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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor: Gmina Kielce, Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 

Kielce 

1.2 Obiekt: Drogowy układ komunikacyjny w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

1.3 Stadium: wstępna koncepcja 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Umowa zawarta z Inwestorem; 

2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami); 

2.3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

2021 poz. 741 z późniejszymi zmianami); 

2.4 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami); 

2.5 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z 

późniejszymi zmianami); 

2.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami); 

2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 

z późniejszymi zmianami); 

2.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z 

późniejszymi zmianami); 

2.9 Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

16.06.2014r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 

2.10 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. zmianami); 

2.11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. 

2013 poz. 1129 z późn. zmianami); 

2.12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zmianami); 

2.13 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z późn. zmianami); 
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2.14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.); 

2.15 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463 z późn. zm.); 

2.16 Ustawa 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 (Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.); 

2.17 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z późn. zm.); 

2.18 Standardy dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych Miasta Kielce; 

2.19 Ochrona drzew i krzewów na placu budowy (Urząd Miasta Kielce); 

2.20 Wytyczne projektowe zakres dokumentacji zieleni (Urząd Miasta Kielce); 

2.21 Standardy urządzania i pielęgnowania terenów zieleni w mieście (Urząd Miasta Kielce); 

2.22 Inwentaryzacja stanu istniejącego; 

2.23 Badania, analiza i prognozy ruchu  

2.24 Uzyskane warunki techniczne, uzgodnienia i opinie; 

 

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

 

 
Rys 1. Plan orientacyjny. 

 

Planowana inwestycja położona jest w województwie świętokrzyskim, na terenie miasta 

Kielce, w północno – zachodniej części miasta. Opracowaniem zostały objęte następujące ulice: 

 Nr 1 - ul. Kaczowa - ul. gminna 301108T kl. L; 

 Nr 2 - ul. Iglasta - ul. gminna 301089T kl. L; 

 Nr 3 - ul. Zastawie - ul. gminna 301394T kl. L; 

 Nr 4 - ul. Gruchawka - ul. gminna 301083T kl. L; 

 Nr 5 - ul. Hubalczyków - ul. powiatowa 0935T kl. L; 
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 Nr 6 - ul. Przęsłowa - ul. gminna 301368T kl. L; 

 Nr 7 - ul. Piaseczny Dół - ul. gminna 301229T kl. L; 

 Nr 8 - ul. Lubiczna - ul. gminna 301149T kl. L; 

 Nr 9 - ul. Łazy - ul. gminna 301153T kl. L; 

 Nr 10 - ul. Żelaznogórska - ul. gminna 301406T kl. L; 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Teren, na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja położony jest po wschodniej 

stronie drogi ekspresowej S7, w rejonie węzła Kielce Zachód. Ulice objęte opracowaniem stanowią 

głównie dojazd do zabudowań jednorodzinnych, a w rejonie ulic Przęsłowej i Piaseczny Dół 

również do terenów przemysłowo - usługowych. Większość ulic posiada nawierzchnię utwardzoną 

bitumiczną, poza ulicą Iglasta, która posiada nawierzchnię z kruszywa.  

W obszarze opracowania ruch pieszy oraz rowerowy odbywa się ze względu na brak ścieżek 

rowerowych i chodników głównie po istniejącej jezdni oraz poboczach. Wyjątkiem w tym zakresie 

jest ulica Żelaznogórska, która posiada jednostronny chodnik, zjazdy i dojścia piesze w bardzo 

dobrym stanie technicznym. Na ulicach Żelaznogórskiej, Lubicznej, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie, 

Przęsłowej i Hubalczyków kursuje miejska komunikacja autobusowa. Cześć przystanków 

autobusowych wyposażona jest w wiaty dla pasażerów. W zakresie opracowania brak elementów 

spowolnienia ruchu. Długie odcinki proste oraz znaczne pochylenia podłużne skłaniają kierowców 

do rozwijania znacznych prędkości, co stanowi znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego.  

