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ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE  

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG 
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

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

PROJEKTU ZMIANY NR 11 STUDIUM UWARUNKOWAŃ  
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIELCE 

 
Na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

i 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. projektu została wniesiona 1 uwaga. 

 

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

 „Obszar zmiany Nr 11 Studium leży w sąsiedztwie Obszaru Natura 2000 Ostoja Wierzejska, 

ponadto przez obszar zmiany przechodzi główny korytarz ekologiczny – dolina rzeki Silnicy – 

zasilający obszar Ostoi. Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym proponowane 

w projekcie studium w Naszej ocenie 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 

w naszej ocenie 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. W związku z tym należy uwzględnić dane 

dotyczące roli jaką spełnia dolina rzeki Silnicy oraz nieużytki znajdujące się w granicach 

zmiany dla stabilności ekologicznej miasta Kielce oraz w szczególności Ostoi Wierzejskiej.”  

 
 

 

Sposób rozpatrzenia uwagi: 

Obszar Natura 2000 występujący pod nazwą Ostoja Wierzejska przylega swą południową 

granicą do północnej granicy administracyjnej Kielc, w rejonie istniejącego osiedla 



mieszkaniowego Dąbrowa, w odległości ca 200m. od obszaru objętego zmiana Nr 11 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 

Na terenach położonych w największym zbliżeniu do Ostoi - w miejscu rozwidlenia ulicy 

Warszawskiej z ulicą Radomską – nie wprowadza się istotnych zmian w zagospodarowaniu. 

Proponowane w studium zmiany w zagospodarowaniu dotyczą terenów położonych 

w odległości 1÷2 km od Ostoi i polegają na zagospodarowaniu tych niezainwestowanych 

nieprzydatnych rolniczo terenów (w tym nieużytków), pod funkcje mieszkaniowe, usługowe, 

rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe oraz na budowie ulicy głównej podstawowego układu 

komunikacyjnego miasta stanowiącej nowe połączenie ul Warszawskiej z ul. Radomską na 

przedłużeniu ul. Witosa i budowie gazociągu średniego ciśnienia Parszów -Kielce. Tereny 

określone w zmianie Nr 11 Studium jako inwestycyjne, znajdujące się wewnątrz 

zurbanizowanej struktury miejskiej, we wszystkich dokumentach planistycznych, które 

obowiązywały na przestrzeni kilkudziesięciu lat, były terenami budowlanymi. Jedynymi 

terenami otwartymi wokół Ostoi Wierzejskiej, znajdującymi się w granicach 

administracyjnych miasta Kielce, są tereny objęte od 2004 roku miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego terenu Dąbrowa II. 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 (podczas wyznaczania w 2011r. obszaru Ostoi 

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

informacje o przesądzeniu zagospodarowania wokół tego obszaru). Pozbawienie możliwości 

inwestowania na tych terenach, wiążąc się ze znaczącymi kosztami odszkodowawczymi, 

byłoby ekonomicznie nieuzasadnione i sprzeczne z polityką Miasta określoną w strategii jego 

rozwoju. Rola nieużytków przeznaczanych pod inwestycje, z uwagi na ich nieprzydatność 

rolniczą w zurbanizowanej strukturze miejskiej, odizolowanie od korytarza ekologicznego 

i oddalone położenie względem Ostoi jest nieistotna w zapewnieniu stabilności ekologicznej 

miasta Kielce  i Ostoi Wierzejskiej. 

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). 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. Założeniem wpisanym 

w dokument studium jest ochrona doliny Silnicy. W zmianie Nr 11 studium dokonano 

aktualizacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz 

form ochrony przyrody występujących w granicach przedmiotowej zmiany studium. 

Wkreślono m.in. granice Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, wraz ze strefami 

krajobrazowymi oraz wpisano działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów i zakazy 

obowiązujące dla poszczególnych stref krajobrazowych. Zapisy te wynikają z Uchwały 

Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrz. Nr 293, poz. 3020) i są z nią zgodne . W związku z tym odcinek doliny rzeki 

Silnicy (stanowiący jednocześnie korytarz ekologiczny), w granicach zmiany nr 11 studium, 

jest dostatecznie chroniony (na ile ochrona ta jest możliwa biorąc pod uwagę aspekt 

przyrodniczy w połączeniu z aspektem społeczno-ekonomicznym). 

Chronione wieloma przepisami (ustawy, rozporządzenia, prawo miejscowe) funkcjonowanie 

korytarza ekologicznego doliny Silnicy nie będzie stanowiło zagrożenia dla stabilności 

ekologicznej miasta Kielce  i Ostoi Wierzejskiej. 



Głównym celem ochrony na obszarze Ostoi Wierzejskiej są lasy bukowo-jodłowe. 

Przedmiotem ochrony obszaru Ostoja Wierzejska jest typ siedliska: wyżynny jodłowy bór 

mieszany Abietetum polonicum. Do potencjalnych zagrożeń siedliska typu Abietetum 

polonicum należą: zwiększanie poziomu zanieczyszczeń do atmosfery, na które jodła jest 

szczególnie wrażliwa, masowe pojawy szkodników (głównie zwójek jodłowych), zmiana 

zasad hodowli i użytkowania lasu ukierunkowana na zbyt intensywną eksploatację. 
Projekt zmiany Nr 11 Studium nie wprowadza przeznaczenia terenu o charakterze przemysłowym, 

które mogłoby stanowić źródło emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym stanowić 

zagrożenie dla Ostoi. Udział terenów usługowych (które również mogłyby wpłynąć na pogorszenie 

stanu powietrza) został - w stosunku do obowiązującego studium - znacznie ograniczony i zastąpiony 

mniej uciążliwą funkcją, tj. zabudową mieszkaniową. Na pozostałe czynniki zagrażające zespołowi 

roślinnemu Abietetum polonicom - takie jak masowe pojawy szkodników oraz zmiana zasad hodowli 

i użytkowania lasu - zapisy zmiany studium nie mają wpływu.  

Projekt zmiany Nr 11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Kielce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany 

pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach. W opinii 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. 

Zważywszy na charakter zmian w zagospodarowaniu określony w zmianie Nr 11 Studium 

[…], położenie i odległość kompleksu leśnego tworzącego chronione siedlisko ostoi, ocenia 

się, iż wpływ zmian na siedliska i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000 „Ostoja 

Wierzejska” nie będzie znaczący i bezpośredni.  

 

Sposób rozpatrzenia uwagi dotyczącej Prognozy oddziaływania na środowisko zmiany Nr 11 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, nie 

będącej integralną częścią projektu tej zmiany, jest zawarty w Protokóle rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłożonej w dniach: od 12.11.2013 r. do 23.12.2013 r. do publicznego 

wglądu Prognozy oddziaływania na środowisko […]. 

 

 

W oparciu o  przytoczone powyżej argumenty nie uwzględnia się uwagi do projektu zmiany 

Nr 11 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Kielce. 


