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I INFORMACJE WSTĘPNE 
 
1.1. Cel, zakres tematyczny, podstawa prawna zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce  
 

Głównym celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 
określenie polityki przestrzennej gminy - miasta Kielce, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2021 poz. 741 z późn. zm.) zakres studium określa art. 
10 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy. Studium wyznacza długoterminowe cele rozwoju oraz ustala zasady 
zagospodarowania przestrzeni miejskiej, uwzględniając szereg czynników dotyczących 
zagospodarowania terenu, ładu przestrzennego, stanu środowiska i dziedzictwa kulturowego, warunków 
i jakości życia mieszkańców i in. Studium uwarunkowań nie jest aktem prawa miejscowego, jednak 
jego ustalenia są wiążące dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zapisy zawarte  
w planach miejscowych muszą zachować zgodność z zapisami studium. 

Podstawa prawną do sporządzenia zmiany Nr 13 Studium są: 
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 

2021 poz. 741 z późn. zm.) 
- rozp. Min. Infr. z dnia 28 kwietnia 2004 r. w/s wymaganego zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 
1233), 

- uchwała Rady Miasta w Kielcach Nr XXXIV/726/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r. w/s przystąpienia 
do zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce.  
 

Zmiana Nr 13 studium obejmuje trzy rejony miasta Kielce: 
1) al. Solidarności, ul. Bęczkowskiej i ul. Ciekockiej, 
2) ul. Prostej, ul. Daleszyckiej, 
3) Psich Górek. 

Granice zmiany Nr 13 studium przedstawia załącznik graficzny Nr 1. 

 
Celem zmiany Nr 13 studium jest: 
− udostępnienie terenów dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez zagospodarowanie 

wolnej przestrzeni w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, 
− wyznaczenie publicznie dostępnych terenów zieleni, 

− uregulowanie granicy pomiędzy terenami otwartymi, wyłączonymi z zabudowy, a terenami 
wskazanymi pod zabudowę, z uwzględnieniem dokonanych już zmian  
w zagospodarowaniu. 
 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium wszystkie wyżej wymienione tereny stanowią  
w dużej mierze tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy. 
 
Zarówno rejon ulicy Ciekockiej, Psie Górki jak i teren na wschód od rezerwatu Wietrznia zostały  
w ostatnich latach częściowo zabudowane. Zabudowa ta realizowana była w oparciu o wydane decyzje 
o warunkach zabudowy w sprawach indywidualnych (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalenia 
Studium nie mogą stanowić podstawy odmowy wydania decyzji WZ). Część tych terenów została 
następnie objęta ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Kielce Północ - 
Obszar II: Świętokrzyska - Ciekocka - Park 1” oraz „Wietrznia” i zgodnie z ustaleniami Studium objęta 
zakazem zabudowy. Powstała sytuacja, w której działki posiadające takie same uwarunkowania 
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funkcjonalno-przestrzenne, niejednokrotnie bezpośrednio sąsiadujące ze sobą, posiadają diametralnie 
odmienny status prawny. Część z nich jest zabudowana bądź możliwa do zabudowy podczas gdy inne 
są objęte zakazem zabudowy. 
 
Zachodzi zatem potrzeba ponownego wyznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego granicy pomiędzy terenami budowlanymi a obszarami wyłączonymi z zabudowy z 
uwzględnieniem aktualnego stanu zagospodarowania i występujących potrzeb. Ponieważ ustalenia 
planów miejscowych nie mogą naruszać ustaleń Studium niezbędna jest zmiana Nr 13 studium. 
 

Mając na uwadze powyższe wyznaczono w projekcie zmiany Nr 13 studium następujące tereny: 

1) tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy w rejonie al. Solidarności, ul. Ciekockiej 

(19,7ha co stanowi 47,9 % terenów wyznaczonych jako zmiana Nr 13) i Psich Górek 

(8,7ha co stanowi 21,1% terenów wyznaczonych jako zmiana Nr 13) – razem 69% , 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy wysokiej intensywności  

z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi rejonie terenu Psich Górek (wzdłuż ul. 

Skalistej) - istniejące - to znaczy zabudowane w momencie tworzenia projektu tej 

zmiany studium (1ha co stanowi 2,4 % terenów wyznaczonych jako zmiana Nr 13), 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z 

usługami podstawowymi – istniejące/rozwojowe- w rejonach: 

− ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej (projektowane 3,9ha co stanowi 9,5% terenów 

wyznaczonych jako zmiana Nr 13; istniejące 1,4ha co stanowi 3,4% terenów 

wyznaczonych jako zmiana Nr 13), 

− ul. Prostej, ul. Daleszyckiej (projektowane 1,3ha co stanowi 3,16% terenów 

wyznaczonych jako zmiana Nr 13; istniejące 1,1ha co stanowi 2,7% terenów 

wyznaczonych jako zmiana Nr 13) 

− ul. Skalistej (istniejące 0,3 ha co stanowi 0,7%, terenów wyznaczonych jako zmiana 

Nr 13) 

4) tereny zabudowy o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 

(ponadpodstawowych) położonych poza strefą śródmiejską w rejonie: Alei Solidarności 

(0,89 ha co stanowi 2,2 % terenów wyznaczonych jako zmiana Nr 13) 

5) tereny zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą na 

wschód od rezerwatu Wietrznia, w rejonie ulicy Prostej, Daleszyckiej (2,8 ha co stanowi 

6,9 % terenów wyznaczonych jako zmiana Nr 13). 

W rejonie ul. Skalistej wprowadzone zmianą nr 13 studium tereny zabudowy mieszkaniowej 

niskiej intensywności, o określonej wysokości z usługami podstawowymi są istniejącymi 

terenami - to znaczy zabudowanymi w momencie tworzenia projektu tej zmiany studium. 

Mając na uwadze poprawę dostępności do otwarć widokowych na panoramę miasta, 

zabezpieczenie przed całkowitą zabudową cennych dla miasta terenów zieleni, utrzymania 

ciągłości korytarzy ekologicznych, systemu przestrzeni publicznych: 

1) w rejonie Psich Górek: nie zostały wyznaczone nowe tereny budowalne,  

2) w rejonie ul. Ciekockiej, Alei Solidarności:  

a) utrzymuje się w zmianie nr 13 studium fragment  pasa terenu zieleni miejskiej 

wyłączonej z zabudowy po południowej stronie ul. Ciekockiej oraz w rejonie ul. 

Bęczkowskiej i Alei Solidarności; 

b) wprowadza się po stronie południowej ul. Ciekockiej na mapę kierunków 

zagospodarowania przestrzennego punkt widokowy w obrębie zieleni miejskiej 

wyłączonej z zabudowy; 

c) zakazuje się w rejonie ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej budowy budynków 

mieszkalnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam 

lokalizować tylko i wyłącznie budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co 
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między innymi zabezpiecza przed powstaniem wzdłuż ulicy Ciekockiej zwartej 

pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia widokowe na panoramę miasta. 

 
W zmianie Nr 13 Studium stosunek terenów zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy do 
terenów wyznaczonych do projektowanej zabudowy wynosi: 
- w terenie przy położonym przy ulicy Ciekockiej tereny zieleni miejskiej wyłączone z 
zabudowy stanowią 76%, tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności stanowią 
15% tego terenu; 
- w rejonie Psich Górek teren zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy stanowi 86% tego 
terenu, nie wyznacza się tu terenów do projektowanej zabudowy; 
- w terenie położonym w narożniku ul. Prostej i Daleszyckiej teren usług, rekreacji, sportu i 
wypoczynku stanowi 54%, tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności stanowią 
27% tego terenu. 
 
Projekt zmiany Nr 13 Studium był trzykrotnie przedmiotem uzgadniania przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
którzy trzykrotnie odmówili jego uzgodnienia. Po każdym uzgodnieniu projekt zmiany Nr 13 
studium był  tak korygowany, aby w pewien sposób spełnić wymogi RDOŚ. Wskaźniki podane 
w projekcie zmiany Nr 13 Studium za każdym razem były łagodzone, wprowadzano coraz 
więcej zieleni (tabela nr) np. w obrębie dębów stanowiących pomnik przyrody przy Alei 
Solidarności – zmniejszając jednocześnie tereny przeznaczone pod zabudowę -  w rejonie Psich 
Górek nie wyznacza się wogóle terenów proponowanych do zabudowy. Jednocześnie należy 
podkreślić, że proponowana do wprowadzenia zmianą nr 13 studium zabudowa w 
przeważającej części jest zabudową niskiej intensywności.  
 

Teren I opiniowanie II opiniowanie III opiniowanie IV opiniowanie 
Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
wysokiej intensywności ustalona w zmianie nr 
13 (rozwojowa) 

1,8 ha 0,8 ha 0,3 ha - 

Powierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
niskiej intensywności ustalona w zmianie nr 
13 (rozwojowa) 

9,6 ha 11,2 ha 10,3 ha 5,2 ha 

Powierzchnia o przewadze funkcji usług 
ogólnomiejskich metropolitalnych 
(ponadpodstawowych) położonych poza strefą 
śródmiejską ustalona w zmianie nr 13 

4,1 ha 2,5 ha 0,7 ha 0,9 ha 

Zieleń miejska wyłączona z zabudowy 19,4 ha 19,4 ha 23,4 ha 28,4 ha 

Teren zabudowy usług rekreacji, sportu i 
wypoczynku 

2,8 ha 2,8 ha 2,8 ha 2,8 ha 

 
Ponadto w zakresie form ochrony przyrody wprowadzono zmianą Nr 13 studium: 

1) granicę Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującą: 
− rejon ul. Ciekockiej – strefy krajobrazowe B i C, 

− rejon na wschód od rez. Wietrznia – strefa krajobrazowa C, 
− rejon Psich Górek  - strefy krajobrazowe B i C, 

2) stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej” w obrębie terenu Psich 
Górek, 
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3) pomnik przyrody zlokalizowany przy al. Solidarności (grupa 8 drzew - dębów szypułkowych 
Quercus robur).   
 

W dniu 18 listopada 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d znalazł się zapis, że w studium uwzględnia 
się uwarunkowania wynikające w szczególności z potrzeb i możliwości rozwoju gminy uwzględniając 
w szczególności bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wprowadziło to obowiązek 
sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę przy uchwalaniu Studium. W art. 10 ust. 
5 pkt 5-7 u.p.z.p. unormowano szczegółowo zakres bilansu wraz z określeniem szczegółowych 
wymogów względem jego treści. Zakres uwarunkowań studium, według nowego brzmienia przepisów, 
musi zostać skorelowany z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę przeprowadzonym na 
podstawie przepisów dodanych w art. 10 ust. 5-7 ww. ustawy. Przeprowadzony bilans wpływać będzie 
bezpośrednio również na treść kierunków zagospodarowania przestrzennego, gdyż zgodnie z nowym 
brzmieniem art. 10 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 
przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego oraz kierunki i wskaźniki 
dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę 
oraz tereny wyłączone spod zabudowy, uwzględniać powinny bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. 

Ze względu na konieczność dostosowania Studium do zmian ww. ustawy, do tomu I wprowadzono 
rozdział Potrzeby i możliwości rozwoju miasta Kielce, gdzie zawarto Bilans terenów przeznaczonych 
pod zabudowę. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę odnosi się do terenu całego miasta 
Kielce, nie jest on bezpośrednio przedmiotem zmiany nr 13 Studium, która jest zmianą 
jednostkową i dotyczy trzech terenów: Psich Górek, okolic ul. Ciekockiej i teren położony w 
narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej. Bilans sporządzono, aby sprawdzić czy istnieje potrzeba 
wprowadzenia w Kielcach nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy o innych funkcjach. 
Wykazał on deficyt w ramach zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjno magazynowej. 
 
1.2. Wprowadzenie, zakres, cel i przedmiot, podstawa prawna, obszar opracowania i metody 

pracy 
 
1.2.1. Wprowadzenie 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973 z późn. zm.) podstawę przy sporządzaniu zmiany Studium stanowią między innymi zasady 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dla zachowania właściwej równowagi przyrodniczej 
i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska w opracowanych zmianach Studium celowe jest poznanie 
w obszarze zmiany Studium oraz w jej sąsiedztwie cech poszczególnych komponentów środowiska 
przyrodniczego i ich wzajemnych powiązań, odporności poszczególnych komponentów środowiska na 
zmiany antropogeniczne oraz sposobu dotychczasowego wykorzystania środowiska. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
zmiany nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. 

Obszar objęty sporządzaniem ww. zmiany Nr 13 studium objęty jest obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego: 

- Psie Górki UCHWAŁA NR XLI/1012/2009 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH z dnia 19 
października 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
„KIELCE SRÓDMIEŚCIE – PSIE GÓRKI” na obszarze miasta Kielce;  

- fragment terenu położonego przy ul. Ciekockiej Uchwała Nr XLVI/825/2013 
Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Kielce Północ - Obszar II: Swiętokrzyska - Ciekocka - Park 1"; 
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- teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, jest objęty Uchwałą Nr XIV/324/2011 
Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „Wietrznia” w Kielcach. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko określa wyniki analiz i ocen stanu istniejącego środowiska 
w kontekście z wprowadzeniem nowych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego przewidzianych 
dla tego terenu oraz określa ewentualne rozwiązania eliminujące i ograniczające negatywne 
oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Wyniki tych analiz i ocen zaprezentowano w formie 
opisowej i kartograficznej.  

Prognozę wykonano zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

 
1.2.2.  Zakres opracowania 
Zakres merytoryczny prognozy oddziaływania na środowisko jest zgodny art. 51 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 (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z 
późn. zm.). Szczegółowe wymagania dla niniejszej prognozy określone zostały przez następujące 
właściwe organy: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia z dnia 30.10.2017 r. 
znak WPN-II.411.1.71.2017.AN 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w piśmie z  dnia 23.10.2017 r., znak 
SE.V-4412/26/17 

Zgodnie z powyższą ustawą oraz wytycznymi od właściwych organów, prognoza oddziaływania na 
środowisko: 

1) zawiera: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami; 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 
2) określa, analizuje i ocenia: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punku widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakie te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 
zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, 
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zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 
i między oddziaływaniami na te elementy; 

3) przedstawia: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru; 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 
wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub we współczesnej 
wiedzy. 

 
1.2.3. Cel i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sformułowanie prognozy oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze zmiany Nr 13 suikzp miasta Kielce.  

Celem prognozy jest ocena projektu zmiany Nr 13 studium w aspekcie ochrony zasobów 
naturalnych środowiska przyrodniczego i przedstawienie przewidywanych przekształceń: środowiska i 
warunków życia ludzi w wyniku realizacji projektu zmiany Nr 13 studium. 

Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych 
przewidzianych zmianą Studium. Przedstawia prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja 
ustaleń zmiany Studium na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w 
szczególności na ekosystemy, krajobraz a także na ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury.  

Przesłanki, które doprowadziły do podjęcia działań związanych ze zmianą Studium, to przede 
wszystkim: przesądzenia realizacyjne, konieczność aktualizacji studium w zakresie kierunków 
zagospodarowania, deficyt zabudowy mieszkaniowej i usługowej na terenie miasta, potrzeba otwarcia 
na zabudowę terenów z niej wcześniej wyłączonych. 

1.2.4. Podstawa prawna 

Podstawą prawną do opracowania prognozy są: 
– 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 ( j.t. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm) 

– ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz.1973) 
– ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 

2021 r. poz. 741 z późn. zm.). 
 
1.2.5. Obszar opracowania 

Zmiana Nr 13 studium obejmuje trzy rejony miasta Kielce: 
1) al. Solidarności, ul. Bęczkowskiej i ul. Ciekockiej, 
2) ul. Prostej, ul. Daleszyckiej, 
3) Psich Górek. 

Granice zmiany Nr 13 Sudium przedstawia załącznik graficzny Nr 1. 
Zasadniczo granice prognozy oddziaływania na środowisko pokrywają się z granicami projektu 

zmiany Nr 13 studium określonymi w załączniku graficznym do uchwały Nr  XXXIV/726/2016 Rady 
Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 13 Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce. Ze względu na charakter i 
zasięg występujących oddziaływań na środowisko, obszar opracowania został rozszerzony na tereny 
bezpośrednio sąsiadujące z projektem zmiany Nr 13 studium. 

 
Ryc. 1 Granica projektu zmiany Nr 13 Studium na obszarze miasta Kielce 
 

Teren opracowania pod względem zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną w częściach 
położonych na Psich Górkach oraz teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, posiada 
wyposażenie obejmujące kanalizację sanitarną i deszczową, wodociąg, gazociąg, kablową sieć 
energetyczną oraz sieć teletechniczną, obszar położony przy ul. Ciekockiej nie jest objęty kanalizacją, 
teren jest poza miejskim systemem ciepłowniczym. 

Z uwagi na wzajemne oddziaływania pochodzące z obszaru opracowania i terenów otaczających 
prognoza nawiązuje również do tych terenów. Ponadto, uwzględnia problematykę obszarów Natura 
2000 położonych w granicach administracyjnych miasta Kielce oraz w gminach ościennych w zasięgu 
10 km (poza granicami zmiany Studium). 

 
1.2.6. Metody opracowania  
Prognozę oddziaływania na środowisko projektu studium wykonano miedzy innymi w oparciu o takie 
techniki jak: 
– metoda analogiczno-syntetyczna, 
– analiza środowiskowa i statystyczna, 
– analiza porównawcza, 
– inwentaryzacja przyrodnicza wraz z dokumentacją fotograficzną, 
– prognozowanie eksperckie. 
Prognozę do zmiany Nr 13 studium wykonano w oparciu o Prognozy oddziaływania na środowisko do 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „KIELCE SRÓDMIEŚCIE – 
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PSIE GÓRKI” , „Kielce Północ - Obszar II: Swiętokrzyska - Ciekocka - Park 1", „Wietrznia” 
obowiązujących obecnie na tym terenie. 
Przeprowadzona analiza oparta jest na założeniach, że stanem odniesienia dla prognozy są: 
– istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony w informacji o 

stanie środowiska,  
– uwarunkowania i kierunki wynikające z ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, 
– działania związane z realizacją ustaleń projektu studium na obszarze objętym prognozą realizowane 

zgodnie z zasadami przyjętymi w tym projekcie, 
– działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy wynikające z ustaleń dla KOChK, 
– działania w zakresie ochrony pomników przyrody, 
– działania w zakresie ochrony stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na Górze 

Słonecznej” 
– zakazy, nakazy i zalecenia zawarte w dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód 

podziemnych (RE). 
Prognoza oddziaływania na środowisko składa się z części opisowej – tekst i kartograficznej – 

załączniki graficzne. 
 

II PROPOZYCJA DOTYCZĄCA PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 13 STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ 
ICH PRZEPROWADZANIA 

Monitoring skutków dla środowiska, jakie może wywołać realizacja zapisów studium, należy 
koncentrować na następujących zagadnieniach: 
– nadzorze w trakcie wdrażania zapisów zmiany studium, w celu sprawdzenia zgodności 

wykonywanych prac, przedsięwzięć itp. ze środkami łagodzenia oddziaływań na środowisko, które 
wynikają z przepisów szczególnych,  

– regularnej i okresowej kontroli oddziaływania wykonanych inwestycji na środowisko naturalne 
z jednoczesnym porównaniem wyników tego monitoringu z oddziaływaniami przewidywanymi 
w momencie przyjęcia projektu do realizacji, w tym zapisanych w niniejszej prognozie 
oddziaływania na środowisko.  
Szczegółowe warunki monitoringu będą opracowane na etapie przygotowania dokumentacji 

realizacyjnych poszczególnych przedsięwzięć. Będą zawierać zestaw odpowiednich wskaźników 
umożliwiających nadzór nad prawidłową realizacją zadania oraz źródeł ich pozyskania i wykonywania 
oceny.  

W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki 
i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, 
a  w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów 
w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW w zakresie ochrony walorów kulturowych – 
Wojewódzki Konserwator Zabytków. 
Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania 
monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być 
przekazywane do Urzędu Miasta Kielce. 

Ponadto, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym raz na cztery lata jest obowiązek wykonania analizy aktualności studium, którą 
przekazuje się radzie miasta. Jednocześnie należy zaznaczyć, że samorząd gminny nie ma narzędzi do 
prowadzenia analiz środowiskowych. Skutki realizacji ustaleń studium będą podlegały bieżącemu 
monitoringowi odpowiednich służb ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, wojewódzkiego 
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konserwatora zabytków, organów administracji oraz organizacji ekologicznych. Organy te posiadają 
odpowiednie kompetencje i środki do prowadzenia tego typu monitoringu. Ogólne ramy kierunków 
zagospodarowania studium są uszczegóławiane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego a  następnie są wypełniane w decyzji o pozwoleniu na budowę. Na etapie wydawania 
tych decyzji winny być uszczegółowione ostateczne parametry planowanej inwestycji (koncepcja 
zagospodarowania nieruchomości, wielkość inwestycji, w tym powierzchnia zabudowy, wysokość 
zabudowy, powierzchnia użytkowa, liczba użytkowników, liczba miejsc parkingowych, sposób 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, itp.). Dla inwestycji mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko będzie wymagane uzyskanie przed wydaniem pozwolenia na budowę, 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pozwoli na wykonanie niezbędnych analiz i symulacji 
środowiskowych. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, gdy w toku postępowania jego 
wykonanie będzie nakazane w drodze postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Ewentualne propozycje monitoringu środowiska powinny zostać 
sformułowane w sporządzanym wtedy raporcie oddziaływania na środowisko konkretnego 
przedsięwzięcia.. 
 

 
III POWIĄZANIA FORMALNE I MERYTORYCZNE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 

Do opracowań o charakterze strategicznym, powiązanymi formalnie i merytorycznie z 
projektowanym dokumentem zalicza się: 

– Wieloletni Program Inwestycyjny miasta Kielce 2019-2023, 
– Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2030 
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce1,  
– obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego „KIELCE SRÓDMIEŚCIE – 

PSIE GÓRKI”, "Kielce Północ - Obszar II: Swiętokrzyska - Ciekocka - Park 1", „Wietrznia”; 
– prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego terenu „KIELCE SRÓDMIEŚCIE – PSIE GÓRKI”, "Kielce Północ - Obszar II: 
Swiętokrzyska - Ciekocka - Park 1", „Wietrznia”; 

– Uchwałę Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. 
(Dz.Urz. Woj. Święt. Z 2010 r., Nr 293 poz. 3020) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu; 

– Uchwałę Rady Miasta Kielce Nr XVIII/413/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011r. Nr 317, poz. 
3868) oraz uchwały zmieniające; 

– Uchwałę Nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie 
ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej” (Dz. Urz. 
Ok. Świętokrz. Z 2010 r. Nr 3, poz. 15); 

– Uchwałę Nr XX/351/2019 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030"; 

– Dokumentację hydrogeologiczną rejonu eksploatacji wód podziemnych RE Kielce 
(Nr KDH/013/5876/96),  

 
1 Uchwała Nr 580/2000 Rady Miejskiej ww Kielcach  z dnia 26 października 2000 r. , z późn. zmianami 
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– Dodatek do „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji (RE) Kielce w tym GZWP 417 
Kielce” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 417 Kielce, 

– „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020-2024”2, 
– „Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań  

krótkoterminowych”3, 
– „Program ochrony powietrza atmosferycznego dla woj. świętokrzyskiego. Część A strefa miasto 

Kielce ze względu na przekroczenia pyłu PM10, PM 2,5 oraz benzo(a)spiranu”4, 
– „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce – aktualizacja 2017”5, 
–  „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”6, 
–  „Program ochrony środowiska”7,  
– „Plan gospodarki odpadami dla województwa Świętokrzyskiego 2016-2022”8. 

Ponadto projekt zmiany Nr 13 Studium zawiera informacje wynikające z dodatkowych opracowań 
takich jak: 
– Opracowanie ekofizjograficzne do projektu zmiany Nr 13 studium 
– dokumentacja techniczna istniejącej infrastruktury (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, 

gazociągowa, elektroenergetyczna, układ komunikacyjny). 
 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Kielc  teren proponowany do objęcia granicami zmiany nr 13 studium położony jest: 

- obszar w rejonie ul. Ciekockiej w obrębie terenów zieleni miejskiej wyłączonych z zabudowy; 
- teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej w obrębie terenów rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej- wyłączone z zabudowy, terenów zieleni miejskiej wyłączonych z zabudowy;  
- Psie górki w obrębie terenów wyłączonych z zabudowy w granicach proponowanego 

"Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu" , Tereny zieleni miejskiej wyłączone z 

zabudowy. 

 

 
2 Uchwała Nr XXXI/604/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Święt.2020.2893) 
3 Uchwała Nr XXII/291/20  Sejmiku woj. świętokrz. z dnia 29 czerwca 2020 r.  
4 stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 
14 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrz., Nr 322, poz. 3942) 
5 stanowiący załącznik Uchwała Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 
2015 r. w sprawie określenia „Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz 
z planem działań krótkoterminowych”, wykonawca opracowania ATMOTERM S.A., 2017 r. 
6 stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów zatwierdzony w dniu 18 października 2016 r. (Dz.U.  
z 2016 r., poz. 1911 z późn. zm.) 
7zatwierdzonego uchwałą Nr II/32/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony 
środowiska dla miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 r. 
8 przyjęty uchwałą Nr XXV/357/16 z dnia 27 lipca 2016 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
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Ryc. 2 Kierunki zagospodarowania przestrzennego w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce 
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Mając na uwadze powyższe wyznaczono w projekcie zmiany Nr 13 studium następujące tereny: 

1) tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy w rejonie al. Solidarności, ul. Ciekockiej 

i Psich Górek, 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy wysokiej intensywności  

z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi rejonie terenu Psich Górek (wzdłuż ul. 

Skalistej) - istniejące - to znaczy zabudowane w momencie tworzenia projektu tej 

zmiany studium, 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z 

usługami podstawowymi – istniejące/rozwojowe - w rejonach: 

− ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej, 

− ul. Prostej, ul. Daleszyckiej, 

− ul. Skalistej, 

4) tereny zabudowy o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 

(ponadpodstawowych) położonych poza strefą śródmiejską w rejonie: Alei 

Solidarności, 

5) tereny zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą na 

wschód od rezerwatu Wietrznia, w rejonie ulicy Prostej, Daleszyckiej. 

W rejonie ul. Skalistej wprowadzone zmianą nr 13 studium tereny zabudowy mieszkaniowej 

niskiej intensywności, o określonej wysokości z usługami podstawowymi są istniejącymi 

terenami - to znaczy zabudowanymi w momencie tworzenia projektu tej zmiany studium. 
 