Pas drogowy odwadniany jest głównie na przyległy teren,  fragmentarycznie do rowów 

odwadniających. 

 

5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

W obszarze opracowania brak uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji objęty jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce.  

 
Rys 2.1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce. 
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Rys 2.2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce - 

Legenda. 

 

6. OBSZARY CHRONIONE I CENNE ŚRODOWISKOWO 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie objętym następującymi formami ochrony przyrody: 

 

 Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, chroniony zgodnie z Uchwałą Nr LXVI/1262/2006 

Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 
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Rys 3. Obszar Chronionego Krajobrazu. 

 

 Pomnik przyrody – w odległości ok. 35 m od obszaru objętego inwestycją (działka nr 100/1 w 

okolicy skrzyżowania ulic Zastawie i Gruchawka) znajduje się pomnik przyrody. Jest to 

pojedynczy okaz dębu bezszypułkowego Quercus petraea o wys. 26 m i pierśnicy 185 cm. Jego 

stan jest oceniany jako bardzo dobry. Pomnik ten został ustanowiony na podstawie uchwały nr 

XVIII/413/2011 Rady Miasta Kielce z dn. 17.11.2011 r. w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dn. 27.12.2011r Nr 317, poz. 3868). Drzewo 

znajduje się poza zasięgiem planowanych prac budowlanych. 
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Rys 4. Lokalizacja pomnika przyrody. 

 

7. OCHRONA WÓD 

 

W obszarze inwestycji, zlokalizowany jest ciek naturalny Sufragańczyk. 

 

 
Rys 5. Ciek naturalny. 
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8. DOKUMENTACJA GEODEZYJNA, INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO 

 

Koncepcje sporządzono w oparciu o mapę zasadniczą uzyskaną z miejscowego ośrodka 

geodezyjnego, uzupełnioną o informacje dotyczące elementów zagospodarowania terenu. Została 

wykonana szczegółowa inwentaryzacja w terenie.  

 

9. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

 

Na analizowanym terenie stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych, gruntów 

mineralnych niespoistych, gruntów mineralnych spoistych, gruntów mineralnych nieskalistych 

kamienistych. Grunty antropogeniczne występują w postaci słabonośnych, czarnych nasypów 

niekontrolowanych. Grunty mineralne niespoiste występują w postaci średniozagęszczonych, 

jasnobrązowych piasków pylastych i piasków pylastych zaglinionych oraz średniozagęszczonych, 

żółtych i brązowych piasków drobnoziarnistych, piasków średnioziarnistych, piasków 

średnioziarnistych z domieszką żwiru i piasków średnioziarnistych zaglinionych. Grunty mineralne 

spoiste występują w postaci plastycznej, zielonkawej i brązowej gliny piaszczystej i 

twardoplastycznej, brązowej i szaro-brązowej gliny piaszczystej, gliny piaszczystej 

przewarstwionej piaskami średnioziarnistymi, gliny piaszczystej przewarstwionej piaskami 

drobnoziarnistymi, bordowej i szarej gliny pylastej, gliny pylastej przewarstwionej piaskiem 

gliniastym. 

W otworach geotechnicznych nie zostały nawiercone wody gruntowe do głębokości 

wiercenia. W związku z powyższym, a także na podstawie analizy danych pozyskanych z wierceń 

badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne określa się jako proste.  

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych terenu, panujące warunki 

geotechniczne określa się jako korzystne dla potrzeb budowlanych. 

 

10. INWENTARYZACJA ZIELENI 

 

Inwentaryzację zieleni, określającą lokalizację i stan istniejącej zieleni kolidującej lub 

znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych elementów w tym pomników przyrody 

przedstawiono w osobnym opracowaniu.  

Przedmiotowy obszar jest terenem o przeciętnych walorach botanicznych. Stwierdzono jeden 

chroniony gatunek – cis pospolity Taxus baccata, wymieniony w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dn. 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409). Nie 

było to jednak naturalne stanowisko gdyż gatunek ten reprezentowany był przez jednego osobnika 

znajdującego się na prywatnej, ogrodzonej posesji.  

