznaczenia terenu ZP1,
stanowiącego rekompensatę
społeczną w zamian za brak
możliwości wprowadzenia zieleni
parkowej na terenie działek 522/2
oraz nr 523/2;
2. Zmian oznaczenia części terenu ZN4
z „tereny zieleni naturalnej” na
„tereny zieleni parkowej” we
fragmencie nie objętym „kieleckim
obszarem chronionego krajobrazu –
A” (obecnie teren jest przekształcony
(nie naturalny) – tereny ogródków
działkowych (plany Komitetu
utworzenia skwerku);
3. Zmian oznaczenia części terenu ZN6
z „tereny zieleni naturalnej” na
„tereny zieleni parkowej” we
fragmencie nie objętym „kieleckim
obszarem chronionego krajobrazu –
A” (fragm. dz. nr 444 – od ul.
Północnej). Plany związane z
utworzeniem niewielkiego skweru –
na wskazanym fragmencie działki
znajduje się historyczny krzyż
(element małej architektury) –
fragment działki stanowi
projektowane tło krzyża;
4. Zmian oznaczenia części terenu ZN7
z „tereny zieleni parkowej” we
fragmencie nie objętym „kieleckim
obszarem chronionego krajobrazu –
A” (fragm.. dz. nr 363 oraz nr 364 –
od ul. Warszawskiej). Plany
Komitetu utworzenia skwerku;
5. Kategoryczne zachowanie w
proponowanym projekcie mpzp

Ad5.
Uwaga uwzględniona.
Ad6.
Uwaga uwzględniona.
Ad7.
Uwaga nieuwzględniona. Połączenie ulicy Starogórskiej z ulicą
KDL3 zagwarantowane jest poprzez drogi dojazdowe KDD1 i
KDD2 oraz ulicę Generała Władysława Sikorskiego.
Włączenia układu drogowego do planowanej ulicy KDG1
wynikają z będącej w trakcie opracowania inwestycji drogowej
pn „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi
krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic
Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego
połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW
745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” i
podyktowane są przepisami o drogach publicznych. W
opracowywanych
planach
miejscowych
obowiązkowo
uwzględnia się tzw. „ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje
Inwestycji Drogowej – nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje
Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu
planu miejscowego.

8
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13.

2.05.2018

granic i przeznaczenia terenu pod
strefy przestrzeni otwartej z
nielimitowanym fizycznie dostępem;
6. Zachowanie w proponowanym
projekcie mpzp granic i
przeznaczenia terenu Mn8, tereny
zabudowy mieszkaniowej niskiej
intensywności, a w szczególności na
działce nr ewid. 524/19 – z
przeznaczeniem pod budynek
wielorodzinny dla osób starszych
(korespondencja e-mail Komitetu w
dniach 02-05.04.2012r. z
przedstawicielami Urzędu Miasta:
…;
7. Zaplanowanie połączenia drogą
lokalną ul. Starogórskiej (KDD4) z
projektowaną drogą KDL3.
Zaprojektowane w projekcie mpzp
przejście piesze łączące w/w drogi
jest nie wystarczające. Brak
połączenia drogi KDL3 z drogą
KDG1 powoduje konieczność
zapewnienia alternatywnego
włączenia ruchu kołowego do sieci
drogowej miasta – np. poprzez ul.
Starogórską. Poza tym, przemawiają
za tym względy bezpieczeństwa –
dotarcie służb, inspekcji i straży do
miejsca wypadku, katastrofy, itp.
Jeśli zdarzy się wypadek i służby
będą miały problem dotarcia do
ludzi/budynków czyja to będzie
wina?
Brak zgody na zaplanowanie na działce
nr ewid. 609 terenu zieleni parkowej
ZP1, ponieważ poczynione zostały
działania dotyczące inwestycji na terenie
działek nr ewid. 609 i 611, zgodnie z
decyzją o warunkach zabudowy nr
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Uwaga
uwzględniona
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406/2017 z dnia 4.12.2017.
Rowy melioracyjne przebiegające przez
działkę nr 609 można przeprowadzić w
innym sposób.
Niezrozumiałe jest planowanie
pozostawienia z bezwartościowymi
terenami, podczas gdy inne osoby w
obrębie posiadające takie same działki,
będą mogły korzystać ze swoich
własności, które będą terenami
budowlanymi. W takiej sytuacji prawo
powinno mieć propozycję np. zamiany
terenów lub wykupu ich przez Miasto
Kielce.

14.

04.05.2018

Prośba o zmianę wpisu na tereny
budowalne.
W związku z wyłożeniem w/w planu
podtrzymujemy naszą prośbę o
uwzględnienie w planie „docelowym”
drogi dojazdowej do naszej posesji, która
to droga w wyłożonym projekcie została
określona jako KDPJ5 i znajduje się w
obrębie 0007 i zaplanowana została
przez działkę 524/8.
Jesteśmy właścicielami działki położonej
przy ul. Szybowcowej 12, oznaczonej w
ewidencji gruntów jako działka 518/2.
Nasza działka nie ma bezpośredniego
połączenia z ulica Północną i niestety
musimy korzystać ze służebności
przejazdu przez działkę nr ewid, 518/1.
Wzdłuż działek 518/1 i 518/2 znajduje
się działka 524/8, która mogłaby
zapewnić nam dojazd do naszej
nieruchomości. Byłoby to również z
korzyścią dla właścicieli działki 518/1,
gdyż umożliwiłoby zdjęcie obciążenia z

518/2
518/1
524/8

Uwaga
uwzględniona

10

-

-
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ich działki jakim jest służebność
przejazdu. Droga ta mogłaby stanowić
również dojazd do działek bezpośrednio
do niej przylegających, tj. 524/9, 524/10,
524/11, 524/13. Od 2010r. staraliśmy się
na wszystkie sposoby o stworzenie
dojazdu do naszej działki (najpierw
prośna do UM o sprzedaż, a później
dzierżawę działki 524/8, a
korespondencja w tej sprawie była
wielokrotnie składana w Wydziale
Spraw Przestrzennym), jednak do dnia
dzisiejszego nie udało się tej sprawy
pozytywnie załatwić. Umieszczenie tej
drogi w w/w planie jest dla nas szansą na
normalne funkcjonowanie. Tak jak
nadmieniałem w poprzedniej
korespondencji konflikt z sąsiadem
(mężem właścicielki nieruchomości
518/1) ciągle narasta, a pomysły sąsiada
na uprzykrzenie nam życia są coraz
ciekawsze.
Ponadto tak jak podnosiłem w
poprzedniej korespondencji mamy zapis
w księdze wieczystej służebności
przejazdu i przechodu, który gwarantuje
nam 4 m szerokości służebności
przejazdu, jednak poprzez poukładanie
kamieni, słupków z kostki brukowej,
różnego rodzaju huśtawek, stolików itp.
Rzeczy sąsiad zawęził ten pas
maksymalnie do 2,5 m. Tak wąski wjazd
uniemożliwia nam przywożenie opału
(musimy kupować opał w workach w
małych ilościach, co jest dużo droższe),
gdyż większy samochód nie jest w stanie
wjechać do ans. Taka sama sytuacja ma
miejsce, kiedy musimy wypompować
ścieki z przydomowej oczyszczalni
ścieków, gdyż w Kielcach i okolicy nie
ma tak małych samochodów do
11
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15.

04.05.2018

16.

07.05.2018

świadczenia tego typu usług. Ostatnio
została zastawiona furtka prowadząca do
naszej nieruchomości (sąsiad zastawił ją
zbiornikiem), co jest kolejnym
złośliwym utrudnieniem w codziennym
życiu. W załączeniu zdjęcia na
potwierdzenie utrudnień jakie funduje
sąsiad.
Planowana droga byłaby korzystnym
rozwiązaniem dla wszystkich, gdyż z
działki sąsiada zdjęlibyśmy służebność
przejazdu.
Wniosek o zmianę charakteru drogi
KDPJ3 usytuowanej między terenem
zabudowy MN,U4 a Mn2 na drogę –
ulicę publiczną o charakterze jaką
przewidziano dla ulicy KDD3 i
rozgałęzienie ulicy KDZ1 tj. takich
gabarytach wraz z nawrotką. Prośba
zawrotki na drodze dojazdowej w/w
zaplanowanej kosztem „trójkąta” obszaru
– terenu jaki powstał na obszarze MN,U4
przy wykorzystaniu tegoż planu
przestrzennego.
Cofanie samochodem po dojeździe do
końca odcinka drogi (obszar zabudowy
U9) lub w przyszłości wjeżdżanie na
prywatne posesje nie powinien mieć
miejsca taki fakt.
Sprzeciw wobec planowanej budowy
drogi KDPJ1 umiejscowionej kilka
metrów od domu i przecinającej działkę
oddzielając od niej kilka metrów kw. Z i
tak już niewielkiej powierzchni ogrodu.
Budując dom celowo został odsunięty na
koniec działki aby uniknąć hałasu z ul.
Warszawskiej.
Wniosek o przesunięcie planowanej
drogi o 30 m w kierunku ul. Sikorskiego
co pozwoli zachować kawałek terenu
zielonego oraz odsunie ją od okien.
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Uwaga
uwzględniona

-

-

641/1
642

Uwaga
uwzględniona

-

-
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17.

1.05.2018
7.05.2018
Uwaga
złożona
dwukrotnie

18.

07.05.2018

Sprzeciw wobec przebiegu
projektowanej drogi przechodzącej przez
działki położone przy ul. Warszawskiej.
Planowana droga przetnie działkę nr
ewid. 640, co uniemożliwi korzystanie z
tej części znajdującej się po jej drugiej
stronie. Ponadto działka, przez którą ma
przebiegać trasa jest używana do uprawy
roślin, między innymi: ziemniaków,
pomidorów, znajdują się tam liczne
drzewa owocowe, krzewy oraz rośliny
ozdobne. Droga może być przeniesiona o
około 30 m dalej, gdzie teren jest
niezabudowany, są nieużytki.
1. Wniosek o zaprojektowanie ciągu
jezdno-pieszego przy drodze KDG1 od
ul. Szybowcowej do ul. Warszawskiej
wzdłuż terenów MN7, MN6, ZN4, ZN3
– po drugiej stronie jest to
zaprojektowane.
2. Na wysokości MN7 przy działce
526/5 wybudowania ciągu pieszojezdnego wraz z możliwością wyjazdu na
drogę KDG1 – co umożliwiłoby dojście
do przystanku oraz szybką i sprawną
komunikację dla terenu MN7 (odbiór
odpadów komunalnych, nieczystości).
3. Możliwość zjazdu z terenu MN7 na
drogę KDG1 do położonych tam działek,
po drugiej stronie ulicy jest to
uwzględnione a po tej przy tym terenie
nie, nie wiemy dlaczego tak zostaliśmy
potraktowani.
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640

Uwaga
uwzględniona

-

526/5

-

Uwaga
nieuwzględniona

-

Ad1,2.
Uwzględnienie tej uwagi wiązało by się z wyznaczeniem drogi
o min szerokości 10m z nieruchomości położonych w obrębie
terenów: MN6, MN7, co spowodowałoby, ograniczenie
możliwości zabudowy terenu MN7 do minimum, ponieważ od
strony północnej tego terenu ma zostać wyznaczona
wnioskowana droga wewnętrzna oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy od tej drogi.
Ad2,3.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Mając na uwadze powyższe wszystkie zjazdy – połączenia
planowanego układu drogowego w obrębie planu z drogą
KDG1 wynikają z projektu dla wyżej wymienionej inwestycji
drogowej i podyktowane są przepisami dotyczącymi
projektowania dróg.
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19.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 18.

526/5

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 18

20.

07.05.2018

569/2

-

Uwaga
nieuwzględniona

Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Mając na uwadze powyższe wszystkie zjazdy – połączenia
planowanego układu drogowego w obrębie planu z drogą
KDG1 wynikają z projektu dla wyżej wymienionej inwestycji
drogowej i podyktowane są przepisami dotyczącymi
projektowania dróg.

21.

07.05.2018

1. Droga KDD6 ul. Północna na planie
przestrzennym jest umiejscowiona
kładka nad drogą KDG1 tuz obok
obszaru MN6, wnosimy aby na tym
terenie na którym zaprojektowano
kładkę, drogę rowerową oraz na końcu
parking (nie wiadomo dla kogo) a cały
teren jest nie wykorzystany należy
włączyć ul. Północną KDD6 do ul.
KDG1 w celu lepszego komfortu
komunikacji z terenami MN8, MN6,
MN7, MN9, KDPJ5, jest to możliwe
ponieważ w tym miejscu nie ma żadnych
zagrożeń, ponadto projektant, który
projektował KDG1 stwierdził, iż jest
taka możliwość ponieważ zjazd (wjazd)
będzie połączony z podrzędną drogą
czyli ul. Północną a nie z pojedynczą
posesją (czyli jednym wyjazdem).
Treść uwagi jak w pkt. 20.

569/2

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 20

22.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 20.

569/2

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 20
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23.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 20.

569/2

-

Uwaga
nieuwzględniona

24.

07.05.2018

Wniosek o:
1. Wydzielenie drogi wewnętrznej 525/6
stanowiącej dojazd do moich działek
525/4, 526/4, 525/5, 526/5 z obszaru
MN7 jako osobne oznaczenie KDPJ
„XX” – wyodrębnienie drogi dojazdowej
525/6 z istniejącego obecnie obszaru
MN7 i utworzenie nowego terenu jako
odrębny prywatny ciąg pieszo-jezdny
(droga dojazdowa do działek) –
KDPJ”XX”. Działka ta wydzielona jest
w EGiB jako droga, podatki płacimy
jako droga i taki też charakter ona
posiada. Dodatkowo dla celów
projektowych jak i ładu projektowego
droga ta powinna być wyodrębniona , a
projektując w przyszłości jakiekolwiek
media do działek objętych terenem MN7
odrębne oddzielenie takiego terenu
wydaje się być logicznym i niezbędnym
dla nas i do celów projektowych, o co
wnioskuję. W przypadku negatywnego
rozpatrzenia mojego wniosku – braku
wydzielenia bezpośredniego ciągu
pieszo-jezdnego dla działki 525/6 –
wskazanie dojazdu do moich działek:
525/4 i 526/4, gdyż w tak
zaprojektowanym obszarze MN7 obszar
w całości jest określony jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. W związku z wydzieleniem drogi
wewnętrznej jako terenu prywatnego
ciągu pieszo-jezdnego (jak w punkcie 1)
KDPJ”XX” – uzupełnienie zapisów

525/6

Uwaga
uwzględniona

-

Uzasadnienie jak w pkt. 20

Ad1.
Uwaga uwzględniona.
Ad2.
Uwaga uwzględniona.
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25.

07.05.2018

dotyczących nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla Mn8, poprzez
uzupełnienie zapisów dotyczących
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obszaru Mn8 z nowo powstałym terenem
prywatnego ciągu pieszo-jezdnego
(525/6) jako 6,0m lub inny minimalny
przewidziany przepisami. W chwili
obecnej przez niedopatrzenie teren Mn8
nie posiada żadnego zapisu dotyczącego
nieprzekraczalnej linii zabudowy z
obszarem MN7 a w przyszłości i/lub
działką 525/6 terenem KDPJ”XX”.
Wniosek o:
1. Wydzielenie drogi wewnętrznej 525/6
stanowiącej dojazd do moich działek
525/3 i 526/3 z obszaru MN7 jako
osobne oznaczenie KDPJ „XX” –
wyodrębnienie drogi dojazdowej 526/6 z
istniejącego obecnie obszaru MN7 i
utworzenie nowego terenu jako odrębny
prywatny ciąg pieszo-jezdny (droga
dojazdowa do działek) – KDPJ”XX”.
Działka ta wydzielona jest w EGiB jako
droga, podatki płacimy jako droga i taki
też charakter ona posiada. Dodatkowo
dla celów projektowych jak i ładu
projektowego droga ta powinna być
wyodrębniona , a projektując w
przyszłości jakiekolwiek media do
działek objętych terenem MN7 odrębne
oddzielenie takiego terenu wydaje się
być logicznym i niezbędnym dla nas i do
celów projektowych, o co wnioskuję. W
przypadku negatywnego rozpatrzenia
mojego wniosku – braku wydzielenia
bezpośredniego ciągu pieszo-jezdnego
dla działki 525/6 – wskazanie dojazdu do
naszej działki, 525/3 i 526/3, gdyż w tak
zaprojektowanym obszarze MN7 obszar
w całości jest określony jako teren

– 56 –

525/6

Uwaga
uwzględniona

Poz. 4382

-

Ad1.
Uwaga uwzględniona.
Ad2.
Uwaga uwzględniona.
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26.

07.05.2018

zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. W związku z wydzieleniem drogi
wewnętrznej jako terenu prywatnego
ciągu pieszo-jezdnego (jak w punkcie 1)
KDPJ”XX” – uzupełnienie zapisów
dotyczących nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla Mn8, poprzez
uzupełnienie zapisów dotyczących
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obszaru Mn8 z nowo powstałym terenem
prywatnego ciągu pieszo-jezdnego
(525/6) jako 6,0m lub innym minimalny
przewidziany przepisami. W chwili
obecnej przez niedopatrzenie teren
Mn8 nie posiada żadnego zapisu
dotyczącego nieprzekraczalnej linii
zabudowy z obszarem MN7 a w
przyszłości i/lub działką 525/6 terenem
KDPJ”XX”.
Wniosek o:
1. Wydzielenie drogi wewnętrznej 525/6
stanowiącej dojazd do moich działek
525/2 i 526/2 z obszaru MN7 jako
osobne oznaczenie KDPJ „XX” –
wyodrębnienie drogi dojazdowej 526/6 z
istniejącego obecnie obszaru MN7 i
utworzenie nowego terenu jako odrębny
prywatny ciąg pieszo-jezdny (droga
dojazdowa do działek) – KDPJ”XX”.
Działka ta wydzielona jest w EGiB jako
droga, podatki płacimy jako droga i taki
też charakter ona posiada. Dodatkowo
dla celów projektowych jak i ładu
projektowego droga ta powinna być
wyodrębniona , a projektując w
przyszłości jakiekolwiek media do
działek objętych terenem MN7 odrębne
oddzielenie takiego terenu wydaje się
być logicznym i niezbędnym dla nas i do

– 57 –

525/6

Uwaga
uwzględniona

Poz. 4382

-

Ad1.
Uwaga uwzględniona.
Ad2.
Uwaga uwzględniona.
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27.

07.05.2018

celów projektowych, o co wnioskuję. W
przypadku negatywnego rozpatrzenia
mojego wniosku – braku wydzielenia
bezpośredniego ciągu pieszo-jezdnego
dla działki 525/6 – wskazanie dojazdu do
naszej działki, 525/2 i 526/2, gdyż w tak
zaprojektowanym obszarze MN7 obszar
w całości jest określony jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. W związku z wydzieleniem drogi
wewnętrznej jako terenu prywatnego
ciągu pieszo-jezdnego (jak w punkcie 1)
KDPJ”XX” – uzupełnienie zapisów
dotyczących nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla Mn8, poprzez
uzupełnienie zapisów dotyczących
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obszaru Mn8 z nowo powstałym terenem
prywatnego ciągu pieszo-jezdnego
(525/6) jako 6,0m lub innym minimalny
przewidziany przepisami. W chwili
obecnej przez niedopatrzenie teren
Mn8 nie posiada żadnego zapisu
dotyczącego nieprzekraczalnej linii
zabudowy z obszarem MN7 a w
przyszłości i/lub działką 525/6 jak
również nie posiada nieprzekraczalnej
linii zabudowy z działką 525/2.
Wniosek o:
1. Ustalenie ograniczenia dla budowy w
granicy dla inwestycji KDG1 w stosunku
do naszych działek: 525/2 i 526/2;
zapewnienie stosownego odstępu.
2. Przeniesienie projektowanej
przystanku i zatoki autobusowej od
strony południowej – projektowana wiata
jak i zatoka autobusowa będzie
bezpośrednio oddziaływać na naszą
działkę oraz część dzienną naszego domu

– 58 –

525/6
525/2
526/2
525/3
526/3

Uwaga
uwzględniona
w części
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Poz. 4382

-

Ad1.
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
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„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Dla terenu MN7 ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od
planowanej drogi KDG1.

– przeniesienie zatoki w inne miejsce
np.: projektowanej zajezdni autobusowej
lub inne korzystniejsze miejsce lub
usytuowanie samej wiaty tak, aby nie
była ona zlokalizowana wprost
naprzeciwko naszych okien i części
dziennej domu. O ile lokalizacja zatoki
autobusowej nie jest możliwa do
przeniesienia to prosimy o niewielkie, bo
3-4 metrowe przesunięcie lokalizacji
samej wiaty autobusowej w stronę
wschodnią i taką jej parametryzację
(wielkość), co by odpowiadała
rzeczywistym potrzebom mieszkańców,
co poprawi też nasz komfort życia przy
tak projektowanej uciążliwej inwestycji.
Obecna propozycja szerokości wiaty
autobusowej proponowana przez MZD
jest zawyżona do obecnego i
prognozowanego ruchu pasażerów, co
potwierdziło ZTM w jednym z pism do
MZD, i jej szerokość mogłaby być
zmniejszona, przez co i dla nas stałaby
się ona mniej kłopotliwa, a dla budżetu
również i tańsza.
3. umiejscowienie i zapewnienie obszaru
zieleni od strony KDG1 lub zapewnienie
w przyszłości miejsca na ekrany
akustyczne z zielenią naturalną
(roślinność pnąca), gdyż taka uciążliwa
inwestycja będzie bezpośrednio wpływać
i oddziaływać na nasze działki i jak i
okolicę.
4. zapewnienie dojazdu do działki 525/3,
525/6 z drogi oznaczonej KDG1.
5. wydzielenie drogi wewnętrznej 525/6
stanowiącej dojazd do naszej działki
525/3, 526/3 z obszaru MN7 jako
odrębne oznaczenie – wyodrębnienie
drogi dojazdowej z istniejącego obecnie

Ad2.
Uwaga nieuwzględniona – wykracza poza zakres planu dotyczy projektu drogi KDG1.
Ad3.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. wprowadzone zostaną
ustalenia w terenie KDG1, stosownie do zakresu
szczegółowego planu miejscowego – plan miejscowy nie jest
projektem budowlanym.
Przeprowadzone postępowanie środowiskowe dla inwestycji
drogowej pn „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od
drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę
ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę
nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z
rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul.
Karczunek” nie wykazało konieczności zastosowania ekranów
akustycznych w pasie drogowym ulicy KDG1.
Dla terenu KDG1 ustalono udział terenu biologicznie
czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach
rozgraniczających.
Ad4.
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
19
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nr MN7 i stworzenie nowego terenu jako
odrębny, prywatny ciąg pieszo-jezdny
(droga dojazdowa do działek). Działka
525/6 wydzielona jest w EGiB jako
droga dojazdowa, podatki płacimy jako
droga i taki też charakter ona posiada i
innego nie będzie miała. Dodatkowo dla
celów projektowych jak i ładu
projektowego droga ta w naszej ocenie
powinna być wyodrębniona a projektując
w przyszłości jakiekolwiek media do
działek objętych terenem MN7 odrębne
oddzielenie takiego terenu wydaje się
być logicznym i niezbędnym dla nas.
Przy obecnym zapisie nie posiadamy
zapewnianego dojazdu do działki 525/3,
526/3.
6. w związku z wydzieleniem drogi
wewnętrznej jako teren prywatnego
ciągu pieszo-jezdnego – to jest działki
525/6 – uzupełnienie zapisów
dotyczących terenu zabudowy Mn8,
poprzez umieszczenie zapisu
dotyczącego nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla obszaru Mn8 z nowo
powstałym terenem prywatnego ciągu
pieszo-jezdnego (działki 525/6) jako
6,0m jak w pozostałych zapisach
dotyczących odległości zabudowy od
dróg. W chwili obecnej teren Mn8 nie
posiada żadnego ograniczenia linii dla
obszaru MN7 lub działki 525/6 i 525/2.
7. Projektowany obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej części nie jednakowo traktuje
właścicieli działek. Obszar ten w całości
powinien stanowić budownictwo
jednorodzinne, i taki też charakter
posiada cała sąsiednia okolica, a w
proponowanej wersji planu

Poz. 4382

– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Mając na uwadze powyższe wszystkie zjazdy – połączenia
planowanego układu drogowego w obrębie planu z drogą
KDG1 wynikają z projektu dla wyżej wymienionej inwestycji
drogowej i podyktowane są przepisami dotyczącymi
projektowania dróg.
Ad5.
Uwaga uwzględniona.
Ad6.
Uwaga uwzględniona.
Ad7-10.
Uwaga uwzględniona w części. Ujednolicono ustalenia
dotyczące funkcji i parametrów w obrębie terenów: Mn8, MN6,
MN7 i MN9.
Ad11.
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące reklam dla terenów położonych wzdłuż
drogi KDG1 zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
Ad12.
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące ogrodzeń w terenach MN6, MN7 zostaną
zmodyfikowane po stosownej analizie.
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zagospodarowania przestrzennego obszar
Mn8 jest traktowany na specjalnych
warunkach i uwzględnia budownictwo
zabudowy wielorodzinnej o gabarytach
znacząco przekraczających nasze
warunki budownictwa jednorodzinnego.
Niejasnym jest dla nas nierówne
traktowanie właścicieli działek. Dla
całego obszaru projektowanego tj.: MN6,
MN7, MN9 jak i inne dookoła były
wydawane pozwolenia na budowę jako
budownictwo jednorodzinne i dziwi nas
nierówne traktowanie obszaru Mn8 jako
budownictwa wielorodzinnego z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów w niniejszym opracowaniu
terenu zagospodarowania
przestrzennego.
Dlatego chcielibyśmy, aby projektowany
w tej części obszar MN7, MN6, MN9,
oraz obecnie określany obszar Mn8
stanowiły spójny , w miarę możliwości
jednakowy charakter zabudowy
jednorodzinnej, a nie jak to teraz jest
zaproponowany wielorodzinnej o tak
przyjętych parametrach;
8. Ujednolicenie i przyjęcie dla terenu
Mn8 zapisu dotyczącego „gabarytów”
(obecnie §37, pkt4, litera e) – z obecnego
zapisu: gabaryty: wysokość zabudowy
nie więcej niż 12,0 m, na zapis: gabaryty:
wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0
m przy dachach stromych oraz nie więcej
niż 10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m, - co pozwoli na
zrównanie parametru wysokości

21
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budynków dla wszystkich dla tego terenu
w sposób jednakowy;
9. Dla terenu Mn8 ujednolicenie i
przyjęcie wskaźnika powierzchni
zabudowy: maksymalnie 40%
powierzchni terenu inwestycji (obecnie
wynosi on 50% - §37, pkt 4, litera a) – co
pozwoli na zrównanie parametru
powierzchni zabudowy dla wszystkich
dla tego terenu w sposób jednakowy;
10. Weryfikacja zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego: „przeznaczenie
dopuszczalne: usługi podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące nie więcej niż 50%
powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego” – określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek.
11. wnosimy o możliwość usytuowania
na ogrodzeniu tablic reklamowych jak
również o możliwość lokalizacji na
terenie działki 525/3, 526/3 tablicy
reklamowej, pylonów reklamowych –
obecny zapis powoduje ograniczenia w
możliwości zarobkowego wykorzystania
działki, w związku z powstającą drogą.
O ile będzie stosowna ustawa o zakazie
reklam, o czym była mowa podczas
wyłożenia planu, wówczas problem
reklam sam zniknie, ale póki co
ogranicza się nas takim zapisem.
Dodatkową możliwością, aby reklam nie
było na naszym ogrodzeniu lub przy
ogrodzeniu jest po prostu brak realizacji
uciążliwej dla nas inwestycji budowy
22
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drogi przy naszych oknach – dla nas ta
droga nie daje żadnych możliwości a
jedynie powoduje ograniczenia w postaci
braku możliwości bezpośredniego
dojazdu do KDG1;
12. wnosimy o możliwość budowy
betonowych ogrodzeń od drogi głównej
KDG1 tak jak jest w prawie
budowlanym do 2,2m na zgłoszenie bez
żadnych ograniczeń nikt chyba nie chce
oglądać za płotem dużej liczby pojazdów
słyszeć szumu aut, oraz wdychać spalin.
28.