Ponadto w zakresie form ochrony przyrody wprowadzono zmianą Nr 13 studium: 
1) granicę Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obejmującą: 

− rejon ul. Ciekockiej – strefy krajobrazowe B i C, 

− rejon na wschód od rez. Wietrznia – strefa krajobrazowa C, 

− rejon Psich Górek  - strefy krajobrazowe B i C, 
2) stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej” w obrębie terenu Psich 

Górek, 
3) pomnik przyrody zlokalizowany przy al. Solidarności (grupa 8 drzew - dębów szypułkowych 

Quercus robur) wraz ze strefą ochronną od pomnika przyrody.   
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Ryc. 3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego wyznaczone w Zmianie Nr 13 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce 
 
 
IV CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZMIANY NR 13 STUDIUM 
 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch 
tomów. Tom pierwszy obejmuje 4 rozdziały: „Założenia metodyczne i dane ogólne”, „Uwarunkowania 
zewnętrzne do kształtowania kierunków i polityki zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce” 
oraz „Uwarunkowania wewnętrzne do kształtowania kierunków zagospodarowania przestrzennego i 
polityki przestrzennej miasta Kielce”, zmiana Nr 13 Studium wprowadza czwary rozdział do I tomu 
Studium pt. „Potrzeby i możliwości rozwoju miasta Kielce”, gdzie znajduje się „Bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę”. Niewielkie zmiany w ramach zmiany Nr 13 Studium, wprowadzono 
w rozdziałach I tomu Studium: drugim – podrozdział: II-4. Miejsce Kielc w systemie terenów 
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chronionych regionu świętokrzyskiego i trzecim – podrozdziały: III-1.7. Tereny leśne, III-1.8. 
Funkcjonowanie i ochrona przyrody,  III-3. Uwarunkowania związane z dotychczasowym rozwojem 
struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, komunikacji i inżynierii miejskiej, III-3.1. 
Charakterystyka struktury funkcjonalno-przestrzennej – waloryzacja przestrzeni miejskiej,  III-4.2.5.   
Rekreacja. 
Tom drugi Studium obejmuje rozdziały od V-VII: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kielce”, „Akty prawne”, „Aneksy” i „Bibliografia”. Zmiany w II tomie Studium w ramach zmiany Nr 
13 do Studium wprowadzono w rozdziale V podrozdziałach: V-1. Główne cele zagospodarowania 
przestrzennego wynikające z uwarunkowań rozwoju i potrzeb społecznych, V-2. Kierunki ochrony 
środowiska przyrodniczego, V-4. Kierunki modernizacji i rozbudowy struktury funkcjonalno-
przestrzennej, V-4.2. Obszary przeznaczone pod zabudowę, V-4.4. Obszary przewidywane do realizacji 
zadań z zakresu infrastruktury społecznej, V.12   Synteza i uzasadnienie rozwiązań na obszarze zmiany 
nr 13.  

W zmianie Nr 13 Studium w podrozdziale „Miejsce Kielce w systemie terenów chronionych 
regionu świętokrzyskiego” zmienia się liczbę pomników przyrody na 50. W podrozdziale III-1.8 
Funkcjonowanie i ochrona przyrody, Pomniki przyrody podaje się zasady ustanowienia pomnika 
przyrody, zakazy na podstawie ustawy o ochronie przyrody jakie mogą być wprowadzone w stosunku 
do pomnika przyrody oraz odstępstwa od tych zakazów. W części terenu zmiany Nr 13 Studium, 
obejmującej obszar przy ul. Ciekockiej wprowadzono pomnik przyrody zlokalizowany przy al. 
Solidarności (grupa 8 drzew - dębów szypułkowych Quercus robur) ustanowiony uchwałą Nr 
XVIII/413/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011 r. wraz ze strefą ochronna od pomnika 
przyrody.  

W podrozdziale „Tereny leśne” wprowadza się korektę ogólnej powierzchni lasów w granicach 
administracyjnych miasta i korektę powierzchni lasów komunalnych. Korekta ta wynika z faktu, że  na 
terenie Psich Górek na działce 548/6 obręb 0024 w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce 
znajduje się symbol użytku Ls-las, który zajmuje 1,4 ha, jest to las gminny. Na etapie sporządzania 
zmiany Nr 1 mpzp „Psie Górki” przeprowadzono zmianę przeznaczenia tej działki na cele nieleśne, co 
uwzględniono w Studium. W podrozdziale „Funkcjonowanie i ochrona przyrody” dodaje się do 
wymienionych form ochrony przyrody stanowiska dokumentacyjne oraz opis stanowiska 
dokumentacyjnego „Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej” ustanowione uchwałą Nr 
XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 3 poz. 
15) oraz zakazy obowiązujące na obszarze tego stanowiska.  
Na obszarach objętych zmianą Nr 13 Studium została wprowadzona granica KOChK obejmująca:  
- rejon ul. Ciekockiej – strefy krajobrazowe B i C, 
- rejon na wschód od rez. Wietrznia – strefa krajobrazowa C, 
- rejon Psich Górek – strefy krajobrazowe B i C;  
Co zobrazowano na mapach z zaznaczonym przebiegiem granic stref krajobrazowych Kieleckiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu. W strefach krajobrazowych KOCHK 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. 
 
W podrozdziale „Uwarunkowania związane z dotychczasowym rozwojem struktury funkcjonalno-
przestrzennej miasta, komunikacji i inżynierii miejskiej” „Charakterystyka struktury funkcjonalno-
przestrzennej – waloryzacja przestrzeni miejskiej” przedstawiono waloryzację przestrzeni miejskich 
stworzoną w oparciu o stopień realizacji tkanki urbanistycznej oraz stopień jej akceptacji w odbiorze 
przestrzennym, z celowym pominięciem zagadnień funkcjonalnych i architektonicznych. 
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Symbol Nazwa Sposób użytkowania Ocena trwałości układu 
w strukturze miasta 

Kierunki niezbędnych 
działań i możliwych 
przekształceń 

K11 ŚWIĘTOKR
ZYSKA - 
CIEKOCKA 

Niezabudowany teren, 
sąsiedztwo Exbudu i 
WSP o dużych walorach 
i szansach na szybką 
zabudowę 

Struktura miejska do 
kształtowania 

Określenie zasad obsługi 
komunikacyjnej w 
kontekście planowanej 
obwodnicy wschodniej 
Kielc, określenie programu i 
form zabudowy 

K16 PSIE GÓRKI Atrakcyjne widokowo i 
rekreacyjnie tereny – 
nieurządzone  

Struktura miejska do 
kształtowania 

Stworzenie atrakcyjnego 
funkcjonalnie (urządzenie 
terenu) obszaru *13 wraz z 

terenami rekreacji i 

wypoczynku 
 
W podrozdziale III-4.2.5. Rekreacja wymienia się w głównych terenach rekreacyjnych i obszarach o 
szczególnej atrakcyjności turystycznej jako inne tereny zieleni ogólnodostępnej Psie Górki. 
  
Ze względu na konieczność dostosowania tekstu Studium do zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza się, przy okazji zmiany Nr 13 Studium, 
rozdział „IV Potrzeby i możliwości rozwoju miasta Kielce”, gdzie zawarto Bilans terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę odnosi się do terenu 
całego miasta Kielce, nie jest on bezpośrednio przedmiotem zmiany nr 13 Studium, która jest zmianą 
jednostkową i dotyczy trzech terenów: Psich Górek, okolic ul. Ciekockiej i teren położony w narożniku 
ulic Prostej i Daleszyckiej. 
 
W tomie II w podrozdziale „Główne cele zagospodarowania przestrzennego wynikające z uwarunkowań 
rozwoju i potrzeb społecznych”, „Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego” jako systemy 
przyrodnicze miasta w obszarach prawnie chronionych zmiana Nr 13 Studium dodaje się w obrębie 
Psich Górek stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej, a z użyków 
ekologicznych wykreśla się Psie Górki.  
W podrozdziale „Kierunki modernizacji i rozbudowy struktury funkcjonalno-przestrzennej”, „Obszary 
przeznaczone pod zabudowę” zmianą Nr 13 wprowadza się zapis „potrzeby obszarów rozwojowych 

zostały przeanalizowane i opisane w tomie I-szym tekstu studium w rozdziale IV. „Potrzeby i możliwości 

rozwoju miasta Kielce”” wykreśla się zapisy dotyczące chłonności miasta na zabudowę. 
W „Rodzajach użytkowania terenu”, w podpunkcie budownictwo mieszkaniowe z przewagą 
zabudowy wysokiej intensywności wprowadza się ustalenia co do kierunków zagospodarowania oraz 
parametry zmiany Nr 13: 
Zmianą nr 13 wprowadza się w rejonie terenu Psich Górek (wzdłuż ul. Skalistej) istniejące - to znaczy 

zabudowane w momencie tworzenia projektu tej zmiany studium tereny zabudowy mieszkaniowej z 

przewagą zabudowy wysokiej intensywności z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi.  

 
Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o określonej wysokości z usługami 
podstawowymi zmianą nr 13 wprowadza się w rejonach: 

− ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej 

− ul. Prostej, Daleszyckiej, 

− ul. Skalistej-istniejące 
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W rejonie ul. Skalistej wprowadzone zmianą nr 13 studium tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej 
intensywności, o określonej wysokości z usługami podstawowymi są istniejącymi terenami - to 
znaczy zabudowanymi w momencie tworzenia projektu tej zmiany studium. 

W obrębie tych terenów: 
1) przyjmuje się następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania w rejonie: 

UL. CIEKOCKIEJ, UL. ŚWIERCZYŃSKIEJ: 
a) maksymalny wskaźnik intensywności wyrażony stosunkiem powierzchni całkowitej budynków 

do powierzchni terenu objętego inwestycją – 0,6, 
b) teren biologicznie czynny – min. 40% powierzchni terenu objętego inwestycją,  
c) wysokość zabudowy: do 12 m, 

UL. PROSTEJ, UL. DALESZYCKIEJ 
a) maksymalny wskaźnik intensywności wyrażony stosunkiem powierzchni całkowitej budynków 

do powierzchni terenu objętego inwestycją – 0,8, 
b) teren biologicznie czynny – min. 30% powierzchni terenu objętego inwestycją,  
c) wysokość zabudowy: do 12 m, 

Mając na uwadze poprawę dostępności do otwarć widokowych na panoramę miasta, zabezpieczenie 
przed całkowitą zabudową cennych dla miasta terenów zieleni, utrzymania ciągłości korytarzy 
ekologicznych, systemu przestrzeni publicznych: 

1) w rejonie Psich Górek: nie zostały wyznaczone nowe tereny budowalne,  
2) w rejonie ul. Ciekockiej, Alei Solidarności:  
a) utrzymuje się w zmianie nr 13 studium fragment  pasa terenu zieleni miejskiej wyłączonej z 

zabudowy po południowej stronie ul. Ciekockiej oraz w rejonie ul. Bęczkowskiej i Alei 
Solidarności; 

b) wprowadza się po stronie południowej ul. Ciekockiej na mapę kierunków zagospodarowania 
przestrzennego punkt widokowy w obrębie zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy; 

c) zakazuje się w rejonie ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej budowy budynków mieszkalnych w 
zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie 
budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed 
powstaniem wzdłuż ulicy Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia 
widokowe na panoramę miasta. 

Powyższe ustalenia stanowią wytyczne do planu miejscowego w zakresie kształtowania  zmian w 
strukturze przestrzennej terenu zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności, o określonej wysokości 
z usługami podstawowymi. 
Wprowadzone zmianą Nr 13 tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy niskiej 
intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi stanowią około 1,9% 
zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności wynikającego z bilansu terenów 
przeznaczonych pod zabudowę: 

1. powierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
niskiej intensywności w Studium 
uwarunkowań przed zmianą Nr 13 

234,7 ha 

2. zapotrzebowanie na zabudowę 
mieszkaniową niskiej intensywności 
ustalone w Bilansie 

279,3 ha 

3. powierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
niskiej intensywności ustalona w zmianie Nr 
13 (rozwojowa) 

5,2 ha 

BILANS (2-3) 274,1 ha 
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W podpunkcie teren zabudowy o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 
(ponadpodstawowych) położonych poza strefa śródmiejską zmianą nr 13 wprowadza się w rejonie 
al. Solidarności teren zabudowy o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 
(ponadpodstawowych) położonych poza strefa śródmiejską, w obrębie którego:  
1) przyjmuje się następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania tych terenów: 

a) maksymalny wskaźnik intensywności wyrażony stosunkiem powierzchni całkowitej budynków 
do powierzchni terenu objętego inwestycją – 2,5, 

b) teren biologicznie czynny – min. 25% powierzchni terenu objętego inwestycją,  
c) wysokość zabudowy: do 23 m, 

2) obowiązek zagospodarowanie fragmentów terenu zielenią urządzoną, 
3) rodzaj i zakres funkcji oraz wskaźniki i parametry zagospodarowania, użytkowania terenów do 

uściślenia na etapie sporządzania planu miejscowego. 

Powyższe ustalenia stanowią wytyczne do planu miejscowego w zakresie kształtowania  zmian 
w strukturze przestrzennej terenu, o którym mowa wyżej. 
Wprowadzone zmianą Nr 13 tereny o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 
(ponadpodstawowych) położonych poza strefa śródmiejską stanowią około 1,2% zapotrzebowania na 
zabudowę o przewadze funkcji usług innych niż WOH wynikającego z bilansu terenów przeznaczonych 
pod zabudowę: 

1. powierzchnia zabudowy usługowej 
metropolitalnej w Studium uwarunkowań 
przed zmianą Nr 13 

35,2 ha 

2. zapotrzebowanie na zabudowę o przewadze 
funkcji usług innych niż WOH ustalone  
w Bilansie 

58,3 ha 

3. powierzchnia o przewadze funkcji usług 
ogólnomiejskich metropolitalnych 
(ponadpodstawowych) położonych poza 
strefa śródmiejską ustalona w zmianie Nr 13 
(rozwojowa) 

0,9 ha 

BILANS (2-3) 57,6 ha 
 
 

W podpunkcie  teren zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą 
zmianą nr 13 wprowadza się na wschód od rezerwatu Wietrznia, w rejonie ulicy Prostej, Daleszyckiej 
teren zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą, w obrębie którego:  

1) przyjmuje się następujące wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania tych 
terenów: 
a) maksymalny wskaźnik intensywności wyrażony stosunkiem powierzchni całkowitej 

budynków do powierzchni terenu objętego inwestycją – 0.5, 
b) teren biologicznie czynny – min. 80% powierzchni terenu objętego inwestycją,  
c) wysokość zabudowy: do 6 m, 

Powyższe ustalenia stanowią wytyczne do planu miejscowego w zakresie kształtowania  zmian w 
strukturze przestrzennej terenu, o którym mowa wyżej. 
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V ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA 
 
5.1. Położenie administracyjne i fizyczno-geograficzne, zagospodarowanie terenu 

Obszar opracowania to teren wyznaczony granicami zmiany Nr 13 studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania na obszarze miasta Kielce. Zmiana studium obejmuje trzy tereny, zgodnie 
z załącznikiem graficznym położone w: 
1) południowo - centralnej części miasta Kielce ograniczony od północy ul. Wojska Polskiego, od 
wschodu ul. Zakopiańską, od zachodu ul. Skalistą i od południa ul. J.Kochanowskiego; 
2) południowo - wschodniej części miasta Kielce - teren położony w narożniku ulic Prostej i 
Daleszyckiej; 
3) północno - wschodniej części miasta rejon ul. Ciekockiej - tereny zieleni miejskiej od al. 
Solidarności do ul. Gustawa Morcinka. 

Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Studium obszar w rejonie Psich Górek oraz teren wzdłuż ul. 
Ciekockiej stanowią tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy, natomiast teren położony w 
narożniku ul. Prostej i ul. Daleszyckiej to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z 
zabudowy, a w części południowej teren zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy.  

Zarówno rejon ulicy Ciekockiej jak i teren na wschód od Wietrzni zostały w ostatnich latach 
częściowo zabudowane. Zabudowa ta realizowana była w oparciu o wydane decyzje o warunkach 
zabudowy w sprawach indywidualnych. Część tych terenów została następnie objęta ustaleniami 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Kielce Północ - Obszar II: Świętokrzyska - 
Ciekocka - Park 1” oraz „Wietrznia” i zgodnie z ustaleniami Studium objęta zakazem zabudowy. Obszar 
Psich Górek pozostał niezabudowany, jednakże aktualnie sporządzana  jest zmiana nr 1 mpzp „Kielce  
Śródmieście – Psie Górki” uwzględniająca możliwość częściowej zabudowy terenu.   
Niniejsze opracowanie obejmuje teren określony w załączniku graficznym do uchwały 
Nr  XXXIV/726/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kielce. Jednak z uwagi na występujące powiązania przyrodnicze i krajobrazowe obejmuje 
również tereny sąsiadujące z obszarem opracowania. 
Pod względem regionalnego podziału fizyczno – geograficznego Polski wg J. Kondrackiego9 
analizowany teren zlokalizowany jest w obrębie następujących jednostek fizjograficznych: 

Jednostka Nazwa własna 

megaregion: Pozaeuropejska Europa Środkowa 

prowincja: Wyżyny Polskie 

podprowincja: Wyżyna Małopolska 

  

makroregion: Wyżyna Kielecka 

mezoregion: Góry Świętokrzyskie 

mikroregion: Padół Kielecko-Łagowski 

 

9Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, PWN 



28 

 

 

Ryc. 4 Regiony fizyczno-geograficzne województwa Świętokrzyskiego wg J. Kondrackiego5 

 

5.2.  Budowa geologiczna, surowce naturalne, warunki glebowe, użytkowanie gruntu, rzeźba 
terenu,   

Pod względem regionalnego podziału fizyczno – geograficznego Polski wg Kondrackiego analizowany 
teren leży w mezoregionie Gór Świętokrzyskich, mikroregion Padół Kielecko-Łagowski.  
Fragment zmiany nr 13 suikzp Psie Górki położony jest na Synklinie Kieleckiej na wychodniach 
wapieni Dewonu górnego Franu znajduje się tu przypuszczalna dyslokacja nieciągła.  
Teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej znajduje się na Synklinie Kieleckiej na 
wychodniach górnodewońskich (Fran) wapieni oraz środkowodewońskich (Żywet) dolomitów, na tym 
terenie znajdują się dyslokacje nieciągłe pewne. 
Rejon ul. Ciekockiej położony jest na synklinie Szydłówkowskiej na wychodniach górnodewońskich 
(Fran) wapieni oraz środkowodewońskich (Żywet) dolomitów. 
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Ryc. 5 Mapa geologiczna odkryta miasta Kielce – fragment10 

Psie Górki 

Teren opracowania w rejonie Psich Górek zbudowany jest z wapieni skalistych górnego dewonu – franu 
(typ wapienie kadzielniańskich), które zachowały fragmentarycznie powierzchniowy relief krasowy 
wraz ze szczelinami w obrębie ławic skrasowiałych wapieni. Kanały krasowe ułatwiały spływ wód 
odprowadzanych w kierunku zachodnim do doliny rzeki Silnicy. Północne i zachodnie zbocza tego 
terenu zbudowane z marglistych wapieni i łupków dolnego dewonu – famenu, pozostających tu 
częściowo w kontakcie tektonicznym z podścielającymi je wapieniami skalistymi. Cienko ławicowe 
skały famenu, zawierające skamieniałości głowonogów, łatwiej ulegają procesom wietrzenia i nie 
manifestują się na powierzchni tak, jak grubo ławicowe skaliste wapienie franu. Na omawianym 
obszarze istniało przed laty dobre większe odsłonięcie profilu osadów famenu, z czytelnie wyrażonym 
uskokiem, które planowano objąć ochroną jako pomnik przyrody nieożywionej. 

Pod względem morfologicznym analizowany obszar położony jest w obrębie strefy synklinorialnej 
kielecko-łagowskiej, sięgającej do doliny rzeki Silnicy.  

Obszar opracowania obejmuję kulminację wzniesienia zwanej Górą Słoneczną (Psimi Górkami – 
309,5 m n.p.m.), nieco porośniętego przez samorekultywujace się wyrobiska, zwieńczone skałkami. Jest 
to dobry punkt widokowy, umożliwiający wgląd w krajobraz i budowę geologiczną południowej części 

 
10 Janecka-Strycz K., Studencki M., Mapa zaburzeń tektonicznych na terenie Kielc w skali 1:25 000, z uwzględnieniem wpływu dyslokacji 
nieciągłych na budowle i zdrowie mieszkańców 
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Kielc oraz spojrzenie w kierunku Łysogór. Na południu horyzont zamykają pasma Dymińskie 
i Posłowickie, stanowiące północno-wschodni obszar Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego.  

 

 

Ryc. 6 Poglądowe rozmieszczenie pasm górskich wokół Kielc 11 

Pasma budują staro paleozoiczne skały kambru, ordowiku i syluru oraz spoczywające na nich 
(u  podnóża wzniesień) osady dolno-dewońskie. Cały ciąg wzniesień – pasm: Dymińskiego, 
Posłowickiego, Zgórskiego; jest wymodelowany na większej jednostce tektonicznej zwanej Antykliną 
Dymińską, strukturalnie związaną z południową – kaledońską częścią górotworu świętokrzyskiego 
(antyklinorium dymińsko-klimontowskie). Do jednostki tej od północny bezpośrednio przylega 
Synklina Kielecka, wypełniona osadami dewonu środkowego i górnego (na zachodzie również karbonu 
i permu). Na tych skałach zlokalizowane jest miasto Kielce, w którego obręb wchodzą też kulminacje 
Pasma Kadzielniańskiego (w tym obszar opracowania). 

Psie Górki stanowią enklawę quasi-naturalnej morfologii terenu, z dość czytelnymi śladami 
wydobywania kamienia. W okresie staszicowskim podjęto eksploatację wapieni gruboławicowych, 
szarych traktowanych jako marmur. Roboty zostały wznowione w dobie międzywojennej. Część 
wyłamanych wówczas bloków nie została wywieziona z powodu trudnych warunków transportowych. 
Od tamtego czasu teren ten nie jest wykorzystywany w celach eksploatacyjnych.  

Na terenie Psich Górek w obrębie wychodni wapieni górno dewońskich, znajduje się były kamieniołom, 
stanowiący morfologiczny element Pasma Kadzielniańskiego. W sensie strukturalnym jest to podobnie 
jak Wietrznia i Kadzielnia element południowego skrzydła synkliny kieleckiej. Wapienie były poddane 
eksploatacji, jednak rozmiary kamieniołomów są bardzo małe. W jednym z nich  zwrócono uwagę na 
dość spore w stosunku do jego rozmiarów usypiska grawitacyjne składające się z bloków i gruzu 

 
11 Na podstawie: Świtalski E., Preisner Z., 2001, Geografia Poski, Oficyna Wydawnicza Turpress, Toruń 
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wapieni dewońskich. Częściowo usypiska sfosylizowane są roślinnością, jednak koluria z odpadania 
obrywu nie mają świeżych osadów, odnawianych w cyklach grawitacyjnych12. 

 

Fot. 1 Wychodnie skał na Psich Górkach 

Na terenie opracowania oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują złoża kopalin 
mineralnych. Na Psich Górkach zlokalizowany jest nieczynny kamieniołom wapieni, a po zachodniej 
granicy terenu położonego w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej znajduje się nieczynny kamieniołom 
wapieni Wietrznia. Od 1999 r. teren ten został przekształcony w rezerwat przyrody nieożywionej (im. 
Zbigniewa Rubinowskiego-).  

 

12
 Sołtysik R.,2007, „Specyfikacja terenów osuwiskowych w granicach miasta Kielce z uwzględnieniem warunków geologicznych, 

glebowych, hydrologicznych…”,  
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Tab. 1 Ocena gruntów jako podłoża budowlanego13 

W tabeli nr 1 przedstawiono przydatność i cechy gruntów występujących na terenie zmiany 
Studium Nr 13. Wynika z tego że są tu grunty nasypowe charakteryzujące się dużą zmiennością, 
lecz także takie o przydatności średnio dobrej i dobrej. Należy jednak podkreślić, że takie 
określenie przydatności do zabudowy jest stwierdzeniem uogólnionym, dlatego przed podjęciem 
prac budowlanych powinno się przeprowadzić szczegółową analizę dotyczącą przydatności 
gruntów do zabudowy. 

Z mapy uwarunkowań glebowych14 wynika, że cały teren opracowania należy do obszarów na 
którym zalegają gleby ubogie o małej zawartości próchnicy.  

 

13Cywicki R., Bachan D., 1990 zmienione - Praca zbiorowa (red.) Szulczewska B., 2009, Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na 
potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, SGGW Warszawa 
14Praca zbiorowa (red.) Szulczewska B., 2009, Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, SGGW Warszawa 
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Biorąc pod uwagę typ gleb występujących na obszarze Psich Górek można stwierdzić, że charakteryzują 
się one małym zróżnicowaniem. W całej centralnej części analizowanego terenu występują rędziny o 
słabo wykształconym profilu glebowym oraz rędziny ciężkie. Obszar Psich Górek od strony zachodniej 
i wschodniej okalają tereny, na których występują gleby o niewykształconym profilu glebowym oraz 
rędziny ciężkie. Cały teren pokrywa płytko zalegająca skała lita (do 25 cm). Południowo - wschodnią 
część analizowanego terenu pokrywają gleby brunatne właściwe oraz piaski słabo gliniaste. Biorąc od 
uwagę kompleksy rolniczej przydatności to na przeważającym obszarze występują użytki zielone słabe 
i bardzo słabe oraz tereny zabudoway zwartej i tereny osiedli. Marginalną powierzchnie stanowi 
kompleks żytni słaby.  

Na terenie położonym w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej w części środkowej występują rędziny o 
słabo wykształconym profilu, na południu tego terenu gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne, 
na północy rędziny – osady deluwialne. w środkowej części występuje kompleks żytni słaby i bardzo 
słaby, w północnej części kompleks pszenny dobry. 