Przy zastosowaniu odpowiednich terminów prac wycinkowych nie przewiduje się znaczącego 

oddziaływania na gatunki chronione ptaków. Planowaną wycinkę należy przeprowadzić poza 

okresem lęgowym ptaków tj. w okresie 16 października – koniec lutego. 

Drzewostan na przedmiotowym terenie stanowią w dużej mierze naloty i siewki pospolitych 

gatunków (m.in. buk zwyczajny, świerk pospolity, dąb szypułkowy). Mimo iż przeważają 

kilkuletnie siewki i podrosty, na omawianym obszarze znajdują się również wiekowe drzewa. Teren 

inwestycji częściowo sąsiaduje z obszarami leśnymi. 
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Planowana wycinka nie spowoduje negatywnego oddziaływania na miejscowy ekosystem ze 

względu na fakt, że dotyczyć będzie głównie wyłącznie przydrożnego pasa terenu. Należy 

podkreślić, że nie dojdzie do żadnej ingerencji w drzewo pomnikowe. Wszelkie prace powinny 

odbywać się poza zasięgiem koron drzewa pomnikowego, poza tym musi one być odpowiednio 

zabezpieczone i oznaczone. 

Szacowany zakres wycinki określono w części rysunkowej. 

 

11. POMIARY I PROGNOZY RUCHU 

 

W celu określenia przepustowości poszczególnych odcinków dróg i skrzyżowań wykonano 

pomiary ruchu samochodowego oraz pieszego. Z uwagi na bardzo małe obciążenie ruchowe 

skrzyżowań, zalecanym rozwiązaniem dla każdego typu skrzyżowania jest skrzyżowanie zwykłe. 

Najbardziej obciążonym skrzyżowaniem jest skrzyżowanie ulic Przęsłowej, które jest jednym z 

głównych wjazdów na teren osiedla Gruchawka. Z uwagi na minimalne natężenia ruchowe, 

przepustowości skrzyżowań w 10-tym roku po oddaniu do użytkowania będą spełnione a warunki 

ruchowe będą bardzo dobre.  

Na podstawie wyznaczonej prognozy ruchu bazującej na wykonanym pomiarze, stwierdza 

się, że w 2025 roku natężenie ruchu na żadnym z pomierzonych przekrojów nie przekracza 190 P/h, 

co wskazuje, że w roku potencjalnego oddania do użytkowania dróg, warunki ruchowe są bardzo 

dobre i kwalifikuje się do PSR „A”. Wskazuje to, że w przekroju drogi panuje ruch swobodny, małe 

natężenie ruchu i duża swoboda wyboru prędkości i manewrowania.  

W strefie inwestycji zlokalizowane jest kilka punktów generujących ruch pieszych. Z uwagi 

na to, że przez przekrój drogi przejeżdża mniej niż 400P/h zastosowanie zatok autobusowych nie 

jest wymagane. Wydzielenie miejsca pod zatoki autobusowe wymaga analizy terenu bezpośrednio 

w strefie planowanego miejsca obsługi pasażerów. Przystanki autobusowe należy powiązać 

przejściami dla pieszych. Z wagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, należy stosować 

rozwiązania progów zwalniających (progi wyspowe – z uwagi na komunikację zbiorową) 

pozwalające na spowolnienie ruchu. Zaleca się lokalne wprowadzenie stref ograniczonej prędkości 

lub stref zamieszkania. 

Szczegółowy pomiar, analizy i prognozy ruchu w obszarze zainwestowania, wraz z doborem 

typu projektowanego skrzyżowania oraz analizą przekroju drogowego przedstawiono w osobnym 

opracowaniu.  