07.05.2018

Wniosek o:
1. Ustalenie ograniczenia dla budowy w
granicy dla inwestycji KDG1 w stosunku
do naszych działek: 525/4, 526/4, 525/5,
525/6 zapewnienie stosownego odstępu.
2. przeniesienie projektowanej
przystanku i zatoki autobusowej od
strony południowej – projektowana wiata
jak i zatoka autobusowa będzie
bezpośrednio oddziaływać na naszą
działkę oraz część dzienną naszego domu
– przeniesienie zatoki w inne miejsce
np.: projektowanej zajezdni autobusowej
lub inne korzystniejsze miejsce lub
usytuowanie samej wiaty tak, aby nie
była ona zlokalizowana wprost
naprzeciwko naszych okien i części
dziennej domu. O ile lokalizacja zatoki
autobusowej nie jest możliwa do
przeniesienia to prosimy o niewielkie, bo
3-4 metrowe przesunięcie lokalizacji
samej wiaty autobusowej w stronę
wschodnią i taką jej parametryzację
(wielkość), co by odpowiadała
rzeczywistym potrzebom mieszkańców,
co poprawi też nasz komfort życia przy
tak projektowanej uciążliwej inwestycji.
Obecna propozycja szerokości wiaty

525/2
526/2
525/4
526/4
525/5
525/6

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Ad1.
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Dla terenu MN7 ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od
planowanej drogi KDG1.
Ad2.
Uwaga nieuwzględniona – wykracza poza zakres planu dotyczy projektu drogi KDG1.
Ad3.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. wprowadzone zostaną
ustalenia w terenie KDG1, stosownie do zakresu
szczegółowego planu miejscowego – plan miejscowy nie jest
projektem budowlanym. Przeprowadzone postępowanie
środowiskowe dla inwestycji drogowej pn „Przedłużenie drogi
wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
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autobusowej proponowana przez MZD
jest zawyżona do obecnego i
prognozowanego ruchu pasażerów, co
potwierdziło ZTM w jednym z pism do
MZD, i jej szerokość mogłaby być
zmniejszona, przez co i dla nas stałaby
się ona mniej kłopotliwa, a dla budżetu
również i tańsza – dot. 525/2; 526/2.
3. umiejscowienie i zapewnienie obszaru
zieleni od strony KDG1 lub zapewnienie
w przyszłości miejsca na ekrany
akustyczne z zielenią naturalną
(roślinność pnąca),
4. zapewnienie dojazdu do działki
525/4, 526/4, 525/5, 525/6 z drogi
oznaczonej KDG1.
5. wydzielenie drogi wewnętrznej 525/6
stanowiącej dojazd do naszej działki
525/4, 526/4, 525/5, 526/5 z obszaru
MN7 jako odrębne oznaczenie –
wyodrębnienie drogi dojazdowej z
istniejącego obecnie nr MN7 i
stworzenie nowego terenu jako odrębny,
prywatny ciąg pieszo-jezdny (droga
dojazdowa do działek). Działka 525/6
wydzielona jest w EGiB jako droga
dojazdowa, podatki płacimy jako droga i
taki też charakter ona posiada i innego
nie będzie miała. Dodatkowo dla celów
projektowych jak i ładu projektowego
droga ta w naszej ocenie powinna być
wyodrębniona a projektując w
przyszłości jakiekolwiek media do
działek objętych terenem MN7 odrębne
oddzielenie takiego terenu wydaje się
być logicznym i niezbędnym dla nas.
Przy obecnym zapisie nie posiadamy
zapewnianego dojazdu do wyżej
wymienionych działek.
6. w związku z wydzieleniem drogi

Poz. 4382

krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” nie wykazało
konieczności zastosowania ekranów akustycznych w pasie
drogowym ulicy KDG1.
Dla terenu KDG1 ustalono udział terenu biologicznie
czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach
rozgraniczających.
Ad4.
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Mając na uwadze powyższe wszystkie zjazdy – połączenia
planowanego układu drogowego w obrębie planu z drogą
KDG1 wynikają z projektu dla wyżej wymienionej inwestycji
drogowej i podyktowane są przepisami dotyczącymi
projektowania dróg.
Ad5.
Uwaga uwzględniona.
Ad6.
Uwaga uwzględniona.
Ad7-10.
Uwaga uwzględniona w części. Ujednolicono ustalenia
dotyczące funkcji i parametrów w obrębie terenów: Mn8, MN6,
MN7 i MN9.
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wewnętrznej jako teren prywatnego
ciągu pieszo-jezdnego – to jest działki
525/6 – uzupełnienie zapisów
dotyczących terenu zabudowy Mn8,
poprzez umieszczenie zapisu
dotyczącego nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla obszaru Mn8 z nowo
powstałym terenem prywatnego ciągu
pieszo-jezdnego (działki 525/6) jako
6,0m jak w pozostałych zapisach
dotyczących odległości zabudowy od
dróg. W chwili obecnej teren Mn8 nie
posiada żadnego ograniczenia linii dla
obszaru MN7 lub działki 525/6.
7. Projektowany obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej części nie jednakowo traktuje
właścicieli działek. Obszar ten w całości
powinien stanowić budownictwo
jednorodzinne, i taki też charakter
posiada cała sąsiednia okolica, a w
proponowanej wersji planu
zagospodarowania przestrzennego obszar
Mn8 jest traktowany na specjalnych
warunkach i uwzględnia budownictwo
zabudowy wielorodzinnej o gabarytach
znacząco przekraczających nasze
warunki budownictwa jednorodzinnego.
Niejasnym jest dla nas nierówne
traktowanie właścicieli działek. Dla
całego obszaru projektowanego tj.: MN6,
MN7, MN9 jak i inne dookoła były
wydawane pozwolenia na budowę jako
budownictwo jednorodzinne i dziwi nas
nierówne traktowanie obszaru Mn8 jako
budownictwa wielorodzinnego z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów w niniejszym opracowaniu

Poz. 4382

Ad11.
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące reklam dla terenów położonych wzdłuż
drogi KDG1 zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
Ad12.
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące ogrodzeń w terenach MN6, MN7 zostaną
zmodyfikowane po stosownej analizie.
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terenu zagospodarowania
przestrzennego.
Dlatego chcielibyśmy, aby projektowany
w tej części obszar MN7, MN6, MN9,
oraz obecnie określany obszar Mn8
stanowiły spójny , w miarę możliwości
jednakowy charakter zabudowy
jednorodzinnej, a nie jak to teraz jest
zaproponowany wielorodzinnej o tak
przyjętych parametrach;
8. Ujednolicenie i przyjęcie dla terenu
Mn8 zapisu dotyczącego „gabarytów”
(obecnie §37, pkt4, litera e) – z obecnego
zapisu: gabaryty: wysokość zabudowy
nie więcej niż 12,0 m, na zapis: gabaryty:
wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0
m przy dachach stromych oraz nie więcej
niż 10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m, - co pozwoli na
zrównanie parametru wysokości
budynków dla wszystkich dla tego terenu
w sposób jednakowy;
9. Dla terenu Mn8 ujednolicenie i
przyjęcie wskaźnika powierzchni
zabudowy: maksymalnie 40%
powierzchni terenu inwestycji (obecnie
wynosi on 50% - §37, pkt 4, litera a) – co
pozwoli na zrównanie parametru
powierzchni zabudowy dla wszystkich
dla tego terenu w sposób jednakowy;
10. Weryfikacja zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego: „przeznaczenie
dopuszczalne: usługi podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące nie więcej niż 50%
powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego” – określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
26
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mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek.
11. wnosimy o możliwość usytuowania
na ogrodzeniu tablic reklamowych jak
również o możliwość lokalizacji na
terenie działki 525/4, 526/4, 525/5,
526/5 (teren MN7) tablicy reklamowej,
pylonów reklamowych – obecny zapis
powoduje ograniczenia w możliwości
zarobkowego wykorzystania działki, w
związku z powstającą drogą. O ile będzie
stosowna ustawa o zakazie reklam, o
czym była mowa podczas wyłożenia
planu, wówczas problem reklam sam
zniknie, ale póki co ogranicza się nas
takim zapisem. Dodatkową możliwością,
aby reklam nie było na naszym
ogrodzeniu lub przy ogrodzeniu jest po
prostu brak realizacji uciążliwej dla nas
inwestycji budowy drogi przy naszych
oknach – dla nas ta droga nie daje
żadnych możliwości a jedynie powoduje
ograniczenia w postaci braku możliwości
bezpośredniego dojazdu do KDG1; a
ponadto dlaczego ktoś ma mi zabraniać
na mojej posesji możliwości
dodatkowego zarobku oczywiście po
oddaniu należnego podatku dla państwa,
a działki są usytuowane wzdłuż drogi na
całym świecie z takich dobroci się
korzysta.
12. wnosimy o możliwość budowy
betonowych ogrodzeń od drogi głównej
KDG1 tak jak jest w prawie
budowlanym do 2,2m na zgłoszenie bez
żadnych ograniczeń nie tak jak państwo
piszecie max 1,8 nikt chyba nie chce
27
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oglądać za płotem dużej liczby pojazdów
słyszeć szumu aut, oraz wdychać spalin,
i hałas.
29.

07.05.2018

1. Projektowany obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej części nie jednakowo traktuje
właścicieli działek. Budowaliśmy się z
myślą o tym, że obszar ten w całości
będzie stanowił budownictwo
jednorodzinne, i taki też charakter
posiada cała sąsiednia okolica, a w
proponowanej wersji planu
zagospodarowania przestrzennego obszar
Mn8 jest traktowany na specjalnych
warunkach i uwzględnia budownictwo
zabudowy wielorodzinnej o gabarytach
znacząco przekraczających nasze
warunki budownictwa jednorodzinnego.
Niejasnym jest dla nas nierówne
traktowanie właścicieli działek. Dla
całego obszaru projektowanego tj.: MN6,
MN7, MN9 jak i inne dookoła były
wydawane pozwolenia na budowę jako
budownictwo jednorodzinne i dziwi nas
nierówne traktowanie obszaru Mn8 jako
budownictwa wielorodzinnego z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów w niniejszym opracowaniu
terenu zagospodarowania
przestrzennego.
Dlatego chcielibyśmy, aby projektowany
w tej części obszar MN7, MN6, MN9,
oraz obecnie określany obszar Mn8
stanowiły spójny , w miarę możliwości
jednakowy charakter zabudowy
jednorodzinnej, a nie jak to teraz jest
zaproponowany wielorodzinnej o tak
przyjętych parametrach;

-

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Ad1-5.
Uwaga uwzględniona w części. Ujednolicono ustalenia
dotyczące funkcji i parametrów w obrębie terenów: Mn8, MN6,
MN7 i MN9.
Ad6.
W projekcie planu wykładanym do publicznego wglądu tereny:
MN1, MN3÷7 i MN9÷17 przeznaczono pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (w tym również w zabudowie
bliźniaczej), w obrębie których dopuszczono budowę budynków
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
Ad7.
W projekcie planu wykładanym do publicznego wglądu teren
MN7
przeznaczono
pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną. Budynek mieszkalny jednorodzinny zgodnie z
art.3 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. to budynek
wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną
całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej
30% powierzchni całkowitej budynku. Zatem w budynku
mieszkalnym jednorodzinnym może być zlokalizowana
działalność, która nie przekroczy 30% powierzchni całkowitej
budynku. Zakres działalności został ustalony w §4 pkt. 23.
Ad8.
W projekcie planu wykładanym do publicznego wglądu teren
Mn8 został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowej niskiej
intensywności – zawierającą nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych, co umożliwia wybudowanie w tym terenie
budynku mieszkalnego z jednym lokalem mieszkalnym.
Pozwolenie na budowę może uzyskać właściciel nieruchomości.
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2. Ujednolicenie i przyjęcie dla terenu
Mn8 zapisu dotyczącego „gabarytów”
(obecnie §37, pkt4, litera e) – z obecnego
zapisu: gabaryty: wysokość zabudowy
nie więcej niż 12,0 m, na zapis:
gabaryty: gabaryty: wysokość
zabudowy: nie więcej niż 12,0 m przy
dachach stromych oraz nie więcej niż
10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m, - co pozwoli na
zrównanie parametru wysokości
budynków dla wszystkich dla tego terenu
w sposób jednakowy;
3. Dla terenu Mn8 ujednolicenie i
przyjęcie wskaźnika powierzchni
zabudowy: maksymalnie 40%
powierzchni terenu inwestycji (obecnie
wynosi on 50% - §37, pkt4, litera a) – co
pozwoli na zrównanie parametru
powierzchni zabudowy dla wszystkich
dla tego terenu w sposób jednakowy;
4. Weryfikacja zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego: „przeznaczenie
dopuszczalne: usługi podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące nie więcej niż 50%
powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego” – określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek.
5. Jeżeli wyżej wymienione punkty nie
zostaną zmienione jako właściciele
działek 525/3, 526/3, 525/4, 526/4,
525/5, 526/5 teren MN7 wnioskujemy o
dopisanie do naszych warunków
29
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zabudowy, zapisu jakie posiada teren
Mn8 tzn. przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa zawierająca nie
więcej niż dziewięć lokali mieszkalnych,
przeznaczenie dopuszczalne: usługi
podstawowe wbudowane w budynek
mieszkalny, zajmujące nie więcej niż
50% powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, parametry wskaźnik
powierzchni zabudowy maksymalnie
50% powierzchni terenu, gabaryty nie
większe niż 12,0 m przy dachach
płaskich, możliwość na tym terenie
prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Pytanie czy na terenach MN7 można
stawiać bliźniaki w granicach działek.
7. Czy na działkach można prowadzić
działalność gospodarczą – jako proszę
określić
8. Jeżeli jest dopuszczalne budownictwo
wielorodzinne Mn8 to czy mogę na tym
terenie postawić budynek jednorodzinny
30.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 29.

-

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Uzasadnienie jak w pkt. 29

31.

07.05.2018

Projektowany obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej części nie jednakowo traktuje
właścicieli działek.
Uważamy, że obszar ten w całości
powinien stanowić budownictwo
jednorodzinne, i taki też charakter
posiada cała sąsiednia okolica, a w
proponowanej wersji planu
zagospodarowania przestrzennego obszar
Mn8 jest traktowany na specjalnych
warunkach i uwzględnia budownictwo
zabudowy wielorodzinnej o gabarytach

-

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Uwaga uwzględniona w części. Ujednolicono ustalenia
dotyczące funkcji i parametrów w obrębie terenów: Mn8, MN6,
MN7 i MN9.
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znacząco przekraczających nasze
warunki budownictwa jednorodzinnego,
które to będzie znacząco oddziaływało
na nasze domy.
Dodatkowo teren ten jest wewnątrz
naszych okolicznych zabudowań, co tym
bardziej tak projektowany teren i
parametry faworyzuje ten teren.
Dla całego obszaru projektowanego tj.:
MN6, MN7, MN9 jak i inne dookoła
były wydawane pozwolenia na budowę
jako budownictwo jednorodzinne i dziwi
nas nierówne traktowanie obszaru Mn8
jako budownictwa wielorodzinnego z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów.
Dlatego chcielibyśmy, aby projektowany
w tej części obszar MN7, MN6, MN9,
oraz obecnie określany obszar Mn8
stanowiły spójny , w miarę możliwości
jednakowy charakter zabudowy
jednorodzinnej, a nie jak to teraz jest
zaproponowany wielorodzinnej o tak
przyjętych parametrach;
Wnioskuję o ujednolicenie i przyjęcie
dla terenu Mn8 zapisu dotyczącego
„gabarytów” z obecnego zapisu:
gabaryty: wysokość zabudowy nie
więcej niż 12,0 m, na zapis: gabaryty:
wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0
m przy dachach stromych oraz nie więcej
niż 10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m.
Dla terenu Mn8 ujednolicenie i przyjęcie
wskaźnika powierzchni zabudowy:
maksymalnie 40% powierzchni terenu
31
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inwestycji (teraz 50%).
Analiza zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego: „przeznaczenie
dopuszczalne: usługi podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące nie więcej niż 50%
powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego” – określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek.
32.

07.05.2018

Wniosek o:
1. umiejscowienie i zapewnienie obszaru
zieleni od strony KDG1 lub zapewnienie
w przyszłości miejsca na ekrany
akustyczne z zielenią naturalną
(roślinność pnąca), gdyż taka uciążliwa
inwestycja będzie bezpośrednio wpływać
i oddziaływać na nasze zabudowania i
cała okolicę.
2. Projektowany obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej części nie jednakowo traktuje
właścicieli działek. Uważamy, że obszar
ten w całości powinien stanowić
budownictwo jednorodzinne, i taki też
charakter posiada okolica jak i jej
sąsiedztwo, a w proponowanej wersji
planu zagospodarowania przestrzennego
obszar Mn8 jest traktowany na
specjalnych warunkach i uwzględnia
budownictwo zabudowy wielorodzinnej
o gabarytach znacząco przekraczających
nasze warunki budownictwa
jednorodzinnego, które to będzie
znacząco oddziaływało na nasze domy.
Dodatkowo teren ten jest wewnątrz

524/19

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Ad1.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. wprowadzone zostaną
ustalenia w terenie KDG1, stosownie do zakresu
szczegółowego planu miejscowego – plan miejscowy nie jest
projektem budowlanym. Przeprowadzone postępowanie
środowiskowe dla inwestycji drogowej pn „Przedłużenie drogi
wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek” nie wykazało
konieczności zastosowania ekranów akustycznych w pasie
drogowym ulicy KDG1.
Dla terenu KDG1 ustalono udział terenu biologicznie
czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach
rozgraniczających.
Ad2-5.
Uwaga uwzględniona w części. Ujednolicono ustalenia
dotyczące funkcji i parametrów w obrębie terenów: Mn8, MN6,
MN7 i MN9.
Ad6.
Uwaga nieuwzględniona.
W projekcie planu wyznaczono duży teren (około 1,23ha)
zieleni parkowej o charakterze rekreacyjno – sportowo -
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naszych okolicznych zabudowań, co tym
bardziej tak projektowany teren i
parametry faworyzuje ten teren.
Dla całego obszaru projektowanego tj.:
MN6, MN7, MN9 jak i inne dookoła
były wydawane pozwolenia na budowę
jako budownictwo jednorodzinne i dziwi
nas nierówne potraktowanie terenu i
faworyzowanie obszaru Mn8 jako
budownictwa wielorodzinnego z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów.
Dlatego chcielibyśmy, aby projektowany
w tej części obszar MN7, MN6, MN9,
oraz obecnie określany obszar Mn8
stanowiły spójny , w miarę możliwości
jednakowy charakter zabudowy
jednorodzinnej, a nie jak to teraz jest
zaproponowany wielorodzinnej o tak
przyjętych parametrach.
3. Wnioskuję o ujednolicenie i przyjęcie
dla terenu Mn8 zapisu dotyczącego
„gabarytów” (obecnie §37, pkt4, litera e)
– z obecnego zapisu: gabaryty: wysokość
zabudowy nie więcej niż 12,0 m, na
zapis: gabaryty: gabaryty: wysokość
zabudowy: nie więcej niż 12,0 m przy
dachach stromych oraz nie więcej niż
10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m, - co pozwoli na
zrównanie parametru wysokości
budynków dla wszystkich dla tego terenu
w sposób jednakowy;
4. Dla terenu Mn8 ujednolicenie i
przyjęcie wskaźnika powierzchni
zabudowy: maksymalnie 40%
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wypoczynkowym, zgodnie z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kielce.
Jest to teren przestrzeni publicznej – ogólnodostępny, który w
swoim założeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom z obszaru
planu. W obrębie tego terenu dopuszczone są: boiska sportowe,
bieżnie, skate - parki z wyposażeniem, skałki i ścianki
wspinaczkowe, stoły do gier planszowych, drążki
gimnastyczne, place zabaw z urządzeniami, urządzenia do
ćwiczeń siłowych itp. usytuowane w zieleni.
Teren ten połączony jest z pozostałymi rejonami planu poprzez
komunikację samochodową, pieszą (w tym również poprzez
kładkę pieszą nad drogą KDG1) i rowerową oraz strefami
przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem.
Strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie
dostępem to również elementy przestrzeni publicznej
ogólnodostępnej, zdefiniowanej w projekcie planu jako pas
wolny od zabudowy, niepodzielony ogrodzeniami, murami fizycznymi barierami uniemożliwiającymi pieszą i rowerową
penetrację, zagospodarowany jako przestrzeń wypoczynkowo rekreacyjną z zielenią urządzoną, ciągami pieszo-rowerowymi,
dojściami i dojazdami do budynków, placami zabaw dla dzieci,
skwerami, ławkami, obiektami małej architektury; w obrębie tej
strefy zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych dla
samochodów, stacji transformatorowych, altan śmietnikowych,
dojść i dojazdów, za wyjątkiem obiektów podziemnych
zlokalizowanych w całości poniżej poziomu terenu.
W obrębie wyznaczonego w projekcie planu terenu Mn8, w
którym położona jest przedmiotowa działka dopuszczone jest w
zasadach zagospodarowania dla tego terenu sytuowanie:
placów, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury,
ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej.
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powierzchni terenu inwestycji (obecnie
wynosi on 50% - §37, pkt4, litera a) – co
pozwoli na zrównanie parametru
powierzchni zabudowy dla wszystkich
dla tego terenu w sposób jednakowy;
5. Weryfikacja zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego: „przeznaczenie
dopuszczalne: usługi podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące nie więcej niż 50%
powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego” – określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek.
6. Wnioskuję o to aby działka o numerze
524/19 jako teren należący do miasta
Kielce została ujęta w projektowanej
uchwale Rady Miasta jako odrębny teren
z przeznaczeniem na cel publiczny,
służący i dostępny dla wszystkich o
charakterze rekreacyjnym, z wyłącznym
przeznaczeniem na budowę: placu zabaw
dla dzieci, piaskownicy, mini skateparku,
strefę wypoczynku, zieleń, urządzenia
terenowe do ćwiczeń – siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu ogólno
dostępne formy aktywności publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
przeznaczenie jej na cel jak
wnioskowany może zapewnić
ogólnodostępny charakter tego terenu.
33.

07.05.2018 Wniosek o zmianę w MPZP
przeznaczenia działki nr 443 przy ul.
Szybowcowej i uwzględnienie jej jako
działki przeznaczonej pod zabudowę
usługowo-mieszkalną. W uzasadnieniu

443

-

Uwaga
nieuwzględniona

34

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ przedmiotowa
działka położna jest prawie w całości w strefie krajobrazowej
„A” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie
której, zgodnie z § 5 Uchwały XLI/729/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. (Dz.
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34.

informujemy, że:
1. Powierzchnia działki – 1452 m2 oraz
jej kształt pozwalają na lokalizację
budynku mieszkalnego lub usługowego
oraz stworzenie warunków dla
zapewnienia miejsc postojowych i
możliwość zagospodarowania działki
zielenią.
2. Istnieje doskonała komunikacja
działki z ulicą Szybowcową (zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa ruchu
drogowego), co stanowi istotny element
przy uwzględnianiu nieruchomości pod
w/w rodzaj zabudowy.
3. W sąsiedztwie działki dostępne
wszystkie media (woda, kanalizacja, gaz
ziemny).
Ustalenie planu w dostępnej aktualnie
wersji ma dla nas charakter
dyskryminacyjny oraz bezzasadnie
ogranicza nas w wykorzystaniu
usprawnień właścicielskich włączając
możliwość zabudowy.
Do takiego wniosku prowadzi analiza
sąsiednich działek, na których istnieje
zabudowa – domy jednorodzinne, punkty
usługowe, szkoła, hala sportowa (tuż nad
Silnicą).
Mając na uwadze w/w uwagi wydaje się
nieuzasadnione blokowanie prywatnej
nieruchomości i ograniczanie swobody
inwestowania.
07.05.2018 Jestem właścicielką nieruchomości
zabudowanej położonej przy ul.
Szybowcowej nr 8 w Kielcach, której to
nieruchomość będzie objęta
projektowanym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość ta jest w ciągu zabudowy
szeregowej domów jednorodzinnych.
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Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 293 poz. 3020) w
sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych.