Pod względem fizycznogeograficznym rejon ul. Ciekockiej obejmuje część Gór Świętokrzyskich 
(Pasmo Szydłówkowskie) reprezentowanych przez twardzielcowe wzniesienia zbudowane z osadów 
dewońskich (wapienie płytowe oraz łupki). Cały obszar stanowi mało przekształcony fragment 
krajobrazowy miasta. Rejon ul. Ciekockiej pokrywają w środkowej części rędziny o słabo 
wykształconym profilu, w południowej części gleby brunatne wytworzone ze skał osadowych o spoiwie 
nie węglanowym, rędziny brunatne. W środkowej i północnej części tego terenu występuje kompleks 
żytni słaby, kompleks żytni bardzo słaby (żytnio- łubinowy), kompleks pszenny wadliwy. 

 

Ryc. 7 Mapa glebowa 
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Teren zmiany Nr 13 jest częściowo zabudowany: 

• w rejonie Psich Górek zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna skoncentrowana jest wzdłuż 
ulic: Skalistej i Zakopiańskiej,   

• w rejonie ul. Ciekockiej zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest przy ul.Świerczyńskiej, 
pojedyncze zabudowania znajdują się w zachodniej i wschodniej części ul. Ciekockiej, wzdłuż 
al. Solidarności zabudowa usługowa, w rejonie ul. G. Morcinka znajdują się ogródki działkowe 
i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

•  teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej  znajduje się tu zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna pomiędzy ul. Prostą, a ul. Domaszowską. 

 Tereny sąsiadujące ze zmianą to: 

- w rejonie Psich Górek: wschód i zachód zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, na północ i południe 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna na południowy-wschód zabudowa usługowa;  

- w rejonie ul. Ciekockiej na północ zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, centrum handlowe 
Auchan, na wschód zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, na południowy-wschód tereny otwarte, na 
południowy- zachód zabudowa usługowo - biurowa, budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki 
sportowe, na zachód po drugiej stronie Alei Solidarności znajdują się duże osiedla zabudowy 
wielorodzinnej „Bocianek” i Os. „Słoneczne Wzgórze”; 

- teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej na północ i południe zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, na zachód rezerwat przyrody „Wietrznia im. Z. Rubinowskiego”, na wschód tereny 
otwarte.  

Teren zmiany Nr 13 położony jest częściowo poza zasięgiem miejskich systemów infrastruktury 
technicznej.  
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Ryc. 8 Mapa spadków terenu 

Teren opracowania pod względem ukształtowania wykazuje duże zróżnicowanie. Psie Górki obejmują 
kulminację wzniesienia Góry Słonecznej (Psie Górki 309,5 m n.p.m), teren ten cechuje zróżnicowana 
rzeźba i ukształtowanie terenu spadki w centralnej części sięgają powyżej 16°, pozostała część obszaru 
ma spadki 8,1-15°. Teren położony w rejonie ul. Ciekockiej usytuowany jest w południowej części 
synkliny Szydłówkowskiej, cechuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu o spadkach zboczy ok. 
8-15°. Na terenie położonym w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, spadki w południowej części 
dochodzą maksymalnie do 5,1-8°, na przeważającej części tego terenu spadki sięgają 0-2° i 2,1° do 5°. 

Rzeźba na analizowanym w rejonie ul. Ciekockiej i Psie Górki stanowi enklawę naturalnego 
ukształtowania terenu natomiast rzeźba w terenie w narożniku ul. Daleszyckiej i ul. Prostej uległa 
przekształceniom wskutek działalności człowieka.  
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5.3. Wody powierzchniowe 

Na terenie objętym opracowaniem zmiany nr 13 suikzp brak jest cieków powierzchniowych. 

 

Ryc. 9 Zlewnie rzek na terenie miasta Kielce. 

Teren opracowania pod względem hydrograficznym położony jest w dorzeczu rzeki Wisły, w zlewni 
rzeki Bobrzy, w dziale wodnym zaliczanym do V rzędu czyli rzeki Silnicy oraz rzeki Lubrzanki. Psie 
Górki leżą w zlewni Silnicy natomiast rejon ul. Ciekockiej oraz teren położony w narożniku ulic Prostej 
i Daleszyckiej w zlewni rzeki Lubrzanki. 

5.4. Wody podziemne 

Warunki hydrologiczne danego terenu są ściśle związane z jego budową geologiczną i morfologią. 
Kierunek spływu wód jest zdeterminowany drenażowym oddziaływaniem doliny. Wody podziemne na 
tym terenie występują przede wszystkim w poziomie dolno dewońskim. Wody te nie spełniają kryteriów 
poziomu użytkowego. Najczęściej spotyka się w nim jedynie miejscowe zbiorniki wód podziemnych. 
Wspólnie ze starszymi piętrami występują w antyklinach i rozdzielających synklinach w tym antyklinie 
dymińskiej wyniesionych lokalnie strukturach geologicznych.  

Według dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód podziemnych (RE) Kielce, 
zatwierdzonej decyzją znak: KDH/013/5876/96 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 11 maja 1996 r. prawie cały teren przy ul. Ciekockiej, południowa część terenu Psich 
Górek oraz południowa część terenu położonego w narożniku Prostej i Daleszyckiej znajdują się na 
terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 Kielce. Zachodni marginalny fragment terenu przy 
ul. Ciekociej, północny fragment Psich Górek oraz północna część terenu położonego w narożniku ulic 
Prostej i Daleszyckiej leżą poza terenem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 Kielce  - położone 
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są na terenie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych (LZWP)  stanowiącego obszar zasilania GZWP– 
417 Kielce.  
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy „Prawo wodne” oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 32 poz. 159) z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasają 
strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. Zatem swoją aktualność 
zachowała jedynie strefa ochronna ujęć Kielce – Białogon, a w przypadku pozostałych straciły one 
ważność z końcem 2012.  
Zatwierdzenie dokumentacji obszarów ochronnych nie tworzy podstaw formalno-prawnych do 
ochrony terenu GZWP i obszaru jego zasilania, gdyż strefy ochronne nie zostały utworzone 
odrębnym aktem prawa miejscowego ustanowionym przez Wojewodę, na wniosek Wód Polskich 
(zgodnie z art. 141 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (j.t. Dz.U. 2020 poz. 310). 
 
GZWP 417 jest obecnie podstawowym rezerwuarem wody dla Kielc i z jego zasobów czerpią liczne 
ujęcia komunalne na terenie miasta. Zbiornik ten jest w bardzo słaby sposób izolowany przez skały 
nadkładu – są to utwory popękane z bardzo zaawansowanymi procesami krasowymi, toteż wody z 
łatwością infiltrują przez warstwy izolujące. Zalegające tam zasoby wody są zatem bardzo podatne na 
zanieczyszczenie.  
 

W 2015 r. wydano dodatek do „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji (RE) w 
tym GZWP 417 Kielce” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 417 Kielce15, gdzie został wyznaczony proponowany obszar ochronny. Teren objęty 
granicami zmiany Nr 13 Studium znajduje się w proponowanym obszarze ochronnym GZWP nr 417 
Kielce. Cały teren projektu zmiany Studium leży częściowo w granicach GZWP 417 Kielce oraz 
częściowo w obszarze zasilania GZWP nr 417 Kielce. W opracowaniu znajdują się zakazy i nakazy 
obowiązujące z mocy przepisów krajowych po ustanowieniu obszaru ochronnego. 

Zakazy Podstawa prawna wprowadzenia zakazu 
Zakaz lokalizowania składowisk odpadów 
niebezpiecznych oraz składowisk odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne 

§ 2 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523) 

Zakaz stosowania komunalnych osadów ściekowych art. 96 ust. 12 pkt 8 ustawy o odpadach z dnia 14 
grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21) 

Zakaz składowania odpadów promieniotwórczych § 38, pkt 4 oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie odpadów 
promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego 
(Dz. U. 2002 nr 230, poz. 1925) 

Nakazy Podstawa prawna wprowadzenia nakazu 
Nakaz uzgadniania z właściwym dyrektorem RZGW 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
i planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa w zakresie zagospodarowania obszarów 
ochronnych zbiorników wód śródlądowych 

art. 4a ustawy Prawo wodne 

Znajdują się tu również propozycje zakazów i zaleceń w obszarze ochronnym GZWP Kielce wynikające 
z analizy warunków hydrogeologicznych 

Lp. Zakazy 
1. Zakaz rolniczego wykorzystania ścieków oraz nawożenia gnojowicą 
2. Zakaz budowy nowych urządzeń służących do wykorzystania ciepła Ziemi działających w systemach 

otwartych oraz w systemach otwartych oraz w systemach zamkniętych z wykorzystaniem instalacji 
pionowej w otworze wiertniczym, w których wykorzystywany jest inny rodzaj nośnika energii niż woda 

3. Zakaz realizacji nowych inwestycji wykorzystujących w produkcji rozpuszczalniki organiczne 
4. Zakaz eksploatowania kopalin metodą odkrywkową poniżej zwierciadła wody 
5. Zakaz lokalizacji nowych ferm chowu i hodowli zwierząt w systemie bezściółkowym 

Zalecenia 

 
15 Białecka K., 2015 r., dodatek do „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji (RE) w tym GZWP 417 Kielce” w 
związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Kielce, Warszawa, KZGW  
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1. Systematyczna kontrola stanu i funkcjonowania przydomowej gospodarki ściekowej oraz rygorystyczne 
egzekwowanie wymogów prawnych w tym zakresie, kontrola przestrzegania regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy 

2. Opracowywanie oceny oddziaływania na środowisko wszystkich przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności na wody podziemne, wraz z dokumentacją 
hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem takiej inwestycji 

Brak umocowania prawnego „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód 
podziemnych RE Kielce”oraz dodatku do „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji 
(RE) w tym GZWP 417 Kielce” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Kielce (brak aktu prawa miejscowego wydanego przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego na wniosek Wód Polskich, ustanawiającego formalnie strefy 
ochronne wód) kwalifikuje ten dokument jako materiał pomocniczy. Zawarte w nim zapisy można 
traktować jako rozwiązania preferencyjne, stanowiące przykłady dobrych praktyk chroniących 
zasoby i jakość wód podziemnych. 
 
5.5. Warunki klimatyczne 

W podziale Polski na regiony klimatyczne wg Okołowicza W. i Martyn D.16 miasto Kielce leży 
w granicy Regionu Małopolskiego wraz ze Świętokrzyskim, z wyraźnie większym wpływem 
oceanicznym na zachodzie. Zgodnie z regionalizacją rolniczo – klimatyczną wg R. Gumińskiego17 
opisywany obszar leży w północnej części Dzielnicy XV, czyli Częstochowsko – Kieleckiej. Biorąc pod 
uwagę oba podziały opisywany teren zalicza się do obszarów wyżynnych, które charakteryzują się 
podwyższonym opadem, niższą temperaturą powietrza i mniejszymi jej amplitudami, nieco krótszym 
okresem wegetacyjnym, dłuższym czasem zalegania pokrywy śnieżnej i większą prędkością wiatrów w 
stosunku do regionów sąsiednich. W skrócie klimat ten można określić jako nieco ostrzejszy od klimatu 
niżu i znacznie łagodniejszy od klimatu gór.  

Według danych pochodzących z najbliżej zlokalizowanej stacji meteorologicznej w Sukowie parametry 
poszczególnych wskaźników klimatycznych przedstawiają się następująco: 

Charakterystyki klimatyczne Wartości 

średnia roczna  temperatura powietrza (za lata 1971-2005 Stacja 
Suków) 

+ 7.80 C 

średnie roczne nasłonecznienie 4,4÷÷÷÷4,5 godzin dziennie 

długość okresu wegetacji od 200 do 215 dni 

średnia wilgotność względna powietrza 80% 

roczna wysokość opadów 724 mm 

średni okres zalegania pokrywy śnieżnej 86 dni 

w skali roku przewaga wiatrów zachodnich, o średniej prędkości V 
= 3,3 m/s, 

16,5% – 17,0% 

Tab. 2 Podstawowe elementy klimatu miasta Kielce18. 

 

16 Okołowicz W., Martyn D., 1984, Regiony klimatyczne. [W:] Atlas Geograficzny Polski. PPWK, Warszawa 
17Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrograficzny 
18Praca zbiorowa (red.) Szulczewska B., 2009, Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, SGGW, Warszawa 
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W Planie Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 203019 znajduje się mapa z 
wyznaczonymi obszarami wrażliwości miasta, analizowane obszary na tej mapie zostały 
zakwalifikowany jako: 
- teren przy ul. Ciekockiej- część zachodnia od al. Solidarności jako obiekty i tereny usług publicznych 
o swobodnej lokalizacji, udział powierzchni biologicznie czynnej na tym terenie wynosi 59%, tereny 
uszczelnione zajmują 40%; wschodnia część jako tereny otwarte, część środkowa od północy i wzdłuż 
ul. Świerczyńskiej jako osiedla zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej; udział powierzchni 
biologicznie czynnej na tym terenie wynosi 94%, tereny uszczelnione zajmują 14%; 
- Psie Górki jako osiedla zabudowy jednorodzinnej intensywnej, udział powierzchni biologicznie 
czynnej na tym terenie wynosi 52%, tereny uszczelnione zajmują 45%; 
- teren w narożniku ul. Daleszyckiej i ul. Prostej w części zachodniej jako osnowa przyrodnicza miasta 
teren otwarty, udział powierzchni bilogicznie czynnej wynosi 80%, tereny uszczelnione zajmują 19%, 
od wschodu teren otwarty, udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 100%, niewielki północny 
fragment jako obszar zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej udział powierzchni bilogicznie czynnej 
wynosi 52%, tereny uszczelnione zajmują 45%. 
W ww. dokumencie jako najbardziej groźne dla Miasta Kielce zjawiska związane ze zmianami klimatu 
podaje się: upały, fale upałów, fale chłodu, susze, intensywne opady, wiatr i burze. Zjawiska te stanowią 
poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta oraz zdrowia i życia jego mieszkańców. 
Znajduje to odzwierciedlenie w obserwowanych w wieloleciu 1981–2015 zmianach warunków 
klimatycznych. Prognozy zmian klimatu dla Kielc na podstawie modeli klimatycznych, opracowanych 
na podstawie danych meteorologicznych z wielolecia 1981–2015, wskazują, że w perspektywie do roku 
2050 należy się spodziewać pogłębienia tendencji zmian omawianych zjawisk klimatycznych 
zaobserwowanych w przeszłości. Modele wskazują, że:  

1. W odniesieniu do zmian charakterystyk temperaturowych prognozowany jest wzrost temperatury 
średniorocznej. Prognozowany jest wzrost temperatur w miesiącach zimowych. Stosunkowo słaby trend 
(lub jego brak) występuje dla kwietnia, maja, czerwca i lipca oraz września.  

2. Do roku 2050 przewidywany jest wzrost temperatur maksymalnych w okresie letnim. Zwiększy 
się liczba dni upalnych. Zwiększy się liczba fal upałów. Średni czas trwania fal upałów ulegnie w bardzo 
nieznacznym zmianom w stosunku do klimatu bieżącego. Wzrośnie liczba dni gorących oraz liczba 
okresów o długości przynajmniej 5 dni z temperaturą maksymalną >25℃. Nieznacznie wzrośnie czas 
trwania okresów o długości przynajmniej 5 dni z temperaturą maksymalną >25℃ w roku. Wzrośnie 
liczba nocy tropikalnych (temperatura minimalna dobowa ≥20°C). 

3. Prognozowane jest osłabienie niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem niskich tem-
peratur w okresie zimowym. Liczba dni mroźnych z temperaturą maksymalną poniżej 0℃ oraz liczba 
dni z temperaturą minimalną poniżej -10℃ ulegnie zmniejszeniu. 

4. Prognozowana liczba dni mroźnychw ciągu roku ulegnie zmniejszeniu, w szczególności 
zmniejszy się ilość okresów przymrozkowych, trwających przynajmniej 5 dni. Prognozowane jest 
również zmniejszenie się liczby dni z przejściem temperatury przez 0℃.  

5. Prognozowane jest znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury śred-
niodobowej <17℃ oraz nieznaczne zwiększenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury 
średniodobowej >27℃, co oznacza zmniejszone zapotrzebowanie na energię w miesiącach zimo-wych 
i nieco zwiększonew miesiącach letnich. 

 
19 Uchwała Nr XX/351/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. 
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6. Prognozowane jest zwiększenie się liczby dni z temperaturą średniodobową >10℃, co jest wskaź-
nikiem wydłużenia okresu wegetacyjnego niektórych roślin. 

7. Dla charakterystyk opadowych prognozowany jest wzrost zarówno liczbydni z opadem, jak i 
wyso-kość sumy rocznej opadu w horyzoncie do roku 2050. Prognozowany jest wzrost miesięcznej 
sumy opadu zwłaszcza w chłodnej porze roku. 

8. Narażenie na opad ekstremalny w horyzoncie do roku 2050 nieznacznie wrasta, co wyraża się 
wzrostem liczby dni z opadem ≥10 mm/di liczby dni z opadem ≥20 mm/d. 

9. W odniesieniu do zagrożeniasuszą w horyzoncie do roku 2050 prognozy nie wskazują na istotne 
zmiany w stosunku do stanu obecnego. 

Wrażliwość miasta na zmiany klimatu jest cechą w miarę statyczną, gdyż zdeterminowana jest 
trwałymi fizycznymi elementami miasta. Jednym z tych stałych elementów jest struktura funkcjonalno-
przestrzenna. Uwzględnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej w ocenie wrażliwości miasta 
uzasadnione jest przestrzennym zróżnicowaniem w reagowaniu na zjawiska klimatyczne. 
Zróżnicowanie to jest przede wszystkim zależne od proporcji terenów zabudowanych i terenów 
biologicznie czynnych oraz form − architektonicznej i urbanistycznej − ściśle związanych z funkcją 
zabudowy. Dokonanie analizy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta pozwala nie tylko 
zidentyfikować miejsca wrażliwe, ale także wskazuje miejsca przyszłych interwencji adaptacyjnych. 
Kategorie terenów o różnej wrażliwości stanowią podstawowy wyróżnik struktury miejskiej. Są to: 
tereny zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywności (tereny zwartej zabudowy historycznej, 
tereny ozwartej zabudowie śródmiejskiej – kwartałowej, tereny osiedli mieszkaniowych – tzw. 
blokowiska), tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (osiedla intensywnej zabudowy 
jednorodzinnej, osiedla zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, zabudowa jednorodzinna 
rozproszona), tereny usług o swobodnej lokalizacji (tereny i obiekty usług publicznych, zdrowia, 
oświaty, kultury, nauki itp.), tereny przemysłowe i handlowe (tereny produkcyjne, składowe, w tym 
tereny kolejowe, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe), tereny niezabudowane (tereny 
przyrodniczej osnowy miasta, tereny otwarte).  

W Kielcach najbardziej wrażliwymi sektorami są: 

1. Sektor zdrowia publicznego, populacja miasta jest najbardziej wrażliwa na upały i mrozy, 
koncen-trację zanieczyszczeń powietrza, a także nawalne opady i burze. Do komponentów szczególnie 
wrażliwych na ekstremalne warunki pogodowe należy przede wszystkim zaliczyć osoby przewlekle 
chore, dzieci poniżej 5 lat, osoby powyżej 65 roku życia. Ekstremalne warunki pogodowe są uciążliwe 
i stwarzają zagrożenie również dla osób niepełnosprawnych z ograniczoną mobilnością, bezdomnych, 
jak i dla całej populacji miasta.  

2. Sektor gospodarki wodnej, w którym najwrażliwszym elementem jest gospodarka wodami 
opado-wymi, w szczególności podatnym na deszcze nawalne, skutkujące podtopieniami (powodziami 
miej-skimi). Na gwałtowne opady wrażliwy jest również system gospodarki ściekowej i infrastruktura 
przeciwpowodziowa. Systemzaopatrzenia w wodę jest natomiast wrażliwy nasusze.  

3. Gospodarka przestrzenna i planowanie przestrzenne, które wytyczają kierunki rozwoju miasta i 
roz-mieszczenie terenów inwestycyjnych oraz podstawowych obszarów funkcjonalnych. Przeznaczenie 
terenów, ich struktura funkcjonalno-przestrzenna i sposób zagospodarowania podlegają wpływowi 
zjawisk klimatycznych. Są także czynnikiem modyfikującym klimat w mieście. Gospodarka i plano-
wanie przestrzenne wpływają na wrażliwość innych sektorów, np. na sektor zdrowia publicznego–
zagospodarowanie przestrzenne ma konsekwencje w odczuwalnych skutkach występowania zjawisk 
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pogodowych lub gospodarki wodnej – wpływa na reagowanie infrastruktury na nawalne deszcze. 
Dlatego też wrażliwość sektora oceniono jako wysoką.  

4. Różnorodność biologiczna, której komponenty (obszary chronione i obiekty przyrodnicze, 
korytarze ekologiczne, inne obszary o wysokich walorach przyrodniczych) są w pewnym niewielkim 
stopniu wrażliwe na niemal wszystkie rozpatrywane zjawiska klimatyczne, przy czym w stopniu 
średnim nadługotrwałe okresy bezopadowe, także z towarzyszącą wysoką temperaturą, podwyższone 
koncentracje zanieczyszczeń powietrza oraz silne wiatry i burze. Sektory te wymagają pilnych działań 
adaptacyjnych. 

Podatność na zmiany klimatu gospodarki przestrzennej związana jest z następującymi zjawiskami: 
zakłóceniami cyrkulacji powietrza, opadami, upałami i powodziami. Spodziewane zmiany klimatu będą 
miały wpływ na działania podejmowane w tym sektorze. Podatność Kielc uwarunkowana jest 
przestrzennym rozmieszczeniem elementów tworzących strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta – 
przeznaczeniem i funkcjonowaniem terenów, układu i intensywnością zabudowy oraz liczbą i strukturą 
wiekową mieszkańców. Na współczesną strukturę funkcjonalno-przestrzenną Kielc znaczący wpływ 
miały: historyczny układ starej tkanki miejskiej, cechy rzeźby terenu w tym układ dolin rzecznych, sieć 
transportowa (drogi, koleje). Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
pokrywają w Kielcach około 18% powierzchni miasta (22,4% powierzchni miasta bez lasów). Oznacza 
to, że większość inwestycji w mieście prowadzona jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. 
Często nie są one zgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Kielc i nie dają możliwości na zastosowanie spójnej strategii adaptacyjnej na terenach nie posiadających 
planów miejscowych. Decyzje o warunkach zabudowy sprzyjają rozpraszaniu zabudowy i 
ekstensywnemu wykorzystaniu przestrzeni, powodują straty cennych przyrodniczo terenów w mieście 
w jego otoczeniu, stwarzają bariery dla inwestycji publicznych oraz inwestycji prywatnych, utrudniając 
modernizację miasta i kształtowanie przestrzeni publicznych oraz realizację polityki przestrzennej. Brak 
MPZP jako ważnego narzędzia adaptacji do zmian klimatu w znacznym stopniu decyduje o podatności 
miasta na zjawiska klimatyczne i ich pochodne. Podatność na wystąpienie powodzi dotyczy tych 
rejonów Kielc, które odznaczają się znacznym udziałem terenów zalewowych i znajdują się w dolinach 
rzecznych. Podatność na powodzie miejskie występujące po długotrwałych lub obfitych opadach 
dotyczy także terenów o dużym udziale powierzchni uszczelnionych, gdzie kanalizacja nie ma 
wystarczającej przepustowości. Planowanie i wprowadzanie nowej zabudowy na terenach narażonych 
na powódź potęguje ich podatność na zmiany klimatu, zmniejszając ich potencjał adaptacyjny. Dotyczy 
to przede wszystkim Białogonu oraz terenów położonych w dolinach rzek Silnicy, Bobrzy i Sufragańca. 
Podatność na zakłócenia cyrkulacji powietrza i na zagrożenie powodzią związana jest także z niew-
starczającym uwzględnieniem w planowaniu przestrzennym (m.in. w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Kielc) rozwiązań systemowych, polegających m.in. na 
wyznaczeniu terenów pełniących rolę zielono-błękitnej infrastruktury z odpowiednimi ustaleniami dla 
tych terenów, chroniącymi je przed zainwestowaniem. Dotyczy to także podsystemu klimatycznego 
miasta, czyli terenów wspomagających przewietrzanie i regenerację powietrza w Kielcach. 
Powstawanie zastoisk zanieczyszczonego powietrza w niżej położonych częściach miasta jest także 
konsekwencją braku zaplanowanego systemu wentylacji miasta i ustalonych zasad zagospodarowania 
terenów pełniących funkcje klimatyczne. Podatność związana z upałami ma związek ze strukturą 
funkcjonalno-przestrzenną Kielc. Terenami o największej podatności na wysokie temperatury 
powietrza, gdzie obserwowane jest zjawisko miejskiej wyspy ciepła są: tereny zabudowy 
mieszkaniowej o wysokiej intensywności, a przede wszystkim ten rejony miasta, w tym tereny 
przemysłowe i handlowe, gdzie udział powierzchni biologicznie czynnej jest niski – mniejszy niż 25%. 
Podatność miasta jest ściśle związana z zasadami zagospodarowania miasta i wyposażenia go w 
infrastrukturę komunikacyjną i inżynieryjną (media), z przeznaczeniem terenów na różne funkcje, które 
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ustalane są w dokumentach planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
prze-strzennego miasta i w planach miejscowych). 

Powyższa charakterystyka warunków termicznych, wilgotnościowych, opadowych i wietrznych 
dotyczy całego regionu. Zmienne warunki fizjograficzne (głównie rzeźba terenu oraz jego pokrycie) 
powodują pewne lokalne zróżnicowanie klimatu. Na tej podstawie w obrębie projektu zmiany Nr 13 
Studium wyróżniono jednostkę topoklimatyczną przyporządkowaną obszarom zabudowanym. 
Charakteryzuje się ona bardziej skontrastowanym przebiegiem temperatury i wilgotności względnej 
powietrza, zmniejszonymi prędkościami wiatru oraz zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza w 
stosunku do terenów otwartych.  

Na terenie Psich Górek na zachodnich i wschodnich obrzeżach występuje topoklimat określany jako 
niekorzystny ze względu na udział terenów zabudowanych, w części środkowej topoklimat o średnich 
uwarunkowaniach klimatycznych. 
Rejon ul. Ciekockiej północno - zachodni marginalny fragment ma topoklimat o dobrych 
uwarunkowaniach klimatycznych, na reszcie tego obszaru występuje topoklimat o średnich 
uwarunkowaniach klimatycznych.  
Teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej ma topoklimat o średnich uwarunkowaniach 
klimatycznych. 