 

12. INNE PLANOWANE INWESTYCJE W OBSZARZE OPRACOWANIA 

 

W koncepcji uwzględniono rozwiązania projektowe w zakresie innych planowanych inwestycji: 

 Dowiązanie objętych inwestycją ulic Żelaznogórskiej oraz Przęsłowej do rozwiązań 

projektowych z opracowania pod nazwą „Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74 do 

parametrów drogi 2 jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku: Przejście przez Kielce (węzeł 

Kielce Zachód / S-7 - węzeł Kielce Bocianek / DK 73)”; 

 Dowiązanie objętej inwestycją ulicy Hubalczyków do rozwiązań projektowych z opracowania 

pod nazwą "Budowa nowego połączenia przedłużenia ul. Olszewskiego z ul. Hubalczyków w 

Kielcach wraz z rozbudową ul. Hubalczyków do ul. Łódzkiej" 
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 Uwzględniono zjazd publiczny do terenu inwestycyjnego na ul. Piaseczny Dół działka 

ewidencyjna nr 262 

 Uwzględniono zjazd publiczny do terenu inwestycyjnego na ul. Piaseczny Dół działka 

ewidencyjna nr 362/27. Decyzja MZD w Kielcach WD.RDO.425.137.2020.AJ z dnia 

18.01.2021 

 

13.  ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE – INFORMACJE OGÓLNE 

 

Przyjęto następujące założenia projektowe dla ulic objętych opracowaniem: 

 Ulice klasy L (lokalne); 

 Ulice zlokalizowane w terenie zabudowy; 

 Prędkość projektowa Vp=30 - 40km/h; 

 Typowa szerokość jezdni 6,00m (2x3,00m) – drogi na których prowadzona jest komunikacja 

autobusowa lub/oraz wywóz drewna; 5,00m (2x2,50m) – pozostałe ulice oraz ciągi pieszo – 

jezdne; 

 Kategoria ruchu KR2 (ulice: Kaczowa, Iglasta, Gruchawka, Zastawie (odcinek od na 

wschód od Hulbaczyków),  

 Kategoria ruchu KR3 (ulice: Piaseczny Dół, Przęsłowa, Lubiczna, Łazy, Żelaznogórska, 

Zastawie (do skrzyżowania z Hulbaczyków) Hulbaczyków;  

 

Ze względu na przewidywany wykup części działek przyległych do pasa drogowego 

proponujemy zrealizować inwestycje na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, wydawanej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. 

zmianami).  
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II. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

14. NR 1 - ULICA KACZOWA 

 

 Ulica Kaczowa prowadzi od drogi serwisowej zlokalizowanej po południowej stronie S7 do 

skrzyżowania z ulicą Piaseczny Dół. Długość odcinka wynosi około 900m. Zgodnie z informacją 

otrzymaną od Nadleśnictwa Kielce na odcinku drogi pomiędzy Piasecznym Dołem a tartakiem 

(Kaczowa nr 21) prowadzony jest transport drewna z lasu. Z uwagi na ruch ciężki zaprojektowano 

na tym odcinku jezdnię o szerokości 6,0m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2,25m. Na 

odcinku ulicy Kaczowej pomiędzy drogą serwisową a tartakiem, gdzie nie prowadzi się wywozu 

drewna, zaprojektowano ulicę w strefie zamieszkania o szerokości 5,0m.  

Biorąc po uwagę istniejące uwarunkowania terenowe – spadki terenu, skarpy, przebieg granic 

nieruchomości oraz ogrodzeń przyjęto granice pasa drogowego uwzględniające rezerwę terenu pod 

pas drogowy. W celu spowolnienia ruchu zastosowano wyniesione progi zwalniające. 