513/1
513/2
513/3
512/1
512/2
512/3

-

Uwaga
nieuwzględniona

35

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ działki nr ewid.
512/1, 512/2, 512/3 położone są w strefie krajobrazowej „A”
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie
której, zgodnie z § 5 Uchwały XLI/729/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 293 poz. 3020) w
sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów
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Usytuowanie omawianej posesji wygląda
następująco: od strony wschodniej i
zachodniej domy jednorodzinne MN10,
MN, U5, od południa boisko sportowe
(US1 i US2) wraz z halą sportową
zlokalizowaną przy samym korycie rzeki
Silnicy, a od północy przebiega ulica
Szybowcowa. Zgodnie z EGiB
nieruchomość moja składa się z sześciu
działek o różnych wielkościach, które w
rzeczywistości stanowią jedna
nieruchomość. Rzeka Silnica przepływa
przez moją nieruchomość tworząc
nieformalnie dwie nieruchomości, ale tak
nie jest w terenie i w rzeczywistości. Na
stronie wschodniej (nr ewid: 513/1;
513/2, 513/3) znajduje się budynek
mieszkalny, a pozostała nieruchomość od
strony zachodniej (nr działek 512/1;
512/2, 512/3) stanowi moje podwórko
niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania, gdzie teren jest
utwardzony i służy do: składowania
opału na zimę, parking dla samochodów,
ogródek przydomowy, miejsce
składowania narzędzi – wiaty i inne. W
rzeczywistości MN10 dzieli rzeka i
naturalnym powinien być ten teren
obecny oznaczony jako ZN5
przedłużeniem, dopełnieniem terenu
MN10, na którym mieszkam i na terenie
ZN5 funkcjonuję. Nadmieniamy, że
oddałam dodatkowo swój teren prywatny
dla uregulowania biegu rzeki, po ulewie i
zalaniu jakie miały miejsce kilka lat
temu, która przy mojej posesji jest
uregulowania (na ul. Szybowcowej w
kierunku boiska sportowego Orlęta
Kielce) jest uregulowana. Władając
gruntami przestrzegam zasad związanych
z przepływem rzeki (wolny 3m pas itp.),
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budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych.
Wybudowanie hali w strefie krajobrazowej „A” Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu było możliwe, ponieważ w
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody znajduje się
odstępstwo od zakazu wyżej przytoczonego. W obszarach
chronionego krajobrazu dopuszcza się realizację inwestycji celu
publicznego, jaką była zgodnie z art. 6 pkt.6 ustawy o
gospodarce nieruchomościami budowa hali sportowej.
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dlatego daleko krzywdzące jest z
automatu przekształcanie każdego bez
wyjątku terenu na teren zielony. Ze
względu na rzekę mamy po jednej stronie
dom, w którym mieszkamy i tylko
miejsce z domem, a po drugiej stronie
rzeki niezbędną działkę i przestrzeń do
funkcjonowania, parkowania samochodu,
inne. Ustanawiając teren zielony dla
naszych działek jako ZN5, nie spełnimy
żadnych parametrów wyznaczonych i
stawianych w planie zagospodarowania
dla budownictwa i funkcjonowania.
Reasumując powyższe fakty i
spostrzeżenia uważam za błędne
posuniecie, aby w planie
zagospodarowania przestrzennego moje
grunty (niecałe 400m2) zakwalifikowane
jako tereny zielone oznaczone obecnie
jako teren ZN5. Takie postępowanie z
automatu i brak indywidualnego
podejścia do konkretnej sytuacji – innymi
słowy idąc tym tokiem rozumowania,
każde miejsce można by zamalować na
zielono, ale ważniejszy jest przecież
zdrowy rozsądek i stan rzeczywisty. Bo
jak rozumieć istniejące już zabudowania,
niedawno zgodę na budowę hali
sportowej i infrastrukturze przy klubie
sportowym Orlęta Kielce, zlokalizowanej
przy samej skarpie, następnie budowa
drogi – bo rozumiem, że droga będzie
przecinać rzekę. Dbajmy o zieleń i
przyrodę, lecz nie zapominajmy o
prostym człowieku mieszkańcu tego
Miasta, gdzie tylko prostemu
człowiekowi można zabrać teren – tak?
Bo jak nazwać obecnie kwalifikację
terenu ZN5.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia
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35.

mojego wniosku i w dalszym ciągu
pozostawienia terenu ZN5 z takimi
obostrzeniami jak obecnie, to jest jako
obywatel na tak zaprojektowanym terenie
ZN5 nie mam prawa nawet tam aut
legalnie postawić, jak również
składować narzędzi, opału, mieć wiaty
czy obiektu małej architektury – po
prostu nie będę mogła normalnie
funkcjonować, bo przez to nie będą
mogły być również zachowane
minimalne wymogi stawiane w planie
zagospodarowania przestrzennego dla
działki. Proszę zamalować na zielony
teren pozostałą część mojej
nieruchomości w której mieszkam i
wykupić ten zielony teren z
przeznaczeniem na rekreację, może park,
lub po prostu na teren zielony – bo
znajduje się tylko przy rzece, co jest dla
Państwa jedynym wyznacznikiem.
07.05.2018 Uwaga dotyczy:
1. Ustalenia ograniczenia dla budowy w
granicy dla obszaru Mn8 w stosunku do
naszych działek: 525/2, 526/2.
Dodatkowo wpisanie nieprzekraczalnej
linii zabudowy dla obszaru Mn8 z naszą
działką 525/2 jak również z działką
525/6 stanowiącą drogę w EGiB;
2. Ustalenia ograniczenia dla budowy w
granicy dla obszaru MN9 w stosunku do
naszych działek: 525/2, 526/2, jako
nieprzekraczalna linia zabudowy 4 m; w
tym działki 521/1;
3. Ustalenia ograniczenia dla budowy w
granicy dla inwestycji KDG1 w stosunku
do naszych działek: 525/2, 526/2 zapewnienie stosownego odstępu.
4. Ustalenia ograniczenia dla budowy w
granicy dla działek: 525/3, 526/3 w
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525/6
525/2
526/2

Uwaga
uwzględniona
w części

Poz. 4382

-

Ad1.
Uwaga uwzględniona w części.
W projekcie planu wykładanym do publicznego wglądu w
terenie Mn8 nie było dopuszczenia budowy budynków
bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.
Dopuszczenie takie było w terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w tym również terenach MN7, MN9.
W związku z wyznaczeniem drogi wewnętrznej, na skutek
wniesionych uwag, wzdłuż terenów MN7, Mn8 zostanie
ustalona w projekcie planu nieprzekraczalna linia zabudowy w
terenach budowlanych sąsiadujących bezpośrednio z tą drogą.
Ad2.
Uwaga nieuwzględniona, ponieważ nie ma w obowiązujących
przepisach prawnych wymogu ustalania linii zabudowy od
wyznaczonych w planie terenów budowalnych. Tereny MN7 i
MN9 mają w takie samo przeznaczenie. Obligatoryjny wymóg
ustalania linii zabudowy dla terenów budowlanych w planie
dotyczy jedynie linii zabudowy od dróg – zgodnie z ustawą o
drogach publicznych.
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stosunku do naszych działek: 525/2 i
526/2 - nieprzekraczalna linia zabudowy
4 m;
5. przeniesienia projektowanej
przystanku przy działce 526/2 i zatoki
autobusowej od strony południowej –
projektowana wiata jak i zatoka
autobusowa będzie bezpośrednio
oddziaływać na naszą działkę oraz część
dzienną naszego domu – przeniesienie
zatoki w inne miejsce np.: projektowanej
zajezdni autobusowej lub inne
korzystniejsze miejsce lub usytuowanie
samej wiaty tak, aby nie była ona
zlokalizowana wprost naprzeciwko
naszych okien i części dziennej domu. O
ile lokalizacja zatoki autobusowej nie
jest możliwa do przeniesienia to prosimy
o niewielkie, bo 3-4 metrowe
przesunięcie lokalizacji samej wiaty
autobusowej w stronę wschodnią i taką
jej parametryzację (wielkość), co by
odpowiadała rzeczywistym potrzebom
mieszkańców, co poprawi też nasz
komfort życia przy tak projektowanej
uciążliwej inwestycji. Obecna
propozycja szerokości wiaty
autobusowej proponowana przez MZD
jest w naszej ocenie zawyżona do
obecnego i prognozowanego ruchu
pasażerów, co potwierdziło ZTM w
jednym z pism do MZD, i jej szerokość
mogłaby być zmniejszona, przez co i dla
nas stałaby się ona mniej kłopotliwa, a
dla budżetu również i tańsza. O wyborze
szerokości wiat autobusowych powinno
decydować przede wszystkim
częstotliwość odjazdów autobusów i
natężenie ruchu pasażerów dla danego
przystanku, co by nie dochodziło do
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Ad3.
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Dla terenu MN7 ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy od
planowanej drogi KDG1.
Ad4.
Uwaga nieuwzględniona, ponieważ wymóg ustalania linii
zabudowy w terenach budowlanych w planie dotyczy jedynie
linii zabudowy od dróg – zgodnie z ustawą o drogach
publicznych. Ustalone w wykładanym do publicznego wglądu
dopuszczenie budowy budynków bezpośrednio przy granicy z
sąsiednią działką budowlaną w terenach zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
nie
jest
wymogiem
obligatoryjnym.
Ad5.
Uwaga nieuwzględniona – wykracza poza zakres planu dotyczy projektu drogi KDG1.
Ad6-7.
Uwaga uwzględniona w części, tzn. wprowadzone zostaną
ustalenia do projektu planu, zgodnie z zakresem szczegółowym
planu miejscowego – plan miejscowy nie jest projektem
budowlanym.
Przeprowadzone postępowanie środowiskowe dla inwestycji
drogowej pn „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od
drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę
ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę
nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z
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absurdów, a obecny wybór
projektowanej szerokości wiaty nie jest
najmniejszym możliwym co generuje
niepotrzebne koszty, które powinny być
jednak brane pod uwagę.
Potwierdzeniem tym jest odpowiedź
ZTM do MZD o możliwość zmiany
obecnych parametrów projektowanego
przystanku i samej wiaty;
6. umiejscowienia i zapewnienie obszaru
zieleni wysokiej pnącej od strony KDG1,
która będzie w sposób naturalny
ochraniać nas mieszkańców – izolować
od tak uciążliwej inwestycji;
7. zapewnienia w przyszłości miejsca na
ekrany akustyczne z zielenią naturalną
(roślinność pnąca) bez konieczności
wchodzenia na nasze grunty, gdyż taka
uciążliwa inwestycja będzie
bezpośrednio wpływać i oddziaływać na
nasze działki jak i okolice;
8. zapewnienia i umożliwienie dojazdu
samochodem do działki 526/2 z drogi
oznaczonej KDG1;
9. wydzielenia drogi wewnętrznej 525/6
stanowiącej dojazd do naszej działki
525/2 z obszaru MN7 jako odrębne
oznaczenie – wyodrębnienie drogi
dojazdowej z istniejącego obecnie nr
MN7 i stworzenie nowego terenu jako
odrębny, prywatny ciąg pieszo-jezdny
(droga dojazdowa do działek). Działka
525/6 wydzielona jest w EGiB jako
droga dojazdowa, podatki płacimy jako
droga i taki też charakter ona posiada i
innego nie będzie miała. Dodatkowo dla
celów projektowych jak i ładu
projektowego droga ta w naszej ocenie
powinna być wyodrębniona a projektując
w przyszłości jakiekolwiek media do
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rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul.
Karczunek” nie wykazało konieczności zastosowania ekranów
akustycznych w pasie drogowym ulicy KDG1.
Dla terenu KDG1 ustalono udział terenu biologicznie
czynnego: minimum 1 % powierzchni terenu w liniach
rozgraniczających.
Ad8.
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDG1 jest częścią inwestycji drogowej pn „Przedłużenie
drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi
krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i
Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa
z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul.
Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek”, dla której projekt
jest w trakcie opracowywania. Przedmiotowy plan uwzględnia
założenia tego projektu.
Plany miejscowe muszą obowiązkowo uwzględniać tzw.
„ZRIDY” czyli Zezwolenia na Realizacje Inwestycji Drogowej
– nieuwzględnienie „ZRIDU” skutkuje Rozstrzygnięciem
Nadzorczym Wojewody pod uchwaleniu planu miejscowego.
Mając na uwadze powyższe wszystkie zjazdy – połączenia
planowanego układu drogowego w obrębie planu z drogą
KDG1 wynikają z projektu dla wyżej wymienionej inwestycji
drogowej i podyktowane są przepisami dotyczącymi
projektowania dróg.
Ad9,10.
Uwaga uwzględniona.
Ad11-14.
Uwaga uwzględniona w części. Ujednolicono ustalenia
dotyczące funkcji i parametrów w obrębie terenów: Mn8, MN6,
MN7 i MN9.
Ad15.
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące reklam dla terenów położonych wzdłuż
drogi KDG1 zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
Ad16.
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Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące ogrodzeń w terenach MN6, MN7 zostaną
zmodyfikowane po stosownej analizie.

działek objętych terenem MN7 odrębne
oddzielenie takiego terenu wydaje się
być logicznym i niezbędnym dla nas.
Przy obecnym zapisie nie posiadamy
zapewnianego dojazdu do działki 525/2
– teren MN7 teren budownictwo
jednorodzinne;
10. w związku z wydzieleniem drogi
wewnętrznej jako teren prywatnego
ciągu pieszo-jezdnego – to jest działki
525/6 – uzupełnienie zapisów
dotyczących terenu zabudowy Mn8,
poprzez umieszczenie zapisu
dotyczącego nieprzekraczalnej linii
zabudowy dla obszaru Mn8 z nowo
powstałym terenem prywatnego ciągu
pieszo-jezdnego (działki 525/6) jako
6,0m lub inny minimalny przewidziany
stosownymi przepisami. W chwili
obecnej teren Mn8 nie posiada żadnego
ograniczenia linii dla obszaru MN7 lub
działki 525/6 i 525/2.
11. Projektowany obszar planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej części nie jednakowo traktuje
właścicieli działek. Budowaliśmy się z
myślą, że obszar ten w całości będzie
stanowił budownictwo jednorodzinne, i
taki też charakter posiada cała sąsiednia
okolica, a w proponowanej wersji planu
zagospodarowania przestrzennego obszar
Mn8 jest traktowany na specjalnych
warunkach i uwzględnia budownictwo
zabudowy wielorodzinnej o gabarytach
znacząco przekraczających nasze
warunki budownictwa jednorodzinnego.
Niejasnym jest dla nas nierówne
traktowanie właścicieli działek. Dla
całego obszaru projektowanego tj.: MN6,
MN7, MN9 jak i inne dookoła tereny

Ad17.
Uwaga nieuwzględniona.
Uzasadnienie jak dla pkt. 8.
Ad18.
Uwaga nieuwzględniona.
W projekcie planu wyznaczono duży teren (około 1,23ha)
zieleni parkowej o charakterze rekreacyjno – sportowo wypoczynkowym, zgodnie z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kielce.
Jest to teren przestrzeni publicznej – ogólnodostępny, który w
swoim założeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom z obszaru
planu. W obrębie tego terenu dopuszczone są: boiska sportowe,
bieżnie, skate - parki z wyposażeniem, skałki i ścianki
wspinaczkowe, stoły do gier planszowych, drążki
gimnastyczne, place zabaw z urządzeniami, urządzenia do
ćwiczeń siłowych itp. usytuowane w zieleni.
Teren ten połączony jest z pozostałymi rejonami planu poprzez
komunikację samochodową, pieszą (w tym również poprzez
kładkę pieszą nad drogą KDG1) i rowerową oraz strefami
przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem.
Strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie
dostępem to również elementy przestrzeni publicznej
ogólnodostępnej, zdefiniowanej w projekcie planu jako pas
wolny od zabudowy, niepodzielony ogrodzeniami, murami fizycznymi barierami uniemożliwiającymi pieszą i rowerową
penetrację, zagospodarowany jako przestrzeń wypoczynkowo rekreacyjną z zielenią urządzoną, ciągami pieszo-rowerowymi,
dojściami i dojazdami do budynków, placami zabaw dla dzieci,
skwerami, ławkami, obiektami małej architektury; w obrębie tej
strefy zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych dla
samochodów, stacji transformatorowych, altan śmietnikowych,
dojść i dojazdów, za wyjątkiem obiektów podziemnych
zlokalizowanych w całości poniżej poziomu terenu.
W obrębie wyznaczonego w projekcie planu terenu Mn8, w
którym położona jest przedmiotowa działka dopuszczone jest w
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były wydawane pozwolenia na budowę
jako budownictwo jednorodzinne i dziwi
nas nierówne traktowanie obszaru Mn8
jako budownictwa wielorodzinnego z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów w niniejszym opracowaniu
terenu zagospodarowania
przestrzennego.
Dlatego chcielibyśmy, aby projektowany
w tej części obszar MN7, MN6, MN9,
oraz obecnie określany obszar Mn8
stanowiły spójny , w miarę możliwości
jednakowy charakter zabudowy
jednorodzinnej, a nie jak to teraz jest
zaproponowany wielorodzinnej o tak
przyjętych parametrach;
12. mając na uwadze powyższe, o ile nie
zostanie zmieniony charakter działek z
terenu Mn8 na budownictwo
jednorodzinne i co za tym idzie równe
traktowanie wszystkich działek na tym
terenie, wnioskujemy o ujednolicenie i
przyjęcie dla terenu Mn8 zapisu
dotyczącego „gabarytów” (obecnie §37,
pkt4, litera e) – z obecnego zapisu:
gabaryty: wysokość zabudowy nie więcej
niż 12,0 m, na zapis: gabaryty: wysokość
zabudowy: nie więcej niż 12,0 m przy
dachach stromych oraz nie więcej niż
10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m, - co pozwoli na
zrównanie parametru wysokości
budynków dla wszystkich działek dla
tego terenu w sposób jednakowy i nie
będzie on niekorzystny dla już
postawionych budynków w tym przede
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zasadach zagospodarowania dla tego terenu sytuowanie:
placów, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury,
ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej.
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wszystkim znajdującego się domu na
naszej działce 525/2 i 526/3;
13. następnie dla terenu Mn8
ujednolicenie i przyjęcie wskaźnika
powierzchni zabudowy: maksymalnie
40% powierzchni terenu inwestycji
(obecnie wynosi on 50% - §37, pkt 4,
litera a) – co pozwoli na zrównanie
parametru powierzchni zabudowy dla
wszystkich dla tego terenu w sposób
jednakowy;
14. analiza i weryfikacja zapisu dla
obszaru Mn8 dotyczącego:
„przeznaczenie dopuszczalne: usługi
podstawowe wbudowane w budynek
mieszkalny, zajmujące nie więcej niż
50% powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego” – określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek. Tylko dla tych
działek i tego terenu przewidziano usługi
– dlaczego?
15. wnosimy o możliwość usytuowania
na ogrodzeniach tablic reklamowych,
przede wszystkim od terenu KDG1 jak
również o możliwość lokalizacji na
terenie działki 525/2 i 526/2 tablic
reklamowych, pylonów reklamowych
przy ogrodzeniu od strony KDG1.
Obecny zapis powoduje ograniczenia w
możliwości zarobkowego wykorzystania
działki, w związku z powstającą drogą.
O ile będzie stosowna ustawa o zakazie
reklam, o czym była mowa podczas
wyłożenia planu, wówczas problem
reklam sam zniknie, ale póki co
43
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ogranicza się nas takim zapisem.
Ewentualnie konkretne określenie
wyglądu, czy parametrów jakie powinny
spełniać banery, reklamy wolnostojące
czy na ogrodzeniach – reklamy takie też
funkcjonują. Dodatkową możliwością,
aby reklam nie było na naszym
ogrodzeniu lub przy ogrodzeniu jest po
prostu brak realizacji uciążliwej dla nas
inwestycji budowy drogi przy naszych
oknach – dla nas ta droga nie daje
żadnych możliwości a jedynie powoduje
ograniczenia w postaci budowy wiaty
przystankowej oraz braku możliwości
bezpośredniego dojazdu do KDG1.
Ograniczeniem dla możliwości realizacji
reklam na ogrodzeniach jest również
zapewnienie stosownych naturalnych
odgrodzeń w postaci pasów zieleni przy
projektowanej drodze lub realizacja
ekranów dźwiękochłonnych.
16. wnosimy o możliwość budowy
betonowych ogrodzeń od drogi głównej
KDG1 tak zgodnie z prawem, która
wynosi 2,2m, gdyż takie rozwiązanie
chyba jest najbardziej korzystne dla nas
aby uchronię się od hałasu, pyłu i
ciągłego ruchu auta poruszających się na
KDG1.byc może Państwo sami zadbają,
na to bardzo liczymy, i zaproponują inne
rozwiązanie, które ograniczą pojawiający
się : hałas, kurz, pył, zanieczyszczenie i
widok ciągłego poruszania się aut po
drodze od projektowanej drogi KDG1 być może ustawienie ekranów
dźwiękochłonnych lub zieleni pnącej,
która mogłaby i będzie w sposób
naturalny chronić nas od terenu
uciążliwego sąsiedztwa – KDG1.
17. w projektowanym dokumencie to
44
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nam się ciągle coś narzuca, ogranicza, w
związku z budową drogi KDG1, a nie
bardzo widać w tym dokumencie dla nas
mieszkańców ochrony ze strony
inwestora/projektanta tej inwestycji, jak
wspomnieliśmy o zapewnieniu
chociażby odrodzeni, odpowiedniej
infrastruktury zielonej, nic. Być może
warto się pochylić nad tym problemem i
spojrzeć też na nas mieszkańców, dla
których inwestycja nie jest potrzebna –
nam nie będzie ona służyła – spowoduje
tylko dodatkowy kłopot. O ile może nam
służyć, to możemy mieć bezpośredni
dojazd z drogi KDG1 do działki 526/2?
Obecnie proponowane rozwiązania z tą
drogą powodują konieczność dłuższego
dojazdu do naszych działek, spowodują
pogorszenia naszych warunków
mieszkaniowych, hałas spaliny, zatoka
autobusowa, zajezdnia autobusowa – a
żadnego nakazu realizacji zmniejszenia
negatywnych skutków oddziaływania na
środowisko i nas mieszkańców ze strony
budowy KDG1.
18. Wnioskujemy o to aby działka o
numerze 524/19 jako teren należący do
miasta Kielce została ujęta w
projektowanej uchwale Rady Miasta jako
odrębny teren z przeznaczeniem na cel
publiczny, służący i dostępny dla
wszystkich o charakterze rekreacyjnym,
z wyłącznym przeznaczeniem na
budowę: placu zabaw dla dzieci,
piaskownicy, mini skateparku, strefę
wypoczynku, zieleń, urządzenia
terenowe do ćwiczeń – siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu ogólno
dostępne formy aktywności publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
45
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przeznaczenie jej na cel jak
wnioskowany może zapewnić
ogólnodostępny charakter tego terenu i
przyczynić się do realizacji celu, o
którym mowa w przedmiotowym
dokumencie rozdział 2 ustalenia ogólne
§12 pkt7.
36.

07.05.2018

Wniosek mieszkańców ul. Szybowcowej
o:
Rozważenie innej lokalizacji planowanej
budowy oczyszczalni wód opadowych na
działce przy ul. Szybowcowej
oznaczonej w niniejszym planie
zagospodarowania przestrzennego
symbolem KO2. Naszym zdaniem
inwestycja ta będzie dużym zagrożeniem
dla naszych posesji położonych poniżej
poziomu ulicy Szybowcowej. Zagrożenie
to wynika z obserwacji i sytuacji
pogodowych jakie miały miejsce na
przełomie kilku czy kilkudziesięciu lat.
Przy dużych opadach poziom rzeki
Silnicy bardzo szybko wzbiera, i ledwie
co mieści się w korycie rzeki, gdzie
bardzo często poziom rzeki jest większy
od mostu betonowego przy klubie
sportowym Orlęta, co dodatkowo
ogranicza jej przepływ. W takim
przypadku dodatkowy odpływ z
projektowanej oczyszczalni wód
opadowych KO2 do koryta rzeki za
każdym razem będzie zwiększał ryzyko
zalania naszych posesji. Sytuacji
wysokiego poziomu rzeki może również
powodować sytuacje odwrotną, że woda
z rzeki będzie wpływać do oczyszczalni.
W takiej sytuacji wody rozleją się na
wyższy poziom – na nasze posesje.
Uważamy, że prostszym rozwiązaniem
jest poprawa obecnego odwodnienia ul.

444

Uwaga
uwzględniona

46

-

-
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37.