Rodzaj topoklimatu Charakterystyka 

Topoklimat niekorzystny 
ze względu na udział 
terenów zabudowanych 

Występuje na obszarach zwartej zabudowy. Cechują go niekorzystne warunki solarne,  zwiększona 
amplituda temperatur oraz utrudnione przewietrzanie, a ponadto krótszy okres zalegania pokrywy 
śnieżnej. Na niekorzystne warunki wpływa przede wszystkim ograniczona wymiana powietrza, 
zwłaszcza przy braku sąsiedztwa terenów dynamizujących tę  wymianę oraz zwiększona liczba jąder 
kondensacji.    

Topoklimat o średnich 
uwarunkowaniach 
klimatycznych 

Występuje na obszarze płaskim o spadku terenu do 5%, średnich warunkach usłonecznienia, 
temperatury powietrza, dobrych warunkach wilgotnościowych i bardzo dobrych warunkach 
kontrastów temperaturowych i wilgotności względnej powietrza oraz stosunkowo dobrych 
uwarunkowaniach sanitarnych powietrza. Ten typ topoklimatu występuje większymi fragmentami 
na obszarze W, NW, S i W części miasta. Posiada on najbardziej korzystne warunki dla potrzeb 
budownictwa mieszkaniowego (osiedlowego o wielofunkcyjnej strukturze architektonicznej) 

Topoklimat korzystny Występuje na obszarze zboczy o ekspozycji S, SW, SE, W, E o nachyleniu od 5 do 8% , które 
posiadają dobre warunki usłonecznienia, temperatury powietrza, przewietrzania, niewielką 
częstotliwość występowania mgieł w ciągu roku, krótszy okres zalegania pokrywy śnieżnej i dobre 
warunki sanitarne powietrza. Ten typ topoklimatu występuje większymi fragmentami na obszarze 
osiedla: Karczówka, Szydłówek, Na Stoku, Świętokrzyskiego, Pod Telegrafem.  

Niniejszy teren posiada najbardziej korzystne warunki dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, 
oraz nieuciążliwych środowiskowo inwestycji  i lokalizacji ogródków działkowych oraz obiektów 
infrastruktury społecznej.  

Tab. 3 Charakterystyka topoklimatu na obszarze opracowania12 
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Ryc. 10 Warunki topoklimatyczne20. 

 

5.6. Jakość powietrza atmosferycznego  

W Kielcach poziomy zanieczyszczeń większości badanych substancji w powietrzu (m. in. NO2, 
SO2, Pb, Cd) zaklasyfikowane zostały do kategorii A, jednak ze względu na przekroczenie 
dopuszczalnych wartości dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenów (BaP), Kielce ostatecznie 
uzyskały klasę ogólną C. Natomiast pod względem dotrzymania poziomu docelowegoi równocześnie 
przekroczenie poziomu docelowego ozonu Kielce otrzymały odpowiednio klasę C i klasę D2. 
Wpływ na stan powietrza przedmiotowego terenu wywierają głównie zanieczyszczenia będące 
skutkiem ogrzewania budynków w sezonie zimowym oraz zanieczyszczenia komunikacyjne, 
pochodzące z tras samochodowych o wysokiej intensywności ruchu (al. Solidarności, ul. Wojska 
Polskiego). Na terenie opracowania źródło zanieczyszczeń stanowi przede wszystkim transport 

 
20Praca zbiorowa (red.) Szulczewska B., 2009, Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce - aktualizacja, SGGW Warszawa 
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oraz kotłownie indywidualne (emisja niska).  
Dokładny poziom imisji zanieczyszczeń jest jednak nieznany (brak stacji monitoringowej 

zlokalizowanej bezpośrednio na obszarze opracowania).  
 

Nazwa i kod strefy dla celów 
oceny jakości powietrza pod 
kątem zawartości SO2, 
NO2, NOx, CO, c6H6, O3, 
pyłu zawieszonego pM10, 
pb, As, cd, Ni i B(a)pw pyle 
pM10 oraz pyłu pM2,5 

Obszar strefy Powierzchnia 
w km 

Liczba 
mieszkańców 
w strefie 

miasto Kielce PL 2601 Kielce – 
miasto  
na prawach  
powiatu 
 

110 196 335 

Zaprezentowane poniżej oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref są wynikiem 
badań prowadzonych na terenie miasta Kielce i zaprezentowanych w opracowaniu pt. „Roczna 
ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2019”. 
Poniżej przytoczono wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. m

iasto K
ielce 

Zanieczyszczenia dla których dokonuje się 
klasyfikacji strefy 

Symbol klasy wynikowej 

Dwutlenek azotu (NO2) A 
Dwutlenek siarki (SO2) A 

Tlenek węgla (CO) A 
Benzen (C6H6) A 

Ozon (O3) C,D2 
Pył (PM10) C, 24 godz.- C; rok A 

Pył (PM2,5) A-faza I, C-faza II 

Benzo(a)piren C 
Kadm (Cd) – metal ciężki zawarty w pyle 
zawieszonym PM10 

A 

Nikiel (Ni) – metal ciężki zawarty w pyle 
zawieszonym PM10 

A 

Ołów (Pb) – metal ciężki zawarty w pyle 
zawieszonym PM10 

A 

Arsen (As) – metal ciężki zawarty w pyle 
zawieszonym PM10 

A 

Tab. 6 Klasyfikacja stref na terenie miasta Kielce dla poszczególnych zanieczyszczeń21 
Objaśnienia:  
Strefa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych. 

 
21 Praca zbiorowa, 2017, Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa 
świętokrzyskiego w roku 2017, WIOŚ 
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Strefa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczając poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji. W przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – 
poziomy dopuszczalne, docelowe. 
Na terenie Kielc znajdują się 3 automatyczne stacje pomiarowe przy ul. Kusocińskiego, ul. Targowej i 
ul. Warszawskiej. Na terenie opracowania nie ma stacji pomiarowej. 
Uzasadnieniem dokonanej oceny jakości powietrza za 2019 rok w zakresie zanieczyszczenia pyłem 
zawieszonym PM10 są następujące ilości przekroczeń norm dla strefy miasta Kielce- 48 dób 
z przekroczeniami na 35 dozwolonych, na stanowisku pomiarowym w Kielcach, zlokalizowanym przy 
ul. Kusocińskiego. Wartość średnia roczna dla pyłu PM10 na tym stanowisku była dotrzymana 
i wynosiła 32 μg/m3 przy normie 40 μg/m3. W strefie miasto Kielce przekroczenia dobowych stężeń 
pyłu PM10 występowały na całym terenie. 
Strefie miasto Kielce nadano klasę A ze względu na brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 
fazy I (25 μg/m3). Analiza średnich rocznych stężeń pyłu PM2,5 w latach 2010-2019 wskazuje trend 
spadkowy tego zanieczyszczenia począwszy od 2013 r. W wyniku oceny pod względem dotrzymywania 
poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla fazy II (20 μg/m3– poziom, który ma być osiągnięty do 2020 
roku) obie strefy uzyskały klasę C1. W strefie miasta Kielce przekroczenie średniorocznego stężenia 
pyłu PM2,5 (faza II) występowały na znacznym terenie, głównie w obszarach zabudowanych w rejonie 
centrum, północnym, wschodnim oraz na kierunku południowo-zachodnim. 
Analiza wyników pomiarów ołowiu, arsenu, kadmu, SO2 i niklu wskazuje, że zanieczyszczenia te 
osiągają niskie stężenia nie przekraczające  poziomu dopuszczalnego.  
Pod względem zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, strefie miasta Kielce nadano status klasy 
C. Na stanowisku pomiarowym w Kielcach średnia roczna wartość stężenia B(a)P przy ul. Targowej 
wynosiła 5ng/m3, natomiast na ul. Kusocińskiego wynosiła 4 ng/m3 co w znacznym stopniu 
przekroczyło poziom docelowy tego zanieczyszczenia wynoszący 1 ng/m3. Analiza wyników pomiarów 
B(a)P od 2010 roku wskazuje, że zanieczyszczenie to utrzymuje się w każdym roku pomiarowym na 
wysokim poziomie. Norma w postaci poziomu docelowego (1 ng/m3) jest bardzo rygorystyczna. 
Przekroczenia obejmują cały teren strefy miasta Kielce.  
Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony zdrowia ludzi powodu 
przekroczeń poziomu dopuszczalnego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 dla stężeń 24-
godzinnych oraz przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Przekroczenie poziomu celu 
długoterminowego określonego dla ozonu skutkowało nadaniem strefom klasy D2.  Przekroczenia norm 
pod kątem ochrony zdrowia ludzi, w zakresie pyłu zawieszonego PM10(24-godzinny poziom 
dopuszczalny) oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10 (poziom docelowy) –klasa C. Ponadto w strefie miasta 
Kielce, również pod kątem ochrony zdrowia ludzi, przekroczony został pył zawieszony PM2,5 (dla 
dodatkowego kryterium: poziom dopuszczalny faza II) –klasa C1. 
Dodatkowa klasyfikacja pod kątem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM2,5 wykazała 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego określonego dla fazy II w strefie miasta Kielce (klasa C1). Dla 
stref ze statusem klasy C, zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska, zarząd województwa 
opracowuje, a sejmik województwa uchwala program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie 
poziomów dopuszczalnych i docelowych w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. Dla stref, w 
których przekraczane są poziomy dopuszczalne integralną część programu ochrony powietrza lub jego 
aktualizacji stanowić ma plan działań krótkoterminowych. Klasa D2 skutkuje natomiast, w myśl art. 91a 
Ustawy, podjęciem długoterminowych działań naprawczych będących celem wojewódzkiego programu 
ochrony środowiska. Pod względem pozostałych zanieczyszczeń strefom nadano status klasy A z uwagi 
na nieprzekraczanie (ponad dozwoloną ilość) poziomu dopuszczalnego i docelowego dla każdej z 
ocenianych substancji. 
Ocena jakości powietrza, według kryterium ochrony roślin, wykonana została dla strefy 
świętokrzyskiej, czyli dla terenów, dla których kryterium to ma zastosowanie. Z oceny wyłączone są 
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miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracje, stąd brak klasyfikacji dla 
miasta Kielce. 
Ustalenie przyczyn występowania wykazanych przekroczeń wartości kryterialnych stężeń wymaga 
szczegółowych analiz studialnych, niemniej już na etapie opracowania rocznej oceny można wstępnie 
podać prawdopodobne przyczyny wystąpienia przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, O3 i B(a)P na 
wskazanych obszarach, a są to: 

• oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków; 

• napływ zanieczyszczeń spoza strefy (trans graniczny charakter zanieczyszczeń); 
• warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu; 

W „Programie ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych”22 jako możliwe do podjęcia działania naprawcze, które pozwolą przyczynić się 
do poprawy jakości powietrza w regionie: 

– Ograniczenie emisji z sektora komunalno- bytowego poprzez likwidację indywidualnych 
systemów grzewczych i podłączenie do sieci cieplnej lub zmianę sposobu ogrzewania; 

– Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego – wskazano wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego poza tereny miejskie; przebudowa i modernizacja dróg; czyszczenie ulic i dróg 
na mokro; tworzenie ścieżek rowerowych i ciągów ruchu pieszego; 

– Ograniczenie emisji niezorganizowanej pochodzącej z zakładów wydobycia i przeróbki 
kruszyw poprzez ograniczenie emisji z transportu materiałów sypkich; ograniczenie emisji 
niezorganizowanej w procesach przeróbki kopalin na obszarach zakładów przeróbczych 
i kopalni odkrywkowych; nasadzenia zieleni wokół obszarów prowadzenia robót przeróbczych 
i otwartych;  składów magazynowych materiałów sypkich; 

– Prowadzenie edukacji ekologicznej; 

– Prowadzenie działań kontrolnych.  
Działania naprawcze, zaproponowane w ww. planie dotyczące planowania przestrzennego: 

– Kształtowanie polityki przestrzennej w sposób sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza 
poprzez: 

– Plany zagospodarowania przestrzennego. Gminy, w których występują przekroczenia  wartości  
dopuszczalnych  pyłu  PM10  i  PM2,5 powinny  mieć  opracowane  plany  zagospodarowania  
przestrzennego.  Zapisy  w tym dokumencie muszą wskazywać na ograniczenie stosowania 
systemów grzewczych, które mają  negatywny  wpływ  na  jakość powietrza  oraz  muszą  
zawierać  ograniczenia w zakresie  lokalizacji  obiektów,  których  funkcjonowanie  wzmoże  
natężenie  ruchu np. centra  handlowe.  Można  w  nich  również  wprowadzać  ograniczenia  w  
zakresie stosowania paliw stałych dla nowych budynków, szczególnie w przypadku, gdy 
możliwe jest podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

– Korytarze przewietrzania miasta w pracach planistycznych. Przy  planowaniu  obszarów  miast  
strefy  świętokrzyskiej  i  miasta  Kielce  należy uwzględniać  zapisy  mówiące  o zachowaniu  
korytarzy  przewietrzania  w  tym  klinów powietrznych. 

Jeśli chodzi o wprowadzenie w zmianie Nr 13 Studium działań naprawczych dla planowania 
przestrzennego analizowane tereny położone są poza centrum miasta, są to w większości tereny otwarte, 
69,6% zmiany Nr 13 Studium zostało przeznaczone pod zieleń, co będzie miało pozytywny wpływ na 
jakość powietrza. W zmianie Nr 13 Studium pozostawiono korytarze ekologiczne w rejonie ul. 
Ciekockiej i Psich Górek, które będą również stanowić korytarze przewietrzania miasta. 
 
 

 

22 Uchwała Sejmiku woj. święt. Nr XXII/291/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. 
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5.7. Hałas 

Hałas ustawowo został określony jako zanieczyszczenie środowiska i dlatego przyjmuje się takie 
same ogólne zasady, obowiązki i formy postępowań związanych z hałasem, jak w pozostałych 
dziedzinach ochrony środowiska. Powszechnie uważa się, że niekorzystne oddziaływanie hałasu 
pojawia się przy emisji powyżej 65 dB. W zależności od rodzaju źródeł wytwarzających hałas rozróżnia 
się następujące rodzaje hałasu środowiskowego: 

hałas komunikacyjny – pochodzący od środków transportu drogowego, szynowego, lotniczego, itp. 

hałas przemysłowy – pochodzący z instalacji przemysłowych, sieci i urządzeń energetycznych, 
zakładów wytwórczych, rzemieślniczych i gastronomiczno- rozrywkowych. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 
w szczególności przez utrzymywanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie oraz zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany. Z wykonanych przez Internoise pomiarów akustycznych przy głównych drogach wynika, 
że przy większości dróg, o podobnych parametrach do drogi na odcinku graniczącym z projektowaną 
zmianą Nr 13 Studium, panuje niekorzystny klimat akustyczny. Zanotowano przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w terenie przy ul. Ciekockiej w zachodniej części sąsiadującej z aleją 
Solidarności w pierwszej linii zabudowy, gdzie w zmianie Nr 13 Studium wyznaczono tereny usługowe 
oraz tereny zieleni miejskiej wyłączony z zabudowy. Na mapie prognozowanych przekroczeń Ldwn23 
zanotowano jedynie przekroczenia poziomu dopuszczalnego w południowo-wschodniej części terenu 
Psie Górki, ale na najnowszej mapie akustycznej 2019 poziom hałasu dopuszczalnego w tym terenie nie 
jest przekroczony. Jest to skutek oddziaływania transportu kołowego, zwłaszcza wysokiego udziału 
pojazdów ciężkich w potoku ruchu. Zauważalna jest znaczna dynamika przyrostu przejazdów pojazdów 
ciężarowych w ostatnich latach. W związku z tym należy umożliwić stosowanie działań 
zmierzających do ochrony akustycznej ludności (budowa ekranów, nakładki z mas typu SMA lub 
porowatych) albo zmiany funkcji terenów graniczących z drogą na tereny nie związane ze stałym 
pobytem ludności.  

Dane dotyczące hałasu pochodzą z opracowania „Mapa akustyczna Miasta Kielce”24.  

Rozkład emisji i imisji hałasu drogowego wyrażone wskaźnikiem LDWN (przedział czasu odniesienia 
równy wszystkim dobom w roku) obrazują poniżej zamieszczone Ryc. 11 i 12. 

 

 
23 Praca zbiorowa, 2013, Mapa akustyczna Miasta Kielce, EKKOM Sp. z o.o., Kraków 
24 Marek Jucewicz Internoise, 2019 Mapa akustyczna dla Miasta Kielce,na zlecenie MZD, Gdańsk 



48 

 

 

 

  



49 

 

 

 

Ryc. 11 Mapa emisji i imisji hałasu drogowego wskaźnik LDWN25 

 

 

 

 

 

25
 Marek Jucewicz Internoise, 2019, Mapa akustyczna dla Miasta Kielce,na zlecenie MZD, Gdańsk 
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Ryc. 12 Mapa emisji i immisji hałasu drogowego wskaźnik LN26 

 

26
 Marek Jucewicz Internoise, 2019, Mapa akustyczna dla Miasta Kielce,na zlecenie MZD, Gdańsk 
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Tab. 6 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez drogi lub pozostałe 
obiekty i działalność będąca źródłem hałasu wyrażone wskaźnikiem LDWN, który to wskaźnik ma 
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem27 

 

 

 

27Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity 
Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 
(wskaźnik LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w 
roku) 
Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
pora dnia dzień noc dzień noc 
Tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

64 59 50 40 

Tereny 
mieszkaniowo – 
usługowe 
Tereny 
rekreacyjno- 
wypoczynkowe 

68 59 55 45 



53 

 

 

Ryc. 13 Mapa prognozowanych przekroczeń Ldwn
28.  

W „Programie ochrony środowiska przed hałasem dla terenów na których poziom hałasu przekracza 
poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych miasta Kielce (plan na lata 2015-2019)”, przyjęty 
Uchwałą nr V/59/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 636) 
w sąsiedztwie zmiany nr 13 znajduje się ul. Wojska Polskiego, gdzie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie do 15 dB, przy alei Solidarności do 15 dB, przy ul. 
Tarnowskiej do 20 dB. Należy jednak zaznaczyć, iż zmiana nr 13 Studium położona jest w pobliżu ww. 
ulic, lecz nie w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Teren położony przy ul. Ciekockiej, umiejscowiony jest 
na nasypie nad aleją Solidarności co powoduje znaczne ograniczenie generowanego przez nią hałasu, a 
zmiana nr 13 nie wprowadza w tym miejscu zabudowę usługową. W ramach niniejszego Programu 
należy wprowadzić dla głównych ciągów komunikacyjnych, ze względu na występowanie największych 
przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu dźwięku w środowisku, następujące wytyczne do 
planowania przestrzennego na terytorium Miasta Kielce: 

1) lokalizowanie nowoprojektowanych dróg klas wyższych od klasy L-lokalnej w sposób 
zapewniający jak najmniejszą ingerencję w tereny podlegające ochronie akustycznej, 

2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej poza zasięgiem uciążliwego hałasu 
komunikacyjnego, a w przypadku dopuszczenia planowanej zabudowy mieszkaniowej w zasięgu 
ponadnormatywnego oddziaływania hałasu należy uwzględnić niżej wymienione warunki: 

• zabudowa mieszkaniowa powinna być zabudową niską, zapewniającą ochronę akustyczną 
całego budynku poprzez zastosowanie ekranów przeciwdźwiękowych, strefowanie lokalizacji 
zabudowy - lokalizowanie obiektów o charakterze niemieszkalnym (np. garaże, obiekty 
handlowe itp.) bliżej źródła dźwięku, które będą stanowić naturalną barierę przeciwdźwiękową 
dla zabudowy chronionej akustycznie, 

 
28 Praca zbiorowa, 2013, Mapa akustyczna Miasta Kielce, EKKOM Sp. z o.o., Kraków 
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Dodatkowo zarządcy dróg w przypadku opiniowania włączenia nowych odcinków dróg do systemu 
komunikacyjnego miasta zobowiązani są uwzględnić wpływ inwestycji na zmianę klimatu 
akustycznego. W celu ochrony przed hałasem istnieje możliwość zastosowania również innych 
rozwiązań, niż stosowane powszechnie ekrany akustyczne. Metodami takimi są np.: zastosowanie 
odpowiedniej organizacji ruchu drogowego, pozwalającej na większą płynność ruchu, co wpływa 
na zmniejszenia natężenia dźwięku emitowanego przez pojazdy, 

• strefowanie zabudowy względem źródła hałasu, polegające na odpowiednim planowaniu 
przestrzennym, oddzielającym tereny chronione akustycznie od źródeł hałasu poprzez tereny 
niewrażliwe na hałas np. zabudowę usługową,  

• odpowiednie kształty, gabaryty oraz odpowiednia orientacja budynków zlokalizowanych w 
pobliżu źródła dźwięku, uniemożliwiająca jego rozprzestrzenianie się, 

• eliminacja niekorzystnych czynników potęgujących hałas np. dużych powierzchni odbijających 
fale akustyczne (beton), 

• podniesienie konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do indywidualnego 
transportu samochodowego, etc. 

 

5.8. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane z niejonizującym 
promieniowaniem elektromagnetycznym (w zakresie częstotliwości od 0 do 300 GHz) jest obecnie 
ustawa – Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 1973).  
Stref o podwyższonej wartości pola elektromagnetycznego można się spodziewać: 

1. wokół linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu 110 kV lub wyższym, natężenia pól 
elektrycznych szybko maleją wraz z oddalaniem się od linii – poniżej 1 kV/m (dopuszczalna 
wg obowiązujących przepisów dla obszarów zabudowy mieszkaniowej) w odległości od 10 do 
30 m licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchnie terenu; 

2. w pobliżu instalacji radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych (anteny telewizyjne, stacje 
bazowe telefonii komórkowej).  

Przez teren opracowania nie są poprowadzone przesyłowe linie elektroenergetyczne najwyższych 
i wysokich napięć. Wszystkie linie średniego napięcia są skablowane, więc ryzyko związane z 
oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i dotyczącego jego składowych elektrycznej i 
magnetycznej nie występuje.  
Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych stacji bazowych telefonii komórkowych, takie 
stacje znajdują się w sąsiedztwie terenów wyznaczonych w zmianie nr 13 studium29. Jak wykazują 
liczne badania naukowe dotyczące oddziaływania promieniowania wynikającego z funkcjonowania 
stacji bazowych telefonii komórkowych, tak naprawdę jeszcze niewiele wiadomo na temat zagrożeń dla 
życia w przypadku długoterminowego narażenia organizmu na działanie promieniowania telefonii 
komórkowej. Z wielu pomiarów wynika, że nowoczesne anteny posiadają nadajniki o mniejszych 
mocach, co przekłada się na zmniejszenie niekorzystnego zasięgu oddziaływania promieniowania 
niejonizującego. 

 
29 http://mapa.btsearch.pl/ 
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Ryc. 14 Stacje bazowe telefonii komórkowych30 

 

 

 
30http://mapa.btsearch.pl/ 
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5.9. Flora 

Kielce i tereny podmiejskie, wg podziału geobotanicznego Polski (Szafer 1972) położone są w Okręgu 
Łysogórskim Krainy Świętokrzyskiej.  

 

Ryc. 15 Położenie zmiany Nr 13 Studium na tle korytarzy i węzłów ekologicznych.  

Tereny wyznaczone jako zmiana Nr 13 Studium, położone są poza korytarzami i węzłami 
ekologicznymi wyznaczonymi w KOChK oraz poza korytarzami dolinnymi rangi krajowej, lokalnej i 
ponadlokalnej. 

Na potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko zmiany nr 1 mpzp „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE 
PSIE GÓRKI” w 2014 r. została sporządzona „Inwentaryzacja i ocena przyrodnicza w granicach 

Zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kielce Śródmieście – Psie Górki” 

31, dostępne jest również opracowanie z 2019 r. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru stanowiska  

dokumentacyjnego obejmującego wzniesienie Góry Słonecznej (Psie Górki) wraz z terenem 

 
31 Przemyski A., 2014 r.,  Inwentaryzacja i ocena przyrodnicza w granicach projektu Zmiany nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE –PSIE GÓRKI”, Kielce 



57 

 

przyległym”32 wszystkie dane dotyczące szaty roślinnej i fauny dotyczące Psich Górek pochodzą z tych 
opracowań. 

 Analiza fitocenoz została przeprowadzona w trakcie badań terenowych na powierzchni 7,8 ha. 
Nazewnictwo syntaksonów przyjęto zgodnie z opracowaniem Matuszkiewicza (2008). Na badanym 
obszarze stwierdzono siedliska przyrodnicze zwane „naturowymi” podlegające ochronie zgodnie z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1302). 

 Największą dynamikę wykazuje zbiorowisko zarośli Rhamno-Prunetea (tzw. czyżnie). Zajmuje 
ono stare wyrobiska skalne, ugorowane powierzchnie, okrajkowe postacie muraw kserotermicznych, a 
także różne postacie traworośli. W odróżnieniu do klasycznych śródpolnych i okrajkowych postaci 
czyżni, spotykanych w regionie świętokrzyskim z obecnością gatunków: śliwa tarnina Prunus spinosa, 
dereń świdwa Cornus sanguinea, róża dzika Rosa canina, trzmielina pospolita Euonymus europaea, 
głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, na analizowanym terenie w skład krzewów wchodzą 
dodatkowo drzewa owocowe: wiśnia pospolita Cerasus vulgaris, śliwa domowa Prunus domestica oraz 
grusza pospolita Pyrus communis, a także ozdobne krzewy: ligustr pospolity Ligustrum vulgare, 
śnieguliczka biała Symphoricarpos albus, dereń jadalny Cornus mas oraz z rodzaju porzeczka Ribes sp. 
i żywotnik Thuja sp. Runo zielne składa się z gatunków łąkowych: krwawnik pospolity Achillea 

millefolium, mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera, komonica zwyczajna Lotus corniculatus, jak i 
mezotroficznych gatunków lasów liściastych: podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, 
barwinek pospolity Vinca minor (stanowisko synantropijne), czy łoczyga pospolita Lapsana communis. 
Obecne są także gatunki roślin ruderalnych: czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, serdecznik 
pospolity Leonurus cardiaca, ślaz zaniedbany Malva neglecta, lucerna siewna Medicago sativa, nawłoć 
późna Solidago gigantea. 