 

15. NR 2 - ULICA IGLASTA 

 

 Ulica Iglasta krzyżuje się z ulicą Kaczową i jest drogą bez przejazdu. Długość odcinka 

wynosi  około 300m. Zgodnie z informacją otrzymaną od Nadleśnictwa Kielce na ulicy Iglastej nie 

prowadzi się wywozu drewna z lasu. W związku z powyższym, zaprojektowano jezdnię – ulicę w 

strefie zamieszkania, o stałej szerokości 5,0m. Na końcu ulicy Iglastej zaprojektowano plac do 

zawracania. Z uwagi na istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zlokalizowaną po obu 

stronach drogi, przyjęto na ulicy Iglastej przekrój uliczny ograniczony krawężnikami. Niweleta 

drogi,  brak odbiornika oraz obowiązujące przepisy nie pozwalają wykonać odwodnienia 

powierzchniowego. Do odwodnienia pasa drogowego przewidziano wykonanie kanalizacji 

deszczowej. Problem na ulicy Iglastej stanowi duże pochylenie podłużne, w rejonie skrzyżowania z 

ulicą Kaczową, wynoszące ponad 10%.  Włączenie do ulicy Kaczowej będzie wymagało korekty 

wysokościowej istniejących dróg i terenu, w celu dostosowania do warunków technicznych lub 

uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów. W celu spowolnienia ruchu zastosowano 

progi zwalniające. 

 

16. NR 3 - ULICA ZASTAWIE 

 

Ulica Zastawie rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Kaczową/Piaseczny Dół. Długość 

ulicy wynosi około 1140m. Zgodnie z informacją telefoniczną otrzymaną od Nadleśnictwa Kielce 

na ulicy Zastawie prowadzony jest wywóz drewna z lasu. Z uwagi na ruch ciężki zaprojektowano 

na tym odcinku jezdnię o szerokości 6,0m. Na odcinku do skrzyżowania z ulicą Hubalczyków 

zaprojektowano obustronne chodniki o szerokości min. 2,25m. Na dalszym odcinku, w celu 

ograniczenia ilości wykupów nieruchomości przewidziano wykonanie chodnika jednostronnego.  

W celu spowolnienia ruchu zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych i progi 

zwalniające wyspowe pozwalające na swobodny przejazd pojazdów ciężarowych i autobusów. Na 

końcu ulicy Zastawie zaprojektowano plac do zawracania. Na odcinku do skrzyżowania z ulicą 

Hubalczyków przewidziano wykonanie przystanków komunikacji autobusowej wraz z wiatami.  
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17. NR 4 - ULICA GRUCHAWKA 

 

 Ulica Gruchawka rozpoczyna się skrzyżowaniem z ulicą Zastawie a kończy się na granicy 

miasta Kielce i gminy Miedziana Góra. Długość odcinka wynosi około 340m. Zgodnie z informacją 

otrzymaną od Nadleśnictwa Kielce na ulicy Gruchawka prowadzony jest wywóz drewna z lasu. Z 

uwagi na ruch ciężki zaprojektowano na tym odcinku jezdnię o szerokości 6,0m z jednostronnym 

chodnikiem o szerokości 2,25m. Z uwagi na istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

zlokalizowaną po obu stronach drogi przyjęto przekrój uliczny z krawężnikami. Niweleta drogi,  

brak odbiornika oraz obowiązujące przepisy nie pozwalają wykonać odwodnienia 

powierzchniowego. Do odwodnienia pasa drogowego przewidziano wykonanie kanalizacji 

deszczowej. W celu zmniejszenia prędkości samochodów zastosowano progi zwalniające wyspowe 

pozwalające na swobodny przejazd pojazdów ciężarowych i autobusów. Przejście dla pieszych przy 

skrzyżowaniu z ul. Zastawie przewidziano jako wyniesione.  

 

18. NR 5 - ULICA HUBALCZYKÓW 

 

Objęta opracowaniem ulica Hubalczyków rozpoczyna się w miejscu połączenia z 

opracowaniem pod nazwą "Budowa nowego połączenia przedłużenia ul. Olszewskiego z ul. 