07.05.2018

Szybowcowej do granic miasta – w
kierunku północnym poprzez wycięcie
drzew z koryta rzeki, poszerzenie koryta
i unormowanie koryta i biegu rzeki, jak
również uregulowanie niezbędnych
odcinków rzeki np. w pobliżu
zabudowań. Dla poparcia naszych obaw
związanych z występowaniem i
gwałtownym wzbieraniem rzeki Silnica z
brzegów , prosimy o konsultacje z
Biurem Zarządzania Kryzysowego
miasta Kielce, gdzie niejednokrotnie my
mieszkańcy ul. Szybowcowej i
Warszawskiej interweniowaliśmy o
pomoc w związku z wezbraniami rzeki
Silnica i wnioskujemy również o ich
opinię na temat projektowanej przy ul.
Szybowcowej oczyszczalni wód
opadowych KO2.
Analizując projekt odprowadzania wód
opadowych, sugerujemy przeniesienie
proponowanej oczyszczalni wód
opadowych i zlokalizowanie jej w jednej
z lokalizacji oznaczonej na planie jako:
US1, US2, ZN3, ZN4 – miejsca te
znajdują się już za terenem zabudowań i
odprowadzenie znacznej ilości wody w
tych miejscach nie byłoby bezpośrednim
zagrożeniem dla zabudowań przy ul.
Szybowcowej.
Treść uwagi jak w pkt. 36.

38.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 36.

444

Uwaga
uwzględniona

-

-

39.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 36.

444

Uwaga
uwzględniona

-

-

444

Uwaga
uwzględniona

-

-
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40.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 36.

444

Uwaga
uwzględniona

-

-

41.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 36.

444

Uwaga
uwzględniona

-

-

42.

07.05.2018

Wniosek o:
Przeznaczenie działki 524/19 należącej
do miasta Kielce na cel sprzyjający
aranżowaniu przestrzeni publicznej w
sposób sprzyjający publicznej
aktywności . Obecnie w przedłożonym
planie działka ta ujęta jest łącznie z
terenem prywatnym jako teren Mn8.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Wniosek o to aby działka o numerze
524/19 jako teren należący do miasta
Kielce została ujęta w projektowanej
uchwale Rady Miasta jako odrębny teren
z przeznaczeniem na cel publiczny,
służący i dostępny dla wszystkich o
charakterze rekreacyjnym, z wyłącznym
przeznaczeniem na budowę: placu zabaw
dla dzieci, piaskownicy, mini skateparku,
strefę wypoczynku, zieleń, urządzenia
terenowe do ćwiczeń – siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu ogólno
dostępne formy aktywności publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
przeznaczenie jej na cel jak
wnioskowany może zapewnić
ogólnodostępny charakter tego terenu.
Dodatkowo proponowana lokalizacja
oprócz nam mieszkańcom, będzie służyć
również przedszkolakom i uczniom
szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach
zlokalizowanej przy ul. Szybowcowej i
warszawskiej, której bliskość zapewnia
bezpieczne, łatwe i szybkie dojście do
obiektu. Działka ta zlokalizowana jest
tuż przy projektowanej ścieżce
48

W projekcie planu wyznaczono duży teren (około 1,23ha)
zieleni parkowej o charakterze rekreacyjno – sportowo wypoczynkowym, zgodnie z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kielce.
Jest to teren przestrzeni publicznej – ogólnodostępny, który w
swoim założeniu ma służyć wszystkim mieszkańcom z obszaru
planu. W obrębie tego terenu dopuszczone są: boiska sportowe,
bieżnie, skate - parki z wyposażeniem, skałki i ścianki
wspinaczkowe, stoły do gier planszowych, drążki
gimnastyczne, place zabaw z urządzeniami, urządzenia do
ćwiczeń siłowych itp. usytuowane w zieleni.
Teren ten połączony jest z pozostałymi rejonami planu poprzez
komunikację samochodową, pieszą (w tym również poprzez
kładkę pieszą nad drogą KDG1) i rowerową oraz strefami
przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie dostępem.
Strefy przestrzeni otwartej z nielimitowanym fizycznie
dostępem to również elementy przestrzeni publicznej
ogólnodostępnej, zdefiniowanej w projekcie planu jako pas
wolny od zabudowy, niepodzielony ogrodzeniami, murami fizycznymi barierami uniemożliwiającymi pieszą i rowerową
penetrację, zagospodarowany jako przestrzeń wypoczynkowo rekreacyjną z zielenią urządzoną, ciągami pieszo-rowerowymi,
dojściami i dojazdami do budynków, placami zabaw dla dzieci,
skwerami, ławkami, obiektami małej architektury; w obrębie tej
strefy zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych dla
samochodów, stacji transformatorowych, altan śmietnikowych,
dojść i dojazdów, za wyjątkiem obiektów podziemnych
zlokalizowanych w całości poniżej poziomu terenu.
W obrębie wyznaczonego w projekcie planu terenu Mn8, w
którym położona jest przedmiotowa działka dopuszczone jest w
zasadach zagospodarowania dla tego terenu sytuowanie:
placów, placów zabaw dla dzieci, obiektów małej architektury,
ciągów pieszych i rowerowych, zieleni urządzonej.
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rowerowej, co dodatkowo ułatwi dostęp
dla korzystających z tej formy
aktywności publicznej i uatrakcyjni oraz
rozpropaguje tę formę wypoczynku.

43.

Za przeznaczeniem działki 524/19 na cel
publicznej aktywności przemawia
również fakt, że na tym terenie miasta
Kielce nigdy nie było i brakuje terenów
ogólnodostępnych służących do
publicznej aktywności o takim
charakterze jak wnioskowany, a
jednocześnie mógłby być zapewniony
cel o którym mowa w §12 pkt 7
projektowanej uchwały: „aranżowanie
przestrzeni publicznej w sposób
sprzyjający publicznej aktywności”.
07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

44.

07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

45.

07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

46.

07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

47.

07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

48.

07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

49.

07.05.2018 Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

50.

07.05.2018

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

Treść uwagi jak w pkt. 42.

49
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51.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

52.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

53.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

54.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

55.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

56.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

57.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

58.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

59.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

60.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

61.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

62.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

63.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

50
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64.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

65.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

66.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

67.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

68.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

69.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

70.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

71.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

72.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

73.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

74.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

75.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

76.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

51
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77.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

78.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

79.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

80.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

81.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

82.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

83.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

84.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

85.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

86.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

87.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

88.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

89.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

52
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90.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

91.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

92.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

93.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

94.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

95.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

96.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

97.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

98.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

99.

07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

100. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

101. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

102. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

53
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103. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

104. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

105. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

106. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

107. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

108. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

109. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

110. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

111. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

112. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

113. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

114. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

115. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42
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116. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

117. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

118. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

119. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

120. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

121. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

122. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

123. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

124. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

125. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

126. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

127. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

128. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42
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129. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

130. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

131. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

132. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

133. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

134. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

135. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

136. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

137. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

138. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

139. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

140. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

141. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42
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142. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

143. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

144. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

145. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

146. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

147. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

148. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

149. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

150. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

151. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

152. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

153. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

154. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42
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155. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

156. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

157. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

158. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

159. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

160. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

161. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

162. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

163. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

164. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

165. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

166. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

167. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42
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168. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

169. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

170. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

171. 07.05.2018

Treść uwagi jak w pkt. 42.

524/19

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uzasadnienie jak w pkt. 42

1
1.

2
07.10.2019

3
Po zapoznaniu się z projektem planu nie
wyrażam zgody na zwrotkę zaplanowaną
KDD3. W pobliżu linii rozgraniczającej
drogę KDD3 zlokalizowana jest na mojej
działce studnia głębinową, która jest
podłączona do budynku mieszkalnego.

4
631/1

Uzasadnienie

5
Uwaga
uwzględniona

59

uwaga
nieuwzglę -dniona

Treść
uwagi

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzględniona

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

II wyłożenie do publicznego wglądu wrzesień/październik 2019r.

6
-

7
-
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2.

08.10.2019

3.

14.10.2019

Sugeruje
przesunięcie
linii
rozgraniczającej na granicę istniejącą
mojej działki.
Piszę w sprawie działek na terenie U6.
Mam zastrzeżenie co do paragrafu 23 z
projektu
uchwały
w
sprawie
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu "Kielce Północ obszar II.3 Warszawska - Radomska Sikorskiego - północna dolina Silnicy".
Według paragrafu 23, punkt 5 , obsługa
komunikacyjna ma odbywać się z
publicznej ulicy KDD4. Jest to bardzo
problematyczne, ze względu na charakter
usług jakie planujemy przy tej drodze, na
tej działce uruchomić (np. stacja
benzynowa lub inne inwestycje).
Chcielibyśmy aby był możliwy wjazd od
ulicy Radomskiej. Problematyczna może
również okazać się sprzedaż działek od
ulicy Starogórskiej. Wtedy zostalibyśmy
pozbawieni wjazdu na tereny naszych
działek

W
pierwszej
wersji
projektu
wnioskowałem ja oraz sąsiedzi o
przesunięcie
ślepej
uliczki
zaprojektowanej na tyłach mojej
nieruchomości o 30 m. Uwagi zostały
uwzględnione o tyle, że w drugiej wersji
projektu drogę przesunięto nie o 30 m a
o jakieś 15 m. Nic mi to nie daje bo linia
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769/4
770/4
771/2
772/2
773/1
773/2
774/1
774/2
775/2
776

-

Uwaga
nieuwzględniona

836/8

Uwaga
uwzględniona
w części

-

60

Uwzględnienie tej uwagi nie jest możliwe, ponieważ ustalenie
obsługi komunikacyjnej dla terenu U6 w planie z ulicy
publicznej klasy GP – głównej ruchu przyspieszonego - KDGP2
nie spełnia wymogów przepisów prawa o drogach publicznych,
zgodnie z notatką/protokołem ze spotkania spisaną w Miejskim
Zarządzie Dróg w Kielcach w dniu 26.11.2019r.
Ustalenie tego rodzaju stanowi istotne naruszenie zasad
sporządzania planu miejscowego (ustalenia planu muszą być
zgodne z przepisami odrębnymi) i skutkuje nieważnością
uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie przedmiotowego planu
– art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

Droga wewnętrzna KDW1 zostanie usunięta z projektu planu.
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rozgraniczająca projektowany teren od
pozostałej części mojej działki przebiega
przez istniejące budynki gospodarcze
które będę musiał wyburzyć a na to
mojej zgody nie wyrażam. W związku z
tym
wnioskuję
o
przesunięcie
zaprojektowanej ślepej drogi o 20 m w
kierunku ul. Sikorskiego.
4.

23.10.2019

Proszę o zmianę funkcji terenu z U11 na
ZP1. To tereny dawnych ogrodów
działkowych, które można zaadoptować
jako park.

529/1

Uwaga
uwzględniona

-

-

5.

24.10.2019

Proszę o uwzględnienie zieleni parkowej
na działce 529/1, która w planie ma być
przeznaczona na U11 z uwagi na
aktualny stan zagospodarowania zielenią
(teren po byłych ogrodach działkowych).

529/1

Uwaga
uwzględniona

-

-

6.

24.10.2019

1. W porównaniu z uprzednio
wyłożonym projektem planu, znacznie
zmniejszono tereny zieleni urządzonej
(ZP1), gdyż wyłączono z niego fragment
dz. 616/6, 615/4, 613/4 oraz dz. nr 612/1,
611, 610/1, 609, które w obecnie
wyłożonym planie w całości zostały
przeznaczone pod zabudowę usługową.
Pod tereny zieleni urządzonej zostały
przeznaczone jedynie niewielkie skrajne
krańce części w/w działek. W związku z
powyższym
wnioskujemy
o
przeznaczenie części dz. nr 529/1 (U11),
której część niezabudowana pozostała po
budowie drogi pod teren zieleni
urządzonej ZP1 (tj. ZP1 w miejsce U11).
Są to tereny dawnych ogródków
działkowych, już zagospodarowanych,
na terenie których znajduje się kilkaset
gatunków drzew i kilka tysięcy krzewów
i roślin, w tym chronionych, m.in. cis
pospolity – gatunek chroniony od 1423
roku!
W
opinii
wnioskodawcy,

529/1
616/6
615/4
613/4
612/1
611
610/1
609
498
497
496

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Ad.1
Uwaga uwzględniona.
Ad.2
Uwaga nieuwzględniona – właściciele działek, położonych w
obrębie terenu MN,U10 nie zgłosili takiego pomysłu. W terenie
tym są wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne.
Dopuszczenie budowy stacji paliw w bezpośrednim sąsiedztwie
tych budynków pogorszyłoby stan środowiska ludzi
mieszkających w nich.

61
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7.

25.10.2019

8.

24.10.2019

proponowane działanie jest formą
kompromisu
między
interesem
prywatnym (dz. nr 616/6, 615/4, 613/4,
612/1, 611, 610/1, 609 pod U9, U10), a
interesem społecznym (fragm.. działki nr
529/1 pod ZP), w imieniu którego
występuje
Zarząd
z
niniejszym
wnioskiem. Stowarzyszenie postuluje o
utworzenie parku w Dąbrowie od 2007
roku! Prosimy o uwzględnienie naszego
głosu i docenienie naszych starań.
2.
Umożliwienie
budowy
stacji
benzynowej
wraz
z
budynkiem
sprzedaży detalicznej na dz. nr 498, 497,
496 (MN, U10). Teren znajduje się przy
głównych arteriach miasta, a lokalizacja
stacji
benzynowej
umożliwi
mieszkańcom Dąbrowy oraz osobom
przemieszczającym się ul. Radomską i
Szybowcową, tankowanie pojazdów oraz
wymianę butli gazowych. Sklep czynny
cała
dobę
także
ułatwi
życie
mieszkańcom, ponieważ obecnie nie ma
żadnego sklepu 24/h w najbliższej
okolicy.
Pozostałe ustalenia są akceptowalne.
Proszę o uwzględnienie zieleni parkowej
na działce 529/1, która w planie ma być
przeznaczona na U11 z uwagi na
aktualny stan zagospodarowania zielenią
(teren po byłych ogrodach działkowych).
Wnoszę
o
uwzględnienie
w
opracowywanym Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego dla
jednostki U2, w której położony jest
przedmiotowy teren, następujących
uwag:
- prosimy o dopuszczenie realizacji
wyższych budynków, niż obecnie
przewidziane do 14 m i wprowadzenie
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529/1

Uwaga
uwzględniona

-

-

836/2,
836/38,
836/39
836/65
836/70
836/27
836/69
836/22
836/67

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w zmianie Nr 11
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce przedmiotowe działki leżą w
obrębie terenu zabudowy o przewadze funkcji usług
ogólnomiejskich metropolitalnych (ponadpodstawowych), dla
którego zmianą tą określono wysokość zabudowy do 14m oraz
teren biologicznie czynny - min 20% powierzchni terenu
objętego inwestycją.
Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15
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zapisu
dopuszczającego
budowę
obiektów o maksymalnej wysokości do
20m,
- prosimy o zmniejszenie minimalnej
powierzchni
terenów
biologicznie
czynnych terenu inwestycji z 20% do
10%, gdyż mając na uwadze potrzeby
naszych klientów rozważamy możliwość
przebudowy w przyszłości parkingu i
maksymalnego zwiększenie ilości miejsc
postojowych.
Chciałbym podkreślić, że spółka … Sp. z
o.o. Sp.K. deklaruje gotowość do
spotkań i udziału w dyskusjach oraz
współpracy i współdziałania w zakresie
wypracowania finalnej i optymalnej
koncepcji przedmiotowego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3
WARSZAWSKA - RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓŁNOCNA
DOLINA SILNICY" oraz prosimy o
uwzględnienie w/w uwag.

836/68
836/23
382/4
382/3
382/5
382/6

Poz. 4382

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

9.

30.10.2019

Po analizie materiałów zamieszczonych
na Państwa stronie zwracam się z prośbą
o ponowne rozpatrzenie możliwości
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
na terenie oznaczonym w koncepcji
miejscowego
planu
jako
ZN6.
Argumentem przemawiającym za tym
jest fakt iż na początku jak i na końcu
ulicy zostały wydzielone enklawy z
możliwością zabudowy MN12 i MN17.
Taka sytuacja nie jest dla nas
mieszkańców sprawiedliwa i faworyzuje
jedynie wybraną ich grupę. Proszę o
pozytywne rozpatrzenie wniosku.

414

-

Uwaga
nieuwzględniona

Teren znajdujący się po stronie zachodniej ulicy Północnej
(przylegający do rzeki Silnicy) nie może być przeznaczony pod
zabudowę, ponieważ położony jest w strefie krajobrazowej „A”
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie
której, zgodnie z § 5 Uchwały XLI/729/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 293 poz. 3020) w
sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych.

10.

7.11.2019

Wnioskuję o wykonanie nawrotki –
zatoczki na końcu KDD11 po jej
zachodniej stronie, na niezabudowanej

617/1

Uwaga
uwzględniona

-

-
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(wolnej) działce umiejscowionej na
terenie
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej MN,U4 a
przylegającej bezpośrednio do terenu
usług ponadpodstawowych U9 (obszar
na planie to przysłowiowy „trójkąt”). W
przyszłości wykonanie nawrotki –
zatoczki na terenie mieszkaniowo
usługowym usprawni poruszanie się
samochodów (śmieciarka, szambiarka,
odśnieżarka,
dostawczak,
sam.
Zaopatrzenia itp.) po tym odcinku drogi.
W tym miejscu pragnę podziękować za
uwzględnienie mojego wniosku z dnia
04.05.2019 r. o zmianę charakteru drogi
z KDPJ na KDD11. Dziękując jeszcze
raz proszę o uwzględnienie mojego
wniosku w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
11.

7.11.2019

Treść merytoryczna uwagi nie dotyczy
planu zagospodarowania przestrzennego

-

-

-

Z uwagi na to, że mail nie stanowi uwagi do projektu planu –
nie podlega rozpatrzeniu.

12.

12.11.2019

W związku z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
"KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3
WARSZAWSKA - RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓŁNOCNA
DOLINA SILNICY" zgłaszam sprzeciw
co do planów usytuowania drogi
wewnętrznej
KDW1
przecinającej
działkę 836/6, która jest moją
własnością. Działka ta pełni obecnie
funkcję rekreacyjną, ale też zostały
wydane dla tej działki warunki
zabudowy dla domu jednorodzinnego z
dojazdem od sąsiedniej działki 836/5 i w
najbliższej przyszłości zamierzam tę
działkę sprzedać. Planowana koncepcja
zagospodarowania terenu poważnie
utrudnia moje plany. Po podzieleniu
działki przez drogę poważnie zmniejszy

836/6
836/52

Uwaga
uwzględniona
w części

-

Droga wewnętrzna KDW1 zostanie usunięta z projektu planu.

64

Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDZ1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych planowanych pasów
drogowych ulic będą przedmiotem projektu budowlanego dróg,
w tym również drogi KDZ1.
Przebiegi tras rowerowych są wyznaczone w planie w sposób
orientacyjny, co oznacza, że przebieg ten może być
skorygowany na etapie sporządzania projektu budowalnego
drogi.
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13.

12.11.2019

się powierzchnia, która będę mógł
dysponować. W związku z planowanym
usytuowaniem
ścieżki
rowerowej
biegnącej wzdłuż ulicy Warszawskiej
przez działkę 836/52 i działki sąsiednie
wnoszę o rezygnację lub ograniczenie
szerokości planowanej ścieżki do
minimum tj. 3-4 metrów. Działka 836/52
i roślinność na tej działce stanowi barierę
pomiędzy moim domem a ulica
Warszawską.
Usunięcie
drzew
i
odsłonięcie
ulicy
Warszawskiej
spowoduje wzrost poziomu hałasu, który
i tak momentami jest uciążliwy.
W związku z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
"KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3
WARSZAWSKA - RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓŁNOCNA
DOLINA SILNICY" zgłaszam sprzeciw
co do planów usytuowania drogi
wewnętrznej
KDW1
przecinającej
działkę 836/32, która jest moją
własnością. Działka ta pełni obecnie
funkcję rekreacyjną, ale w przyszłości
chciałbym wystąpić o warunki zabudowy
dla domu jednorodzinnego. Planowana
koncepcja zagospodarowania terenu
poważnie utrudnia moje plany. Do tej
pory wszystkie moje działki stanowiły
jeden ciąg a po przekształceniu zostaną
rozdzielone droga dojazdową, na takie
rozwiązanie również się nie zgadzam. Z
planu zagospodarowania przestrzennego
wynika, iż przez działki nr 836/29 i 887
przy ul. Warszawskiej (moja własność?)
będzie
przebiegać
„ścieżka
dla
rowerów”, ponadto zostanie mi zabrane
ok. 160m2 działki przed domem. Ulica
Warszawska jest bardzo ruchliwa i
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836/29
836/32
887

Uwaga
uwzględniona
w części
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Poz. 4382

-

Droga wewnętrzna KDW1 zostanie usunięta z projektu planu.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDZ1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych planowanych pasów
drogowych ulic będą przedmiotem projektu budowlanego dróg,
w tym również drogi KDZ1.
Przebiegi tras rowerowych są wyznaczone w planie w sposób
orientacyjny, co oznacza, że przebieg ten może być
skorygowany na etapie sporządzania projektu budowalnego
drogi.
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natężenie hałasu jest bardzo wysokie, po
zabraniu mi 160m2 to natężenie będzie
jeszcze większe. Nie zgadzam się z
takim rozwiązaniem. Uważam, że
ścieżka dla rowerów zlokalizowana po
tej stronie drogi będzie stwarzała duże
zagrożenie dla jej użytkowników oraz
dla osób wyjeżdżających autami ze
swoich posesji, przede wszystkim ze
względu na ukształtowanie terenu (duże
nachylenie) oraz słaba widoczność. Na
mojej działce rosną wieloletnie świerki,
które są barierą dla hałasu, który i tak
momentami jest uciążliwy. Nie zgadzam
się z tak proponowanym planem
zagospodarowania
przestrzennego.
Proszę
o
uwzględnienie
moich
zastrzeżeń,
dotyczących
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Warszawska-Sikorskiego-Radomska.
14.

12.11.2019

Umiejscowienie ciągu pieszego KDP1 w
sąsiedztwie mojej działki numer 601,
powoduje znaczne oddziaływanie na
moją nieruchomość, której szerokość to
zaledwie 12m. Przy tak wąskiej działce
nie jest możliwe wydzielenie strefy w
której ruch publiczny nie będzie
uciążliwy
dla
domowników.
Dotychczasowe
poruszanie
się
przyszłym ciągiem KDP1 skutkuje
słyszalnym w domu hałasem z uwagi na
jego drewniana konstrukcję, usytuowanie
w granicy oraz umiejscowienie pionów
wentylacyjnych po stronie ciągu.
Utworzenie ciągu KDP1 jest krzywdzące
z uwagi na odsunięcie od granicy
nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz
spowoduje znaczny dyskomfort dla
mieszkańców

601

-

Uwaga
nieuwzględniona
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Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ komunikacja
piesza pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej MN 3 i MN5 a terenami zabudowy
wielorodzinnej MW2 musi być zapewniona. Przejście to jest
elementem składowym pieszego ciągu komunikacyjnego
łączącego tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
terenami zabudowy wielorodzinnej oraz zielenią parkową ZP1,
stanowiącą przestrzeń publiczną w obszarze opracowania
planu.
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15.

12.11.2019

Wniosek o:
Przeznaczenie działki 524/19 należącej
do miasta Kielce na cel sprzyjający
aranżowaniu przestrzeni publicznej w
sposób
sprzyjający
publicznej
aktywności. Obecnie w przedłożonym
planie działka ta ujęta jest łącznie z
terenem prywatnym jako teren Mn8.
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254/19

Uwaga
uwzględniona

Mając na uwadze, między innymi zapis
§12 pkt 7 projektowanej uchwały Rady
Miasta w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE PÓLNOC OBSZAR II.3:
WARSZAWSKA — RADOMSKA
SIKORSKIEGO
PÓLNOCNA
DOLINA SILNICY” na obszarze miasta
Kielce — wnioskujemy o przeznaczenie
działki 524/19 należącej do miasta
Kielce na cel sprzyjający aranżowaniu
przestrzeni
publicznej
w
sposób
sprzyjający publicznej aktywności.
Dla przypomnienia działka należąca do
Urzędu Miasta zgłoszona była w ramach
budżetu obywatelskiego na rok 2018 pod
nazwą „Plac zabaw i teren rekreacyjny
— Dąbrowa", na który zagłosowało 235
osób, mieszkańców Kielc. Obecnie W
przedłożonym planie działka należąca do
miasta Kielce została ujęta łącznie z
terenem prywatnym jako teren Mn8.
Mając
powyższe
na
uwadze,
wnioskujemy o to, aby działka o
numerze 524/19, teren należący do
miasta Kielce, została ujęta w
projektowanej uchwale Rady Miasta jako
odrębny teren z przeznaczeniem na cel
publiczny, służący i dostępny dla
wszystkich o charakterze rekreacyjnym,
z wyłącznym przeznaczeniem na
budowę: placu zabaw dla dzieci,
67
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-

-
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piaskownicy, mini skateparku strefę
wypoczynku,
zieleń,
urządzenia
terenowe do ćwiczeń - siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu
ogólnodostępne
formy
aktywności
publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
oznaczenie jej innym kolorem niż
proponowany kompleks Mn8, jak
również
przeznaczenie
jej
na
wnioskowany cel, może zapewnić
ogólnodostępny charakter tego terenu.
Dodatkowo, proponowana lokalizacja
oprócz mieszkańcom Dąbrowy, będzie
służyć również przedszkolakom i
uczniom Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Kielcach zlokalizowanej na rogu ulic:
Szybowcowej i Warszawskiej, której
bliskość zapewnia bezpieczne, łatwe i
szybkie dojście do obiektu. Działka ta
zlokalizowana
jest
tuż
przy
projektowanej ścieżce rowerowej, co
dodatkowo
ułatwi
dostęp
dla
korzystających z tej formy aktywności
publicznej
i
uatrakcyjni
oraz
rozpropaguje tę formę wypoczynkuZa przeznaczeniem działki 524/19 na cel
publicznej
aktywności
przemawia
również fakt, że na tym terenie miasta
Kielce nigdy nie było i nie ma w
promieniu paru kilometrów terenów
ogólnodostępnych
służących
do
publicznej
aktywności
o
takim
charakterze jak wnioskowany (a
jednocześnie mógłby być zapewniony
cel o którym mowa w §12 pkt 7
projektowanej uchwały: „aranżowanie
przestrzeni
publicznej
w
sposób
sprzyjający publicznej aktywności”).
Prosimy o przychylne i pozytywne
rozpatrzenie naszego wniosku.
68
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16.