Kolejną fitocenozą na przedmiotowym terenie badań jest zbiorowisko trawiaste fizjonomicznie i 
florystycznie nawiązujące do łąk świeżych (związek Arrhenatherion elatioris). Należy pamiętać, że 
klasycznie łąki wykształcają się w dolinach rzecznych, gdzie dochodzi do okresowych wylewów wód i 
zachodzą słabe procesy torfotwórcze. Zbiorowiska trawiaste na badanym obszarze wykształciły się na 
dawnych polach ornych i przez wiele lat funkcjonują jako użytki zielone. Częściowo z racji na to, że 
teren był intensywnie penetrowany, to flora nawiązuje do zbiorowisk określanych mianem wydepczysk. 
Występują tutaj: tomka wonna Anthoxanthum odoratum, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, 
mietlica pospolita Agrostis capillaris, babka lancetowata Plantago lanceolata, rajgras wyniosły 
Arrhenatherum elatius, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi oraz drżączka średnia Briza media. 

 W miejscach odsłonięć skał dewońskich na skałach wapiennych wykazującymi się 
specyficznymi warunkami mikrosiedliskowymi odnośnie nasłonecznienia i alkalicznego podłoża, 
zaobserwować można zbiorowiska naskalne Potentilletalia caulescentis 8210 będące „naturowymi” z 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1302).  Najbardziej charakterystyczna jest zanokcica murowa Asplenium ruta-

muraria. Towarzyszą jej również: marzanka pagórkowa Asperula cynanchica, krwiściąg mniejszy 
Sanguisorba minor oraz fiołek pagórkowy Viola collina.  

 
32 Przemyski A., 2019 r., „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru stanowiska dokumentacyjnego obejmującego wzniesienie 
Góry Słonecznej (Psie Górki) wraz z terenem przyległym”, Kielce 
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 Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea 6210 wykształcają się głównie na 
nasłonecznionych wierzchowinach i zboczach, na płytkich glebach typu rędziny, zasobnych w węglan 
wapnia. Są to zbiorowiska chronione zamieszczone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1302). 
Panują tu przede wszystkim trawy: stokłosa bezostna Bromus inermis, wiechlina spłaszczona Poa 

compressa, kłosownica pierzasta Brachypodium pinnatum jak i wiele roślin nadających malowniczy 
wygląd murawom: czyściec prosty Stachys recta, czyścica drobnokwiatowa Acinos arvensis, goździk 
kartuzek Dianthus carthusianorum, cieciorka pstra Coronilla varia, szałwia łąkowa Salvia pratensis, 
szałwia okręgowa S. verticillata. Kserofitem rosnącym na wymienionym zbiorowisku jest także będący 
pod ochroną dzwonek syberyjski Campanula sibirica - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). 

 Na „Psich Górkach” niewielkie powierzchnie zajmują zbiorowiska ruderalne, których ekologia 
jest dość mało poznana. Rozwijają się na glebach zmienionych przez człowieka, odznaczając się 
zwiększoną zasobnością azotanów. Wśród tej fitocenozy można wymienić: lnicę pospolitą Linaria 

vulgaris, pokrzywę zwyczajną Urtica dioica, podbiał pospolity Tussilago farfara, wrotycz pospolity 
Tanacetum vulgare. Częściowo pokryty jest zakrzewieniami bzu czarnego Sambucus nigra, jeżyny 
popielicy Rubus caesius, lilaka pospolitego Syringa vulgaris, a także drzewami owocowymi m.in. 
czeremcha amerykańska Padus serotina, jabłoń domowa Malus domestica. 

Na badanym obszarze stwierdzono 192 gatunki roślin naczyniowych. Analizując warunki siedliskowe 
można podzielić zaobserwowane gatunki na grupy ekologiczne. Wyraźnie zaznacza się przewaga roślin 
synantropijnych (S) w liczbie 87 stanowiące ponad 45% flory z opisywanego terenu. Kolejne to: łąkowe 
(Ł) – 39, muraw kserotermicznych i ciepłolubnych zbiorowisk okrajkowych (K) – 30, leśno-zaroślowe 
(L) – 20, muraw piaszczystych (Pia) – 5, gatunki ubogich muraw i psiar (M i P) – 2 oraz szczelin 
skalnych (Szcz) - 1. Do nieustalonej przynależności fitosocjologicznej zakwalifikowano 3 gatunków 
opisane symbolem „Nie”. Dodatkowo 4 gatunki przynależą do więcej niż jednej grupy (tab.1). 

Wśród stwierdzonych gatunków jeden objęty jest ochroną ścisłą, a także wymaga ochrony czynnej: 
dzwonek syberyjski Campanula sibirica zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). Nie odnotowano 
gatunków „naturowych” wymienionych w załączniku nr 3 według Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1302). 
Na Wyżynie Małopolskiej stwierdzono jeden gatunek o niskim ryzyku zagrożenia: szparag lekarski 
Asparagus officinalis należący do kategorii NT (bliski zagrożenia). 

 Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru i brak sprzyjających siedlisk biota grzybów 
wielkoowocnikowych jest uboga. Stwierdzono następujące gatunki zasiedlające gleby: 

1. Cortinarius sp. – Zasłonak 

3. Hygrocybe conica – Wilgotnica czerniejąca 

5. Russula cyanoxantha – Gołąbek modrożółty 

6. Russula puellaris  - Gołąbek skromny 

7. Russula vesca – Gołąbek jadalny.  
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 Nie stwierdzono grzybów chronionych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 

Niewątpliwym walorem fitosocjologicznym jest bardzo duże zróżnicowanie siedliskowe zbiorowisk 
roślinnych na Psich Górkach (roślinność naskalna, zaroślowa, murawowa, odłogi i ugory). Jak na tak 
mały obszar, jest to warte podkreślenia. Najcenniejsze są w tym przypadku: wapienne ściany skalne ze 
zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis (kod 8210), chronione Dyrektywą Siedliskową UE (Dz. U. 
UE 15/t. 2, L206/7; Dz. U. 2014, poz. 1713). Walory florystyczne to przede wszystkim 219 gatunków 
roślin naczyniowych, z których najcenniejsza jest obecność takich, jak:  

• Dzwonek syberyjski Campanula sibirica – objęty ścisłą  ochroną  gatunkową, stwierdzony  na  
cienkiej  warstwie  próchnicy  zalegającej  w  szczelinach skalnych. Preferuje miejsca dobrze 
naświetlone, zasobne w węglan wapnia;  

• Marzanka pagórkowa Asperula cynanchica – gatunek bliski zagrożenia w skali kraju (kat. NT), 
stwierdzona na zeutrofizowanych murawach kserotermicznych;  

• Tobołki przerosłe Thlaspi perfoliatum – gatunek bliski zagrożenia w skali kraju (kat. NT), 
podawany z literatury; preferuje ugory i kamieniste przydroża;  

• Klon  polny  Acer  campestre  –  gatunek drzewa o niewielkim stopniu zagrożenia (kat. LC) w 
skali regionu; stwierdzony w północno-zachodniej części obszaru badań (fot. 7);  

• Szparag lekarski Asparagus officinalis – na Wyżynie Małopolskiej osiąga status bliski 
zagrożenia (kat. NT);  preferuje  suche siedliska  i świetliste zarośla, stwierdzony w południowo-
wschodniej części terenu badań; 

 
Florę mszaków, czyli brioflorę, reprezentuje 11 gatunków, z czego największy walor  
ma występowanie objętych ochroną częściową (Dz. U. 2014 poz. 1409) mokradłoszki  
zaostrzonej Calliergonella cuspidata oraz jodłówki pospolitej Abietinella abietina. Myko- i lichenobiota 
badanego terenu to 9 gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz 22 porostów. Walorem jest znaczne 
zróżnicowanie jakościowe, chociaż brak wśród nich taksonów chronionych. Obecne są natomiast 
gatunki zagrożone w regionie: kopułek śnieżny Camarophyllus virgineus (Łuszczyński 2002)  
i zagrożone w kraju: jaskrawiec czarnomiseczkowy Caloplaca variabilis, łuskotek popielaty 
Catapyrenium cinereum, garbatka niebiesko-czarna Toninia sedifolia (Cieśliński i in. 2006). 
 
Do kryterium oceny walorów konkretnego terenu a przy tym określeniu stopnia atrakcyjności należą 
m.in.: 

• Obecność gatunków rzadkich i zagrożonych w skali kraju jak i regionu; 
• Występowanie ekosystemów i gatunków „naturowych”  wymienionych w załączniku nr 3 

według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 
lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1302); 

• Obecność gatunków roślin interesujących z ekologicznego, taksonomicznego, geograficznego  
i historycznego punktu widzenia (np. relikty, endemity, rzadkie grupy ekologiczne, gatunki  
o wąskich skalach ekologicznych, taksony monotypowe itp.);  

• Bogactwo i różnorodność flory. 
Przyjmując powyższe kryteria należy stwierdzić, iż na obserwowanym terenie „Psie Górki” stwierdzono 
występowanie jednego gatunku - Campanula sibirica - objętego ochroną ścisłą zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). Na inwentaryzowanym terenie obecne są gatunki zamieszczone na 
regionalnej (Bróż, Przemyski 2009) i krajowej liście roślin zagrożonych (Kaźmierczakowa i in. 2016), 
a także w Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października  2014  r.  w  sprawie  ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409):  
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Nie odnotowano gatunków „naturowych” wymienionych w załączniku nr 3 według Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1302). 

Stwierdzono zbiorowiska określane jako „naturowe” z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1302). 
Są to: murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea 6210 oraz wapienne ściany skalne ze 
zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 8210. 

Generalnie należy stwierdzić, że oprócz najbardziej wyniesionego obszaru z wychodniami skał 
wapiennych i murawami kserotermicznymi, pozostałe tereny są mało atrakcyjne botanicznie. 

 

Ryc. 15 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej na Psich Górkach 

Dane dotyczące flory części zmiany Nr 13 w rejonie ul. Ciekockiej pochodzą z „Inwentaryzacji 

przyrodniczej terenu należącego do Pasma Grzbietu Szydłówkowskiego”33, która obejmuje część 
Wzgórz Szydłówkowskich wraz z Górą Szydłówkowską (328,1 m n.p.m). Zbiorowiska roślinne obecne 
na analizowanym terenie badań to mozaika zarośli ze znacznym udziałem tarniny Prunus spinosa i róż 
Rosa sp., wraz z zarastającymi murawami kserotermicznymi, ugorami i użytkami zielonymi. 
Odnotowano tu 256 gatunków roślin naczyniowych, 5 gatunków mchów, 4 gatunki grzybów 
wielkoowocnikowych i 9 gatunków porostów. Znaczną część obszaru stanowią zarośla z klasy 
Rhamno-Prunetea. Funkcjonalnie związane są z lasem jako zbiorowisko otulinowe, bądź jako 
zakrzewienia śródpolne, które na omawianym terenie przybierają postać kęp i pasów. Miejscami tworzą 
zwarte, trudne do przejścia skupienia. Tworzą je głównie krzewy: głóg jednoszyjkowy Crataegus 

 

33
 Przemyski A., 2019 r. „Inwentaryzacja przyrodnicza terenu należącego do Pasma Grzbietu Szydłówkowskiego”, Kielce 
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monogyna, dereń świdwa Cornus sanguinea, berberys zwyczajny Berberis vulgaris, śliwa tarnina 
Prunus spinosa, różne gatunki róż – róża dzika Rosa canina, r. sina R. dumalis, r. pomarszczona R. 

rugosa, kalina koralowa Viburnum opulus, ligustr pospolity Ligustrum vulgare. W runie spotyka się 
jeżynę popielicę Rubus caesius. Ponadto równie często spotyka się mozaikę ugorów, odłogów i muraw 
kserotermicznych z klasy Festuco – Brometea zarastające przez zbiorowiska krzewiaste, a także 
samosiejkami zadrzewień. Znaleźć można tu takie gatunki obecne na murawach, tj. Tymotka Boehmera 
Phleum phleoides, babka średnia Plantago media, czyściec prosty Stachys recta, pięciornik piaskowy 
Potentilla arenaria, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, czosnek zielonawy Allium oleraceum, 
turzyca wiosenna Carex caryophyllea, rzepik pospolity Agrimonia eupatoria czy wonny A. procera, ale 
również gatunki łąkowe, np. krwawnik pospolity Achillea millefolium, chaber łąkowy Centaurea jacea, 
kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, brodawnik 
zwyczajny Leontodon hispdus. Pojawiają się rośliny segetalne, czyli sierpnica pospolita Falcaria 

vulgaris, cykoria podróżnik Cichorium intybus, powój polny Convolvulus arvensis, gwiazdnica 
pospolita Stellaria media. Ekspansywny charakter wykazuje trzcinnik piaskowy Calamagrostis 

epigejos, jeżyny Rubus spp. oraz śliwa tarnina Prunus spinosa. Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-

Brometea zgodnie z Załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 
r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty 
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary 
Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713) murawy kserotermiczne zaliczane są do siedlisk przyrodniczych 
6210, jednak ze względu na fizjonomię nie można ich zaliczyć do tzw. „naturowych”. Na 
inwentaryzowanym terenie obecne są ponadto użytki zielone, które tworzą różne gatunki z rodzaju 
wiechlina Poa spp., tomka wonna Anthoxanthum odoratum, kostrzewa czerwona Festuca rubra, 
stokłosa bezostna Bromus inermis oraz rośliny motylkowe: komonica zwyczajna Lotus corniculatus, 

cieciorka pstra Coronilla varia, groszek bulwiasty Lathyrus tuberosus, lucerna sierpowata Medicago 

falcata, l. siewna M. sativa, l. nerkowata M. lupulina, l. pośrednia M. xvaria (fot. 5). W zachodniej 
części terenu badań na użytkach zielonych znajdują się pomnikowe dęby szypułkowe Quercus robur. 
Obecna zabudowa, a co za tym idzie wzrost żyzności podłoża, może stwarzać warunki do pojawiania 
się roślinności ruderalnej w sąsiedztwie budynków, np. glistnik jaskółcze ziele Chelidonium majus, 
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, podbiał pospolity Tussilago farfara, ślaz zaniedbany Malva 

neglecta. 

Na terenie inwentaryzacji odnotowano 6 gatunków cenniejszych wymienionych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 
poz. 1409), zagrożonych w skali kraju (Kaźmierczakowa i in. 2016) i regionu (Bróż, Przemyski 2009). 
Mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego opracowania przedstawia lokalizację niżej 
wymienionych gatunków. Są to: 

• zaraza czerwonawa Orobanche lutea – roślina pasożytnicza objęta częściową ochroną 
gatunkową, bliska zagrożenia w Polsce (kat. NT) i narażona na Wyżynie Małopolskiej (kat. 
VU). Kilka osobników stwierdzono na 3 stanowiskach na zarastających murawach i ugorach w 
centralnej części obszaru; 

• zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris – roślina notowana w trakcie wcześniejszych 
penetracji terenowych, objęta częściową ochroną gatunkową oraz bliska zagrożenia w skali 
regionu Wyżyny Małopolskiej (kat. NT); 

• rumianek pospolity Chamomilla recutita – rosnący na przydrożach, bliski zagrożenia (kat. 
NT) w kraju; 

• miłek letni Adonis aestivalis – bliski zagrożenia w regionie (kat. NT) i narażony na terenie 
kraju (kat. VU); odnotowano jedno stanowisko w centralnej części obszaru badań; preferuje 
pola uprawne i ugory (fot. 5.); 
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• marzanka pagórkowa Asperula cynanchica – gatunek bliski zagrożenia (kat. NT) w kraju, 
obecna na słonecznych stanowiskach; 

• szparag lekarski Asparagus officinalis – gatunek charakterystyczny dla muraw 
kserotermicznych, bliski zagrożenia (kat. NT) w regionie. 

• wśród cenniejszych grzybów i porostów odnotowano zagrożony w Górach Świętokrzyskich 
kopułek śnieżny Camarophyllus virgineus (Łuszczyński 2002) oraz bliski zagrożenia w 
kraju grzybczyk różowy Dibaeis baeomyces (Cieśliński i in. 2006).  

Inwentaryzacja florystyczna terenu należącego do Pasma Grzbietu Szydłówkowskiego wykazała 
również występowanie gatunków obcych rodzimej florze, zarówno zadomowionych jak i inwazyjnych 
(Tokarska-Guzik i in. 2012). Jeden z nich jest zamieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku 
uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom 
przyrodniczym (Dz. U. 2011 nr 210 poz. 1260) – kolczurka klapowana Echinocystis lobata (fot. 8) 
pochodząca z Ameryki Północnej. Oddziaływanie roślin inwazyjnych może powodować wypieranie 
rodzimych gatunków zajmując tożsame nisze ekologiczne, zagrażając różnorodności biologicznej. 
Spośród 60 gatunków obcych rodzimej florze, 16 jest inwazyjnych (np. klon jesionolistny Acer negundo, 
czeremcha amerykańska Padus serotina (fot. 9), żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora, róża 
pomarszczona Rosa rugosa, przymiotno białe Erigeron annuus). Pozostałe gatunki osiągają status 
zadomowiony (np. kurzyślad polny Anagallis arvensis, chrzan pospolity Armoracia rusticana, sparceta 
siewna Onobrychis viciifolia, pomidor zwyczajny Lycopersicon esculentum). 

Część zmiany nr 13 – tereny sąsiadujące z Wietrznią znajdują się w strefie polno-łąkowej oraz 
osiedleńczej miasta, obejmującej wierzchowiny i zbocza wylesionego Pasma Kadzielniańskiego. Na 
analizowanym terenie nie było przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, natomiast 
inwentaryzacja przyrodnicza została wykonana dla terenu Glinianek znajdującego się około 400 m na 
zachód, dlatego wszystkie dane dotyczące fauny na tym terenie pochodzą z opracowania 
„Inwentaryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego „Glinianki” wraz z terenem przyległym”34. 

W odniesieniu do flory naczyniowej badanego terenu, w trakcie inwentaryzacji  
stwierdzono aż 351 gatunków, co jak na tak mały obszar jest dużą liczebnością. Na szczególne  
wyróżnienie zasługuje obecność gatunków prawnie chronionych (Dz. U. 2014 poz. 1409) i  
zagrożonych (Kaźmierczakowa i in. 2016, Bróż, Przemyski 2009), do których należą:  
1) dzwonek syberyjski Campanula sibirica – objęty ścisłą ochroną gatunkową (Dz. U.  
2014 poz. 1409);  
2) kosaciec syberyjski Iris sibirica – objęty ścisłą ochroną gatunkową (Dz. U. 2014 poz. 1409), narażony 
na wyginięcie (kat. VU) zarówno w skali regionu (Bróż, Przemyski  
2009) jak i w kraju (Kaźmierczakowa i in. 2016);  
3) kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis – objęta częściową ochroną gatunkową (Dz. U. 2014 poz. 
1409), bliska zagrożenia (kat. NT) w skali kraju (Kaźmierczakowa i in. 2016);  
4) gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundifolia – objęta częściową ochroną gatunkową (Dz. U. 2014 
poz. 1409), bliska zagrożenia (kat. NT) w skali regionu (Bróż, Przemyski 2009);  
5) marzanka pagórkowa Asperula cynanchica – bliska zagrożenia (kat. NT) w skali kraju 
(Kaźmierczakowa i in. 2016);  
6) wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum – bliski zagrożenia (kat. NT) w skali regionu (Bróż, 
Przemyski 2009);  
7) wywłócznik okółkowy Myriophyllum verticillatum – bliski zagrożenia (kat. NT) w skali regionu 
(Bróż, Przemyski 2009);  
8) szparag lekarski Asparagus officinalis – bliski zagrożenia (kat. NT) w skali regionu (Bróż, Przemyski 
2009);  

 
34 Przemyski A., 2019 r., Inwentaryzacja przyrodnicza użytku ekologicznego „Glinianki” wraz z terenem przyległym, Kielce 
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9) irga pospolita Cotoneaster integerrimus – bliska zagrożenia (kat. NT) w skali regionu (Bróż, 
Przemyski 2009), gatunek ogólnogórski;  
10) żabiściek pływający Hydrocharis morsus-ranae – o niewielkim stopniu zagrożenia (kat. LC) w skali 
regionu (Bróż, Przemyski 2009);  
11) rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium– o niewielkim stopniu zagrożenia (kat. LC) w skali 
regionu (Bróż, Przemyski 2009).  
Z flory mszaków obecnych na badanym terenie było 9 gatunków, w tym 2 znajdujące się pod częściową 
ochroną gatunkową (Dz. U. 2014 poz. 1409), którymi były jodłówka pospolita Abietinella abietina oraz 
mokradłoszka zaostrzona Calliergonella cuspidata. Z mykobiota obecne były tylko grzyby 
wielkoowocnikowe (6 gatunków), ale nie stwierdzono wśród nich gatunków objętychprawną ochroną 
(Dz. U. 2014 poz. 1408). Z porostów odnotowano 5 gatunków, nieobjętych ochroną prawną. 
 Na terenie wyznaczonym w zmianie Nr 13 częściowo przekształconym przez człowieka i na 
nieużytkach występują zbiorowiska roślinności antropogenicznej. Rozróżnić tu można zbiorowiska 
roślinności ruderalnej, obejmującej tereny nieużytków oraz segetalnej spotykanej w uprawach i terenach 
przyległych ogródków działkowych (znajdujących się w odległości od 1 km na zachód od 
przedmiotowego terenu). Miejscami na tym terenie występują zadrzewienia i zakrzewienia. Wśród tego 
typu roślinności spotyka się tu: brzozę, głóg, tarninę, dziką różę.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) w stosunku do roślin należących do dziko występujących 
gatunków, obowiązują następujące zakazy: 

– zrywania, niszczenia i uszkadzania, 

– niszczenia  ich siedlisk i ostoi, 

– dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki 
leśnej i gleby w ostojach, 

– pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 
gatunków, 

– zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków, 

– wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granice państwa okazów gatunków. 
Przytoczone powyżej zakazy nie dotyczą: 

– wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 
rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów, 

– usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane. 
Na etapie realizacji inwestycji, może nastąpić zagrożenie dla siedlisk i roślin chronionych 
występujących na terenie opracowania.  W przypadku wystąpienia zagrożeń dla siedlisk gatunków 
roślin objętych ochroną częściową i ścisłą podczas realizacji proponowanego zagospodarowania terenu 
inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie zobowiązany uzyskać ewentualne wymagane 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody35. 

Na terenie objętym granicami zmiany Nr 13 Studium przy ul. Ciekockiej, terenie położonym  
w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej oraz na obszarze Psich Górek nie występują lasy, w związku  
z tym nie ma obowiązku uzyskania zgodny przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, zgodnie  
z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 

 

 

35 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Nr 1614) 
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5.10. Waloryzacja faunistyczna 

 Na terenie Kielc badania fauny prowadzone były przez wiele lat, jednakże zgromadzona  
dokumentacja ma charakter ogólny, gdyż gromadzona była dla całego miasta.  

Na potrzeby prognozy oddziaływania na środowisko zmiany nr 1 mpzp „KIELCE 
ŚRÓDMIEŚCIE PSIE GÓRKI” w 2014 r. została sporządzona „Inwentaryzacja i ocena przyrodnicza 

w granicach Zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kielce Śródmieście – 

Psie Górki” 36, dostępne jest również opracowanie z 2019 r. „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru 

stanowiska dokumentacyjnego obejmującego wzniesienie Góry Słonecznej (Psie Górki) wraz z terenem 

przyległym”37 wszystkie dane dotyczące fauny dotyczące Psich Górek pochodzą z tych opracowań. 
Na omawianym obszarze stwierdzono jeden gatunek objęty ochroną częściową, zamieszczony w 
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią LR (niższego ryzyka) oraz na Czerwonej liście 
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce z kategorią NT (bliski zagrożenia) – ślimaka żółtawego Helix 

lutescens. Występuje tu stosunkowo licznie, podobnie jak na terenie sąsiedniego rezerwatu przyrody 
„Wietrznia”. Najliczniej spotykany był w obrębie stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne 
na Górze Słonecznej”, u podnóża wychodni skalnych, wśród krzewów i na płatach muraw, ale 
pojedyncze osobniki znajdowano także na terenach ruderalnych i w obrzeżach osiedli poza 
stanowiskiem. Pozostałe stwierdzone gatunki ślimaków nie są objęte ochroną i występują powszechnie 
w obrębie terenów zielonych, ogrodów i nieużytków w granicach miasta. 
Biorąc pod uwagę dane na temat owadów spotykanych w najbliższym otoczeniu oraz warunki 
siedliskowe obszaru badań, na terenie „Psich Górek” można spodziewać się występowania kolejnych 
gatunków objętych ochroną lub stosunkowo rzadkich, takich jak: paź królowej Papilio machaon, paź 
żeglarz Iphiclides podalirius, biegacz granulowany Carabus granulatus, biegacz fioletowy Carabus 

violaceus, modliszka zwyczajna Mantis religiosa, długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata i różne 
gatunki trzmieli Bombus spp.  
W obrębie terenu badań nie występują zbiorniki wodne, które mogłyby być wykorzystywane przez płazy 
jako miejsca rozrodu. Najbliższy zbiornik – użytek ekologiczny przy rezerwacie „Wietrznia”, oddalony 
jest o ok. 0,5 km i odizolowany od „Psich Górek” ruchliwą ul. Tarnowską. Badany obszar może być 
wykorzystywany przez płazy, szczególnie rozpowszechnione w granicach Kielc ropuchę szarą Bufo 

bufo i żabę trawną Rana temporaria, w okresie pozarozrodczym, jako dogodny teren żerowiskowy, 
obfitujący w różnego rodzaju schronienia (sterty kamieni, gęste zakrzaczenia). Należy jednak 
zaznaczyć, że ze względu na otoczenie przez ruchliwe ulice, tego typu populacje byłyby izolowane i 
narażone na wysoką śmiertelność podczas sezonowych migracji do miejsc rozrodu. Teren „Psich 
Górek” wskazywany jest jako obszar o najmniejszym zróżnicowaniu gatunkowym i skrajnie niskich 
liczebnościach płazów spośród większych terenów zieleni Kielc (Ichniowska - Korpula). Dlatego też 
należy uznać, że badany obszar nie stanowi istotnego siedliska dla omawianej grupy fauny. 
Biorąc pod uwagę warunki siedliskowe, badany obszar może stanowić dogodne miejsce dla lokalnych 
populacji gadów, w tym przede wszystkim objętej ochroną częściową jaszczurki zwinki Lacerta agilis, 
licznie występującej w pobliskim rezerwacie Wietrznia. Najlepsze dla tego gatunku biotopy 
zlokalizowane są w obrębie stanowiska dokumentacyjnego.  
Wykonane w ramach projektu „Ptaki Kielc” badania wskazują, że obszar „Psich Górek” zasiedla 
kilkanaście gatunków ptaków objętych ochroną. Część z nich gniazduje w obrębie obszaru badań, część 
w sąsiadującej z nim zabudowie, wykorzystując niezagospodarowane tereny jako miejsce żerowania. 
Poniżej zestawiono dane na temat ptaków stwierdzonych na badanym obszarze w okresie lęgowym. 