Hubalczyków w Kielcach wraz z rozbudową ul. Hubalczyków do ul. Łódzkiej" (odrębna 

dokumentacja projektowa), a kończy się skrzyżowaniem z ulicą Zastawie. Długość ulicy wynosi 

około 720m. Większa część ulicy przebiega przez tereny leśne. Zaprojektowano jezdnię o 

szerokości 6,00m z jednostronnym chodnikiem odsuniętym od jezdni po stronie prawej oraz 

wydzielonym w jezdni pasem rowerowym na odcinku prowadzącym pod górę (po lewej stronie 

jezdni). Na większości odcinka przewidziano wykonanie obustronnych poboczy oraz odwodnienie 

powierzchniowe do rowów odwadniających. Biorąc pod uwagę charakter ulicy, brak zabudowań 

oraz odsunięcie chodnika od jezdni zrezygnowano na ulicy Hubalczyków z zastosowania 

dodatkowych elementów spowalniających ruch samochodowy. W rejonie wlotu do ulicy Zastawie 

zaprojektowano próg zwalniający, w celu uspokojenia ruchu w rejonie skrzyżowania. Przy 

skrzyżowaniu z ulicą Zastawie zaprojektowano po obu stronach jezdni przystanki autobusowe z 

wiatami dla pasażerów.  

Przewidziano regulację pasa drogowego, dostosowując jego szerokość do istniejących 

szerokości pasa przy skrzyżowaniu z ul. Zastawie oraz na dalszym odcinku, w kierunku ulicy 

Łódzkiej. 

 

19. NR 6 - ULICA PRZĘSŁOWA 

 

 Opracowaniem został odcinek ulicy Przęsłowej pomiędzy dojazdem do ronda ul. Żołnierzy 

Wyklętych / K. Smolaka a początkiem ulicy Piaseczny Dół. Długość odcinka wynosi około 150m. 

Proponowane rozwiązania projektowe opracowano w nawiązaniu do rozwiązań projektowych z 

opracowania pod nazwą „Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2 

jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku: Przejście przez Kielce (węzeł Kielce Zachód / S-7 - węzeł 

Kielce Bocianek / DK 73)”. W miejscu połączenia z projektem drogi S7 zachowano szerokość 

jezdni 7,00m w celu dowiązania obu opracowań. Na dalszym odcinku ulicy Przęsłowej, w kierunku 
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ulicy Piaseczny Dół zawężono jezdnię do szerokości 6,00m w celu dowiązania drogi do 

istniejącego zagospodarowania terenu – istniejącego hotelu (miejsca postojowe) oraz okolicznych 

obiektów handlowo - usługowych.  

Wzdłuż lewej krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości min. 2,25m. W miarę 

możliwości wykonano również odcinek chodnika po prawej stronie jezdni. Nie ma możliwości 

poprowadzenia chodnika wzdłuż budynku przy ul. Przęsłowej 3 (od km 0+000 do ok. km 0+033) - 

Jezdnia ulicy według opracowania drogi S7 poprowadzona jest w odległości około 1,30m od lica 

budynku, co nie wystarczy na zlokalizowanie w tym miejscu normatywnego chodnika. W km 

0+088 do 0+135 zlokalizowany jest parking hotelowy na prywatnej nieruchomości – lokalizacja 

chodnika pomiędzy jezdnią a miejscami postojowymi stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ruchu – ryzyko potrącenia pieszych przez cofające pojazdy.  

W obu kierunkach zlokalizowano przystanki autobusowe z wiatami dla pasażerów. W celu 

spowolnienia ruchu zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych łączące chodniki i przystanki 

autobusowe zlokalizowane po obu stronach jezdni.  

 

20. NR 7 - ULICA PIASECZNY DÓŁ 

 

Ulica Piaseczny Dół rozpoczyna się od połączenia z ulicą Przęsłową a kończy na 

skrzyżowaniu z ulicą Kaczową / Zastawie. Na trasie ulic Piaseczny Dół zlokalizowane są 

skrzyżowania z ulicami Lubiczną i Łazy. Długość ulicy wnosi około 810m. Projektuje się jezdnię o 

szerokości 6,00m z chodnikami o szerokości min. 2,25m. Biorąc pod uwagę brak zabudowań po 

północnej stronie drogi w km 0+050 - 0+300 oraz granice obszaru Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, zrezygnowano z prowadzenia chodnika na tym odcinku. Na pozostałym 

odcinku drogi projektowano chodniki obustronne. Na skrzyżowaniach z ul. Lubiczną i ul. Łazy, z 

uwagi na istniejące ukształtowanie terenu (znaczne pochylenia poprzeczne i podłużne w rejonie 

skrzyżowań) projektowane chodniki odsunięto od jezdni, w celu wykonania pochylni oraz 

zniwelowania różnic wysokości na wlotach. Na ulicy Piaseczny Dół, w obu kierunkach, 

zaprojektowano przystanki autobusowe z wiatami dla pasażerów.  