12.11.2019

W stosunku do pierwotnej wersji
uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania dla naszego terenu
Państwo ujednolicili cały nasz obszar, tj.
teren działek Mn6, Mn7, Mn8, Mn9, nie
patrząc na już obecną zabudowę
jednorodzinną. Dla całego tego terenu
dostosowali Państwo wartości z obszaru
Mn8 — GDZIE NIE MA JESZCZE
ZABUDOWY,
sztucznie
je
dostosowując pod nasze warunki dla
obszarów Mn6, Mn7, Mn9 - gdzie są już
domy jednorodzinne i tak na prawdę te
parametry już nie mają dla nas
znaczenia, mając już wybudowane
domy, a określili Państwo te warunki
tylko i wyłącznie pod potrzeby
właściciela terenu Mn8, chociażby
gabaryt wysokości 12 metrów, wskaźnik
powierzchni zabudowy do 50 %
powierzchni terenu inwestycji, niejasna
jest dla nas mieszkańców intencja
Urzędu Miasta. Dlaczego na silę się nas
uszczęśliwia i nadaje w naszym
przypadku już postawionych domów
sztucznych podwyższonych parametrów,
z których już i tak nie skorzystamy. W
pierwotnej wersji projektu mieliśmy
zabudowę jednorodzinna i sąsiednie
działki też, tylko Mn8 było budownictwo
wielorodzinne - Dlaczego od tego
Państwo odeszli? Czy nie powinno się
podchodzić do projektowania warunków
zabudowy w oparciu o już istniejącą
zabudowę, gdzie dla przypomnienia
podaję numery działek, gdzie znajdują
się domy jednorodzinne: na mojej
działce 528/2 - dom jednorodzinny
Szybowcowa 10, działki 518/1 i 518/2 dom jednorodzinny adres Szybowcowa
12, działka 517 - dom jednorodzinny
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Uwaga
uwzględniona
w części

Poz. 4382

-

Ad. 1
Uwaga uwzględniona w części.
Dla terenu KDG1 ustalono w projekcie planu udział terenu
biologicznie czynnego: minimum 1% powierzchni terenu w
liniach rozgraniczających.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych (w tym ekranów
akustycznych) będącej w trakcie budowy ulicy KDG1 są
przedmiotem projektu budowlanego dla tej ulicy.
Ad. 2
Uwaga uwzględniona w części.
Tereny: Mn6, Mn7, Mn9 zostaną przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Przeznaczenie terenu Mn8 pozostanie bez zmian - zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności, ze wskaźnikiem
intensywności do 1 oraz wysokością zabudowy do 12m.
Parametry i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Mn nie będą znacznie odbiegały od siebie, co stanowić będzie o
spójnym, jednolitym charakterze zabudowy terenu, będącego
przedmiotem tej uwagi.
Ad.3, 4
Uwaga uwzględniona w części.
Wprowadzone zostaną stosowne zmiany do ustaleń projektu
planu dla parametrów i wskaźników w obrębie terenów: Mn6,
Mn7, Mn9.
Ponadto, jak w pkt.2

Ad. 5
Uwaga nieuwzględniona w części.
Po stosownych analizach zostanie zmniejszony procent
powierzchni usług podstawowych, które mogą (ale nie muszą) –
jako przeznaczenie dopuszczalne a nie obligatoryjne, być
wbudowane w budynek mieszkalny w terenie zabudowy Mn8.
Ad. 6

69
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adres Szybowcowa 12G i pozostały teren
do już wydanych i istniejących
warunków.
Chcielibyśmy,
aby
jeszcze
raz
przeanalizowano zabudowę na naszym
terenie Mn6, Mn7, Mn8, Mn9 i w
związku z tym, wnioskujemy o:
1.
KDG1 - umiejscowienie i
zapewnienie obszaru zieleni od strony
obszaru KDG1 lub zapewnienie w
przyszłości
miejsca
na
ekrany
akustyczne
z
zielenią
naturalną
(roślinność pnąca), gdyż taka uciążliwa
inwestycja
będzie
bezpośrednio
wpływać i oddziaływać na nasze
zabudowania i całą okolicę;
2.
projektowany
obszar
planu
zagospodarowania przestrzennego w
naszej cześć nie jednakowo traktuje
właścicieli działek. Kupiliśmy działkę i
budowaliśmy się z myślą o tym, że
obszar ten w całości będzie stanowił
budownictwo jednorodzinne, i taki tez
charakter posiada okolica jak i Jej
sąsiedztwo, a w proponowanej wersji
planu zagospodarowania przestrzennego
obszar Mn8 jest traktowany na
specjalnych warunkach i uwzględnia
budownictwo zabudowy wielorodzinnej
o gabarytach znacząco przekraczających
nasze warunki jak i warunki jakie
otrzymali nasi sąsiedzi i jakie będą na
tym
terenie,
tj.
budownictwa
jednorodzinnego, które to będzie
znacząco oddziaływało na nasze domy.
Dodatkowo teren ten jest wewnątrz
naszych okolicznych zabudowań, co tym
bardziej tak projektowany teren i
parametry faworyzuje ten teren;
Dla całego obszaru projektowanego tj:
Mn6, Mn7, Mn9 jak i inne dookoła były
wydawane pozwolenia na budowę jako

Poz. 4382

Uwaga nieuwzględniona.
Teren Mn8 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
niskiej intensywności zawierającą nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych, ze wskaźnikiem intensywności do 1 oraz
wysokością zabudowy do 12m.
Skala, charakter i wskaźniki planowanej dla terenu Mn8
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności nie będą
znacznie odbiegały od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
istniejącej w chwili obecnej na tym terenie.
Planowana zabudowa w obrębie terenu Mn8 nie stanowi
przykładu typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przy przyjętym w planie dla terenu Mn8 wskaźniku
intensywności zabudowy – do 1 oraz określonej wysokości
zabudowy do 12 m nie będzie można w obrębie tego terenu
wybudować budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
przerastającego skalą poza istniejącą w tym terenie zabudowę.
Ponadto teren Mn8 został wyznaczony, na podstawie zmiany nr
11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce (uchwaloną uchwałą rady Miasta
Kielce Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r.), która
narzuciła dla całego tego terenu taką funkcję (zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności o określonej wysokości z
usługami podstawowymi) oraz stosowne parametry i wskaźniki.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu
miejscowego muszą być zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 7
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDW4 nie spełnia parametrów drogi publicznej.
Ad. 8
Uwaga uwzględniona.
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budownictwo jednorodzinne i dziwi nas
nierówne
potraktowane
terenu
i
faworyzowanie obszaru Mn8 jako
budownictwa
wielorodzinnego
z
działalnością usługową, która w dodatku
posiada uprzywilejowany charakter tego
obszaru w stosunku do sąsiednich
terenów w niniejszym opracowywania
terenu
zagospodarowania
przestrzennego. Dlatego chcielibyśmy,
aby projektowany w tej części obszar
Mn7 i Mn6, Mn9, oraz obecnie
określany obszar Mn8 stanowiły spójny,
w
miarę
możliwości
jednakowy
charakter zabudowy jednorodzinnej, a
nic jak to teraz jest zaproponowany
wielorodzinnej
o
tak
przyjętych
parametrach;
3. wnioskuję o ujednolicenie i przyjęcie
dla terenu Mn6, Mn7, Mn8, Mn9 zapisu
dotyczącego „gabarytów' (obecnie §37,
pkt4, litera e) — z obecnego zapisu:
gabaryty: wysokość zabudowy nie
więcej niż 12 m, na zapis: „gabaryty:
wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0
m przy dachach stromych oraz nie więcej
niż 10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m. - co pozwoli na
zrównanie
parametru
wysokości
budynków dla wszystkich dla tego terenu
w sposób jednakowy - w tej okolicy jest
charakter domów jednorodzinnych;
4. dla terenu Mn6, Mn7, Mn8, Mn9
ujednolicenie i przyjęcie wskaźnika
powierzchni zabudowy: maksymalnie do
40% powierzchni terenu Inwestycji
(obecnie wynosi on 50 % - §37, pkt 4,
litera a) - co pozwoli na zrównanie
parametru powierzchni zabudowy dla
wszystkich dla tego terenu w sposób
71
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jednakowy;
5. weryfikacja zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego:
„przeznaczenie
dopuszczalne:
usługi
podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące me więcej niż 50%
powierzchni
użytkowej
budynku
mieszkalnego"
określono
charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych działek;
6. dla obszaru Mn8 w punkcie
pierwszym przeznaczenie podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
a nie jak teraz zabudowa mieszkaniowa
— bez określenia jaka;
7. wnioskujemy o wpisanie w niniejszej
uchwale statusu drogi KDW4 jako drogi
publicznej a nie drogi wewnętrznej,
droga
wraz z chodnikiem stanowi
własność UM Kielce droga ta została
również powiększona i przewidziano
chodnik — będąc drogą publiczną, co w
niektórych sytuacja jest kłopotliwe, a
nam mieszkańcom, o ile to będzie w tym
dokumencie
uregulowane,
będzie
pomocne — np.. kwestie koszenia latem
i odśnieżania zimą;
8. wnioskuję o to, aby działka o numerze
524/19 jako teren należący do miasta
Kielce została ujęta w projektowanej
uchwale Rady Miasta jako odrębny teren
z przeznaczeniem na cel publiczny,
służący i dostępny dla wszystkich o
charakterze rekreacyjnym, z wyłącznym
przeznaczeniem na budowę: placu zabaw
dla dzieci, piaskownicy mini skateparku,
strefę wypoczynku, zieleń, urządzenia
terenowe do ćwiczeń - siłownia
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zewnętrzna, lub inne tego typu ogólno
dostępne formy aktywności publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
oznaczenie go innym kolorem daje
gwarancję przeznaczenia jej na cel jak
wnioskowany,
może
zapewnić
ogólnodostępny charakter tego terenu.
Na wstępie naszych uwag pragnę
wyjaśnić i podkreślić, na działkach 525/2
i 526/2 znajduje się już dom
jednorodzinny - jest to budynek
odebrany,
z
nadanym
numerem
porządkowym Szybowcowa nr 12G.
Dziwi nas obecne podejście dla
obszarów działek w tym rejonie, w
obecnym układzie i zaproponowanym
dokumencie
w
stosunku
do
wcześniejszej koncepcji, bo nie chcemy,
aby w obrębie naszych działek z
budownictwem
jednorodzinnym,
Państwo uwzględniali inne twory o
dziwnych strukturach, gdyż w obecnym
układzie działek, domy jednorodzinne
już stoją, więc dlaczego Państwo na silę
w nowej koncepcji przypisali nasze
domy do budownictwa wielorodzinne o.
Skoro pozwolenia mieliśmy wydawane
na budownictwo jednorodzinne i takle
też domy już stoją i będą nadal stały,
dotyczy to działek ewidencyjnych nr:
528/2 - gdzie stoi dom jednorodzinny
Szybowcowa 10. działki 518/1 i 518/2
— gdzie stoi dom jednorodzinny —
adres Szybowcowa 12, działka 517 gdzie stoi dom jednorodzinny — adres
Szybowcowa 14A, działka 597, gdzie
rozbudowywany/budowany jest dom
jednorodzinny — Szybowcowa 14 i nasz
dom na 525/2 — Szybowcowa 12G.
Dlaczego na tym obszarze Mn6, Mn7,
Mn8, Mn9 nie można zachować ładu i
spójności architektonicznej, tylko na silę
szukać i przepychać pewne zapisy,
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525/2
526/2

Uwaga
uwzględniona
w części
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Ad. 1
Uwaga uwzględniona w części.
Tereny: Mn6, Mn7, Mn9, zgodnie z postulatem zostaną
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Zarówno w wersji projektu planu z I, jak i II wyłożenia do
publicznego wglądu teren Mn8 był przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową niskiej intensywności. Przeznaczenie terenu Mn8
pozostanie bez zmian.
Ad. 2
Uwaga uwzględniona w części.
Jedną z zasad, którymi kierowano się przy podziale na tereny w
planie była ich obsługa komunikacyjna z dróg.
„Zasady obsługi komunikacyjnej:
a)
terenu Mn6 z publicznej ulicy KDD6 oraz drogi
wewnętrznej KDW4,
b)
terenu Mn7 z dróg wewnętrznych: KDW4, KDW3,
c)
terenu Mn9 z publicznych ulic: KDD6, KDD7, z drogi
serwisowej w publicznej ulicy KDG1 oraz drogi wewnętrznej
KDW5,”.
Wprowadzone zostaną stosowne zmiany do ustaleń projektu
planu dla parametrów i wskaźników w obrębie terenów: Mn6,
Mn7, Mn9.
Ad. 3
Uwaga nieuwzględniona.
W planie wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy,
zgodnie z przepisami prawa oraz nie ograniczając możliwości
zabudowy działek, w tym również nieruchomości położonych w
obrębie terenu Mn7 (linia zabudowy od drogi KDW3 dla terenu
Mn7 w projekcie wykładanym do publicznego wglądu jest
ustalona w linii rozgraniczającej tej drogi KDW3).
Ad. 4
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kosztem naszych działek- Proszę nam
logicznie wytłumaczyć, dlaczego w/w
mieszkańcy mając domy jednorodzinne,
godząc się na taki stan rzeczy, mamy
mieć inne warunki, niż o te, o które
wnioskowaliśmy i były proponowane w
pierwszej koncepcji — budownictwo
jednorodzinne. Chyba, że na silę chce się
coś „przepchnąć”
czyżby chodziło o
teren Mn8 (gdyż tu koncepcja zabudowy
się nie zmieniła), chce się w ten sposób
usprawiedliwić faworyzowanie terenu
Mn8. Bo jak to inaczej wyjaśnić nowe
zapisy dotyczące naszych działek, które
pojawiły się w obecnym zapisie.
Dlaczego
z
powodu
jednego
podmiotu/właściciela obszaru Mn8 —
wszystkim nam zmieniono teren
zabudowy na wielorodzinną ( niskiej
intensywności)
i
TU
PRZEZ
NIEDOPATRZENIE - WSZYSCY dla
obszarów: Mn7, Mn6, Mn9 w §37
punkcie 2 pkkt 1) przeznaczenie
podstawowe : zabudowa mieszkaniowa
JEDNORODZINNA,
zabudowa
mieszkaniowa zawierająca nie więcej niż
dziewięć lokali mieszkalnych, gdzie
analogicznie dla obszaru Mn8 w §37
punkcie 1 pkkt 1) przeznaczenie
podstawowe: zabudowa -mieszkaniowa
zawierająca nie więcej niż dziewięć
lokali mieszkaniowych brakło słowa
„jednorodzinna”, a w pozostałych
obszarach jest to słowo: Czy takim
zapisem możemy mówić o równym
traktowaniu — jeden wyraz przez
przypadek akurat dla obszaru Mn8 nie
znalazł się zapis: jednorodzinna dlaczego? Zapis ten oraz całe działanie
Organu nasuwa dziwne faworyzowanie
terenu Mn8. Dlaczego po drugiej stronie
naszych zabudowań ulicy Starogórskiej
obszar zaznaczony na mapie, np.: MN5

Poz. 4382

Uwaga nieuwzględniona.
Przyjęte nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu Mn8 od
ulicy KDD6 i od dróg wewnętrznych: KDW3, KDW4 różnią się
z tego względu, że przepisy o drogach publicznych regulują
kwestię odległości, w jakich mają być lokalizowane budynki od
dróg publicznych, natomiast brak jest tego typu regulacji
prawnych w stosunku do dróg wewnętrznych oraz innych
terenów, w tym również terenów zabudowy. Należy podkreślić,
że po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
planu na skutek uwzględnienia uwag, została wprowadzona do
projektu planu droga KDW3 oraz zostały wyznaczone od niej
nieprzekraczalne linie zabudowy (w tym nieprzekraczalna linia
zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą tereny Mn7 i
KDW3 – umożliwiająca zabudowę niezabudowanych działek w
obrębie terenu Mn7 – w innej sytuacji zabudowa ta byłaby
bardzo ograniczona – wręcz niemożliwa).
Ad. 5
Uwaga uwzględniona w części.
Wprowadzona zostanie stosowna zmiana do ustaleń projektu
planu odnośnie wskaźnika powierzchni zabudowy w obrębie
terenów: Mn6, Mn7, Mn9.
Wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenu Mn8 pozostanie
bez zmian.
Parametry i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Mn nie będą znacznie odbiegały od siebie, co stanowić będzie o
spójnym, jednolitym charakterze zabudowy terenu, będącego
przedmiotem tej uwagi.
Ad. 6
Uwaga uwzględniona w części.
Wprowadzone zostaną stosowne zmiany do ustaleń projektu
planu dla parametrów i wskaźników w obrębie terenów: Mn6,
Mn7, Mn9.
Parametry i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Mn nie będą znacznie odbiegały od siebie, co stanowić będzie o
spójnym, jednolitym charakterze zabudowy terenu, będącego
przedmiotem tej uwagi.

74

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 115 –

Państwo nie ustanowili terenu zabudowy
mieszkaniowej niskiej intensywności tak
jak w sąsiedztwie naszych działek? Bo
tam są postawione domy jednorodzinne tak? To proszę wszędzie dać jednakowe
warunki bez wyjątku zabudowę niskiej
intensywności ale się Państwo na taki
krok dla całego dokumentu nie
zdecydowali i jak sądzę nie zdecydują.
Budowaliśmy się z myślą o tym, że
obszar ten w całości będzie stanowił
budownictwo jednorodzinne, i taki też
charakter posiada cała sąsiednia okolica:
a
proponowanej
wersji
planu
zagospodarowania przestrzennego obszar
Mn8 jest traktowany na specjalnych
warunkach i uwzględnia budownictwo
zabudowy wielorodzinnej o gabarytach
znacząco przekrajających nasze warunki
budownictwa jednorodzinnego.
Tak jak wspomniałem na naszej działce
525/2 i 526/2 też stoi już dom
jednorodzinny, na działkach 528/2 518/1
i 518/2, 517, 597, też stoją już domy
jednorodzinne, a Państwo narzucają z
„,niewiadomych przyczyn” tej okolicy
jakiś ponadnormatywny charakter i
możliwości po przez faworyzowanie
obszaru Mn8, Mając powyższe na
uwadze, wnioskujemy jako właściciele
działki 525/2 i 526/2 o:
1. powrót do pierwotnej koncepcji terenu
Mn9, Mn8, Mn7- Mn6 jako terenów o
jednolitych charakterze – budownictwa
jednorodzinnego, taki charakter do tej
pory
tu
był
dla
mieszkańców
ubiegających się o pozwolenia na
budowę i zmiana jest dla nas ogromnym
zaskoczeniem,
w
stosunku
do
poprzedniej wersji;
2. niewłączania nas do (odłączenia nas z)
obszaru projektowego Mn7 lub "łączenie
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Ad. 7
Uwaga uwzględniona w części.
Jak w pkt. 6
Ad. 8, 9, 10
Uwaga uwzględniona w części.
Dla terenu KDG1 ustalono w projekcie planu udział terenu
biologicznie czynnego: minimum 1% powierzchni terenu w
liniach rozgraniczających.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych będącej w trakcie budowy
ulicy KDG1 są przedmiotem projektu budowlanego dla tej
ulicy.
Ad. 11
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące ogrodzeń w terenach Mn6, Mn7, Mn9
zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych będącej w trakcie budowy
ulicy KDG1 są przedmiotem projektu budowlanego dla tej
ulicy.
Ad. 12
Uwaga uwzględniona w części.
Ustalenia dotyczące reklam dla terenów położonych wzdłuż
drogi KDG1 zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych będącej w trakcie budowy
ulicy KDG1 są przedmiotem projektu budowlanego dla tej
ulicy.
Ad. 13
Uwaga nieuwzględniona
Droga KDW4 nie spełnia parametrów drogi publicznej.
Ad. 14
Uwaga uwzględniona.
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nas z terenu Mn7 mamy już postawiony
i odebrany dom. Utworzenie dla naszych
działek 525/2 i 526/2 nowego obszaru
lub włączenie nas do obszaru np. Mn9,
jako argument podając, że teren Mn9
składa się z działek już zabudowanych
budownictwem
jednorodzinnym
i
niejako stanowiło by to całość z naszą
działką. Wprowadzając brak możliwości
budowy w linii sąsiedniej działki z
terenem Mn7 gdzie nie jest zabudowana
działka 525/3 i 526/3 oraz sąsiednią
działką 597 (z przed podziału) bo stawia
nas obecnie w gorszej pozycji, bo
zaproponowali Państwo obecne warunki
w ramach gabarytu wysokości 12
metrów, bez względu na rodzaj dachu, a
to przy domach już stojących i
pozwoleniach wydawanych wcześniej,
nie jest zapis korzystny, wręcz
stawiający nas w gorszej sytuacji.
3. o ile zostaniemy już w terenie Mn7 to
wnioskujemy
o
wyznaczenie
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla
obszaru Mn8, tj zmiana w §37 pkt 5
litera b) Mn8 — 7,0 m od linii
rozgraniczającej z terenem Mn7 ( chodzi
o naszą działkę 525/2), o ile będziemy w
obszarze terenu Mn9 — wtedy zapis
dotyczący
7,00
m
od
linii
rozgraniczającej z terenem Mn8 będzie
spełniony,
4. przyjęcie dla obszaru Mn8 linii
rozgraniczającej z terenem KDW3
jednolitej
linii
rozgraniczającej,
analogicznej
jak
przyjęto
linię
rozgraniczającą terenu Mn8 z terenem
KDD6;
5. przyjęcie dla obszaru działek Mn6,
Mn7, Mn8, Mn9 — zapisu „parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu: litera a)

Poz. 4382

Ad. 15
W części uwaga ta jest uwagą do prognozy i podlega
rozpatrzeniu w osobnym dokumencie.
W części uwaga ta jest uwagą do projektu planu –
uwzględniona w części.
Tereny: Mn6, Mn7, Mn9 zostaną przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Przeznaczenie terenu Mn8 pozostanie bez zmian - zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności,
Teren Mn8 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
niskiej intensywności zawierającą nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych, ze wskaźnikiem intensywności do 1 oraz
wysokością zabudowy do 12m.
Skala, charakter i wskaźniki planowanej dla terenu Mn8
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności nie będą
znacznie odbiegały od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
istniejącej w chwili obecnej na tym terenie.
Planowana zabudowa w obrębie terenu Mn8 nie stanowi
przykładu typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przy przyjętym w planie dla terenu Mn8 wskaźniku
intensywności zabudowy – do 1 oraz określonej wysokości
zabudowy do 12 m nie będzie można w obrębie tego terenu
wybudować budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
przerastającego skalą poza istniejącą w tym terenie zabudowę.
Ponadto teren Mn8 został wyznaczony, na podstawie zmiany nr
11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce (uchwaloną uchwałą rady Miasta
Kielce Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r.), która
narzuciła dla całego tego terenu taką funkcję (zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności o określonej wysokości z
usługami podstawowymi) oraz stosowne parametry i wskaźniki.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu
miejscowego muszą być zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

76

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 117 –

wskaźnik
powierzchni
zabudowy:
maksymalnie 40 % powierzchni terenu
inwestycji;
6. wnosimy o równe traktowanie
wszystkich działek na tym terenie,
wnioskujemy o ujednolicenie i przyjęcie
dla terenu Mn8, Mn7. Mn9, Mn6 zapisu
dotyczącego „gabarytów' z obecnego
zapisu: gabaryty: wysokość zabudowy
nie więcej niż 12 ni na zapis: „gabaryty:
wysokość zabudowy nie więcej niż 12,0
m przy dachach stromych oraz nie więcej
niż 10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m. - co pozwoli na
zrównanie
parametru
wysokości
budynków dla wszystkich działek dla
tego terenu sposób jednakowy i nie
będzie on niekorzystny dla już
postawionych budynków w tym przede
wszystkim znajdującego się domu na
naszej działce 525/2 i 526/3, na zapis
będący pierwotnie przewidziany w
sąsiedztwie działek oraz, który jest
zastosowany
dla
budownictwa
jednorodzinnego. Taki zapis wraz z
możliwością budowy domów w granicy
jest bardzo niekorzystny dla już
postawionych i odebranych domów, tym
i naszym,
7. przy zapisie zabudowy nie więcej niż
12 metrów, zapis: dopuszcza się
usytuowania budynków bezpośrednio
przy granicy z sąsiednią działką
budowlaną jest dla nas niekorzystny,
gdyż w bezpośredniej okolicy przy
możliwości budowy w granicy z
sąsiednią działką, zastosowali Państwo
zapis: gabaryty: wysokość zabud0țĘy:
nie więcej niż 12,0 m przy dachach
stromych oraz nie więcej niż 10,0 m przy
dachach płaskich, za wyjątkiem:
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budynków gospodarczych i garaży, dla
których ustala się wysokość me więcej
niż 4,5 m - chyba taki zapis stanowi
różnicę;
8. w obszarach KDG1 przeniesienie
projektowanego przystanku przy działce
526/2 jak i zatoki autobusowej od strony
południowej naszej działki projektowana
wiata jak i zatoka autobusowa będzie
bezpośrednio oddziaływać na naszą
działkę oraz część dzienną naszego
domu — przeniesienie zatoki w inne
miejsce np.: projektowanej zajezdni
autobusowej lub inne korzystniejsze
miejsce lub usytuowanie samej wiaty
tak, aby nie była ona zlokalizowana
wprost naprzeciwko naszych okien i
części dziennej domu. O ile lokalizacja
zatoki autobusowej me jest możliwa do
przeniesienia
to
wnioskujemy
o
niewielkie, bo 3 - 4 metrowe
przesuniecie lokalizacji samej wiaty
autobusowej w stronę wschodnią i taką
jej parametryzację (wielkość), co by
odpowiadała rzeczywistym potrzebom
mieszkańców, co poprawi też nasz
komfort życia przy tak projektowanej
uciążliwej
inwestycji.
Obecna
propozycja
szerokości
wiaty
autobusowej proponowana przez MZD
jest w naszej ocenie zawyżona do
obecnego i prognozowanego ruchu
pasażerów, co potwierdziło ZTM w
jednym z pism do MZD, i jej szerokość
może być mniejsza, przez co i dla nas
stałaby się ona mniej kłopotliwa., a dla
budżetu również i tańsza. O wyborze
szerokości wiat autobusowych powinno
decydować
przede
wszystkim
częstotliwość odjazdów autobusów i
natężenie ruchu pasażerów dla danego
przystanku, co by nie dochodziło do
absurdów,
a
obecny
wybór
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projektowanej szerokości wiaty nie jest
najmniejszym możliwym, co generuje
niepotrzebne koszty. które powinny być
jednak brać pod uwagę. Potwierdzeniem
tym jest odpowiedź ZTM do MZD, w
związku z zapytaniem MZD o
możliwość
zmiany
obecnych
parametrów projektowanego przystanku
i samej wiaty;
9. w obszarze KDG1 umieścić zapisy
dotyczące umiejscowienia i zapewnienie
obszaru zieleni wysokiej pnącej od
strony KDG1, która będzie w sposób
naturalny ochraniać nas mieszkańców izolować od tak uciążliwej inwestycji;
10. w obszarze KDG1 umieścić zapisy
dotyczące umiejscowienia i zapewnienie
miejsc na ekrany akustyczne z zielenią
naturalną (roślinność pnąca) bez
konieczności wchodzenia na nasze
grunty, gdyż taka uciążliwa inwestycja
będzie
bezpośrednio
wpływać
i
oddziaływać na nasze działki jak i
okolicę;
11. wnosimy o możliwość budowy
betonowych ogrodzeń od drogi głównej
KDG1 zgodnie z prawem, która wynosi
2,2 metra, lub większych gdyż takie
rozwiązanie chyba jest najbardziej
korzystne dla nas aby uchronię się od
hałasu, pyłu i ciągłego ruchu auta
poruszających się na KDG1. W chwili
obecnej wykonana już częściowo droga
w obszarze KDG1 jest znacznie wyżej
położona od poziomu naszych działek, co
jest również niekorzystne usytuowanie
ogrodzenia, u nas 2,2 nie jest tożsamą
wysokością patrząc od strony drogi,
gdzie takie ogrodzenie nie będzie
spełniało swojej roli.
Być może Państwo sami zadbają, na co
bardzo liczymy, i zaproponują inne