 
36 Przemyski A., 2014 r.,  Inwentaryzacja i ocena przyrodnicza w granicach projektu Zmiany nr 1 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE –PSIE GÓRKI”, Kielce 
37 Przemyski A., 2019 r., „Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru stanowiska dokumentacyjnego obejmującego wzniesienie 
Góry Słonecznej (Psie Górki) wraz z terenem przyległym”, Kielce 
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Tab. 10 Wykaz gatunków ptaków występujacych na Psich Górkach 
 
Ze względu na obfitą bazę żerowiskową, szczególnie obecność ślimaków i innych bezkręgowców, a 
jesienią – owoców, głównie głogu, oraz nasion, np. ostów, omawiany obszar stanowi atrakcyjny teren 
żerowania dla ptaków migrujących i zimujących. Z gatunków objętych ochroną, nie wymienionych w 
powyższej tabeli, stwierdzano tu m.in. kwiczoła Turdus pilaris, jemiołuszkę Bombycilla garrulus, 
raniuszka Aegithalos caudatus, gawrona Corvus frugilegus, grubodzioba Coccothraustes 

coccothraustes, dzwońca Carduelis chloris i szczygła Carduelis carduelis. 

Wśród gatunków ssaków stwierdzonych w obszarze badań ochronie częściowej podlegają: kret Talpa 

europaea, jeż wschodni Erinaceus roumanicus oraz wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris. Kolejnym 
gatunkiem, dla którego teren „Psich Górek” stwarza dogodne warunki siedliskowe, jest ryjówka 
aksamitna Sorex araneus, wykazywana z sąsiednich obszarów. Ze względu na obecność zadrzewień i 
pokrycie terenu roślinnością półnaturalną obszar charakteryzuje się zwiększoną frekwencją organizmów 
zwierzęcych w tym owadów. Dlatego obszar badań pełni istotną rolę jako teren żerowiskowy dla 
nietoperzy. Wszystkie krajowe gatunki podlegają ochronie ścisłej. W warunkach miejskich są 
zagrożone, m.in. ze względu na likwidację schronień, takich jak strychy, stropodachy i różnego rodzaju 

L.p. Gatunek 
Status 
ochronny 

Liczba 
par/samców 

Występowanie i status obszaru badań 

1. 
Jerzyk  
Apus apus 

och. ścisła 4 
Lęgowy w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

2. 
Grzywacz  
Columba palumbus 

gat. łowny 1 Lęgowy na badanym terenie 

3. 
Sierpówka Streptopelia 

decaocto 
och. ścisła 5 

Lęgowa w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

4. 
Kos  
Turdus merula 

och. ścisła 1-2 Lęgowy na badanym terenie 

5. 
Kopciuszek 
Phoenicurus ochruros 

och. ścisła 1 
Lęgowy w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

6. 
Łozówka Acrocephalus 

palustris 
och. ścisła 2 Lęgowa na badanym terenie 

7. 
Piegża  
Sylvia curruca 

och. ścisła 1-2 Lęgowa na badanym terenie 

8. 
Cierniówka  
Sylvia communis 

och. ścisła 7 Lęgowa na badanym terenie 

9. 
Kapturka  
Sylvia atricapilla 

och. ścisła 2-3 Lęgowa na badanym terenie 

10. 
Piecuszek Phylloscopus 

trochilus 
och. ścisła 6 Lęgowy na badanym terenie 

11. 
Bogatka  
Parus major 

och. ścisła 1 
Lęgowa w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

12. 
Modraszka  
Cyanistes caeruleus 

och. ścisła 1-2 
Lęgowa w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

13. 
Szpak  
Sturnus vulgaris 

och. ścisła 1 
Lęgowy w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

14. 
Sroka  
Pica pica 

och. 
częściowa 

4 Lęgowa na badanym terenie 

15. 
Kawka  
Corvus monedula 

och. ścisła 12 
Lęgowa w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

16. 
Mazurek  
Passer montanus 

och. ścisła 4 
Lęgowy w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

17. 
Wróbel  
Paser domesticus 

och. ścisła 10 
Lęgowy w zabudowie poza terenem badań, 
który wykorzystuje jako żerowisko 

18. 
Makolągwa  
Linaria cannabina 

och. ścisła 1 Lęgowa na badanym terenie 
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szczeliny, podczas remontów budynków, ale także ograniczenie bazy pokarmowej i zmniejszenie 
areałów dogodnych żerowisk. W celu określenia znaczenia omawianego obszaru dla tej grupy ssaków 
wskazane jest wykonanie badań, obejmujących nasłuchy detektorowe, w okresie aktywności letniej 
nietoperzy (kwiecień - sierpień). 

Pełen obraz znaczenia omawianego obszaru dla fauny oraz waloryzacja poszczególnych fragmentów o 
zróżnicowanych uwarunkowaniach siedliskowych wymagają uzupełnienia danych na temat 
występowania tu wybranych grup, szczególnie owadów, gadów i nietoperzy. Na tym etapie możliwe 
jest wskazanie wyróżniającego się ze względów przyrodniczych obszaru, objętego ochroną w formie 
stanowiska dokumentacyjnego. Kolejnym istotnym fragmentem terenu badań jest łącznik pomiędzy 
„Psimi Górkami” a sąsiednimi terenami zieleni (cmentarze, ogródki działkowe), obejmujący 
południowo-zachodnią część obszaru (działki o numerach ewidencyjnych: 516/1, 516/2, 515/29, 
618/11, 463/2, 463/4). Jest on o tyle istotny, że w przypadku zaburzenia ciągłości wskazanych terenów 
zielonych, np. poprzez wprowadzenie na wymienionych działkach zabudowy lub ogrodzenie terenu, 
pozostały obszar „Psich Górek” stanie się izolowaną enklawą, co znacznie obniży jego wartość 
przyrodniczą. Obecnie omawiany teren w skali przestrzeni miejskiej stanowi swego rodzaju węzeł 
ekologiczny, wyróżniający się spośród okolicznych obszarów zabudowanych podwyższoną 
różnorodnością biotyczną, a istniejący łącznik, choć poddany znacznej antropopresji (wydeptywanie, 
zaśmiecanie), jest korytarzem umożliwiającym wymianę osobników i krótkodystansowe migracje 
fauny.  

Na badanym terenie stwierdzono liczną i zróżnicowaną faunę. Wśród 82 gatunków  
bezkręgowców najcenniejsze to:  
1) węglarek mniejszy Ropalopus macropus – gatunek rzadki;  
2) trzmiel kamiennik Bombus lapidarius – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U.  
2016, poz. 2183);  
3) trzmiel ziemny Bombus terrestris – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
4) paź żeglarz Iphiclides podalirius – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183), narażony na wyginięcie (kat. VU) na Czerwonej liście zwierząt ginących i  
zagrożonych w Polsce i Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt;  
5) kraśnik rzęsinowiec Zygaena carniolica – bliski zagrożenia (kat. NT) na Czerwonej  
liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002);  
6) świerszcz polny Gryllus campestris – bliski zagrożenia (kat. NT) na Czerwonej liście  
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002);  
7) długoskrzydlak sierposz Phaneroptera falcata – bliski zagrożenia (kat. NT) na  
Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce (Głowaciński 2002);  
8) ślimak żółtawy Helix lutescens – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183);  
9) ślimak winniczek Helix pomatia – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183).  
Wśród stwierdzonych 45 gatunków kręgowców herpetofaunę reprezentują:  
1) ropucha szara Bufo bufo – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
2) żaba trawna Rana temporaria – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183)  
3) jaszczurka zwinka Lacerta agilis, którą obejmuje częściowa ochrona gatunkowa  
(Dz. U. 2016, poz. 2183) oraz Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t.  
2, L206/7).  
Ornitofauna Góry Słonecznej i okolic obejmuje 31 gatunków, w tym 14 lęgowych.  
Wśród gniazdujących tu ptaków szczególny walor stanowią:  
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1) dzięcioł duży Dendrocopos major – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183);  
2) gąsiorek Lanius collurio – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183),  
Załącznik I Dyrektywy Ptasiej (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.2010);  
3) zaganiacz Hippolais icterina – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
4) bogatka Parus major – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
5) piecuszek Phylloscopus trochilus – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183);  
6) piegża Sylvia curruca– ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
7) kapturka Sylvia atricapilla – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
8) cierniówka Sylvia communis – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
9) rudzik Erithacus rubecula – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
10) sroka Pica pica – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
11) kos Turdus merula – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
12) makolągwa Linaria cannabina – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183).  
Teriofauna badanego obszaru obejmuje 11 gatunków ssaków. Walorem przyrodniczym  
jest występowanie następujących:  
1) borowiec wielki Nyctalus noctula – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183), Załącznik 
IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979; Dz.  
U. 2014 poz. 1713);  
2) jeż wschodni Erinaceus roumanicus – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
3) kret europejski Talpa europaea – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz.  
2183);  
4) wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016,  
poz. 2183. 

Dane dotyczące fauny części zmiany Nr 13 w rejonie ul. Ciekockiej pochodzą z „Inwentaryzacji 

przyrodniczej terenu należącego do Pasma Grzbietu Szydłówkowskiego”38, na badanym terenie 
stwierdzono 143 gatunki zwierząt: 54 gatunki kręgowców (trzy gatunki płazów Amphibia, 2 – gadów 
Reptilia, 35 – ptaków Aves i 14 – ssaków Mammalia) i 89 gatunków bezkręgowców: 12 gatunków 
chrząszczy Coleoptera, 10 – błonkoskrzydłych Hymenoptera, 2 – pluskwiaków Hemiptera, 41 – motyli 
Lepidoptera, 12 – prostoskrzydłych Orthoptera, 10 – mięczaków Mollusca i po jednym gatunku ważek 
Odonata i pajęczaków Arachnida. Stwierdzano tu gatunki związane z murawami kserotermicznymi na 
różnych etapach sukcesji, ziołoroślami, zadrzewieniami i gatunki synantropijne. Wiele ze 
stwierdzonych tu gatunków objętych jest ochroną prawną. 

Na badanym terenie fauna bezkręgowców liczy 89 gatunków. Uwzględniono wyniki inwentaryzacji 
terenowej i dane literaturowe. Najcenniejsze gatunki, które objęte są ochroną częściową (Dz. U. 2016, 
poz. 2183) to: 

1) biegacz skórzasty Carabus coriaceus;  
2) trzmiel ogrodowy Bombus hortorum; 
3) trzmiel parkowy Bombus hypnorum; 
4) trzmiel kamiennik Bombus lapidarius; 
5) trzmiel gajowy Bombus lucorum; 
6) trzmiel rudy Bombus pascuorum; 
7) trzmiel rudonogi Bombus ruderarius; 
8) trzmiel ziemny Bombus terrestris; 

 

38
 Przemyski A., 2019 r. „Inwentaryzacja przyrodnicza terenu należącego do Pasma Grzbietu Szydłówkowskiego”, Kielce 
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9) trzmiel rudoszary Bombus sylvarum; 
10) paź żeglarz Iphiclides podalirius; 
11) ślimak żółtawy Helix lutescens; 
12) ślimak winniczek Helix pomatia. 
W granicach badanego terenu herpetofauna objęta ochroną częściową (Dz. U. 2016, poz. 2183): 
1) ropucha szara Bufo bufo; 
2) żaba moczarowa Rana arvalis (Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej); 
3) żaba trawna Rana temporaria; 
4) jaszczurka zwinka Lacerta agilis (Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej); 
5) jaszczurka żyworodna Zootoca vivipara. 
Teren należący do Pasma Grzbietu Szydłówkowskiego jest miejscem lęgów i żerowania szeregu 

gatunków ptaków. Obserwowano 21 ptaków lęgowych, z czego jeden – sroka Pica pica znajduje się 
pod ochroną częściową, a 19 gatunków objętych jest ochroną ścisłą (Dz. U. 2016, poz. 2183): 

1) cierniówka Sylvia communis; 
2) piecuszek Phylloscopus trochilus; 
3) kos Turdus merula; 
4) gąsiorek Lanius collurio (Załącznik I Dyrektywy Ptasiej); 
5) kapturka Sylvia atricapilla; 
6) piegża Sylvia curruca; 
7) łozówka Acrocephalus palustris; 
8) świerszczak Locustella naevia; 
9) bogatka Parus major; 
10) kląskawka Saxicola rubicola; 
11) skowronek Alauda arvensis; 
12) kukułka Cuculus canorus; 
13) trznadel Emberiza citrinella;  
14) zięba Fringilla coelebs; 
15) zaganiacz Hippolais icterina;  
16) dymówka Hirundo rustica; 
17) mazurek Passer montanus; 
18) kopciuszek Phoenicurus ochruros; 
19) pokląskwa Saxicola rubetra; 
Poza gatunkami lęgowymi obserwowano 13 ptaków nielęgowych zalatujących na inwentaryzowany 

obszar objętych ścisłą ochroną gatunkową (Dz. U. 2016, poz. 2183): 
1) krogulec Accipiter nisus; 
2) jerzyk Apus apus; 
3) kawka Corvus monedula; 
4) pustułka Falco tinnunculus; 
5) dzwoniec Chloris chloris; 
6) kulczyk Serinus serinus; 
7) oknówka Delichon urbica; 
8) pliszka siwa Motacilla alba; 
9) modraszka Cyanistes caeruleus; 
10) wróbel Passer domesticus; 
11) szpak Sturnus vulgaris; 
12) droździk Turdus iliacus; 
13) kwiczoł Turdus pilaris; 
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Inwentaryzacja terenu badań uzupełniona o dane Wypiórkiewicza (2005) stwierdza występowanie 
dziko bytujących ssaków, w tym istotnym miejscem żerowania nietoperzy. Teriofaunę reprezentuje 14 
gatunków, z których prawnie chronione są (Dz. U. 2016, poz. 2183): 

1) jeż wschodni Erinaceus roumanicus; 
2) myszarka zaroślowa Apodemus sylvaticus; 
3) łasica Mustela nivalis; 
4) zębiełek karliczek Crocidura suaveolens; 
5) kret europejski Talpa europaea; 
6) borowiec wielki Nyctalus noctula – jedyny stwierdzony gatunek nietoperza objęty ochroną 

ścisłą i zamieszczony w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7). 
Dla część zmiany Nr 13- teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej brak jest danych 
dotyczących występowania fauny, świadczy to o tym, że nie występują tu żadne stanowiska rozrodcze. 
Biorąc pod uwagę duży obszar powierzchni biologicznie czynnej, sąsiedztwo terenów chronionych 
(KOChK) oraz bliskość korytarza ekologicznego łączącego rezerwat „Wietrznia” ze zbiornikiem 
wodnym „Mójcza”, należy wnioskować, że na badanym terenie mogą występować cenne gatunki 
zwierząt. Na obszarze objętym projektem zmiany Nr 13 Studium w rejonie położonym w narożniku ulic 
Prostej i Daleszyckiej nie została wykonana szczegółowa inwentaryzacja faunistyczna, można jednak 
wnioskować, że na analizowanym terenie mogą występować niektóre gatunki zaobserwowane na 
terenach sąsiednich, m. in. ze względu na naturalną migrację gatunków oraz żerowanie w porze nocnej 
w pobliżu siedlisk ludzkich. Dotyczy to przede wszystkim gatunków występujących na stanowiskach 
łąkowych i nieużytkach, niemal wykluczone jest występowanie gatunków związanych z siedliskami 
zbiorników wodnych. W związku z powyższym wydaje się być zasadnym przytoczenie danych 
dotyczących terenów sąsiednich, dane pochodzą z opracowania „Inwentaryzacja przyrodnicza użytku 

ekologicznego „Glinianki” wraz z terenem przyległym”. Badany obszar zbiornik wodny „Glinianki”, 
wraz z sąsiednim rezerwatem „Wietrznia”, zawiera cenny przyrodniczo kompleks zróżnicowanych 
siedlisk, odpowiednich dla wielu taksonów fauny. Na omawianym terenie  odnotowano  występowanie  
130  gatunków  bezkręgowców.  Przykładem  jest  bogata fauna  ważek  zasiedlających zbiornik, 
stanowiąca  najcenniejsze  w  Kielcach  stanowisko odontologiczne  (Gwardjan  i  in.  2015).  Obecne  
są  także  rzadkie  chrząszcze,  np.  Dryops griseus, Hydrochus megaphallus i Berosus signaticollis 
(Bidas,  Przewoźny  2003). Najcenniejsze gatunki to:  
1) trzmiel  kamiennik  Bombus  lapidarius  –  częściowa ochrona gatunkowa  (Dz.  U. 2016, poz. 2183); 
2) trzmiel gajowy Bombus lucorum – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
3) trzmiel rudy Bombus pascuorum – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183); 
 4) trzmiel rudonogi Bombus ruderarius – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
5) trzmiel ziemny Bombus terrestris – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
6) czerwończyk nieparek Lycaena  dispar  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016, poz.  2183),  
Załączniki II Dyrektywy Siedliskowej  (Dz.  U.  UE  15/t.  2,  L206/7),  w Polskiej Czerwonej Księdze  
Zwierząt  gatunek  niższego  ryzyka  (kat.  LR) (Głowaciński, Nowacki 2004), a na Czerwonej liście 
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce gatunek najmniejszej troski (kat. LC) (Głowaciński 2002); 
7) paź królowej Papilio machaon – na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce 
gatunek najmniejszej troski (kat. LC) (Głowaciński 2002);  
8) paź żeglarz Iphiclides podalirius – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183),  na  
Czerwonej  liście  zwierząt  ginących  i  zagrożonych  w  Polsce gatunek narażony (kat. VU) 
(Głowaciński 2002);  
9) żagnica  południowa  Aeshna affinis – na  Czerwonej  liście  zwierząt  ginących  i zagrożonych w 
Polsce gatunek najmniejszej troski (kat. LC) (Głowaciński 2002);  
10)  trzepla zielona Ophiogomphus cecilia – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183), 
Załączniki II i IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7);  
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11)  zalotka białoczelna  Leucorrhinia  albifrons –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U. 2016,  poz.  2183),  
na  Czerwonej  liście  zwierząt  ginących  i  zagrożonych  w  Polsce gatunek najmniejszej troski (kat. 
LC) (Głowaciński 2002);  
12)  zalotka większa Leucorrhinia pectoralis – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183), 
Załączniki II i IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7);  
13)  napierśnik  torfowiskowy  Stethophyma  grossum  –  na  Czerwonej  liście  zwierząt ginących i 
zagrożonych w Polsce gatunek narażony (kat. VU) (Głowaciński 2002); 14)  świerszcz  polny  Gryllus 
campestris – na  Czerwonej  liście  zwierząt  ginących  i zagrożonych w Polsce gatunek bliski zagrożenia 
(kat. NT) (Głowaciński 2002); 15)  nakwietnik trębacz Oecanthus  pellucens  –  na Czerwonej liście 
zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce gatunek wymarły w Polsce (kat. EX) (Głowaciński 2002), 
ale pojawił się ponownie i jest obecnie w ekspansji; 16)  długoskrzydlak  sierposz  Phaneroptera falcata 
– na  Czerwonej  liście  zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce gatunek bliski zagrożenia (kat. NT) 
(Głowaciński 2002);  
17)  modliszka  zwyczajna  Mantis  religiosa  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016, poz.  2183),  
w  Polskiej  Czerwonej  Księdze Zwierząt gatunek silnie zagrożony (kat. EN) (Głowaciński,  Nowacki  
2004), a na  Czerwonej  liście  zwierząt  ginących  i zagrożonych w Polsce – krytycznie zagrożony (kat. 
CR) (Głowaciński 2002);  
18)  ślimak żółtawy Helix lutescens – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183),  w  
Polskiej  Czerwonej  Księdze Zwierząt gatunek niższego ryzyka (kat. LR) (Głowaciński, Nowacki 
2004), a na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – bliski zagrożenia (kat. NT) 
(Głowaciński 2002);  
19)  ślimak winniczek Helix pomatia – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183).   
Z  reptiliofauny  obecnych  jest  5  rodzimych  gatunków (Ichniowska-Korpula  2005),  z których niemal 
wszystkie potwierdzono w czasie inwentaryzacji:  
1) jaszczurka zwinka Lacerta agilis – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183), Załącznik 
IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7);  
2) jaszczurka żyworodna Zootoca  vivipara  –  częściowa ochrona gatunkowa  (Dz.  U. 2016, poz. 2183); 
3) padalec  zwyczajny  Anguis  fragilis  –  częściowa ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016, poz. 2183); 
4) zaskroniec zwyczajny Natrix natrix – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183); 5) 
żmija zygzakowata Vipera berus – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183).  
Opisywany obszar jest miejscem lęgów i żerowania szeregu gatunków ptaków objętych ochroną ścisłą  
oraz  rzadkich  na  terenach  miejskich ptaków wodno-błotnych. Ornitofauna lęgowa użytku 
ekologicznego obejmuje łącznie 50 gatunków, w tym 23  lęgowe, stwierdzone w czasie inwentaryzacji. 
Wśród lęgowych najcenniejsze są:  
1) wilga Oriolus oriolus – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
2) sroka Pica pica – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
3) zięba Fringilla coelebs – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
4) makolągwa Linaria cannabina – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
5) modraszka  Cyanistes  caeruleus  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016,  poz. 2183);  
6) bogatka Parus major – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
7) świerszczak Locustella naevia – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
8) zaganiacz Hippolais icterina – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
9) łozówka  Acrocephalus  palustris  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016,  poz. 2183);  
10)  piecuszek  Phylloscopus  trochilus  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016,  poz. 2183);  
11)  kapturka Sylvia atricapilla – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
12)  cierniówka Sylvia communis – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
13)  szpak Sturnus vulgaris – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
14)  muchołówka szara Muscicapa striata – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
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15)  rudzik Erithacus rubecula – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
16)  słowik szary Luscinia luscinia – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
17)  pleszka  Phoenicurus  phoenicurus  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016,  poz. 2183);  
18)  kos Turdus merula – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
19)  kwiczoł Turdus pilaris – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183).  
Użytek ekologiczny „Glinianki” jest najbliższym centrum miasta kompleksem siedlisk dziko  
bytujących  ssaków, w tym  istotnym  miejscem  żerowania  nietoperzy.  Na  podstawie inwentaryzacji 
uzupełnionej  o  dane  Wypiórkiewicza  (2005),  stwierdzono.  że  teriofaunę reprezentują 22 gatunki, z 
których prawnie chronione są:  
1) borowiec  wielki  Nyctalus  noctula  –  ścisła ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016,  poz. 2183); 
Załącznik IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7);  
2) mroczek późny Eptesicus serotinus – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183); Załącznik 
IV Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7);  
3) nocek rudy Myotis daebentonii – ścisła ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183); Załącznik IV 
Dyrektywy Siedliskowej (Dz. U. UE 15/t. 2, L206/7);  
4) jeż wschodni Erinaceus roumanicus – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
5) kret europejski Talpa europaea – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
6) ryjówka aksamitna  Sorex  araneus  –  częściowa ochrona gatunkowa  (Dz.  U.  2016, poz. 2183);  
7) ryjówka malutka Sorex minutus – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
8) myszarka zaroślowa Apodemus sylvaticus – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183);  
9) łasica Mustela nivalis – częściowa ochrona gatunkowa (Dz. U. 2016, poz. 2183). 
 
W tym miejscu należy nadmienić, że środowisko przyrodnicze rezerwatu Wietrzni i zbiornika wodnego 
„Glinianki” jest zdecydowanie różne od środowiska przyrodniczego terenu objętego projektem zmiany 
Nr 13 Studium, przede wszystkim nie ma tu zbiorników wodnych ani cieków, teren jest zurbanizowany, 
występuje tu ruch samochodowy, zatem nie wszystkie gatunki zwierząt występujące na obszarze 
rezerwatu występują w granicach sporządzanej zmiany Nr 13 Studium.  

Ogólne dane dla miasta Kielce wykazały, że: 

– dwa gatunki ssaków występują na wszystkich stanowiskach, są to: mysz polna oraz mysz 
zaroślowa, które tym samym uzyskują w mieście status gatunków absolutnie stałych (GAS); 
jednocześnie kreta oraz ryjówkę aksamitną zaliczono do gatunków stałych (GS); 

– najliczniejszymi i najszerzej rozprzestrzenionymi populacjami płazów są populacje gatunków mało 
wrażliwych na zmiany warunków biotycznych, abiotycznych, jak również na wpływ antropopresji, 
do których zalicza się ropuchę szarą (Bufo bufo) i żabę trawną (Rana temporaria); 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną całkowitą i 
częściową, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę inwestor będzie zobowiązany uzyskać 
odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów (m. in. płoszenia i niszczenia siedlisk - art. 56 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody39).  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną ścisłą lub częściową obowiązują zakazy: 
1) umyślnego zabijania; 
2) umyślnego okaleczania lub chwytania; 

 

39
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 
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3) umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 
4) transportu; 
5) chowu; 
6) zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 
7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, 
migracji lub żerowania; 
8) niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk 
lub innych schronień; 
9) umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 
10) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 
11) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 
12) umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 
13) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 
Na podstawie wizji w terenie nie zdiagnozowano wystąpienia gatunków zwierząt podlegających 
ochronie. 
 

