
PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA UWAG 
 

WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEJ  
W DNIACH 12. 11. 2013 R. DO 23.12.2013 R. 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  
PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

ZMIANY NR 11 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA KIELCE 

 
Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

w związku z podaniem do publicznej wiadomości informacji  o wyłożeniu do publicznego wglądu, 

poprzez:  

- ogłoszenie w dniach 12 i 25.10.2013r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i w BIP  

- ogłoszenie w prasie miejscowej („Echo Dnia” z dnia 28 października 2013r.)  

- zamieszczenie obwieszczeń w dniu 28.10.2013r. do 27.01.2014r. na tablicach ogłoszeń 

w Urzędzie Miasta Kielce,  

- zamieszczenie obwieszczeń w dniu 25.10.2013r. na terenie objętym zmianą, 

w terminie do dnia 27.01.2014 r. do ww. Prognozy  została wniesiona 1 uwaga. 

 

Pismem z dnia 27.01.2014 r. […], wnosi uwagę następującej treści: 

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym proponowane w projekcie studium mogą mieć 

bezpośredni znaczący wpływ na stan siedlisk i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. 

W związku z powyższym składamy uwagę dotyczącą Prognozy oddziaływania na środowisko  do 

projektu zmiany Nr 11 Studium, gdzie nie zostało przeanalizowane w sposób wystarczający 

i odpowiedni do stopnia wiedzy nt. Ostoi Wierzejskiej oddziaływanie skumulowane (inwestycje 

związane z zabudową planowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Dąbrowa 

II, inwestycje przy ul. Witosa w Kielcach oraz inwestycje w gminie Masłów przy drodze nr 73). Tereny 

otwarte wokół Ostoi Wierzejskiej pełnią bardzo istotną funkcję ekotonową i buforową. Ich zachowanie 

jest niezbędne z punktu widzenia wymiany genowej między populacjami rzadkich gatunków zwierząt, 

roślin i bezkręgowców pomiędzy kompleksami leśnymi obszarów Natura 2000 „Łysogóry” i „Lasy 

Suchedniowskie”. Tym samym ich utrata stanowi realne zagrożenie dla różnorodności biologicznej 

tych obszarów, w długiej perspektywie będzie skutkować osłabieniem populacji wielu wrażliwych 

i cennych gatunków, a także wpłynie negatywnie na spójność i integralność Sieci Natura 2000. 

 

Uwagę rozpatrzono w sposób następujący. 

W prognozie oddziaływania na środowisko zmiany Nr 11 studium […] skumulowane oddziaływanie 

planowanych inwestycji na Obszar Natura 2000 analizowane było szczegółowo w zakresie inwestycji 

planowanych w obszarze zmiany i w takim stopniu szczegółowości na jaki pozwala ogólny charakter 

dokumentu jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.  

Wyznaczony w piśmie teren określony dla analizy oddziaływania skumulowanego, (tereny inwestycji 

związanych z planowaną zabudową w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu DĄBROWA II, inwestycji realizowanych przy ul. Witosa oraz inwestycji w gminie Masłów, 

zlokalizowanych przy drodze nr 73), obejmuje zbyt rozległy obszar w stosunku do zakresu zmiany Nr 

11 studium. Takie pogłębione analizy, obejmujące tak rozległe obszary, zostaną przeprowadzone w 

ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu tzw. „kompleksowej” zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, obejmującej 

całe miasto w granicach administracyjnych. 

Analizując rozwiązania przyjęte w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Dąbrowa II i zainwestowanie terenów położonych przy ul. Witosa uznano, iż skala 

oddziaływań nie będzie stanowiła zagrożenia dla Obszaru Natura 2000.  

Przeznaczenie terenu określone ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dąbrowa II to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności 

z nieuciążliwymi usługami i pełnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną. Szeroki pas zieleni 



wolny od zabudowy oddzielający tereny budowlane od kompleksu leśnego tworzącego Ostoję 

Wierzejską i ekstensywna zabudowa na dużych działkach predysponowana do zabudowy 

rezydencjonalnej w wysokim standardzie pełnia rolę strefy buforowej. Zabudowa terenów przy ul. 

Witosa przybiera charakter zabudowy usługowo – mieszkaniowej. Funkcja przemysłowa przekształca 

się w kierunku nieuciążliwych usług. Stwierdzony przez autora prognozy brak znaczącego 

oddziaływania skumulowanego na obszar Natura 2000, oznacza iż sam fakt przeznaczenia terenów 

pod zabudowę nie przesądza o ich wyłączeniu z funkcjonowania ekologicznego i o wystąpieniu efektu 

kumulacji negatywnych oddziaływań z terenami sąsiednimi. Znaczenie ma tutaj funkcja i charakter 

zabudowy, jej intensywność, stopień wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Szczególne znaczenie 

ma przestrzeganie zasad ochrony środowiska przy realizacji i eksploatacji inwestycji oraz 

w użytkowaniu terenu.  

Obszar objęty przedmiotową zmianą studium oddzielony jest od Osiedla Dąbrowa II i terenów 

inwestycyjnych przy ul. Witosa ulicą Warszawską, która jako ulica główna, obciążona dużym ruchem, 

stanowi istotną barierę ekologiczną. Wobec takiej bariery, analizowanie kumulacji negatywnych 

oddziaływań przedzielonych nią obszarów wydaje się nie mieć znaczenia, zważywszy dodatkowo na 

fakt, iż skala negatywnych oddziaływań nie jest duża, tym samym nie jest istotna dla zagrożenia  

Obszaru Natura 2000.  

