
 

 

ZAŁĄCZNIK 11  
DO STRATEGII ROZWOJU KIELC 2030+  
W KIERUNKU MIASTA INTELIGENTNEGO 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KIELCE 

 
Obowiązujące w chwili obecnej dla Kielc Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce zostało uchwalone uchwałą Nr 580/2000 r. 

Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r.  

 

Studium to było sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z późniejszymi 

zmianami). 

 

Od momentu uchwalenia pierwotnego studium zostało do niego wprowadzonych 12 zmian1.  

 

W „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Kielce zawierającej analizę 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce i 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Kielce oraz 

wieloletni program sporządzania planów miejscowych dla Miasta Kielce – lipiec 2020” 

stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIII/635/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 17 września 

2020r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Kielce i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze Miasta Kielce potwierdzona została całkowita nieaktualność Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce – „Miasto Kielce 

potrzebuje nowego studium przystosowanego do współczesnych zadań społeczno – 

przestrzenno – środowiskowo – ekonomiczno - gospodarczych Kielc, uwzględniającego 

skutki  stanu epidemii koronawirusa i zapisy przygotowujące przestrzennie  nasze miasto do 

zmieniających się warunków klimatycznych oraz postulaty zawarte w Planie Adaptacji do 

zmian klimatu miasta Kielce przyjętym Uchwałą Nr  XX/351/2019 z dnia 17 października 

2019r.”. 

 

                                                           
1 zmiana Nr 1 wprowadzona uchwałą Nr XXXIV/674/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r.,  
zmiana Nr 3 wprowadzona uchwałą Nr VIII/162/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,  
zmiana Nr 5 wprowadzona uchwałą Nr XXIV/539/2008 z dnia 29 maja 2008 r.,  
zmiana Nr 4 wprowadzona uchwałą Nr XXVIII/648/2008 z dnia 3 października 2008 r., 
zmiana Nr 6 wprowadzona 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.,  
zmiana Nr 9 wprowadzona uchwałą Nr XLI/1017/2009 z dnia 19 października 2009 r., 
zmiana Nr 2 wprowadzona uchwałą Nr LIII/1285/2010 z dnia 9 września 2010r.,  
zmiana Nr 7 wprowadzona uchwałą Nr X/233/2011 z dnia 19 maja 2011 r.,  
zmiana Nr 11 wprowadzona uchwałą Nr LVIII/1037/2014 z dnia 20 marca 2014 r., 
zmiana Nr 12 wprowadzona uchwałą Nr LXVII/1217/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. 

 



 

 

W ślad za przyjętym ww. dokumentem Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę Nr 

XXXIII/636/2020 z dnia 17 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 

 

 
Prace nad nowym studium uwarunkowań obecnie są w fazie początkowej. Harmonogram 

prac przewiduje sporządzenie nowego studium do połowy 2024 r. pod warunkiem m.in. 

braku powtórzenia procedury na skutek uwzględnienia uwag od instytucji 

opiniujących/uzgadniających lub uwag wniesionych po wyłożeniu do publicznego wglądu.2  

 

                                                           
2Z uwagi na napięcia społeczne i dotychczasowe deklaracje władz miasta w stosunku do właścicieli gruntów oraz pilną potrzebę uporządkowania 

przestrzennego pewnych fragmentów miasta trwają prace nad dwoma aktualnie sporządzanymi zmianami studium: 

 
1) nr 15 - uchwała Rady Miasta Kielce Nr V/62/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. – obejmująca granicami Wzgórze Karscha, 
2) nr 13 – uchwała Rady Miasta Kielce Nr XXXIV/726/2016 z dnia 8 grudnia 2016r. – obejmująca granicami: rejon ulicy Ciekockiej, tereny 

na wschód od Wietrzni, Psie Górki. 

 