5.11. Obszary chronione 
 

5.11.1. Rezerwaty przyrody 

Poza granicami terenów wyznaczonych w zmianie Nr 13 Studium, około 160 m na zachód od terenu 
położonego w narożniku ul. Prostej i ul. Daleszyckiej znajduje się rezerwat przyrody nieożywionej 
Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego. Planowane w zmianie Nr 13 Studium kierunki 
zagospodarowania nie będą miały wpływu na rezerwat „Wietrznia”, jednak ze względu na jego bliskie 
sąsiedztwo opisano go w Prognozie. Jest to rezerwat objęty ochroną czynną wyznaczony w Rozp. Nr 
45/99 Woj.Święt. z  04.11.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 75 poz. 1078). Regionalny Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach dnia 18 maja 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie rezerwatu 
przyrody Wietrznia im. Z. Rubinowskiego, w którym określa się położenie i przebieg granic rezerwatu 
w postaci mapy i współrzędnych, cel ochrony rezerwatu jest zachowanie zespołu wyrobisk 
odsłaniających profile wapieni dewońskich (m.in. ciemne wapienie ziarniste, jasne wapienie 
grubodetrytyczne, płytowe wapienie bitumiczne i łupki margliste, wapienie gruzłowe). Ponadto 
odsłonięcia te są stanowsikiem niezwykle bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości fauny 
dewońskiej. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony typ- geologiczny i glebowy, podtyp- form 
tektonicznych i erozyjnych. Ze względu na główny typ ekoststemu: skalny, podtyp: skał osadowych,  W 
zarządzeniu Nr 3/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z 19.10.2012 r. w 
sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody: "Wietrznia im. Z. Rubinowskiego" 
określa się: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zespołu wyrobisk odsłaniających 
profile wapieni dewońskich (m. in. ciemne wapienie ziarniste, jasne wapienie grubodetrytyczne, 
płytowe wapienie bitumiczne i łupki margliste, wapienie gruzłowe); ponadto odsłonięcia te są 
stanowiskiem niezwykle bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości fauny dewońskiej. Zadania 
ochronne dla rezerwatu „Wietrznia im. Z. Rubinowskiego” obejmujące: 

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które są określone w załączniku 
nr 1 do zarządzenia 
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Lp. Nazwa rezerwatu Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych 
zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych 

Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń i 
ich skutków 

1. Wietrznia im. Z. 
Rubinowskiego 

Sukcesja gatunków drzewiastych i krzewiastych 
powodującą zasłanianie ścian wyrobisk oraz 
niszczenie skał – pękanie powodowane 
rozrastającym się systemem korzeniowym 

Mechaniczne i ręczne usuwanie niepożi ądanych 
gatunków, dopuszcza się smarowanie środkami 
chemicznymi pni po usuniętych roślinach 
drzewiastych 

Niekontrolowana penetracja wnętrza rezerwatu 
przez osoby odwiedzające 

Bieżąca konserwacja ścieżek dydaktycznych 
oraz utrzymywanie ich drożności 

 

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji 
poszczególnych zadań, które są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia 

3) wskazanie obszarów objętych ochroną czynną, które są umieszczone w załączniku nr 3 do 
zarządzenia. 

5.11.2. KOCHK 

Prawie cały teren zmiany Nr 13 studium został objęty ochroną w postaci Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (obszar Dolina Silnicy), uchwalonego Uchwałą Nr XLI/729/10 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Święt. Z 2010 r., Nr 3 poz. 
15) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W obrębie opracowania 
znajdują się dwie strefy krajobrazowe: B – tereny ekosystemów leśnych, muraw i zarosli 
kserotermicznych, istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej, cmentarzy i ogrodów 
działkowych oraz strefa C – tereny rolne, tereny istniejącej i planowanej zabudowy, rekreacji, sportu i 
wypoczynku wraz z zielenią towarzyszacą.  

Zgodnie z powyższą uchwałą na terenie strefy krajobrazowej oznaczonej literą B zostały ustalone 
następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
– zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny; 
– ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

Nazwa rezerwatu Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów 

Rodzaj zadania Rozmiar zadania 

1. Wietrznia im. Z. 
Rubinowskiego 

1. Usuwanie drzew gatunków: osika, brzoza, klon, 
wierzba, śliwa domowa, jabłoń domowa i grusza 
domowa oraz krzewów tj.: śliwa tarnina, dereń, 
świdwa, ligustr pospolity, jałowiec, dzika róża 

Prace można wykonywać poza okresem lęgowym ptaków tj. 
15.08-01.03 

Zabieg wykonywać corocznie 

Całkowite usunięcie roślinności 
drzewiastej i krzewiastej. 
Powierzchnia objęta zabiegiem 80 
arów 

2. Zastosowanie herbicydu w okresie wiosennym 
poprzez nanoszenie go na odrosty drzew i 
krzewów. 

Zabieg stosować w okresie wiosennym. 

W zależności od potrzeb 

3. Koszenie roślinności zielnej W zależności od potrzeb 

4. Usuwanie śmieci z terenu rezerwatu W zależności od potrzeb 

5. Bieżąca konserwacja ścieżek dydaktycznych oraz 
utrzymywanie ich drośności 

W zależności od potrzeb 

6. Wywóz poza teren rezerwatu materiału uzyskanego 
w wyniku prac określonych w pkt. 1 i 3 

Całość pozyskanego materiału 
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– zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej; 
– zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego dolin rzek; 
– utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz zwartych zadrzewień, zakrzewień, 

śródpolnych i zakrzewień występujących w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone symbolem 
Lz; 

– kształtowanie i rozwój zieleni celem stworzenia ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla 
poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i rekreacji; 

– zachowanie korytarzy ekologicznych w systemie powiązań przyrodniczych; 
– ochrona krajobrazu poprzez ochronę i eksponowanie walorów krajobrazowych i otwarć 

widokowych zarówno w ujęciu wewnętrznym jak i zewnętrznym. 
Na terenie strefy krajobrazowej oznaczonej literą B zakazuje się: 
– zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

– likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych; 

– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 
wodnych; 

– dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystywanie uzytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 

– likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
– lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Wyżej wyszczególnione zakazy, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (j.t. 2018 poz.1614), nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 
3) realizacji inwestycji celu publicznego; 
4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 
 Zgodnie  z uchwałą w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie 
strefy krajobrazowej oznaczonej literą C zostały ustalone następujące działania w zakresie czynnej 
ochrony ekosystemów: 
– kształtowanie i rozwój zieleni celem stworzenia ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla 

poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i rekreacji; 
– ochrona krajobrazu poprzez ochronę i eksponowanie walorów krajobrazowych i otwarć 

widokowych zarówno w ujęciu wewnętrznym jak i zewnętrznym. 
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Ryc.16 Granica zmiany Nr 13 studium na tle Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

 

5.11.3. GZWP 417 

Według dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód podziemnych (RE) Kielce, 
zatwierdzonej decyzją znak: KDH/013/5876/96 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 11 maja 1996 r. prawie cały teren przy ul. Ciekockiej, południowa część terenu Psich 
Górek oraz południowa część terenu położonego w narożniku Prostej i Daleszyckiej znajdują się na 
terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 Kielce. Zachodni marginalny fragment terenu przy 
ul. Ciekociej, północny fragment Psich Górek oraz północna część terenu położonego w narożniku ulic 
Prostej i Daleszyckiej leżą poza terenem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 Kielce  - położone 
są na terenie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych (LZWP)  stanowiącego obszar zasilania GZWP– 
417 Kielce.  
Brak umocowania prawnego „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód 
podziemnych RE Kielce”oraz dodatku do „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji 
(RE) w tym GZWP 417 Kielce” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Kielce (brak aktu prawa miejscowego wydanego przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego na wniosek Wód Polskich, ustanawiającego formalnie strefy 
ochronne wód) kwalifikuje ten dokument jako materiał pomocniczy. Zawarte w nim zapisy można 
traktować jako rozwiązania preferencyjne, stanowiące przykłady dobrych praktyk chroniących 
zasoby i jakość wód podziemnych. 
 
 
 



76 

 

5.11.4. Stanowisko dokumentacyjne 

Na terenie zmiany nr 13 studium w rejonie Psich Górek zlokalizowane jest stanowisko dokumentacyjne 
ustanowione na mocy Uchwały Nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 
2009 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne na Górze 
Słonecznej” (Dz. Urz. Ok. Świętokrz. Z 2010 r. Nr 3, poz. 15).  

Stanowiska dokumentacyjne to formy ochrony przyrody niewyodrębniające się na powierzchni lub 
możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania 
formacji geologicznych, nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska 
podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk 
powierzchniowych i podziemnych.  

Wspomniane stanowisko dokumentacyjne stanowi odsłonięcie skał dewońskich z pozostałościami 
odkrywkowymi wyrobisk po wydobywaniu wapieni na Górze Słonecznej, zwanej także Psimi Górkami, 
zajmujące powierzchnie 3,1137 ha (działki o nr ewid. Gruntu 516/2, 517/12, 517/14, 548/6, obręb 024). 
Celem ustanowienia tej formy ochrony jest zachowanie walorów geologicznych odsłonięć skał 
dewońskich i pozostałości odkrywkowych wyrobisk po wydobywaniu wapieni, ze względu na wartości 
naukowe i edukacyjne, ochronę krajobrazu i miejscowe tradycje.  

Na obszarze odsłonięć skalnych na Górze Słonecznej, w ramach ochrony tego miejsca zakazuje się: 

– niszczenia, uszkadzania lub przekształcania Obieku, 

– wydobywania dla celów gospodarczych skał, minerałów oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, 

– umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk zwierzęcych, 
z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną i 
łowiecką. 
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Ryc. 17 Granica zmiany Nr 13 studium na tle stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcia skalne 
na Górze Słonecznej”. 

 

5.11.5. Pomniki przyrody 

Na terenie zmiany nr 13 studium w rejonie Al. Solidarności, na wysokości osiedla Bocianek oraz 
Parku Dygasińskiego znajduje się pomnik przyrody składający się z  grupy drzew: 8 dębów 
szypułkowych (Quercus robur) o obwodach pni: 265, 252, 320, 219, 230, 292, 288, 310 cm na 
wysokości 130 cm od ziemi, wysokościach: 24, 23, 24, 22, 20, 22, 24, 20 m, w wieku ok. 100 lat, rosnące 
przy, na działkach nr ewid. 1/120, 137/3, 138/3 i 140/13, obręb 12. Pomniki te zostały ustanowione 
Uchwałą Rady Miasta Kielce Nr XVIII/413/2011 z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011r. Nr 317, poz. 3868).  Według 
w.w. uchwały szczególnym celem ochrony wymienionych obiektów jest zachowanie ich wartości 
przyrodniczych, naukowych, kulturowych, historycznych oraz krajobrazowych.  

W stosunku do wymienionych obiektów wprowadza się następujące zakazy:  

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  
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4) umieszczania tablic reklamowych.  

 

 

 

Fot. 2 Pomniki przyrody 
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Ryc. 18 Położenie pomników przyrody 

 

5.11.6. Obszary sieci Natura 2000 

W granicach terenu zmiany studium nie występują obszary objęte ochroną w postaci sieci ekologicznej 
Natura 2000. Najbliższe projektowane obszary Natura 2000 znajdują się w orientacyjnej odległości (w 
linii prostej) wynoszącej około 2,4 km na południowy zachód Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie (kod  
PLH260041). Obszar Dolina Bobrzy(kod PLH260014) zlokalizowany jest ok. 4,5 km na zachód, 
(Ostoja Wierzejska kod PLH260035) 2,5 km na północ, natomiast obszar Dolina Warkocza (kod  
PLH260021) ok.  5,3 km na wschód, natomiast Przełom Lubrzanki (kod PLH260037) ok. 6 km na 
wschód. Lokalizację obszarów Natura 2000 (wg stanu na dzień 25.07.2014 r.) przedstawia poniższy 
rysunek: 
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Ryc. 19 Granica zmiany Nr 13 Studium na tle NATURA2000 

Ze względu na niską uciążliwość planowanego zagospodarowania oraz inwestycji drogowych i znaczną 
odległość od obszarów Natura 2000 nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na 
integralność i przedmiot ochrony tych obszarów. 

 

5.11.7. Zasoby dziedzictwa kulturowego  

Na obszarze objętym projektem zmiany nr 13 studium nie występują formy ochrony zabytków, oraz 
obiekty zabytkowe lub przewidziane do ochrony. Jednakże na terenie Psich Górek w obrębie wychodni 
wapieni górno dewońskich, znajduje się były kamieniołom, stanowiący morfologiczny element Pasma 
Kadzielniańskiego. Wapienie były poddane eksploatacji, jednak rozmiary kamieniołomów są bardzo 
małe. W okresie staszicowskim podjęto eksploatację wapieni gruboławicowych, szarych traktowanych 
jako marmur. Roboty zostały wznowione w dobie międzywojennej. Część wyłamanych wówczas 
bloków nie została wywieziona z powodu trudnych warunków transportowych. Od tamtego czasu teren 
ten nie jest wykorzystywany w celach eksploatacyjnych. Obecnie znajduje się tu stanowisko 
dokumentacyjne „Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej”. 
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Fot. 3 Kamieniołom na Psich Górkach40 

 

5.11.8. Walory krajobrazowe 

Obszar objęty niniejszą analizą wymaga rozważnego zagospodarowania z uwagi na jego więź 
widokową z innymi częściami Kielc. Wszystkie trzy obszary wchodzące w skład zmiany Nr 13 Studium, 
położone są na wzniesieniach z których rozlega się widok na Pasmo Dymińskie z Górą Telegraf, Pasmo 
Posłowickie i Zgórskie, Pasmo Daleszyckie oraz centrum miasta.  

Teren Psie Górki położony jest pomiędzy Kadzielnią i Wietrzną, gdzie znajduje się Góra 
Słoneczna (obecnie miejsce to jest znane pod nazwą Psie Górki). Jest to wzniesienie zaliczane do Pasma 
Kadzielniańskiego, stosunkowo mniej naruszone i przekształcone przez eksploatację wapnia. 
Bezpośrednio z każdej strony wzniesienie okalają tereny zurbanizowanej przestrzeni miasta. Samo zaś 
wzniesienie pełni przede wszystkim funkcje rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe. Szczególnie 
intensywnie wykorzystywany jest w zimie stok północny, jako teren dla początkujących narciarzy 
i saneczkarzy. Sama góra stanowi jeszcze, wśród powierzchni zabudowanej, enklawę quasi-naturalnej 
morfologii terenu, z dość czytelnymi śladami wydobywania kamienia. Ze względu na walory 
krajobrazowe ten teren został objęty ochroną w postaci Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Część obszaru, zajmująca powierzchnię około 3,11 ha, została objęta ochroną ze względu na wartości 
naukowe i edukacyjne, ochronę krajobrazu i miejscowe tradycje oraz z uwagi na walory geologiczne 
odsłonięć skał dewońskich i pozostałości odkrywkowych wyrobisk po wydobywaniu wapieni.  
 Ze szczytu Góry Słonecznej rozciąga się widok m.in. na Pasmo Kadzielniańskie Pasmo 
Dymińskie z Górą Telegraf i Pierścienicą. Czasami widoczne są pasma: Posłowickie, Zgórskie, a przy 
dobrych warunkach atmosferycznych nawet Pasmo Chęcińskie z dominantą w postaci zamku w 
Chęcinach. Obecnie ze względu na wysokie drzewa nie można podziwiać panoramy na centrum miasta 
z wieżami Katedry i Pałacu Biskupów Krakowskich.  

Część zmiany Nr 13 Studium położona w rejonie ul. Ciekockiej znajduje się na południowym 
zboczu Góry Szydłówkowskiej, która należy do pasma Wzgórz Szydłówkowskich. Pasmo to 
zorientowane jest  równoleżnikowo. Ze szczytu Wzgórza Szydłówkowskiego rozciąga się m. in. widok 
na cały teren zmiany Nr 13 z budynkami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, biurowce Astra Park, 
budynek galerii Echo oraz osiedle KSM, Bocianek, Słoneczne Wzgórze. Z ulicy Ciekockiej, która 
znajduje się na Wzgórzu Szydłówkowskim można podziwiać panoramę na centrum miasta z wieżami 
katedry i Pałacu Biskupów Krakowskich, widać stąd również Pasmo Kadzielniańskie z klasztorem na 
Karczówce, Pasmo Dymińskie z Górą Telegraf. Czasami widoczne są pasma: Posłowickie, Zgórskie, a 
przy dobrych warunkach atmosferycznych nawet Pasmo Chęcińskie z dominantą w postaci zamku w 

 

40
 Myśliński K., 2015 r., Wizerunek Miasta, Muzeum Historii Kielc 
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Chęcinach. Droga ekspresowa S-74 stanowi ostry dysonans krajobrazowy, ze względu na to iż jest to 
potężna inwestycja z kilkujezdniową ulicą, nasypami, wiaduktem i ekranami akustycznymi 
wkomponowana po części w otwarty krajobraz łąkowy, po części w śródmiejski krajobraz 
zurbanizowany. Zakłada się, że z upływem czasu dysonans ten ulegnie stopniowemu złagodzeniu 
poprzez wprowadzenie nowoczesnych form obiektów o dużych kubaturach, osiągnięcie odpowiedniej 
wysokości i gęstości projektowanych izolacyjnych pasów zieleni i samoistnych zakrzewień skarp 
ziemnych.  

Część zmiany Nr 13 Studium teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, znajduje 
się na wzniesieniu z którego rozciąga się widok na południową stronę Kielc oraz Pasmo Dymińskie z 
Górą Telegraf i pasmo Daleszyckie. 

  

 

 

Fot. 4 Góra Słoneczna (Psie Górki) – fragment odsłonięć skał dewońskich41 

 
41 http://centrum-geoedukacji.pl/onas/informacja/id/62#prettyPhoto[pp_gal]/0/ 
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Fot. 5 Góra Słoneczna (Psie Górki) – stok północy wykorzystywany zimą przez saneczkarzy - 
zdjęcie z 1961 r. 42 
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Fot. 6 Widok w kierunku Wzgórza Zamkowego i Pasma Kadzielniańskiego, w tle widoczne wieże Pałacu Biskupów Krakowskich i Kościoła Św.Krzyża. 

 

Fot. 7 Widok na „górkę saneczkową”.
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Fot. 8 Panorama z Góry Słonecznej na Pasmo Dymińskie z Telegrafem i Pierścienicą. 

 

Fot. 9  Widok na Telegraf i Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej. 
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Fot. 10 Widok z ul. Ciekockiej w kierunku miasta. 

 

Fot. 11 Widok na Wzgórze Szydłówkowskie i ul.Ciekocką oraz wschodnią część Kielc, w tle Pasmo Daleszyckie. 

 

Fot. 12 Widok z ul. Ciekockiej w kierunku ul. Świętokrzyskiej w tle Pasmo Dymińskie. 
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Fot. 13 Widok ze wschodniej części ul. Ciekockiej na teren objęty zmianą Nr 13 Studium. 

 

 

Fot. 14 Widok z ul. Akademickiej na teren objęty zmianą Nr 13 Studium. 
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Fot. 15 Widok na południowo-zachodnią część Kielc, śródmieście oraz panorama na pasma Gór Świętokrzyskich, zaznaczone ekrany akustyczne 
wzdłuż ul. Świętokrzyskiej.  

 

Fot. 16 Widok z ul.Ciekockiej południowo-zachodnią część Kielc i ul.Świerczyńską. 
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Fot. 17 Widok z ul. Prostej w kierunku Pasma Dymińskiego z Górą Telegraf i Pierścienicą. 

 

 

Fot. 18 Widok z ul. Prostej w kierunku południowym w tle Pasmo Dymińskie i Daleszyckie. 
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Ryc. 20 Widok z ul. Ciekockiej w kierunku miasta z zaznaczonymi osiami widokowymi. 

 

Fot. 19 Widok z ul.Ciekockiej na śródmieście Kielc i Karczówkę
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VI. ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY NR 13 STUDIUM 

 
W przypadku gdyby zmiana nr 13 studium nie została sporządzona teren objęty granicami tej zmiany 
zabudowałby się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku terenów na których nie 
ma obowiązujących planów miejscowych). Decyzje o warunkach zabudowy nie muszą respektować 
ustaleń studium. Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wydane na zabudowę wyższą i bardziej 
intensywną niż ta która jest zaplanowana w zmianie nr 13 studium. Taki stan rzeczy mógłby 
spowodować powstawanie zabudowy w sposób chaotyczny bez niezbędnej infrastruktury. 

Zarówno rejon ulicy Ciekockiej jak i teren na wschód od Wietrzni zostały w ostatnich latach częściowo 
zabudowane. Zabudowa ta realizowana była w oparciu o wydane decyzje o warunkach zabudowy w 
sprawach indywidualnych. Część tych terenów została następnie objęta ustaleniami mpzp „Kielce 
Północ-Obszar II: Świętokrzyska – Ciekocka – Park 1” oraz „Wietrznia” i zgodnie z ustaleniami 
Studium objęta zakazem zabudowy. Powstała sytuacja, w której działki posiadające takie same 
uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne, niejednokrotnie bezpośrednio sąsiadujące ze sobą 
posiadają diametralnie odmienny status prawny. Część z nich jest zabudowana bądź możliwa do 
zabudowy podczas gdy inne są objęte zakazem zabudowy. 
Na Psich Górkach istniejąca zabudowa powstała na podstawie decyzji o warunkach zabudowy 
wydanych  jeszcze przed uchwaleniem w 2009 r. mpzp "Kielce Śródmieście - Psie Górki ". W tym 
planie wprowadzono na całym terenie Psich Górek tereny zieleni parkowej z zakazem zabudowy.  
Zmiana nr 13 studium nie wyznacza nowych terenów budowalnych w obrębie Psich Górek, a  w rejonie 
Ciekockiej zabudowa ma niskie parametry i w jej obrębie obowiązuje zakaz budowy budynków 
mieszkalnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. 
Podsumowując należy stwierdzić, że brak zmiany nr 13 studium  może prowadzić do pogłębiania się 
zmian obserwowanych obecnie jako niekorzystnych. 
 

 
VII STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM  
 

Do opracowania ekofizjograficznego wykonanego na potrzeby SUiKZP miasta Kielce zostały 
stworzone dwie mapy: „Uwarunkowania ekofizjograficzno-przyrodnicze predyspozycje do 
kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej” oraz „Uwarunkowania ekofizjograficzne- 
wskazania do zagospodarowania przestrzennego” według których analizowane tereny zmiany nr 13: 
- Psie Górki to teren bez ograniczeń dla rozwoju funkcji użytkowych wynikających z funkcjonowania i 
oceny stanu środowiska, teren dynamizujący pionową wymianę powietrza; jako rekomendacje do 
zagospodarowania  podaje się: maksymalne zachowanie udziału terenów aktywnych biologicznie; dla 
terenów planowanych do rozwoju zabudowy rekomenduje się zachowanie zwartych kompleksów  
terenów otwartych, dynamizujących pionową wymianę powietrza, których powierzchnia nie powinna 
być mniejsza niż 3000 m2 
- teren w okolicach ul. Ciekockiej to teren bez ograniczeń dla rozwoju funkcji użytkowych 
wynikających z funkcjonowania i oceny stanu środowiska, w północno- zachodniej części to teren 
zabudowany wraz z występującymi w jego obrębie terenami zieleni; teren eksponowany w krajobrazie 
miasta; jako rekomendacje do zagospodarowania podaje się ograniczenia dla realizacji obiektów 
niedostosowanych skalą i formą zabudowy do otaczającego krajobrazu ze względu na niewielką 
zdolność do przyjmowania zmian; w północno- zachodniej części to teren rekomendowany do poprawy 
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funkcjonowania przyrodniczego; jako rekomendacje do zagospodarowania podaje się rozwiązywanie 
problemu gospodarowania wodami opadowymi na zasadzie bioretencji, poprzez wprowadzenie 
elementów zagospodarowania, które służą zatrzymywaniu opadów na terenie m.in.: nawierzchnie 
półprzepuszczalne, rowy infiltracyjne, zbiorniki infiltracyjne, zbiorniki zatrzymania wody, zbiorniki 
retencyjne w tym niecki retencyjne i niecki bioretencyjne. Maksymalne zachowanie obecnego udziału 
powierzchni aktywnej biologicznie. Wprowadzenie ogrodów na dachach. Wprowadzenie pnączy. 
- teren w narożniku ul. Daleszyckiej i ul. Prostej to teren bez ograniczeń dla rozwoju funkcji użytkowych 
wynikających z funkcjonowania i oceny stanu środowiska, teren bez szczególnych ograniczeń 
przyrodniczo-krajobrazowych dla rozwoju zagospodarowania przestrzennego, jako rekomendacje do 
zagospodarowania podaje się rozwiązywanie problemu gospodarowania wodami opadowymi na 
zasadzie bioretencji, poprzez wprowadzanie elementów zagospodarowania, które służą zatrzymywaniu 
opadów na terenie, m.in.: nawierzchnie półprzepuszczalne, rowy infiltracyjne, zbiorniki infiltracyjne, 
zbiorniki zatrzymania wody, zbiorniki retencyjne w tym: niecki retencyjne i niecki bioretencyjne. Dla 
terenów planowanych do rozwoju zabudowy rekomenduje się wprowadzanie zwartych kompleksów 
terenów otwartych dynamizujących pionową wymianę powietrza, których powierzchnia nie powinna 
być mniejsza niż 3000 m2. 

W obowiązującym Studium tereny przy ul. Ciekockiej i Psich Górkach wyznaczone są jako 
tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy znajdujące się w KOChK, teren położony w narożniku 
ulic Prostej i Daleszyckiej to teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony z zabudowy i w 
południowej części tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy.  
Dotychczasowe oddziaływanie, jakie wywiera sposób zagospodarowania  i użytkowania terenu objętego 
zmianą Studium na stan środowiska przyrodniczego można określić jako umiarkowane, na co wskazują 
wyniki badań dotyczących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz ogólny 
poziom zainwestowania terenu.  

W zmianie Nr 13 Studium w obrębie 2 terenów wprowadza się zabudowę tj. rejonu ul. 
Ciekockiej (zabudowa niskiej intensywności i zabudowa usługowa) i terenu w narożniku Daleszyckiej 
i Prostej (zabudowa niskiej intensywności, w miejscu już w większości obecnie zabudowanym), a w 
rejonie Psich Górek nie wyznacza się nowych terenów budowalnych.  
Na terenie zmiany Nr 13 Studium, planowane zagospodarowanie nie będzie znacząco oddziaływało na 
środowisko. Stan środowiska przyrodniczego w obszarach objętych zmianą Nr 13 Studium nie jest w 
stanie pierwotnej równowagi ekologicznej. Wytrącenie od niej spowodowane jest występowaniem na 
obszarze zmiany Nr 13 Studium istniejącego zainwestowania. Jest to jednak zjawisko naturalne, 
związane z rozwojem cywilizacji i postępującą urbanizacją przestrzeni miejskich.   
Przeznaczenie opisywanego obszaru pod rozbudowę zabudowy mieszkaniowej i usługowej przyczyni 
się do zmian w funkcjonowaniu tego obszaru. Najbardziej widoczna będzie zmiana krajobrazu i 
zniszczenie pokrywy glebowej. Projektowane zagospodarowanie stanie się również potencjalnym 
źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych, gleby, powietrza, a także wpłynie na wzmożenie hałasu. 
Zagrożenia antropogeniczne do których należy zabudowa terenów aktywnych biologicznie, cennych z 
punktu widzenia spójności systemu przyrodniczego miasta, zaliczono (str. 54 Tom I) do drugich, po 
zagrożeniach środowiskowych, rodzajów zagrożeń występujących na terenie miasta Kielce. 