79

Poz. 4382

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 120 –

rozwiązania, które ograniczą pojawiający
się: hałas, kurz, pyl, zanieczyszczenie i
widok ciągłego poruszania aut po drodze
od projektowanej drogi KDG1 - być
może
ustawienie
ekranów
dźwiękochłonnych lub zieleni pnącej,
która mogłaby i będzie w sposób
naturalny chronić nas od terenu
uciążliwego sąsiedztwa - KDG1
12. wnosimy o możliwość usytuowania
na ogrodzeniach tablic reklamowych, w
tym przede wszystkim od terenu KDG1
jak również o możliwość lokalizacji na
terenie działki 525/2 i 526/2 tablic
reklam, pylonów reklamowych przy
ogrodzeniu od strony KDG1. Obecny
zapis
powoduje
ograniczenia
w
możliwości zarobkowego wykorzystania
działki, w związku z powstającą drogą.
O ile będzie stosowana ustawa o zakazie
reklam, o czym była mowa podczas
wyłożenia planu, wówczas problem
reklam sam zniknie, ale póki co
ogranicza się nas takim zapisem.
Ewentualnie
konkretne
określenie
wyglądu, czy parametrów jakie powinny
spełniać banery, reklamy wolnostojące
czy na ogrodzeniach — reklamy takie tez
funkcjonują, Dodatkową możliwością,
aby reklam nie było na naszym
ogrodzeniu lub przy ogrodzeniu jest po
prostu brak realizacji uciążliwej dla nas
inwestycji budowy drogi przy naszych
oknach dla nas ta droga nie daje żadnych
możliwości, a jedynie powoduje
ograniczenia w postaci budowy wiaty
przystankowej oraz braku możliwości
bezpośredniego dojazdu do KDGI.
Ograniczeniem dla możliwości realizacji
reklam na ogrodzeniach jest również
zapewnienie stosownych naturalnych od
grodzeń w postaci pasów zieleni przy
projektowanej drodze lub realizacja
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ekranów dźwiękochłonnych;
13. wnioskujemy o wpisanie w niniejszej
uchwale statusu drogi KDW4 jako drogi
publicznej, a nie drogi wewnętrznej,
droga wraz z chodnikiem stanowi
własność UM Kielce, droga ta została
również powiększona i przewidziano
chodnik - będąc drogą publiczną - co w
niektórych sytuacja jest kłopotliwe, a
nam mieszkańcom, o ile to będzie w tym
dokumencie
uregulowane,
będzie
pomocne. W tym roku pojawił się
problem z koszeniem tej drogi, zimą był
problem z jej odśnieżeniem, a taki zapis
chyba by uregulował tą kwestię;
14. brak podłączenia sieci kanalizacji dla
działki 525/2, zapewniający najbardziej
optymalny sposób podłączenia się do
sieci;
15. brak w dokumencie Prognoza
oddziaływania na środowisko zapisów
dotyczących projektowanej zajezdni
autobusowej
w
ramach
KDG1
zlokalizowanej wprost na przeciwko
naszych okien (działek 525/2 i 526/2)
oraz dodatkowo zatoki autobusowej i
wiaty. Jest to dla nas ten problem o tyle
istotny,
że
podczas
hamowania,
zatrzymywania się i ruszania autobusów
czy to zatoce autobusowej czy to w
zajezdni autobusowej, poziom hałasu
znacznie wzrasta oraz ilość spalin i
zanieczyszczeń też jest większy.
Problem ten jest przez każdego
marginalizowany, dlatego też proszę o
ujęcie tego faktu, że hałas czy
ewentualne zanieczyszczenia z tym
związane
nie
stanowią
żadnego
problemu. Wnosiliśmy prośby o zmianę
choćby minima]ną lokalizacji samej
wiaty autobusowej ( przesunięcie samem
lokalizacji wiaty w ramach zatoki o
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nawet 2 -3 metry), ale niestety do tej
pory nikt nie widział w tym problemu,
dlatego chciałbym aby ten element został
ujęty w dokumencie jakim jest Prognoza
oddziaływania na środowisko w ramach
tego przedsięwzięcia. Była koncepcja
nasadzenia zielem wzdłuż całej zatoki
autobusowej, ale niestety znów zabrakło
dobrej woli i chęci zrozumienia ze strony
Urzędników podejmujących decyzje i
ostatecznie _zieleń wzdłuż zatoki
autobusowej została usunięta. Dlatego
jeszcze raz chcielibyśmy aby w tym
dokumencie odnieść się do tej kwestii.
W stosunku do pierwotnej
wersji uchwały z 2018 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
dla naszego terenu Państwo zrobili
bardzo ciekawy zabieg jeżeli chodzi o
teren działek Mn6, Mn7, Mn8, Mn9. Nie
patrząc na już postawione domy
jednorodzinne podnieśli Państwo dla
całego tego terenu „wartości” sztucznie
je pompując pod właściciela terenu Mn8,
chociażby gabaryt wysokości 12
metrów,
wskaźnik
powierzchni
zabudowy do 50 % powierzchni terenu
inwestycji, niejasna jest dla nas
mieszkańców intencja Urzędu Miasta.
Dlaczego na siłę się nas uszczęśliwia i
nadaje
naszym
przypadku
już
postawionych
domów
sztucznych
podwyższonych parametrów, z których
już i tak nie skorzystamy. a jedynym kto
skorzysta to właściciel gruntów obszaru
Mn8. Czy nie powinno się podchodzić
do projektowania warunków zabudowy
w oparciu o już istniejącą zabudowę,
gdzie dla przypomnienia podaję numery
działek gdzie stoją domy jednorodzinne:
528/2 gdzie stoi dom jednorodzinny
Szybowcowa 10, działki 518/1 i 518/2
gdzie stoi dom jednorodzinny - adres
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Szybowcowa 12, działka 517 - gdzie stoi
dom jednorodzinny adres Szybowcowa
14A działka 597, gdzie budowany jest
dom jednorodzinny - Szybowcowa 14 i
pozostały teren dostosować do już
wydanych i istniejących warunków.
Nieruchomość
moja
zabudowana
(posesja)
położona
przy
ulicy
Szybowcowej 8, składa się z 6-ciu
działek o łącznej powierzchni 849m2.
Przez ta nieruchomość przepływa rzeka
Silnica, która spowodowała podział
nieruchomości na dwie części tj.:
- część zachodnia o łącznej powierzchni
454m2
(od
strony
ulicy
warszawskiej)stanowi
zaplecze
niezbędne
do
funkcjonowania
gospodarstwa domowego. Składowany
jest tu opał, magazynuje się przedmioty
gabarytowe, parkowanie samochodu. Na
tym
terenie
posiadam
ogródek
przydomowy na warzywa, kwiaty oraz
jest terenem wypoczynkowym.
- po drugiej stronie rzeki (strona
wschodnia)
położony
jest
dom
mieszkalny
wraz
z
instalacja
odprowadzającą ścieki do kanalizacji
miejskiej (przepompownia). Obie te
części (wymuszone przepływem rzeki)
stanowią integralną całość gospodarstwa
domowego
i
są
niezbędne
do
prawidłowego jego funkcjonowania –
życia. Nieruchomość cała (posesja) jest
położona wciągu zabudowy mieszkalnej
wzdłuż ulicy Szybowcowej.
Na
dzień
dzisiejszy
część
niezabudowana mojej posesji jest tzw.
„plomba” – nie jest w ciągu terenów
zielonych a tym bardziej ZN5 a
mianowicie:
- od strony zachodniej (ul. Warszawska)
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Przedmiotowy teren nie może być przeznaczony pod zabudowę,
ponieważ położony jest w strefie krajobrazowej „A”
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obrębie
której, zgodnie z § 5 Uchwały XLI/729/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. (Dz.
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 293 poz. 3020) w
sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

– 124 –

graniczy z nieruchomością zabudowaną
oz. Nr 4, od strony południowej
nieruchomość zabudowana hala sortowa,
od strony wschodniej tez zabudowa nr 8
i 6 a od strony północnej jest rów i ulica
Szybowcowa. Nasuwa się pytanie w tym
miejscu:
- czy wszystkie tereny niezabudowane po
stronie zachodniej rzeki Silnicy są
przeznaczone na tereny zielone ZN5,
- czy przepływająca przez mój teren
rzeka Silnica może decydować o
podziale tak małej działki na część
budowlaną i część tereny zielone ZN5.
Może to błąd urzędnika i należy na
obecnym etapie to wyeliminować.
Uważam, że utworzenie na części mojej
małej nieruchomości – posesji (849 m2)
terenów zielony ZN5 o powierzchni
454m2 jest społecznie szkodliwym jak
również nielogiczne i sprzeczne ze
zdrowym rozsądkiem.
Proszę o ponowne przeanalizowanie
zasadności tworzenia na mojej posesji
terenu zielonego ZN5 a co się z tym
wiąże pozytywnego załatwienia tej
sprawy. Pismo w tej sprawie składałem
w UM Kielce 6.06.2018 roku.
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Mając na uwadze między innym zapis
§12 pkt 7 projektowanej uchwały Rady
Miasta w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu
„KIELCE PÓLNOC OBSZAR II.3:
WARSZAWSKA - RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓLNOCNA
DOLINA SILNICY” na obszarze miasta
Kielce — wnioskuję o przeznaczenie
działki 524/19 należącej do miasta
Kielce na cel sprzyjający aranżowaniu
przestrzeni
publicznej
w
sposób
sprzyjający
publicznej
aktywności.
Obecnie w przedłożonym planie działka
należąca do miasta Kielce ujęta jest
łącznie z terenem prywatnym jako teren
Mn 8 — czyli jak się można spodziewać,
projektując taki zapis dla terenu Mn8,
ujmuje się tą działkę już z myślą o jej
sprzedaży jedynemu potencjalnemu
nabywcy, czyli właścicielowi działek
sąsiednich stanowiących teren Mn8.
Dlaczego Organ podejmując decyzję o
zagospodarowaniu tej działki 524/19 nie
może spojrzeć na ten teren przez pryzmat
zapisu §12 pkt 7 projektowanej uchwały
i wyodrębni ten teren dla wszystkich
mieszkańców. Obecny proponowany
zapis wspomina o ewentualnej funkcji
placu zabaw na terenie Mn8, ale o ile
miasto Kielce sprzeda ten grunt
właścicielowi terenu Mn8 jaką mamy
gwarancję: że ten teren będzie
ogólnodostępny — nie mamy żadnej
gwarancji. Nikt przecież nie prywatnych
pomiędzy na zakup tego gruntu aby
zafundować plac zabaw dostępny dla
wszystkich — a działki 524/19 z terenu
projektowanego Mn8, daje gwarancję na
utworzenie
w
przyszłości
ogólnodostępnego miejsca dla nas
mieszkańców. Pragnę przypomnieć, że
działka ta była zgłoszona w ramach
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budżetu obywatelskiego na rok 2018 pod
nazwą „Plac zabaw i teren rekreacyjny
— Dąbrowa”, na który zdecydowało się
oddać swój glos 235 osób Na ten projekt
oddały
glosy
wyłącznie
osoby
zamieszkałe w mieście Kielce, a teren
ten służyłby również dla mieszkańców
okolicznych domostw peryferyjnych
mieszkańców.
Biorąc powyższe wnioskuję o to, aby
działka o numerze 524/19 jako teren
należący do miasta Kielce została ujęta
w projektowanej uchwale Rady Miasta
jako odrębny teren z przeznaczeniem na
cel publiczny, służący i dostępny dla
wszystkich o charakterze rekreacyjnym,
z wyłącznym przeznaczeniem na
budowę, np: placu zabaw dla dzieci,
piaskownicy, mini skateparku, strefę
wypoczynku,
zieleń,
urządzenia
terenowe do ćwiczeń - siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu ogólnodostępne formy aktywności publicznej
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
przeznaczenie
jej
na
cel
jak
wnioskowany,
może
zapewnić
ogólnodostępny charakter tego terenu.
Dodatkowo proponowana lokalizacja
oprócz nam mieszkańcom, będzie służyć
również przedszkolakom i uczniom
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach
zlokalizowanej
na
rogu
ulic:
Szybowcowej i Warszawskiej, której
bliskość zapewnia bezpieczne, łatwe i
szybkie dojście do obiektu. Działka ta
zlokalizowana
jest
tuż
przy
projektowanej ścieżce rowerowej, co
dodatkowo
ułatwi
dostęp
dla
korzystających z tej formy aktywności
publicznej
i
uatrakcyjni
oraz
rozpropaguje tą formę wypoczynku.
Za przeznaczeniem działki 524/19 na
cel publicznej aktywności przemawia
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również fakt, że na tym terenie miasta
Kielce nigdy nie było i brakuje terenów
ogólno dostępnych służących do
publicznej
aktywności
o
takim
charakterze
jak
wnioskowany,
a
jednocześnie mógłby być zapewniony
cel o którym mowa w §12 pkt 7
projektowanej uchwały: „aranżowanie
przestrzeni
publicznej
w
sposób
sprzyjający publicznej aktywności ”
Proszę o przychylne i pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.
Uwagi do projektu miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
„KIELCE PÓŁNOC OBSZAR II.3:
WARSZAWSKA - RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓLNOCNA
DOLINA SILNICY”
1. W związku z ponownym wyłożeniem
w/w projektu planu podtrzymujemy
nasza prośbę o uwzględnienie w planie
„docelowym” drogi dojazdowej do
naszej posesji, która to droga w obecnym
projekcie została określona jako KDW5
i znajduje się w obszarach Mn8/Mn9.
Droga KDW5 została zaplanowana od
ul. Północnej (KDD6) wzdłuż działek:
524/9, 524/10 i fragmentu działki 524/11
oraz wzdłuż działki 518/1 (przez którą na
dzień dzisiejszy musimy niestety
przejeżdżać na zasadach służebności) do
granicy naszej działki 518/2. Takie
rozwiązanie niestety nadal uniemożliwia
nam uwolnienie się od uciążliwej
służebności i korzystanie z drogi KDW5,
gdyż w przypadku gdy jej „koniec”
znajdzie się na granicy naszej działki nie
będziemy
mieli
możliwości
zamontowania bramy wjazdowej. Na
naszej posesji znajduje się przydomowa
oczyszczalnia i musimy raz do roku ją
wypompowywać, a więc brama musi
mieć w świetle co najmniej 4 metry,
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Ad. 1
Uwaga nieuwzględniona.
Projekt planu przewiduje obsługę komunikacyjną terenu Mn9 z
ulicy Północnej – KDD6 poprzez drogę wewnętrzną KDW5.
Ad.2
Uwaga uwzględniona.
Ad. 3
Uwaga uwzględniona.
Ad. 4
Uwaga uwzględniona w części.
Tereny: Mn6, Mn7, Mn9, zgodnie z postulatem zostaną
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wprowadzone zostaną stosowne zmiany do ustaleń projektu
planu dla parametrów i wskaźników w obrębie terenów: Mn6,
Mn7, Mn9.
Parametry i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Mn nie będą znacznie odbiegały od siebie, co stanowić będzie o
spójnym, jednolitym charakterze zabudowy terenu, będącego
przedmiotem tej uwagi.
Po stosownych analizach zostanie zmniejszony procent
powierzchni usług podstawowych, które mogą (ale nie muszą) –
jako przeznaczenie dopuszczalne a nie obligatoryjne, być
wbudowane w budynek mieszkalny w terenie zabudowy Mn8.
Przeznaczenie terenu Mn8 pozostanie bez zmian - zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności,
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żeby
mógł
wjechać
ciężarowy
samochód. Reasumując, aby planowana
droga umożliwiła nam normalne
funkcjonowanie tj. dojazd do działki
musi kończyć się parę metrów dalej.
Wnioskujemy o zaplanowanie drogi
KDW5 na działce 524/8 do jej końca co
umożliwi korzystanie z niej właścicielom
wszystkich działek od 524/9 do 524/13, a
jeżeli nie ma takiej możliwości to aby
droga ta była zaplanowana co najmniej
do końca działki 524/11 (rys. w
załączeniu).
2. W §7 ust. 5) d) „Uchwały w
sprawie...” przewidziano możliwość
zrobienia ogrodzenia pełnego oraz
betonowych
elementów
prefabrykowanych jedynie od strony
drogi
KDG1.
Wnioskujemy
o
uwzględnienie
takiej
możliwości
również wzdłuż naszej działki tj. wzdłuż
działek 524/11, 524/12, 524/13 oraz
działki 521/1, gdyż na dzień dzisiejszy
hałas od ul. Radomskiej i Szybowcowej
już jest bardzo uciążliwy, a droga KDGI
przysporzy dodatkowe bardzo duże
źródło hałasu, które w jakiś sposób
można będzie zmniejszyć tego rodzaju
ogrodzeniem.
Poza wnioskiem o zmianę planu: w
załączeniu zdjęcia dla zobrazowania
skali naszego problemu tj. jak sąsiedzi
uniemożliwiają
nam
normalne
korzystanie z podjazdu (zwężenie 4
metrowej służebności do 2,6 m, zdjęcie
beczki na nieczystości, która ledwie
wjeżdża po podjeździe, ustawianie
różnych rzeczy wzdłuż podjazdu i w
świetle naszej bramy itd.). Ponadto
sąsiedzi korzystają z działki 524/8 jak z
własnej parkując tam samochody,
wieszając pranie, traktują jak wysypisko
śmieci. Mamy nadzieję, że uwzględnią
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Teren Mn8 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
niskiej intensywności zawierającą nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych, ze wskaźnikiem intensywności do 1 oraz
wysokością zabudowy do 12m.
Skala, charakter i wskaźniki planowanej dla terenu Mn8
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności nie będą
znacznie odbiegały od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
istniejącej w chwili obecnej na tym terenie.
Planowana zabudowa w obrębie terenu Mn8 nie stanowi
przykładu typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przy przyjętym w planie dla terenu Mn8 wskaźniku
intensywności zabudowy – do 1 oraz określonej wysokości
zabudowy do 12 m nie będzie można w obrębie tego terenu
wybudować budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
przerastającego skalą poza istniejącą w tym terenie zabudowę.
Ponadto teren Mn8 został wyznaczony, na podstawie zmiany nr
11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce (uchwaloną uchwałą rady Miasta
Kielce Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r.), która
narzuciła dla całego tego terenu taką funkcję (zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności o określonej wysokości z
usługami podstawowymi) oraz stosowne parametry i wskaźniki.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu
miejscowego muszą być zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych będącej w trakcie budowy
ulicy KDG1 są przedmiotem projektu budowlanego dla tej
ulicy.
Dla terenu KDG1 ustalono w projekcie planu udział terenu
biologicznie czynnego: minimum 1% powierzchni terenu w
liniach rozgraniczających.
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Państwo naszą prośbę, gdyż teren ten
mógłby nam poprawić komfort życia, a
tak wykorzystywany jest do celów
wymienionych powyżej.
Ponadto popieramy wnioski zgłoszone
również przez sąsiadów (działka 525/2) i
wnosimy jak poniżej:
3. Wnioskujemy również, aby działka o
numerze 524/19, teren należący do
miasta Kielce, została ujęta w
projektowanej uchwale Rady Miasta jako
odrębny teren z przeznaczeniem na cel
publiczny, służący i dostępny dla
wszystkich o charakterze rekreacyjnym,
z wyłącznym przeznaczeniem na
budowę: placu zabaw dla dzieci,
piaskownicy, mini skateparku, strefę
wypoczynku,
zieleń,
urządzenia
terenowe do ćwiczeń - siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu
ogólnodostępne
formy
aktywności
publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki i
oznaczenie jej innym kolorem niż
kompleks
Mn8,
jak
również
przeznaczenie jej na wnioskowany przez
nas cel, może zapewnić ogólnodostępny
charakter tego terenu. Dodatkowo,
proponowana lokalizacja oprócz nam
mieszkańcom, będzie służyć również
przedszkolakom
uczniom
Szkoły
Podstawowej Nr 4 w Kielcach
zlokalizowanej
na
rogu
ulic:
Szybowcowej i Warszawskiej, której
bliskość zapewnia bezpieczne, łatwe i
szybkie dojście do obiektu. Działka ta
zlokalizowana
jest
tuż
przy
projektowanej ścieżce rowerowej, co
dodatkowo
ułatwi
dostęp
dla
korzystających z tej formy aktywności
publicznej
i
uatrakcyjni
oraz
rozpropaguje tę formę wypoczynku.
4. Chcielibyśmy, aby projektowany w tej
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części obszar Mn7, Mn6, Mn9, oraz
obecnie określany obszar Mn8 stanowiły
spójny, w miarę możliwości jednakowy
charakter zabudowy jednorodzinnej, a
nie jak to teraz jest zaproponowany
wielorodzinnej
o
tak
przyjętych
parametrach:
- wnioskuję o ujednolicenie i przyjęcie
dla terenu Mn6, Mn7, Mn8, Mn9 zapisu
dotyczącego „gabarytów” (obecnie §37,
pkt 4, litera e) - z obecnego zapisu:
gabaryty: wysokość zabudowy nie
więcej niż 12,0m, na zapis: „gabaryty:
wysokość zabudowy: nie więcej niż 12,0
m przy dachach stromych oraz nie więcej
niż 10,0 m przy dachach płaskich, za
wyjątkiem: budynków gospodarczych i
garaży, dla których ustala się wysokość
nie więcej niż 4,5 m - co pozwoli na
zrównanie
parametru
wysokości
budynków dla wszystkich dla tego terenu
w sposób jednakowy - w tej okolicy jest
charakter domów jednorodzinnych;
- dla terenu Mn6, Mn7, Mn8, Mn9
ujednolicenie i przyjęcie wskaźnika
powierzchni zabudowy: maksymalnie do
40% powierzchni terenu inwestycji
(obecnie wynosi on 50 % - § 37, pkt 4,
litera a) - co pozwoli na zrównanie
parametru powierzchni zabudowy dla
wszystkich dla tego terenu w sposób
jednakowy;
- weryfikacja zapisu dla obszaru Mn8
dotyczącego:
„przeznaczenie
dopuszczalne:
usługi
podstawowe
wbudowane w budynek mieszkalny,
zajmujące nie więcej niż 50%
powierzchni
użytkowej
budynku
mieszkalnego” — określono charakter
terenu jako przeznaczenie budynku:
mieszkaniowej o niskiej intensywności.
Usunięcie zapisu dotyczącego usług lub
zmniejszenie tego parametru do takiego,
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który nie będzie uciążliwy dla
pozostałych dziatek;
- dla obszaru Mn8 w punkcie pierwszym
przeznaczenie podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, a nie jak
teraz zabudowa mieszkaniowa - bez
określenia jaka;
- KDG1 - umiejscowienie i zapewnienie
obszaru zieleni od strony obszaru KDGI
lub zapewnienie w przyszłości miejsca
na ekrany akustyczne z zielenią naturalną
(roślinność pnąca), gdyż taka uciążliwa
inwestycja będzie bezpośrednio wpływać
i oddziaływać na nasze zabudowania i
całą okolicę,
Treść
wniosku:
UWAGA
do
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC —
OBSZAR II.3: WARSZAWSKA RADOMSKA - SIKORSKIEGO POŁNOCNA DOLINA SILNICY" na
obszarze miasta Kielce W związku z
powyższym planem zagospodarowania
przestrzennego zgłaszam sprzeciw w
związku z budową drogi wewnętrznej
oznaczonej KDW1. Droga ta zgodnie z
powyższym planem wyznaczona jest na
terenie mojej posesji. Rozwiązanie to
jednak
wiąże
się
ze
zmianą
dotychczasowego
przeznaczenia
i
zagospodarowania
terenu
wykorzystywanego przeze mnie, jako
część rekreacyjną. Ze względu na
niewielką odległość pomiędzy granicą
działki a granicą budynku mieszkalnego
przecięcie działki w zaproponowanym
punkcie
znacznie
obniży
walor
rekreacyjny powyższego terenu. Ponadto
uniemożliwi
to
kontynuowanie
dotychczasowych
czynności
na
pozostałej części działki. Znacznie
spadnie
możliwość
kontynuowania
przeze mnie przydomowych upraw
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roślin. co wpłynie negatywnie nie tylko
na możliwość korzystania przeze mnie i
moją rodzinę z ekologicznej uprawy, ale
również uniemożliwi konieczną redukcję
stresu. Teren ogrodu jest silnie
zagospodarowany i uporządkowany, co
oznacza, że poniosłem wysokie koszty
związane z przygotowaniem tej części
działki do zamierzonego użytku.
Uniemożliwienie korzystania z części
ogrodowej działki poza powyższymi
argumentami znacząco wpłynie również
na jakość życia mieszkańców mojego
domu- Zbliżenie granicy posesji do linii
okien spowoduje ograniczenie swobody
mieszkańców zarówno wewnątrz, jak i
na zewnątrz budynku. Zbliżenie granicy
działki do linii zabudowy znacznie
podnosi zagrożenie uszkodzenia mienia
przez osoby zewnętrzne. Znajdujące się
w tej części posesji wyjście tarasowe z
domu może stać się łatwym łupem dla
złodziei. Aktualne położenie posesji i jej
ogrodzenie jest wystarczającą ochroną.
Zmiana
zagospodarowania
przestrzennego obszaru poza moją
działką stanowi zatem realne zagrożenie.
W związku z tym przybliżenie granicy
ogrodzenia jedynie zwiększa skalę
problemu. Zważając na fakt braku
zagospodarowania posesji sąsiedniej
uważam za bezcelowe przecinanie mojej
posesji, a tym samym zmniejszanie jej
powierzchni i zbliżanie jej granicy do
granicy budynku mieszkalnego. Na tle
wymienionych argumentów uważam
zatem, że nieużytek znajdujący się w
sąsiedztwie będzie lepszą alternatywą na
miejsce wytyczenia drogi KDW1. W
związku z tym, nie wyrażam zgody na
podział mojej działki i wykorzystanie jej
w celach innych niż dotychczasowe.