 

21. NR 8 - ULICA LUBICZNA 

 

Ulica  Lubiczna zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Żelaznogórską a Piaseczny Dół. 

Długość ulicy wynosi około 520m. Zaprojektowano dwukierunkową jezdnię o szerokości 6,00m z 

obustronnymi chodnikami szerokości 2.25. Dopuszcza się lokalne zawężenia chodnika do 

istniejącej linii ogrodzeń (przy założeniu uzyskania odstępstwa od obowiązujących warunków 

technicznych). Ze względu na znaczne pochylenia podłużne, na odcinkach gdzie przekraczały one 

6% przewidziano pochylnie. Biorąc pod uwagę ruch autobusowy komunikacji miejskiej 

przewidziano odpowiednie promienie na skrzyżowaniach oraz zaprojektowano przystanek 

autobusowy z wiatą dla pasażerów w obecnej lokalizacji.  W celu spowolnienia ruchu 

samochodowego zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi zwalniające.  
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22. NR 9 - ULICA ŁAZY 

 

Ulica  Łazy zlokalizowana jest pomiędzy ulicami Żelaznogórską a Piaseczny Dół. Długość 

ulicy wynosi około 520m. Zaprojektowano dwukierunkową jezdnię o szerokości 6,00m z 

obustronnymi chodnikami szerokości 2.25. Ze względu na znaczne pochylenia podłużne, na 

odcinkach gdzie przekraczały one 6% przewidziano pochylnie.  Biorąc pod uwagę ruch autobusowy 

komunikacji miejskiej przewidziano odpowiednie promienie na skrzyżowaniach. W celu 

spowolnienia ruchu samochodowego zastosowano wyniesione przejścia dla pieszych oraz progi 

zwalniające.  

 

23. NR 10 - ULICA ŻELAZNOGÓRSKA 

 

Ulica Żelaznogórska łączy się z ulicą Łódzką, na końcu opracowania natomiast jest drogą bez 

przejazdu. Ulica krzyżuje się z ulicami Lubiczną i Łazy. Długość ulicy wynosi około 530m (jezdnia 

główna) oraz 120m (sięgacz na końcu ulicy). Proponowane rozwiązania projektowe opracowano w 

nawiązaniu do rozwiązań projektowych z opracowania pod nazwą „Projekt rozbudowy drogi 

krajowej nr 74 do parametrów drogi 2 jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku: Przejście przez 

Kielce (węzeł Kielce Zachód / S-7 - węzeł Kielce Bocianek / DK 73)”. 

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji terenu stwierdzono, że ulica Żelaznogórska w 

stanie istniejącym posiada bardzo dobry stan techniczny nawierzchni jezdni, istniejących 

chodników, zjazdów i dojść pieszych po stronie prawej. W związku z powyższym zaprojektowano 

wyłącznie uzupełnienie istniejącej infrastruktury drogowej o brakujące elementy – przystanki 

autobusowe z peronami i wiatami dla pasażerów, elementy uspokojenia ruchu – przejścia dla 

pieszych, progi zwalniające, przebudowę zjazdów po stronie lewej. Na etapie projektu 

budowlanego zaleca się wykonanie badań nośności konstrukcji jezdni i wykonanie ewentualnego 

wzmocnienia z zachowaniem istniejącej szerokości i geometrii jezdni. 