Tereny otwarte, które występują na obszarze zmiany Nr 11 studium, nie maja znaczenia dla 

utrzymania spójności sieci ekologicznej oraz wymiany genowej pomiędzy kompleksami leśnymi 

„Lasy Suchedniowskie” i „Łysogóry” z uwagi na swoje oddalone (ca8,0÷10,0 km) i odizolowane 

położenie od tych chronionych obszarów systemu przyrodniczego. Jedynymi terenami otwartymi 

wokół Ostoi Wierzejskiej, znajdującymi się w granicach administracyjnych miasta Kielce, są tereny 

objęte miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II uchwalonego Uchwałą 

NR XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu DĄBROWA II w Kielcach. Obszar Natura  2000 

Ostoja Wierzejska został ustanowiony decyzją Komisji Europejskiej 2012/14/UE z dnia 18 listopada 

2011 r. (Dz. U. UE nr L11/105 z dnia 13 stycznia 2012 r.). W związku z tym podczas wyznaczania 

obszaru Ostoi Wierzejskiej i jego kwalifikacji jako obszaru ochrony siedliskowej Natura 2000, 

posiadano informacje o przesądzeniu zagospodarowania wokół tego obszaru. Na obecnym etapie nie 

jest możliwa rezygnacja z realizacji inwestycji zawartych w ustaleniach wynikających z  wyżej 

przytoczonego planu zagospodarowania, gdyż wiązałoby się to z odszkodowaniami wynikającymi ze 

zmiany przeznaczenia terenu. Realnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej obszarów „Lasy 

Suchedniowskie” i „Łysogóry” mogłoby być zainwestowanie otwartych terenów pełniących funkcję 

ekotonową i buforową, położonych na gruntach gminnych na północ i na wschód od Ostoi 

Wierzejskiej. Prezydent Miasta Kielce, jako organ sporządzający studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego lub miejscowy plan zagospodarowania dla obszaru położonego w 

granicach miasta, nie ma ustawowych kompetencji, by w ramach sporządzania lub zmiany, któregoś 

z wymienionych dokumentów planistycznych mógł wpływać na decyzje planistyczne poza granicami 

administracyjnymi miasta (dotyczy to zarówno terenów otwartych, jak i terenów pod inwestycje 

w gminie Masłów przy drodze nr 73).Wypełnienie, natomiast, wolnych przestrzeni w zurbanizowanej 

strukturze miejskiej inwestycjami o małej uciążliwości (zabudowa mieszkaniowa i usługowa, 

rekreacja i sport z wymogiem utrzymania wysokiego procentu powierzchni biologicznie czynnej) – 

przy zapewnieniu ochrony doliny rzecznej Silnicy (stosowne zapisy w Studium i odrębnych 

przepisach) – nie powinno stanowić zagrożenia dla tych oddalonych obszarów naturowych i nie będzie 

miało negatywnego wpływu na spójność i integralność Sieci Natura 2000.  

Fragment doliny rzeki Silnicy znajdujący się w granicach zmiany Nr 11 studium nie stanowi obszaru 

zasilającego Ostoję Wierzejskią, gdyż ten odcinek rzeki sąsiaduje bezpośrednio z terenami 

zurbanizowanymi (mocno przekształconymi antropogenicznie), co ma wpływ na charakter rzeki w 

tym miejscu. Przede wszystkim obszary zasilające Ostoję Wierzejską stanowią tereny leśne położone 

na północ i zachód od granic ostoi (tereny położone poza granicami zmiany Nr 11 studium). 

Przedmiotem i głównym celem ochrony na obszarze Ostoi Wierzejskiej są lasy bukowo-jodłowe, 

z rzadkim zespołem wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum. Rzeka Silnica 

jedynie w górnym biegu może ewentualnie stanowić obszar zasilający (wpływający korzystnie na 

obszar ostoi), lecz ten fragment rzeki leży poza granicami wyznaczonymi zmianą Nr 11 studium. 



Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 11 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce spełnia ustawowe wymogi. Została opracowana 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, określającymi zakres prognozy - co podkreślił w swej pozytywnej opinii wyrażonej 

w piśmie znak: WPN-II.410.1.74.2013 EL, z dnia 21.10 2013. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Kielcach. Prognoza uzyskała również pozytywna opinię Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych 

w Prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany Nr 11 Studium został uzgodniony przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach. Stopień udokumentowania Prognozy, opracowanej na poziomie bardzo 

ogólnego dokumentu planistycznego jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jest adekwatny do stopnia szczegółowości tego dokumentu poddanego 

strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Stopień szczegółowości dokumentowania 

i opracowania dokumentów wykonywanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko wzrasta w fazie realizacyjnej na poszczególnych etapach związanych z procesami 

decyzyjnymi.  

W opinii RDOŚ nie przewiduje się, aby będące przedmiotem przedłożonego projektu Studium 

planowane zmiany przeznaczenia i zagospodarowania terenów mogły znacząco negatywnie 

oddziaływać na Obszary Natura 2000, natomiast stwierdza się, iż zapisy i rozstrzygnięcia 

projektu zmiany Studium gwarantują wymaganą ochronę środowiska, w tym przyrody. 

Biorąc pod uwagę powyższe, najodpowiedniejszym etapem do przeprowadzenia szczegółowych analiz 

oddziaływań, w tym skumulowanych, jest etap realizacji inwestycji, w którym znany jest rodzaj, 

charakterystyka i lokalizacja przedsięwzięcia. W ramach prognozy oddziaływania na środowisko 

opracowywanej na etapie sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, kiedy 

to rodzaj przedsięwzięcia nie jest znany (studium określa kierunki zagospodarowania) analiza i ocena 

oddziaływań na obszary Natura 2000 może mieć tylko charakter ogólny.  

 

 

 

 

 

 

 