92

Poz. 4382

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

22.

12.11.19

Wniosek o:
1. Wpisanie w niniejszej uchwale statusu
drogi KDW4 jako drogi publicznej a nie
wewnętrznej, droga stanowi własność
UM Kielce-wpisanie tej drogi jako drogi
publicznej
rozwiąże
problem
z
odśnieżaniem, koszeniem.
2. Brak połączenia sieci kanalizacyjnej
dla terenu Mn7 oraz sieci wodociągowej.
3. Teren Mn7, Mn6 nie jest
uwzględniony ciąg komunikacyjny od
strony KDG1 czyli chodnik którym
można dostać się do przystanku który
znajduje się na przeciw działki 525/2,
526/2.
4. Trasa KDG1 jest w trakcie budowy i
należy wyjść z biura i zobaczyć jak na
dzień dzisiejszy wygląda teren Mn7 Mn6
w stosunku do drogi. Różnica terenu
miedzy drogą a działkami wynosi od 1,5
do 2 ponad, w związku z tym należy
zastanowić się czy zapis odnośnie
wysokości ogrodzeń jest zasadny czy nie
należy go zwiększyć do 2,2 lub więcej
albo zastosować jakieś inne warianty aby
nas mieszkańców w jakiś sposób
zabezpieczyć przez kużem, chałasem,
obcymi ludźmi którzy bez problemu
dostaną się na nasza posesję, oraz
przedewszystkim chodzi o prywatność i
godne życie. Niewiem jaki projektant
zaprojektował tą drogę lecz zrobił z
naszych działek coś co w 20 wieku nie
powinno mieć miejsca, proszę wyjść z
biura i samemu to zobaczyć i
zaproponować
jakieś
sensowne
rozwiązania.
5. Należy uwzględniać połączenie z
drogą KDG1 dla terenów Mn6, Mn7,
Mn8, Mn9 można to wykonać od ul.
Północnej KDD6 i włączyć się tuż koło
kładki zaprojektowanej (teren Miasta)
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Ad. 1
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDW4 nie spełnia parametrów drogi publicznej.
Ad. 2
Uwaga uwzględniona.
Ad. 3, 4, 5
Uwaga nieuwzględniona.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych będącej w trakcie budowy
ulicy KDG1 są przedmiotem projektu budowlanego dla tej
ulicy.
Ad. 6, 8, 9, 12
Uwaga uwzględniona w części.
Tereny: Mn6, Mn7, Mn9, zgodnie z postulatem zostaną
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wprowadzone zostaną stosowne zmiany do ustaleń projektu
planu dla parametrów i wskaźników w obrębie terenów: Mn6,
Mn7, Mn9.
Parametry i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Mn nie będą znacznie odbiegały od siebie, co stanowić będzie o
spójnym, jednolitym charakterze zabudowy terenu, będącego
przedmiotem tej uwagi.
Przeznaczenie terenu Mn8 pozostanie bez zmian - zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności,
Teren Mn8 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
niskiej intensywności zawierającą nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych, ze wskaźnikiem intensywności do 1 oraz
wysokością zabudowy do 12m.
Skala, charakter i wskaźniki planowanej dla terenu Mn8
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności nie będą
znacznie odbiegały od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
istniejącej w chwili obecnej na tym terenie.
Planowana zabudowa w obrębie terenu Mn8 nie stanowi
przykładu typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przy przyjętym w planie dla terenu Mn8 wskaźniku
intensywności zabudowy – do 1 oraz określonej wysokości
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należy skonsultować to z projektantami
KDG1 oraz z Zarządem Dróg, z mojej
wiedzy jaką posiadam oraz z rozmów z
projektantami nie ma przeciwwskazań
aby tereny wyżej wymienione połączyć z
tą drogą ponadto jest dość duża ilość
terenu przy kładce na której można
zrobić wyjazd i zjazd bezkolizyjny.
6. Żądamy zmiany wysokości budynków
na terenie Mn8, Mn7, Mn6, Mn9 (§37
pkt 4 e,f ) oraz dla 2 czyli teren Mn6,
Mn7, Mn9 (pkt 4 d,e) tzn. wysokość dla
dachów dwuspadowych do 12 m a dla
dachów jednospadowych 10 m (warunki
jak po drugiej stronie dla terenu MN5 b.
podobna zabudowa) ponadto na tym
terenie nie ma wyższych budynków
jednospadowych, płaskich wyższych jak
10 m a dwuspadowych do 12 m. Państwa
warunki z wysokościami bużą charmonię
jak jest do tej pory na tych terenach i
wprowadzają nieład architektoniczny.
Ponadto budynki o tak dużej wysokości
będą dawały b. duże zaciemnienie co
spowoduje, iż na terenie Mn7, Mn6
pomimo utrudnionej zabudowy będzie
problem z budową sensownej zabudowy.
7. Żądamy wyznaczenia odległości nie
mniejszej niż 6m terenu Mn8 od drogi
KDW3 oraz KDW4 (od terenu Mn7) tak
jak ma to miejsce od drogi KDD6.
Uważamy, iż powinno tyle wynosić ze
względu na wysokość budynków na
terenie Mn8 oraz ich charakteże (bloki).
Tak blisko postawione BLOKI zrobią
dość duże zaciemnienie powierzchni
terenu Mn7 . Teren Mn8 od terenu Mn9
ma odległość 7m uważamy iż jest to
zasadne aby od naszej strony była
również podobna odległość (jest to
zasadne ze względu na budowę
BLOKÓW!). odległość od drogi do
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zabudowy do 12 m nie będzie można w obrębie tego terenu
wybudować budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
przerastającego skalą poza istniejącą w tym terenie zabudowę.
Ponadto teren Mn8 został wyznaczony, na podstawie zmiany nr
11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce (uchwaloną uchwałą rady Miasta
Kielce Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r.), która
narzuciła dla całego tego terenu taką funkcję (zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności o określonej wysokości z
usługami podstawowymi) oraz stosowne parametry i wskaźniki.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu
miejscowego muszą być zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Ad. 7
Uwaga nieuwzględniona.
W planie wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy,
zgodnie z przepisami prawa oraz nie ograniczając możliwości
zabudowy działek, w tym również nieruchomości położonych w
obrębie terenu Mn7 (linia zabudowy od drogi KDW3 dla terenu
Mn7 w projekcie wykładanym do publicznego wglądu jest
ustalona w linii rozgraniczającej tej drogi KDW3).
Ad. 10
Uwaga nieuwzględniona.
Ustalenie „dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną”, nie jest ustaleniem
obowiązkowym.
Ad. 11
Uwaga uwzględniona.
Ustalenia dotyczące reklam dla terenów położonych wzdłuż
drogi KDG1 zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
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Mn8.
8. W warunkach zabudowy dla terenu
Mn7 nigdzie nie ma wspomnienia o
wysokościach
dla
budynków
gospodarczych, garaży, wiat, altan (teren
MN5) wysokość do 4,5m, należy taki
zapis uwzględnić.
9. Uważamy, iż teren Mn8 jest
faworyzowany i uważamy iż na terenach
Mn8, Mn7, Mn6, Mn9 powinny być
podobne warunki jak na terenie MN5
czyli budynki jednorodzinne a nie
BLOKI. Należy wrócić do poprzedniej
koncepcji
budownictwa
jednorodzinnego.
10.
Na
terenach
Mn7,
Mn6
wprowadzono zapis budowy budynków
w granicy uważamy iż minimalna
odległość to 3m miedzy działkami,
ewentualnie można wprowadzić zapis że
jest możliwość budowy w granicy za
zgodą właściciela lub w przypadku
budowy łączonej czyli bliźniaczej
zabudowy gdy właściciel posiada 2, 3
działki lub osoby, które posiadają tereny
doszły do porozumienia odnośnie takiej
zabudowy, w przeciwnym przypadku
zapis ten wprowadza niezgodę między
sąsiadami.
11.
Wnioskujemy
o
możliwość
usytuowania na ogrodzeniach tablic
reklamowych, przede wszystkim od
drogi KDG1 oraz możliwość lokalizacji
tablic
reklamowych,
pylonów
reklamowych przy ogrodzeniach na
terenach swoich gruntów od strony
KDG1.
Obecny
zapis
powoduje
ograniczenia w możliwości zarobkowego
wykorzystania działki w związku z
powstałą drogą. O ile będzie stosowana
ustawa o zakazie reklam o czym była
mowa
podczas
wyłożenia
planu
95
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wówczas problem reklam sam się
rozwiąże a puki co państwo ograniczacie
nas takim zapisem jest to niezgodne z
ładem konsumenckim (a podatki trzeba
za grunt do Miasta płacić). Wiąże się to z
brakiem swobody gospodarczej.
12. Teren Mn8 z zabudową blokową
będzie bardzo mocno odbiegał od
pozostałej zabudowy a więc uważamy iż
na terenach Mn8, Mn7, Mn6, Mn9
powinien być ład architektoniczny i
tereny te powinny być zabudowane
domami jednorodzinnymi jak do tej pory
i należy spojżeć na to iż po drugiej
stronie KDG1 czyli na terenie MN5 jest
b. podobna zabudowa i też tereny są do
zabudowy
tak
jak
na
wyżej
wymienionych terenach. Nie chcemy tu
Blokowiska!
Uwaga:
Pisownia oryginalna.
1. Brak zaprojektowanej sieci kanalizacji
oraz wodociągowej do tego terenu.
2. Wnioskujemy o wpisanie drogi
KDW4 jako drogi publicznej a nie drogi
wewnętrznej, droga stanowi własność
UM Kielce-wpisanie tej drogi jako drogi
publicznej skutkuje tym iż my jako
mieszkańcy będziemy mogli wymagać
odśnieżania, koszenia od odpowiednich
służb.
3. Brak jest zaprojektowanego ciągu
pieszego od strony ul. KDG1 od terenu
Mn7, Mn6 co uniemożliwi w przyszłości
dostanie się do przystanku autobusowego
który mieści się na wysokości działki
525/2 oraz 526/2.
4. Trasa KDG1 jest w trakcie budowy i
należy zobaczyć w żeczywistości jak ona
przebiega i dlaczego miedzy terenem
Mn7, Mn6 jest różnica ok. 2m i więcej
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525/4
526/4
525/5
526/5
525/6-dr

Uwaga
uwzględniona
w części

Poz. 4382

-

Ad. 1
Uwaga uwzględniona.
Ad. 2
Uwaga nieuwzględniona.
Droga KDW4 nie spełnia parametrów drogi publicznej.
Ad. 3, 4
Uwaga nieuwzględniona w części.
Aranżacja pasa drogowego ulic (w tym również ulicy KDG1)
nie jest ustaleniem przedmiotowego planu. Położenie oraz
parametry elementów składowych będącej w trakcie budowy
ulicy KDG1 są przedmiotem projektu budowlanego dla tej
ulicy.
Ustalenia dotyczące ogrodzeń w terenach Mn6, Mn7 zostaną
zmodyfikowane po stosownej analizie.
Ad. 5
Uwaga nieuwzględniona.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przedmiotowy
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miedzy poziomami, a więc co mi da
wysokość płotu jaki państwo ustaliliście
1,8 uważam to za bzdurny zapis i trzeba
poszukać jakiegoś rozwiązania z tej
sytuacji ale myślę że najpierw państwo
musicie się wybrać na miejsce i spotkać
z projektantem aby ustalić coś mądrego
co pomogło by nam jako mieszkańcy.
Postawienie płotu 1,8 nic tu nie da bo
budowlańcy nawieźli tyle ziemi i
umieścili nasze działki w dole (ciekawe
jak będzie po większych ulewach kto za
to odpowie jak będą podtopienia) myślę
iż państwo zapis odnośnie wysokości
zmienią i zastosują coś jeszcze w celu
zwiększenia naszego bytu. Proszę wyjść
w real i zobaczyć jakie piekło z
szykowała nam KDG1 i jakie piekło ma
powstać na Mn8 – Blokowisko!
5. Należy uwzględnić połączenie
terenów Mn8, Mn6, Mn7, Mn9 drogą
KDD6 północna w stronę kładki można
wykonać włączenie zjazd i wyjazd
bezkolizyjny tylko trzeba chcieć
pomyśleć no i mieć trochę chęci
(rozmowy z projektantami).
6. Żądamy wysokości budynków na
terenach Mn8, Mn7, Mn6, Mn9 tzn. dla
wszystkich tych terenów powinny być
jednakowe warunki czyli budynki
jednorodzinne o wysokości do 12m w
przypadku dwuspadowych oraz 10m w
przypadku płaskich dachów tak jak do tej
pory państwo wydawaliście oraz tak jak
jest na terenie MN5 po przeciwnej
stronie. Uważamy iż tak wysokie
budynki 12m – Bloki zrobią dosyć duże
zaciemnienie naszego terenu MN7, Mn6
który i tak jest b. ….. i b. trudny do
zabudowy ze względu na KDG1
(powinny być warunki jak dla terenu
MN5).
Bloki
zakłucą
ład
architektoniczny i będą się gryzły z

Poz. 4382

projekt planu uwzględnia decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, w tym przypadku ulicy KDZ1. Projekt
budowlany tej ulicy nie przewidywał połącznia jej z ulicą
Północną.
Ad. 6, 8, 11
Uwaga uwzględniona w części.
Tereny: Mn6, Mn7, Mn9, zgodnie z postulatem zostaną
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Wprowadzone zostaną stosowne zmiany do ustaleń projektu
planu dla parametrów i wskaźników w obrębie terenów: Mn6,
Mn7, Mn9.
Parametry i wskaźniki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN oraz zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności Mn nie będą znacznie odbiegały od siebie, co stanowić będzie o
spójnym, jednolitym charakterze zabudowy terenu, będącego
przedmiotem tej uwagi.
Przeznaczenie terenu Mn8 pozostanie bez zmian - zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności,
Teren Mn8 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
niskiej intensywności zawierającą nie więcej niż dziewięć lokali
mieszkalnych, ze wskaźnikiem intensywności do 1 oraz
wysokością zabudowy do 12m.
Skala, charakter i wskaźniki planowanej dla terenu Mn8
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności nie będą
znacznie odbiegały od zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
istniejącej w chwili obecnej na tym terenie.
Planowana zabudowa w obrębie terenu Mn8 nie stanowi
przykładu typowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Przy przyjętym w planie dla terenu Mn8 wskaźniku
intensywności zabudowy – do 1 oraz określonej wysokości
zabudowy do 12 m nie będzie można w obrębie tego terenu
wybudować budynku mieszkaniowego wielorodzinnego
przerastającego skalą poza istniejącą w tym terenie zabudowę.
Ponadto teren Mn8 został wyznaczony, na podstawie zmiany nr
11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kielce (uchwaloną uchwałą rady Miasta
Kielce Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r.), która
narzuciła dla całego tego terenu taką funkcję (zabudowa
mieszkaniowa niskiej intensywności o określonej wysokości z
usługami podstawowymi) oraz stosowne parametry i wskaźniki.
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otoczeniem (czy państwo lobbują tereny
Mn8 – widząc te warunki to chyba tak!).
w okolicy nie ma żadnych budynków z
dachem płaskim większych jak 10m a w
większości są domy z dachami
dwuspadowymi.
7. Żądamy wyznaczenia odległości nie
mniejszej niż 6m od drogi KDW3 której
jesteśmy właścicielami dla terenu Mn8
ponieważ uważam iż powstałe tam bloki
powinny być odpowiednio odsunięte od
naszej drogi tak jak od drogi KDD6 czyli
6m oraz od terenu Mn9 czyli 7m
uważam że ta odległość będzie
wystarczająca aby uniknąć sporów
pomiędzy sąsiedzkich oraz zaciemnienia
naszych działek.
8. Tereny Mn8 proszę o dopisanie
wysokości budynków gospodarczych,
garaży, nigdzie nie ma wzmiany o tych
wysokościach należy ja umieścić tak jak
w warunkach (MN5)
9. Na terenach Mn7, Mn8 wprowadzono
możliwość budowy po granicy uważamy
iż należy zachować 3m od granicy z
możliwością zabudowy ale za zgodą
sąsiada lub w przypadku zabudowy
szeregowej, bliźniaczej lub jak jeden
właściciel będzie miał 2,3 lub więcej
działek.
10. Wnoszę o możliwość budowania
wystawiania reklam od strony drogi
KDG1, jeśli będzie odpowiednia ustawa
to do niej się dostosuje, a państwo
zabraniacie mi na własnej posesji
budowy reklam, tablic reklamowych,
pylonów uważam to za niezgodne z
dobrem społecznym.
11. Uważamy iż teren Mn8 który jest w
bliskim sąsiedztwie powinien być
zabudowany domami jednorodzinnymi
ale jeśli państwo zmienia zdania to

Poz. 4382

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia planu
miejscowego muszą być zgodne z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Ad. 7
Uwaga nieuwzględniona.
W planie wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy,
zgodnie z przepisami prawa oraz nie ograniczając możliwości
zabudowy działek, w tym również nieruchomości położonych w
obrębie terenu Mn7 (linia zabudowy od drogi KDW3 dla terenu
Mn7 w projekcie wykładanym do publicznego wglądu jest
ustalona w linii rozgraniczającej tej drogi KDW3).
Ad. 9
Uwaga nieuwzględniona.
Ustalenie „dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio
przy granicy z sąsiednią działką budowlaną”, nie jest ustaleniem
obowiązkowym.
Ad. 10
Uwaga uwzględniona.
Ustalenia dotyczące reklam dla terenów położonych wzdłuż
drogi KDG1 zostaną zmodyfikowane po stosownej analizie.
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12.11.2019

wnoszę o zmianę wysokości budynku jak
wyżej, odległość pomiędzy drogą
(działką 525/6 (miedzy terenem Mn8 a
Mn7) z 4m na 6m uważam iż na siłę
państwo lobujecie tereny Mn8-myślę iż
jest coś więcej jak w budownictwie
jednorodzinnym nagle pojawiają się
bloki ale myślę iż tym zajmie się ktoś
inny.
Uwaga:
Pisownia oryginalna.
Wniosek o:
Zmianę w „mpzp” przeznaczenia działki
nr 443 przy ul. Szybowcowej i
uwzględnieniu
jej
jako
działki
przeznaczonej pod zabudowę usługowomieszkaniową.
W uzasadnieniu:
1. Powierzchnia działki-1452m2 oraz jej
kształt pozwalają na lokalizację budynku
mieszkalnego lub usługowego oraz
stworzenie warunków dla zapewnienia
miejsc postojowych i możliwość
zagospodarowania działki zielenią
2. Istnieje doskonała komunikacja
działki z ulicą Szybowcową (zgodnie z
przepisami
bezpieczeństwa
ruchu
drogowego, co stanowi istotny element
przy uwzględnianiu nieruchomości pod
w/w rodzaj zabudowy,
3. W sąsiedztwie działki dostępne
wszystkie media (woda, kanalizacja, gaz
ziemny),
Ustalenie planu w dostępnej aktualnie
wersji
ma
dla
nas
charakter
dyskryminacyjny
oraz
bezzasadnie
ogranicza
nas
w
wykonywaniu
uprawnień właścicielskich wyłączając
możliwość zabudowy.
Do takiego wniosku prowadzi analiza
sąsiednich działek na których istnieje
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443

-

Poz. 4382

Uwaga
nieuwzględniona
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Działka ta nie może być przeznaczona pod zabudowę, ponieważ
położona jest w strefie krajobrazowej „A” Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w obrębie której, zgodnie z § 5
Uchwały XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z
2010r. Nr 293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.
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25.

12.11.2019

26.

12.11.2019

zabudowa - domy jednorodzinne, punkty
usługowe, szkoła, hala sportowa (tuż nad
rzeką).
Mając na uwadze w/w uwagi wydaje się
nieuzasadnione blokowanie prywatnej
nieruchomości i ograniczenie swobody
inwestowania.
Wniosek o:
Zdjęcie
ochrony
środowiska
z
wymienionych wyżej działek, które
stanowią nasza własność prywatną.
Zaplanowany
obszar
ochrony
środowiska uniemożliwi jakiekolwiek
działania a także zmieni klasyfikacje
gruntu.
Niniejszym wnoszę uwagę do projektu
planu zagospodarowania przestrzennego
„KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3
WARSZAWSKA - RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓŁNOCNA
DOLINA SILNICY”. Dnia 5.11.2019
otrzymaliśmy pismo z Miejskiego
Zarządu Dróg którym Miejski Zarząd
Dróg dopuszcza możliwość realizacji
wyjazdu z ulicy Radomskiej (droga
krajowa nr 73) na teren inwestycji U6.
W związku z tym, zgłaszam się z
uprzejmą prośbą o zmianę wyżej
wspomnianego planu zagospodarowania
przestrzennego, tak aby uwzględnić w
nim wyjazd z ulicy Radomskiej na teren
UG. Proszę również o uwzględnienie nie
tylko wyjazdu, ale również wjazdu z
terenu U6 na wspomnianą drogę krajową
nr 73 (ul. Radomska). Jest to duży teren
inwestycyjny, na którym Inwestor
planuje
przeprowadzić
nowe
przedsięwzięcie, Zablokowanie wjazdu
na drogę krajową nr 73 z terenu U6,
bardzo mocno zmniejsza możliwości
inwestycyjne.
Brak
rozpoczęcia
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422
424

-

Uwaga
nieuwzględniona

Działki te nie mogą być przeznaczone pod zabudowę, ponieważ
położone są w strefie krajobrazowej „A” Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, w obrębie której, zgodnie z § 5
Uchwały XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 27 września 2010r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z
2010r. Nr 293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m
od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.

769/4
770/4
771/2
772/2
773/1
773/2
774/1
774/2
775/2
776

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uwzględnienie tej uwagi nie jest możliwe, ponieważ ustalenie
obsługi komunikacyjnej dla terenu U6 w planie z ulicy
publicznej klasy GP – głównej ruchu przyspieszonego - KDGP2
nie spełnia wymogów przepisów prawa o drogach publicznych,
zgodnie z notatką/protokołem ze spotkania spisaną w Miejskim
Zarządzie Dróg w Kielcach w dniu 26.11.2019r.
Ustalenie tego rodzaju stanowi istotne naruszenie zasad
sporządzania planu miejscowego (ustalenia planu muszą być
zgodne z przepisami odrębnymi) i skutkuje nieważnością
uchwały Rady Miasta Kielce w sprawie przedmiotowego planu
– art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
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27.