Na końcu ulicy Żelaznogórskiej zaprojektowano pętlę autobusową z przystankiem dla 

pasażerów oraz plac do zawracania pojazdów. W celu spowolnienia ruchu zastosowano wyniesione 

przejścia dla pieszych i progi zwalniające.  

 

III. UZBROJENIE TERENU 

 

24. PROJEKTOWANE SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

 Dla projektowanych dróg zakłada się budowę i przebudowę istniejącego oświetlenia 

ulicznego, uwzględniając wytyczne określone w warunkach technicznych znak: 

WT.RIO.4020.23.2021.SJ z dnia 22.04.2021r.  

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z realizacją inwestycji drogowej zakłada 

się budowę kanałów technologicznych, w niezbędnym zakresie, zgodnie z warunkami technicznymi 

znak: WT.RIO.4020.23.2021.SJ z dnia 22.04.2021r. 
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 W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie pasa  drogowego, zgodnie z warunkami 

technicznymi znak: WT.RIK.601.1.8.2021.BG z dnia 22.04.2021r.  

 Rozwiązania techniczne dotyczące projektowanego uzbrojenia terenu zostały 

przeanalizowane pod kątem rozwiązań zaproponowanych we wstępnej koncepcji układu 

drogowego oraz przedstawione w części rysunkowej opracowania. 

 

25. PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU 

 

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci 

uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej, kolidujących z planowaną inwestycją. Podobnie jak z 

projektowanymi sieciami, finalny zakres przebudowy sieci zostanie określony po ustaleniu 

docelowego układu drogowego. Zakres przebudowy zostanie określony jednocześnie z 

ewentualnymi korektami rozwiązań drogowych, co pozwoli na optymalizację ekonomiczną 

zmierzającej do minimalizacji kosztów realizacji inwestycji. W ramach zadania mogą podlegać 

przebudowie sieci: linie kablowe elektroenergetyczne, teletechniczne, sieć wodociągowa, 

kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć gazociągowa, kanał ciepłowniczy. 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE I OPINIE 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

19 ALFA PROJEKT 19 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

20 ALFA PROJEKT 20 

 

 
 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

21 ALFA PROJEKT 21 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

22 ALFA PROJEKT 22 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

23 ALFA PROJEKT 23 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

24 ALFA PROJEKT 24 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

25 ALFA PROJEKT 25 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

26 ALFA PROJEKT 26 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

27 ALFA PROJEKT 27 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

28 ALFA PROJEKT 28 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

29 ALFA PROJEKT 29 

 

 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

30 ALFA PROJEKT 30 

 

 
 



 

"Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach 

(m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)" 

 

 

31 ALFA PROJEKT 31 

 

 

 

 

V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 Rys nr 1 -  Plan orientacyjny 

 

 Rys nr 2.1/1  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Kaczowa 

 Rys nr 2.1/2  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Iglasta 

 Rys nr 2.1/3  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Zastawie 

 Rys nr 2.1/4  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Gruchawka 

 Rys nr 2.1/5  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Hubalczyków 

 Rys nr 2.1/6  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Przęsłowa 

 Rys nr 2.1/7  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Piaseczny Dół 

 Rys nr 2.1/8  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Lubiczna 

 Rys nr 2.1/9  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Łazy 

 Rys nr 2.1/10  -  Plan Sytuacyjny  - ul. Żelaznogórska 

 

 Rys nr 3.1/1  -  Plansza Zbiorcza Sieci - ul. Kaczowa 

 Rys nr 3.1/2  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Iglasta 

 Rys nr 3.1/3  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Zastawie 

 Rys nr 3.1/4  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Gruchawka 

 Rys nr 3.1/5  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Hubalczyków 

 Rys nr 3.1/6  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Przęsłowa 

 Rys nr 3.1/7  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Piaseczny Dół 

 Rys nr 3.1/8  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Lubiczna 

 Rys nr 3.1/9  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Łazy 

 Rys nr 3.1/10  -  Plansza Zbiorcza Sieci  - ul. Żelaznogórska 

 
 

 