12.11.2019

rozbudowy drogi nr 73, daje jeszcze
możliwość zaplanowania tego terenu
(drogi, terenów objętych tym planem),
tak aby, umożliwić inwestorom oraz
właścicielom realizowanie inwestycji
mających na celu rozwój regionu oraz
miasta. Bardzo proszę o pozytywne
rozpatrzenie moich uwag.
Mając na uwadze, miedzy innymi zapis
§12 pkt 7 projektowanej uchwały Rady
Miasta w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
terenu, ”KIELCE PÓŁNOC OBSZAR
II.3: WARSZAWSKA – RADOMSKA SIKORSKIEGO
PÓŁNOCNA
DOLINA SILNICY” na obszarze miasta
Kielce — wnioskuję o przeznaczenie
działki 524/19 należącej do miasta
Kielce na cel sprzyjający aranżowaniu
przestrzeni
publicznej
w
sposób
sprzyjający publicznej aktywności.
- Obecnie w przedłożonym planie
działka należąca do miasta Kielce została
ujęta łącznie z terenem prywatnym jako
teren Mn8. A przecież póki co, działka
524/19 należy do miasta Kielce, wobec
czego zastanawia ujęcie jej do
kompleksu Mn8. Można przypuszczać,
że włączenie jej do tegoż kompleksu ma
na celu sprzedaż działki konkretnej
osobie prywatnej, do której należą
sąsiednie
działki,
na
których
zaplanowane są budynki mieszkalne. W
związku z powyższym, należy wątpić iż
osoba prywatna pozostawi działkę
524/19
do
użytkowania
ogólnodostępnego. Dlaczego Organ
podjął taką decyzję i nie może spojrzeć
na teren ten przez pryzmat zapisu §12
pkt 7 projektowanej uchwały wyodrębnić
ten teren dla wszystkich mieszkańców?
Obecny proponowany zapis wspomina o
ewentualnej funkcji placu zabaw na tym
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524/19

Uwaga
uwzględniona
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terenie, ale - o ile miasto Kielce sprzeda
ten grunt właścicielowi terenu Mn8, jaką
mamy gwarancję, że ten teren będzie
ogólnodostępny? Nikt przecież nie wyda
prywatnych pieniędzy na zakup tego
gruntu, aby zafundować plac zabaw
dostępny dla wszystkich —
a
wyodrębnienie działki 524/19 z terenu
projektowanego Mn8 daje gwarancję na
utworzenie
w
przyszłości
ogólnodostępnego miejsca dla nas,
mieszkańców
Dąbrowy.
Pragnę
przypomnieć, że działka ta była
chociażby zgłoszona w ramach budżetu
obywatelskiego na rok 2018 pod nazwą
„Plac zabaw i teren rekreacyjny
Dąbrowa”, na który zagłosowało 235
osób.
Pragnę nadmienić, że bodajże do
2001r. działki wchodzące w kompleks
Mn8 należały do miasta Kielce. Powstała
wówczas społeczna inicjatywa, by
przeznaczyć ten teren pod budowę nowej
szkoły publicznej dla dzieci (w 1998r.
zawiązał się nawet Komitet Budowy
Szkoły nr 4 w Kielcach, za pieniądze
mieszkańców
Dąbrowy
wykonana
została
kompletna
dokumentacja
projektowa).
Jednakże,
ówczesne
Władze Miasta nie wyraziły zgody na
użyczenie działki, zaś istniejąca Szkoła
Podstawowa nr 4, aby móc nadal
funkcjonować, musiała przejść szereg
zabiegów
przystosowawczobudowlanych
Mając powyższe na uwadze,
wnioskuję o to, aby działka o numerze
524/19, teren należący do miasta Kielce,
została ujęta w projektowanej uchwale
Rady Miasta jako odrębny teren z
przeznaczeniem na cel publiczny,
służący i dostępny dla wszystkich o
charakterze rekreacyjnym, z wyłącznym
102
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przeznaczeniem na budowę: placu zabaw
dla dzieci, piaskownicy, mini skateparku,
strefę wypoczynku, zieleń, urządzenia
terenowe do ćwiczeń - siłownia
zewnętrzna, lub inne tego typu
ogólnodostępne
formy
aktywności
publicznej.
Tylko odrębne wydzielenie tej działki
i oznaczenie jej innym kolorem niż
kompleks
Mn8,
jak
również
przeznaczenie jej na wnioskowany przez
nas cel, może zapewnić ogólnodostępny
charakter tego terenu. Dodatkowo,
proponowana lokalizacja oprócz nam
mieszkańcom Dąbrowy, będzie służyć
również przedszkolakom i uczniom
Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kielcach
zlokalizowanej
na
rogu
ulic:
Szybowcowej i Warszawskiej, której
bliskość, zapewnia bezpieczne, łatwe i
szybkie dojście do obiektu. Działka ta
zlokalizowana
jest
tuż
przy
projektowanej ścieżce rowerowej, co
dodatkowo
ułatwi
dostęp
dla
korzystających z tej formy aktywności
publicznej
i
uatrakcyjni
oraz
rozpropaguje tę formę wypoczynku
Za przeznaczeniem działki 524/19 na
cel publicznej aktywności przemawia
również fakt, że na tym terenie miasta
Kielce nigdy nie było i nie ma w
promieniu paru kilometrów terenów
ogólnodostępnych
służących
do
publicznej
aktywności
o
takim
charakterze jak wnioskowany (a
jednocześnie mógłby być zapewniony
cel o którym mowa w §12 pkt 7 proj.
uchwały: „aranżowanie przestrzeni
publicznej
w
sposób
sprzyjający
publicznej aktywności ”).
Proszę o przychylne i pozytywne
rozpatrzenie mojego wniosku.
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28.

12.11.2019

29.

12.11.2019

30.

12.11.2019

31.

12.11.2019

32.

12.11.2019

33.

12.11.2019

34.

12.11.2019

35.

12.11.2019

36.

12.11.2019

37.

12.11.2019

38.

12.11.2019

39.

12.11.2019

40.

12.11.2019

41.

12.11.2019

42.
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45.
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46.

12.11.2019

47.

12.11.2019
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12.11.2019

49.

12.11.2019

50.

12.11.2019

51.
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52.
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53.
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54.
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55.
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56.
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57.
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58.
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59.
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60.
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61.
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62.

12.11.2019

63.

12.11.2019

64.

12.11.2019

65.

12.11.2019

66.

12.11.2019

67.

12.11.2019
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69.
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70.

12.11.2019

71.

12.11.2019

72.

12.11.2019

73.

12.11.2019

74.

12.11.2019

75.

12.11.2019

76.
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2
13.09.2021

3
Ustalenie przebiegu szlaku
pieszego KDP1 nie jest

4
-

5
-

uwaga
nieuwzglę -dniona

1
1.

Treść
uwagi

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzględniona

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy uwaga

III wyłożenie do publicznego wglądu lipiec/sierpień 2021r.

6
Uwaga
nieuwzględniona
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Uwagi

7
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zawiera politykę przestrzenną miasta. Skala map studium - 1:10 000 nie
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pozwala na szczegółowe rozważania dotyczące przebiegu ciągów
pieszych. Zatem na mapie kierunków zagospodarowania przestrzennego
obowiązującego studium nie wyznaczono ciągów pieszych. Takie
uszczegółowienie powinno nastąpić (i nastąpiło) na etapie opracowania
planu miejscowego, ponieważ plan miejscowy sporządzany jest w skali
1:1 000.

spójne z założeniami studium
w zakresie rozwoju dróg i
ścieżek.

2.

18.08.2021

3.

20.08.2021

Po zapoznaniu się z ww.
608/1
planem uprzejmie proszę o
dokonanie zmian w tym
planie
polegających
na
zmianie
funkcji
zieleni
parkowa na taką jaka jest w
obszarze U10 – na działce nr
ewid. 608/1.
Proszę o zmianę funkcji
zieleń parkowa na teren U10,
ponieważ
chcę
dokonać
zabudowy
zgodnej
z
przepisami
U10.
W
przypadku braku zmiany
zieleń parkowa na U10 nie
jestem w stanie utrzymać
porządku na działce która
będzie
dostępna
dla
wszystkich.
„… Mając na uwadze 375/1, 374/1,
powyższe
wnoszę
o 373/1, 372/1
zawieszenie
prac
nad
projektem miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego terenu „Kielce
Północ
–
Obszar
II.3
Warszawska – Radomska –
Sikorskiego
–
Północna
Dolina Silnicy” w zakresie
nieruchomości składającej się
z działek o numerach
ewidencyjnych 375/1, 374/1,
373/1, 372/1 położonej w
Kielcach przy ul. Północnej,

Poz. 4382

-

Uwaga
nieuwzględniona

Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kielce w tym rejonie wprowadzona została strefa miejskiej zieleni
parkowej. Wg zapisów studium zieleń parkowa powinna stanowić
minimum 60% powierzchni strefy.
Ustalenia planu są (bo muszą być) zgodne z zapisami studium – art. 15 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

-

Uwaga
nieuwzględniona

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie
której sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
nie przewiduje procedury zawieszenia prac nad projektem planu w
zakresie wybranych działek.
Wyłączenie wnioskowanego terenu z procedury sporządzania planu
miejscowego może nastąpić tylko i wyłącznie zmieniając uchwałę o
przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego planu – a dokładnie
zmieniając załącznik graficzny do tej uchwały. Działanie takie
powodowałoby powrót z opracowaniem tego planu do samego początku
procedury, co w chwili obecnej nie jest możliwe. Projekt tego planu był
już trzykrotnie poddany procedurze opiniowania/uzgadniania przez
instytucje oraz trzykrotnie wyłożony do publicznego wglądu.
Procedowany projekt planu na działkach stanowiących przedmiot uwagi
ustala teren zieleni naturalnej, z uwagi na to, że działki te położone są w
strefie krajobrazowej „A” Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
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4.

01.09.2021

5.

03.09.2021

do czasu dokonania zmiany
granic Kieleckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, a
następnie dokonanie zmiany
w projekcie miejscowego
planu przez oznaczenie tych
działek symbolem MN, w
pasie biegnącym wzdłuż
zachodniej
strony
ulicy
Północnej o szerokości 40m.”
Proszę o zmianę tych terenów
z U10 na MW gdyż nie ma
już działek w mieście pod
zabudowę wielorodzinną. Ten
teren jest bardzo ładny i
zielony przy dolinie Silnicy
jak i ogródkach działkowych.
Zabudowanie go lokalami
usługowymi
zniszczyłoby
potencjał jaki ma to miejsce
gdzie bok chcecie zrobić
tereny zielone i ścieżki
rowerowe. Można też na
działce 608/6 610/1 oraz
612/1 zrobić teren zabudowy
mieszkaniowej. W przypadku
zabudowy
usługowej
powstanie tam drugi moloch
jak CENTRUM … i miejsce
straci swój urok. Działki są na
wzniesieniu przez co widoki z
domków byłyby atrakcyjne
otoczone terenem zielonym.
Już wystarczy, że pobliskie
ulice Witosa i Zagnańska są
dzielnicami przemysłowo –
usługowymi.
1. Wnosi się o korektę § 6 pkt
5, tak aby dopuszczał
zabudowę
mieszkaniową
niskiej intensywności

– 148 –

606/7
606/5
605/4
601/2
602/4
604/2
608/6

-

Uwaga
nieuwzględniona

-

-

Uwaga
nieuwzględniona
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w obrębie której, zgodnie z § 5 Uchwały XLI/729/10 Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010r. (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2010r. Nr 293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia
Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych.
Zmiana granicy strefy „A” w zakresie przedmiotowego terenu może
nastąpić tylko uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, nie
wcześniej niż w 2024 r. – pod warunkiem, że do końca 2023r. będzie
zakończony audyt krajobrazowy województwa świętokrzyskiego.
Uwaga nie może być uwzględniona, ponieważ w obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Kielce przedmiotowa działka leży w obrębie terenu zabudowy o
przewadze
funkcji
usług
ogólnomiejskich
metropolitalnych
(ponadpodstawowych). Ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami
studium – art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Niemniej jednak w wyłożonym projekcie planu w terenie U10 ustalono:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi ponadpodstawowe, z wyłączeniem
sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych, olejów
opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna opałowego,
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa zlokalizowana
powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku.
Zatem wyłożony do publicznego wglądu projekt planu dopuszcza w
obiektach usługowych funkcję mieszkaniową powyżej pierwszej
kondygnacji budynku.

Ad1. Uwaga nie może być uwzględniona dlatego, że w pasie zabudowy
położonej wzdłuż ulicy Warszawskiej w chwili obecnej zlokalizowane są
poza obiektami usługowymi przede wszystkim budynki mieszkaniowe
jednorodzinne. Proponowana w uwadze zabudowa mieszkaniowa niskiej
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2. Wnosi się o korektę § 6 pkt
8, tak aby dopuszczał
zabudowę wielorodzinną
3. Wnosi o korektę § 36 ust. 2
pkt 4 lit. b, tak by otrzymał
brzmienie:
b) wskaźnik intensywności
zabudowy: max 2,0
lub
b) wskaźnik intensywności
zabudowy
liczny
dla
kondygnacji
nadziemnych:
max 1,5
4. Wnosi o korektę § 36 ust. 2
pkt. 4 lit. c, tak by otrzymał
brzmienie:
c) udział terenu biologicznie
czynnego: minimalnie 30%
powierzchni
terenu
inwestycji,
5. Wnosi o korektę § 36 ust. 2
pkt. 4 lit. b, tak by otrzymał
brzmienie:
b) wskaźnik intensywności
zabudowy: max 2,0
lub
b) wskaźnik intensywności
zabudowy
liczony
dla
kondygnacji
nadziemnych:
max 1,5
6.Wnosi o korektę § 15 ust. 1
pkt 6 lit. b, tak by otrzymał
brzmienie:
b) na 1 mieszkanie w
budynku
mieszkaniowym
niskiej intensywności: min
1,2 miejsca parkingowego,
7. Wnosi o korektę § 15 ust. 1
pkt. 6 lit. c, tak by otrzymał
brzmienie:
b) na 1 mieszkanie w

Poz. 4382

intensywności jest zabudową wielorodzinną niskiej intensywności (do 9
lokali mieszkalnych). Pomieszanie tego rodzaju funkcji (jednorodzinnej z
wielorodzinną) jest działaniem powodującym chaos przestrzenny oraz
może być powodem tworzenia konfliktów pomiędzy właścicielami
poszczególnych nieruchomości.
Ad2,3 Na południe od terenu MN,U2 który plan przeznacza między
innymi pod zabudowę jednorodzinną wyznaczony został teren Mn2 zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, stanowiący zabudowę
wielorodzinną ale niskiej intensywności. Tym samym w projekcie planu
nastąpiło stopniowanie intensywności zabudowy od zabudowy
jednorodzinnej (MN,U2) wzdłuż ulicy Warszawskiej poprzez zabudowę
niskiej intensywności (teren Mn2) aż do zabudowy wielorodzinnej w
kompleksie terenów: MW1, MW2. Taki sposób planowania przestrzeni
powoduje łagodne przejście różnych rodzajów zabudowy od niskiej
intensywności do wysokiej intensywności, co w efekcie końcowym daje
uporządkowaną przestrzeń i nie budzi konfliktów społecznych.
Ad4 Uwaga dotyczy terenów Mn2, Mn8 a więc zabudowy mieszkaniowej
niskiej intensywności. Zabudowa ta charakteryzuje się mniejszą
intensywnością i typ tej zabudowy określa się, jako tzw. „małe domy
mieszkalne”. Wyznaczony w planie wskaźnik udziału terenu biologicznie
czynnego odpowiada charakterowi tej zabudowy.
Ad5,6,7 Zapewne uwaga nr 5 dotyczy paragrafu 35 a nie 36 – zatem
dotyczy terenów MW. Uwagi nie mogą być uwzględnione dlatego, że
ustalenia planu muszą być zgodne z zapisami studium – art. 15 ust. ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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budynku
wielorodzinnym:
min
1,2
miejsca
parkingowego.
6.

7.09.2021

7.

7.09.2021

Przykro patrzeć jak naturalny
ciąg przyrodniczy w postaci
Doliny i Koryta Silnicy
(swoistej kolebki miasta,
którego stan i poszanowanie
świadczący m. n. o kulturze,
świadomości
na
temat
tożsamości
mieszkańców),
zadrzewiony i zakrzewiony,
będący siedliskiem fauny i
flory
o
pierwotnym
meandrującym
ukształtowaniu WS(KDG1)1,
ustępuje miejsca betonowo
asfaltowej
infrastrukturze
drogowej KDG1, która z
naturalnego koryta rzeki
prostuje ją w prostolinijny
kanał, tak jak miało to
miejsce swojego czasu na
odcinku rzeki pomiędzy ulicą
Solną i Sienkiewicza, czy
Biskupa Kaczmarka, gdzie
rzeka przypomina obecnie po
tych zabiegach raczej ściek
nie mający wizualnie i
funkcjonalnie praktycznie nic
wspólnego z terenami zieleni
i rekreacji. Jaką moc ma
zatem ustanowiony Kielecki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu skoro ugina się
pod założeniami MPZP?
Poparcie
dla
projektu
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego – zawiera

-

-

Uwaga
nieuwzględniona

-

-

-
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Przebieg linii rozgraniczających drogi KDG1 oraz jej rozwiązania
szczegółowe, w tym dotyczące modyfikacji przebiegu Silnicy wynikają ze
ZRIDU czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi KDG1.
Plan miejscowy musi bezwzględnie uwzględniać granice ZRIDU. W
związku z powyższym planiści nie mieli wpływu na ostateczne
rozwiązanie kwestii ujętej w uwadze.
W planie tym mając na uwadze między innymi postanowienia Kieleckiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (strefy A) duże połacie doliny Silnicy
zostały przeznaczone pod zieleń naturalną.

Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu.
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8.

7.09.2021

większość
postulatów
zgłaszanych uprzednio przez
Stowarzyszenie.
1.Działka 623/1
Umiejscowienie
trójkąta
widoczności przy planowanej
drodze wewnętrznej KDD3
jest bezzasadne z punktu
widzenia
bezpieczeństwa.
Linia ogrodzenia wzdłuż
ulicy Warszawskiej przebiega
około 4-5 m od krawędzi
jezdni, w związku z tym
ewentualny
wyjazd
z
planowanej drogi będzie miał
dobrą
widoczność
bez
dodatkowego
trójkąta
widoczności. Działka na
której zaprojektowano drogę
KDD3 jest sporo szersza od
mojej, a mimo wszystko i tak
zabiera się jeszcze dużą część
mojej działki pod trójkąt
widoczności. Jeżeli to ma być
droga lokalna, czy musi być
aż tak szeroki wyjazd z niej?
W związku z powyższym
wnoszę o wykreślenie z planu
zagospodarowania spornego
trójkąta widoczności.
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623/1
623/2
623/3
623/10
624

-

Uwaga
nieuwzględniona
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Ad1. Z uwagi na to, że skrzyżowanie ulicy KDZ1 (Warszawska) z ulicą
KDD3 nie jest planowane pod kątem prostym wyznaczenie pola
widoczności od strony działki 623/2 jest niezbędne dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Zgodnie z ust. 1 pkt. 1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie „na skrzyżowaniu powinny być zapewnione wolne od
przeszkód pola widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania po
krzywoliniowym odcinku drogi podporządkowanej.” „W polu widoczności
nie powinny się znajdować żadne przeszkody. Nie są przeszkodami
poruszające się pojazdy, piesi i inne osoby znajdujące się na drodze, pnie
pojedynczych drzew, podpory znaków drogowych.” Linie rozgraniczające
ulicy Warszawskiej KDZ1 nie przebiegają zgodnie z istniejącym stanem tej
drogi ale są dostosowane do potrzeb rozbudowy ulicy Warszawskiej.
Zatem skrzyżowanie ulic KDZ1 i KDD3 zostało to tego planowanego
stanu rzeczy dostosowane.
Ad2,4. Przesunięcie planowanej drogi KDD11 o 30 m w stronę drogi
KDL3 nie jest możliwe. Wyznaczony w planie teren Mn2 jest terenem
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, dla którego plan ustala
jako przeznaczenie podstawowe zabudowę wielorodzinną - niskiej
intensywności. Oznacza to, że w tym terenie mogą powstawać budynki
wielorodzinne (do 9 lokali mieszkalnych). Z tego powodu nie powinno się
zmniejszać głębokości terenu Mn2 wyznaczonego w planie. Przy
zagospodarowaniu działki na którym planuje się dom wielorodzinny
należy przewidzieć zieleń, miejsca parkingowe, przestrzeń publiczną itd.
Przesunięcie planowanej drogi KDD3 na prywatną działkę o nr ewid.
617/1 (wymieniona w uwadze działka nr ewid. 298/5 nie istnieje) również
nie jest możliwe. Obecnie planowana droga KDD3 ma szerokość 18 m.
Prowadząc drogę KDD3 po działce nr ewid. 617/1 miałaby szerokość
13m. W pasie drogowym o szerokości 18m można zmieścić wszystkie
potrzebne sieci infrastruktury technicznej niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania planowanej zabudowy oraz zieleń i ścieżkę rowerową.

2.Działka 623/2, 624
Dotyczy dróg KDD11 i
KDD3.
Drogi
te
są

Ad3. Stwierdzenie:
„Zdaniem mieszkańców sektorów MN,U2 i MN,U4 projektowana droga
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zaprojektowane wzdłuż i w
poprzek mojej posesji w
bardzo bliskiej odległości od
budynków. Rozwiązanie to
wiąże
się
z
dużą
uciążliwością
dla
mojej
rodziny pozbawiając nas
terenu,
który
jest
wykorzystywany przez nas do
ekologicznej uprawy owoców
i warzyw oraz funkcji
rekreacyjnych.
Znacznie
obniży to jakość życia mojej
rodziny, podniesie poziom
stresu, zmniejszy komfort
użytkowania działki oraz
bardzo obniży jej wartość
rynkową.
W związku z powyższym
wnoszę
o
przesunięcie
planowanej drogi KDD11 o
30 m w stronę drogi KDL3
oraz o przesunięcie drogi
KDD3 na działkę o numerze
298/5, to jest działka w
sektorze MN,U4 granicząca z
sektorem U9.

Poz. 4382

KDL3 jest w zupełności wystarczająca do dobrego skomunikowania
wszystkich sektorów i działek na planie zagospodarowania
przestrzennego…” jest nieprawdziwe. Mieszkańcy sektorów MN,U2 i
MN,U4 nie podpisali się pod uwagą.
Ponadto nie jest prawdą, że droga KDL3 „jest w zupełności wystarczająca
do dobrego skomunikowania wszystkich sektorów i działek na planie
zagospodarowania przestrzennego…”. Droga ta obsługuje tylko część
terenów wyznaczonych w planie.
Obszar objęty planem stanowi około 94,28 ha. I do obsługi terenów
wyznaczonych w planie potrzebne są wszystkie drogi wyznaczone w nim.
Ad4. Wykreślenie dróg KDD3 i KDD11 nie jest możliwe z uwagi na to, że
są niezbędne do wyznaczonych w planie terenów budowlanych. Drogi
KDD3 i KDD11 są drogami tylko i wyłącznie dojazdowymi, nie mającymi
połączenia z innymi ulicami i nie będzie przez nie odbywał się ruch
tranzytowy. Zatem nie przewiduje się na tych drogach wzmożonego ruchu.
Ponadto teren Mn2 ma również ustaloną obsługę komunikacyjną z drogi
KDL3, co spowoduje rozłożenie się ruchu samochodowego w tym
obszarze.
W systemie prawnym nie istnieje legalna definicja „ogrodzenia pełnego”.
Wykładany projekt planu nie definiuje tego pojęcia. W związku z tym
ogrodzenie może mieć takie prześwity (np. minimalne), które będą
zapewniały intymność i bezpieczeństwo.

3.Zdaniem
mieszkańców
sektorów MN,U2 i MN,U4
projektowana droga KDL3
jest
w
zupełności
wystarczająca do dobrego
skomunikowania wszystkich
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sektorów i działek na planie
zagospodarowania
przestrzennego…,
a
w
szczególności
do
skomunikowania
sektora
MN2, który nie jest aż tak
szeroki żeby musiał mieć
dojazd z dwóch stron.
W związku z powyższym
wnosimy o wykreślenie dróg
KDD3 i KDD11 z planu
zagospodarowania
przestrzennego.

4.Przy tak wąskiej działce i
braku
możliwości
postawienia
pełnego
ogrodzenia
będziemy
pozbawieni
jakiejkolwiek
prywatności
i
swobody.
Ponadto będziemy narażeni
na
akty
wandalizmu,
zaśmiecanie
posesji,
kradzieże itp.
W związku z powyższym
wnoszę o wykreślenie dróg
KDD3 i KDD11 z planu
zagospodarowania
przestrzennego …., bądź
dopuszczenie
możliwości
postawienia
pełnego
ogrodzenia wzdłuż drogi
KDD3.
Ewentualnie
przesunięcie
drogi na działkę o numerze
298/5, to jest działka w
113

Poz. 4382

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

9.

9.09.2021r.

sektorze MN,U4 granicząca z
sektorem U9.
„…Reasumując
powyższe
naszym zdaniem ujęcie w
PZP części nieruchomości
jako teren zielony (ZN5) jest
nielogiczne tak: na położenie,
wielkość, jak również na
walory
krajobrazowe
wynikające z przepisów art.
23 ust. 1 ustawy o ochronie
przyrody.
W
naszych
warunkach jest niemożliwy
aby mieszkając na obecnej
nieruchomości
mogli
zachować wymogi określone
dla terenów zielonych ZN5 –
utrzymanie terenów zielonych
na powierzchni 80-90%.
Nieruchomość
jest
wykorzystywana rolniczo, co
zaspakaja nasze potrzeby, jak
również
jest
miejscem
wypoczynku. Prosimy o
uwzględnienie naszych uwag
i wnosimy o inną kategorię
lub uznać całą nieruchomość
jak jest obecnie MN-10”.
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512/1
512/2
512/3
513/1
513/2
513/3

-

Poz. 4382

-

Uwaga złożona po terminie w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce
Jarosław Karyś
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LIV/1061/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 2 grudnia 2021r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miasta Kielce
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Rada Miasta Kielce rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3
WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY"
na obszarze miasta Kielce inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych Gminy oraz ustala się następujące zasady finansowania wymienionych w
planie inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:
1. Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych Gminy, będą pochodzić z budżetu Gminy oraz będą pozyskiwane z Funduszy Unii
Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Dopuszcza się również
możliwość współpracy Gminy i partnera prywatnego w ramach porozumień o charakterze
cywilno-prawnym lub w formie „partnerstwa publiczno – prywatnego”.
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
Jarosław Karyś
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/1061/2021
Rady Miasta Kielce
z dnia 2 grudnia 2021 r.
Zalacznik4.xml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po
kliknięciu w ikonę