Na terenie objętym zmianą Nr 13 Studium nie planuje się przedsięwzięć, mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko zarówno na obszarze bezpośrednio objętym zmianą, zgodnie z 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Ze względu na fakt, że prawie cały teren zmiany Nr 13 Studium znajduje się w KOChK 
planowana: 

− zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, jeśli przekroczy 0,5 ha na 
obszarach objętych formami ochrony przyrody,  może być zaliczona do przedsięwzięć mogących 
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potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i będzie wymagała oceny oddziaływania na 
środowisko; 

− zabudowa usługowa, jeśli przekroczy 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony, może być 
zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i będzie 
wymagała oceny oddziaływania na środowisko. 

Ogólne ramy przeznaczenia i sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu ustalone zostaną w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie będą wypełniane w decyzji o 
pozwoleniu na budowę.  
 

Na etapie wydawania decyzji winny być uszczegółowione ostateczne parametry planowanej 
inwestycji (koncepcja zagospodarowania nieruchomości, wielkość inwestycji, w tym powierzchnia 
zabudowy, wysokość zabudowy, powierzchnia użytkowa, liczba użytkowników, liczba miejsc 
parkingowych, sposób zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, itp.). Dla inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko będzie wymagane uzyskanie przed wydaniem pozwolenia 
na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pozwoli na wykonanie niezbędnych analiz 
i symulacji środowiskowych. W przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, gdy w toku 
postępowania jego wykonanie będzie nakazane w drodze postanowienia o konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Ewentualne propozycje monitoringu środowiska 
powinny zostać sformułowane w sporządzanym wtedy raporcie oddziaływania na środowisko 
konkretnego przedsięwzięcia. 
 
Szczegółowa analiza predyspozycji terenu objętego zmianą Nr 13 Studium wskazuje, iż środowisko 
przyrodnicze na terenie opracowania stwarza możliwości rozwoju budownictwa, ale też wprowadza 
ograniczenia dla różnych funkcji użytkowania i form zagospodarowania terenu głównie ze względu na 
ukształtowanie terenu, ochronę walorów krajobrazowych ( strefa „B” i „C” KOChK), odległość ok. 39 
m na zachód od granic przedmiotowego opracowania od rezerwatu „Wietrznia”, stanowisko 
dokumentacyjne „Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej”, pomnik przyrody zlokalizowany przy Alei 
Solidarności, ochronę GZWP 417, warunki glebowo-gruntowe i topoklimatyczne.  
Obszary położone na terenach już zabudowanych obszar w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, ul. 
Ciekocka oraz ich bezpośrednie sąsiedztwo kwalifikuje się do pełnienia funkcji mieszkaniowej jako 
kontynuacja istniejącego zainwestowania oraz szansa na uzupełnienie i uporządkowanie istniejącej 
zabudowy przy niewielkich kosztach doprowadzenia infrastruktury technicznej. Do pełnienia funkcji 
usługowej jako kontynuację istniejącego zainwestowania wysokimi budynkami usługowo- biurowymi 
predysponowany jest teren zmiany Nr 13 Studium położony przy Alei Solidarności. Tereny wyznaczone 
w zmianie Studium, są to tereny dość cenne przyrodniczo, skąd rozciąga się panorama na otaczające 
miasto, pasma górskie i zabytkowe centrum, dlatego też w zmianie Nr 13 Studium na Psich Górkach 
nie wprowadza się zabudowy, w dużej części utrzymano tereny zieleni miejskiej wyłączone z 
zabudowy: na Psich Górkach, w rejonie ul. Ciekockiej oraz w rejonie ul. Bęczkowskiej i Alei 
Solidarności oraz wyznaczono tereny zabudowy usług, rekreacji sportu i wypoczynku wraz z zielenią 
towarzyszącą w terenie położonym w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej. Ponadto przez tereny 
wyznaczone w zmianie Nr 13 Studium przechodzą główne ciągi przestrzeni publicznej o charakterze 
rekreacyjno-turystycznym oraz system ścieżek rowerowych, dlatego też te obszary powinny pełnić 
także funkcję wypoczynowo-rekreacyjną. 
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VIII ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY 
NR 13 STUDIUM NA ŚRODOWISKO  
 
W tabeli poniżej zaprezentowano oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz sposoby 
ograniczania negatywnego oddziaływania na te elementy. Rodzaje oddziaływań na środowisko 
oznaczono następującymi symbolami: 
+ pozytywne  B bezpośrednie  D długoterminowe  C chwilowe 
-negatywne  P pośrednie  Ś średnioterminowe  S stałe 
* neutralne     K krótkoterminowe 
 

Elementy 
Środowiska 

Sposób oddziaływania Ocena 
skutków 

oddziaływania 

Sposób ograniczenia negatywnego 
oddziaływania 

Obszar 
NATURA 2000 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Różnorodność 
biologiczna oraz 

rośliny i 
zwierzęta 

Przekształcenie siedlisk; 
zmiana warunków bytowania 

fauny i flory na terenach 
zabudowy 

*, B, D, S Utrzymanie jak największego 
wskaźnika powierzchni biologicznie 

czynnej 

Ludzie Emisja hałasu, zanieczyszczeń 
powietrza, odorów oraz 

generowanie ruchu pojazdów 
obniża komfort na terenach 

sąsiadujących 

*, B/P, Ś/D, 
C/S 

Określenie dopuszczalnych norm 
hałasu, emisji zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych do atmosfery; 
stosowanie urządzeń ograniczających 

hałas, nakaz podłączenia do sieci 
ciepłowniczej, lub w ramach 
ogrzewania indywidualnego 

stosowanie nowoczesnych pieców na 
paliwa stałe 

Wody 
podziemne i 

powierzchniowe 

Zanieczyszczone wody 
opadowe i roztopowe 

*, B/P, D, S Właściwe rozwiązania techniczne 
zapewniające odprowadzanie wód, 
oczyszczalnie wód deszczowych 

Powietrze Emisja komunikacyjna, emisja 
z ogrzewania indywidualnego 

-, B, Ś, C/S Określenie dopuszczalnych norm 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych do atmosfery, wymiana 
źródeł ciepła starej generacji 

opalanych węglem na: węzły cieplne, 
nowoczesne kotły na paliwo stałe 

(węgiel lub biomasa), systemy 
ogrzewania elektrycznego, kotły 
gazowe kondensacyjne i pompy 
ciepła, docieplenie budynków i 

zastosowanie odnawialnych źródeł 
energii cieplnej i elektrycznej, tj. 

kolektorów słonecznych i 
mikroinstalacji fotowoltaicznych 

Hałas Generowanie hałasu przez 
pojazdy, ludzi, maszyny 

*, B, D, S Określenie dopuszczalnych norm 
hałasu 

Powierzchnia 
ziemi i gleby 

Rozwój zabudowy, 
utwardzenie powierzchni; 

zmiana pokrycia teren, 

*, B, D, S Utrzymanie wysokiego 
współczynnika powierzchni 

biologicznie czynnej, nasadzenia 
kompensacyjne 
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zmniejszenie ilości terenów 
zielonych 

Krajobraz Zmiana krajobrazu poprzez 
wprowadzenie nowej 

zabudowy 

-, B, D, S Pozostawienie punktów widokowych, 
stopniowanie zabudowy 

Klimat Zmiana mikroklimatu *, B, D, S Teren zainwestowany - nie dotyczy, 
wzdłuż ul. Ciekockiej pozostawienie 

jak największego współczynnika 
biologicznie czynnego 

Zasoby 
naturalne 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zabytki Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Dobra 
materialne 

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
Analiza przewidywanych oddziaływań na środowisko wykazała, że będą one:  

• dotyczyły fauny i flory, ludzi, wód, powietrza, akustyki, gleby, możliwie klimatu oraz 
krajobrazu; należy zaznaczyć, iż dotychczasowe zagospodarowanie terenu jest odmienne od 
określonego w zmianie SUiKZP dla tego obszaru - przeznaczenie terenu ulegnie zmianie;  

•  nie będą dotyczyły obszarów NATURA 2000, zasobów naturalnych oraz zabytków.  
 

W celu kompleksowego ujęcia zagadnień związanych z oddziaływaniem ustaleń projektu 
zmiany Nr 13 Studium na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego dokonano 
charakterystyki typów oddziaływań w aspekcie: 
– czasowym (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe), 
– rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),  
– intensywności (stałe, chwilowe), 
– waloryzacyjnym (pozytywne, negatywne), 

Przy budowie nowych budynków, przebudowie lub wyburzaniu budynków istniejących w terenie 
zaznaczy się oddziaływanie krótkoterminowe i bezpośrednie. Związane będzie z hałasem jaki 
powodować będą maszyny i urządzenia budowlane oraz hałas komunikacyjny przy dostarczaniu 
materiałów budowlanych lub wywożeniu gruzu. Wiązać się to będzie z wytwarzaniem odpadów 
charakterystycznych dla robót budowlanych. Jednak uciążliwości te znikną z chwilą zakończenia robót.  

Uciążliwości powodowane na etapie budowy nie będą skumulowane, ponieważ roboty montażowe 
i budowlane będą rozciągnięte w czasie i przestrzeni. W sytuacji, gdy podczas eksploatacji zabudowy 
nie będą odpowiednio zagospodarowywane odpady komunalne i ścieki może nastąpić bezpośrednie 
oddziaływanie na środowisko gruntowo-wodne. Ponieważ gospodarka ściekowa będzie oparta o miejski 
system, oznacza to, że ten problem nie powinien wystąpić. 

Docelowe zagospodarowanie obszaru, spowoduje zwiększone wytwarzanie odpadów 
komunalnych czy ścieków, które wymagają zagospodarowania i utylizacji w związku z czym, stan ten 
spowoduje niewielkie pośrednie oddziaływanie na środowisko, pomimo że utylizacja będzie się 
odbywała w miejscu utylizacji odpadów i na oczyszczalni ścieków poza terenem opracowania. 
Taka sama sytuacja dotyczy potrzeby zwiększenia wydajności ciepłowni miejskiej (usytuowanej 
w znacznym oddaleniu od obszarów wyznaczonych w zmianie Studium) w sytuacji podłączenia  
nowych obiektów do sieci miejskiej.  

Oddziaływaniem stałym będzie docelowe utwardzenie części terenu z tytułu zabudowy wolnych 
jeszcze terenów oraz zapewnienia dostępności do tych obiektów. Fakt ten wpłynie na niewielkie 
zmniejszenie istniejącej powierzchni terenu biologicznie czynnego.  
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Oddziaływanie chwilowe i odwracalne zaznaczy się na etapie realizacji inwestycji i dotyczyć 
będzie zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej. Po zakończeniu budowy i po odnowieniu 
powierzchni biologicznie czynnej na tych terenach, oddziaływanie to zostanie częściowo 
wyeliminowane.  

Długoterminowe oddziaływanie spowodowane realizacją projektu zmiany Nr 13 Studium można 
prognozować jak dla każdego obszaru zurbanizowanego. 
 
8.1   Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na środowisko 
 
8.1.1. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na powierzchnię ziemi i krajobraz 

Powierzchnia ziemi ulegnie przekształceniu tam gdzie powstanie nowe zainwestowanie. Będą 
to zmiany związane z adaptacją terenu pod inwestycje. Obecnie ukształtowanie terenu stanowi 
ograniczenie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdyż spadki w niektórych miejscach 
(rejon ul. Ciekockiej, terenie położonym w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej) przekraczają 8°. 

Wprowadzenie zabudowy na terenie zmiany Nr 13 Studium wiązać się będzie z 
przekształceniem powierzchni terenu również na zboczach o nachyleniu 8-15°, przy ul. Ciekockiej. 
Wprowadzenie zabudowy i uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną będzie się wiązać 
z przekształceniem przypowierzchniowych warstw powierzchni ziemi. W wyniku nowego 
zainwestowania niewielkim zmianom ulegnie powierzchnia terenu. Należy tu zauważyć, że 
„wyrównywanie" powierzchni ma na celu umożliwienie budowy i sprawnego odprowadzenia wód do 
systemów kanalizacyjnych (planowanych, budowanych jednocześnie z drogami), studni chłonnych i 
innych obiektów czy terenów. Są to działania, które ochronią środowisko wodno-gruntowe przed 
nadmiernym zanieczyszczaniem.  
Obszar objęty niniejszą analizą położony jest pomiędzy Pasmem Dymińskim  z Górą Telegraf,  ciągiem 
wzniesień Wietrzni i sąsiedniego Międzygórza, będących przedłużeniem, należącym do pasma 
Dymińskiego, a Wzgórzami Szydłowkowskimi.  Pasma te zorientowane są równoleżnikowo i ciągną się 
przez obszar Kielc, stanowiąc o jego wyjątkowych walorach krajobrazowych. Naturalna rzeźba terenu 
w rejonie zmiany nr 13 Studium jest dobrze czytelna.  
W obrębie terenów objętych zmianą Nr 13 Studium została wprowadzona granica Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu obejmująca: 

1. rejon ul. Ciekockiej – strefy krajobrazowe B i C, 
2. rejon na wschód od rez. Wietrznia – strefa krajobrazowa C, 
3. rejon Psich Górek  - strefy krajobrazowe B i C. 

W strefach krajobrazowych KOCHK obowiązują zakazy i działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów zawarte w Uchwale Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 27 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 293 poz. 3020)  
w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zawarte w rozdziale 5.11.2. 
W tomie II Studium znajdują się Kierunki ochrony krajobrazu gdzie priorytetowym zadaniem w 
zakresie ochrony krajobrazu jest zachowanie czytelnych do tej pory ekspozycji wzgórz: „fałd kielecki, 
fałd Dąbrowy i Wzgórza Szydłówkowskie, Skałkowe Pasmo Kadzielniańskie (góry Stokowa, Brusznia, 
Grabina, Dalnia, Karczówka, Kadzielnia, Psie Górki, Wietrznia i Międzygórze), wzgórze Zamkowe,  
oraz pasmo gór Posłowickich i Dymińskich zarówno z wnętrza jak i z zewnątrz miasta oraz ekspozycji 
wzajemnych. Cel ten osiągnąć można poprzez: 
a) uwzględnienie w planowaniu i projektowaniu nowych inwestycji stref otwarcia na krajobraz 

naturalny i kulturowy, szczególnie w strefach ekspozycji widokowej wyznaczonych na planszy 
uwarunkowań środowiska kulturowego i krajobrazowego, nałożenie obowiązku, w decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokonania na etapie projektu budowlanego, 
analizy widokowo - krajobrazowej planowanego przekształcenia przestrzeni. 
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b) likwidację elementów dysharmonizujących, zakłócających odbiór krajobrazu, wyznaczonych na 
planszy kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Na Psich Górkach znajduje się fragment proponowanej granicy strefy ochrony ekspozycji E strefa „E” 
ochrony ekspozycji w formie wglądów z charakterystycznych punktów widokowych, obejmuje obszary 
stanowiące zabezpieczenie eksponowania wybitnych walorów sylwetowych zespołów lub obiektów 
zabytkowych, głównie przez określenie jej nieprzekraczalnych gabarytów, pozbawienie wysokiej szaty 
roślinnej albo wyznaczenie terenów wyłączonych spod zabudowy. 
W zależności od konfiguracji oraz wyniosłości obiektów dominujących, obszar objęty ochroną 
ekspozycji może być bardzo różny. Dlatego też graficznie wyznaczona  strefa „E” sygnalizuje tylko 
problem, niezbędnej ekspozycji elementów zabytkowego układu przestrzennego. 
Widok na centrum miasta z Góry Słonecznej został już w dużej mierze przysłonięty przez istniejącą 
zabudowę i wysokie drzewa, dlatego otwarcie widokowe w kierunku Wzgórza Zamkowego i Katedry 
w tej chwili straciło na znaczeniu. Obecnie ważniejszy wydaje się widok rozciągający się z Góry 
Słonecznej na południe na Pasmo Dymińskie z Górą Telegraf. Isnieją tam elementy dysharmonizujące 
ten krajobraz jak osiedle Kochanowskiego z wieżowcem przy ul. Kochanowskiego, który stanowi 
dominantę w tym krajobrazie. W zmianie Nr 13 Studium w rejonie Psich Górek wyznaczono tereny 
zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy, wprowadza się tu jedynie zabudowę obecnie istniejącą, przy 
ulicy Skalistej. Po wprowadzeniu zmiany Nr 13 Studium otwarcia widokowe z Góry Słonecznej zostaną 
zachowane w obecnym stanie.  
Wyeksponowanie widoku na miasto rozciągającego się z ul. Ciekockiej, nastąpi poprzez utrzymanie w 
zmianie nr 13 studium fragmentu  pasa terenu zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy po południowej 
stronie ul. Ciekockiej oraz w rejonie ul. Bęczkowskiej i Alei Solidarności, wprowadzenie po stronie 
południowej ul. Ciekockiej punktu widokowego w obrębie zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy. 
Ustala się również wysokość projektowanej zabudowy na 12 m. Zmiana Nr 13 Studium wprowadza 
zapis „zakazuje się w rejonie ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej budowy budynków mieszkalnych w 

zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie budynki 

mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed powstaniem wzdłuż ulicy 

Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia widokowe na panoramę miasta.” 
co pozwoli choćby na częściowe odsłonięcie widoku na miasto. Wysoka zabudowa do 23 m planowana 
jest w rejonie Alei Solidarności, będzie ona kontynuacją istniejącej wysokiej zabudowy położonej 
wzdłuż Alei Solidarności i stworzy w tym miejscu nowoczesne centrum usługowo-biurowe.  
Wprowadzenie zabudowy na terenach obecnie niezabudowanych przyczyni się do spadku udziału 
powierzchni wolnej przestrzeni. W rejonie ul. Ciekockiej w środkowej jej części wprowadzenie 
zabudowy spowoduje częściowe przysłonięcie widoku, dlatego w tym terenie wprowadzono zieleń 
wyłączoną z zabudowy oraz punkt widokowy, oprócz tego należy tu wprowadzić luźną zabudowę, tak 
aby powstały okna widokowe, do uszczegółowienia na etapie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  
Część zmiany Nr 13 Studium położona na terenie położonym w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, 
znajduje się na wzniesieniu z którego rozciąga się widok na południową stronę Kielc oraz Pasmo 
Dymińskie, Daleszyckie. Ze względu na to, iż zmiana Studium wprowadza pas zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności w miejscu, gdzie obecnie istnieje już taka zabudowa nie 
przewiduje się znaczących zmian w krajobrazie tego obszaru. Zmiana Studium w zachodniej części tego 
terenu kontynuuje wyznaczone już w obowiązującym Studium na zachód od zmiany Nr 13 tereny 
zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą, otwarty teren zielony 
również wpłynie pozytywnie na krajobraz. 
 
8.1.2. Wpływ realizacji ustaleń zmiany Nr 13 Studium na zasoby naturalne 
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Na terenie opracowania oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują złoża kopalin 
mineralnych. Na zachód od granic zmiany Studium zlokalizowany jest nieczynny kamieniołom wapieni 
Wietrznia przekształcony w 1999 w rezerwat przyrody nieożywionej. Na Psich Górkach zlokalizowany 
jest nieczynny kamieniołom wapieni. Ze względu na położenie rezerwatu Wietrznia ok. 160 m na 
zachód od granic zmiany Nr 13 Studium oraz objęcie nieczynnego kamieniołomu na Psich Górkach 
stanowiskiem dokumentacyjnym oraz wyznaczenie na Psich Górkach terenu zieleni miejskiej 
wyłączonej z zabudowy ewentualna realizacja ustaleń zmiany Nr 13 Studium nie będzie miała na nie 
wpływu. 
 
8.1.3. Wpływ realizacji ustaleń zmiany Nr 13 Studium na wody powierzchniowe i podziemne, 
wytwarzanie odpadów oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  
 

Przez obszar opracowania nie przepływa żadna rzeka i nie ma tu zbiornika wód powierzchniowych. 
Według dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód podziemnych (RE) Kielce, 
zatwierdzonej decyzją znak: KDH/013/5876/96 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 11 maja 1996 r. prawie cały teren przy ul. Ciekockiej, południowa część terenu Psich 
Górek oraz południowa część terenu położonego w narożniku Prostej i Daleszyckiej znajdują się na 
terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 Kielce. Zachodni marginalny fragment terenu przy 
ul. Ciekociej, północny fragment Psich Górek oraz północna część terenu położonego w narożniku ulic 
Prostej i Daleszyckiej leżą poza terenem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 Kielce  - położone 
są na terenie Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych (LZWP)  stanowiącego obszar zasilania GZWP– 
417 Kielce.  
 
Brak umocowania prawnego „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód 
podziemnych RE Kielce”oraz dodatku do „Dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji 
(RE) w tym GZWP 417 Kielce” w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 417 Kielce (brak aktu prawa miejscowego wydanego przez 
Wojewodę Świętokrzyskiego na wniosek Wód Polskich, ustanawiającego formalnie strefy 
ochronne wód) kwalifikuje ten dokument jako materiał pomocniczy. Zawarte w nim zapisy można 
traktować jako rozwiązania preferencyjne, stanowiące przykłady dobrych praktyk chroniących 
zasoby i jakość wód podziemnych. 
 
Wpływ realizacji projektu studium  na wody powierzchniowe i podziemne należy przeanalizować także 
w kontekście „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”. Według tego dokumentu: 

1. zbiornik wód podziemnych GZWP Nr 417 - stanowi jednolitą część wód  
                                          podziemnych (JCZWPd) numer 101, kod: PLGW2000101 
- cele środowiskowe: dobry stan chemiczny, ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem 
(jako cel mniej rygorystyczny), 
- cel środowiskowy zostanie spełniony dzięki wprowadzeniu przeznaczenia terenów na funkcje 
niekonfliktowe pod względem ryzyka skażenia wód podziemnych (m. in. funkcje mieszkaniowe, 
usługi nieuciążliwe, zieleń naturalna); natomiast ogólnie wysoki udział terenów zieleni naturalnej, 
zieleń urządzona oraz zieleń towarzysząca zabudowie powinny zagwarantować utrzymanie 
dotychczasowego poziomu zasilania wód podziemnych.  
 
Przy obecnym zagospodarowaniu omawianego obszaru wpływ na środowisko gruntowo-wodne można 
ocenić jako niewielki, większość terenu stanowią tereny zielone i nieużytki.  Realizacja projektu zmiany 
Nr 13 Studium nie zmieni w znacznym stopniu dotychczasowego wpływu na środowisko wodno-
gruntowe. Ścieki bytowe z terenów należących do zmiany Nr 13 Studium odprowadzane są poprzez 
istniejący system kanalizacji sanitarnej, do którego należy podłączyć wszystkie nowopowstałe budynki, 
co powinno być następnie zapisane w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego. Ścieki ze skanalizowanych terenów odprowadzane są grawitacyjnie, systemem kanałów 
i kolektorów, do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w odległości około 10 km od miasta, na terenie 
gminy Sitkówka.   
Ze względu na wprowadzenie nowej zabudowy powierzchnia infiltracji zostanie ograniczona zmiana 
Nr 13 Studium ustala minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, co ograniczy negatywny 
wpływ uszczelnienia terenu.  

Przeznaczenie terenu Teren biologicznie 
czynny (%) 

zabudowa niskiej intensywności  30-40 
teren zabudowy usług rekreacji, sportu i 
wypoczynku wraz z zielenia towarzyszącą ONO 

80 

zabudowa o przewadze usług ogólnomiejskich 
metropolitalnych (ponadpodstawowych) połozona 
poza strefą śródmiejską ustalona w zmianie Nr 13 

25 

Tab. 11 Zestawienie powierzchni kierunków zagospodarowania terenu z udziałem terenów 
biologicznie czynnych. 
Pełnemu uszczelnieniu ulegną drogi - nawierzchnia asfaltowa skutecznie ograniczy infiltrację wód, co 
zdecydowanie ograniczy funkcje gleb jakie pełnią w środowisku, jednak drogi na tym terenie będą miały 
funkcje dróg dojazdowych do posesji i ewentualnie dróg lokalnych. Należy też mieć na uwadze, że stan 
omawianych elementów środowiska może ulec pogorszeniu w przypadku braku kanalizacji deszczowej, 
dlatego niezbędna jest realizacja systemu kanalizacji deszczowej, co należy uszczegółowić i zapisać na 
etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spływ powierzchniowy z dróg oznacza 
przedostawanie się do środowiska wodno-gruntowego substancji ropopochodnych. Substancje te są 
wyjątkowo niebezpieczne – zaburzają homeostazę, działają mutagennie i toksycznie, degradują wody 
gruntowe i powierzchniowe, zmniejszają stężenie rozpuszczonego tlenu, hamują wymianę gazową oraz 
ograniczają dostęp światła. Nowe zagospodarowanie terenu spowoduje zmniejszenie infiltracji wody w 
podłoże. Efekt ten zostanie złagodzony przez wyznaczenie minimalnego udziału terenu biologicznie 
czynnego dla poszczególnych terenów o różnych kierunkach zagospodarowania.  
Negatywne oddziaływanie - zanieczyszczenie wód podziemnych, a szczególnie Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Nr 417 Kielce może nastąpić w przypadku przedostawania się zanieczyszczeń do 
gleb, a następnie ich infiltrację do wód podziemnych. Szczególnie zagrożenie może wystąpić na etapie 
realizacji postanowień zmiany Nr 13 Studium, zanim powierzchnia terenu zostanie utwardzona. 
Natomiast na etapie realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy nie 
dopuścić do lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska w części obszaru, leżącej w strefie 
przenikania zanieczyszczeń do wód podziemnych w okresie 5 lat: południowa część Psich Górek, 
wschodnia część terenu przy ul. Ciekockiej, terenie położonym w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej.  

W związku z realizacją postanowień zmiany Nr 13 Studium zwiększy się  ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami, ma być realizowana w oparciu o zorganizowany i 
powszechnie dostępny system zbierania i usuwania odpadów stałych o charakterze komunalnym, 
z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających segregację odpadów u źródła powstawania, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
 
8.1.4. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na powstanie zagrożenia powodzią 

Przy realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium nie powstanie sytuacja zagrożenia powodzią, 
gdyż przez obszar opracowania nie przepływa żadna rzeka oraz nie ma tu zbiornika wód 
powierzchniowych. 
 
8.1.5. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na gleby 
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W miejscu powstania nowej zabudowy i urządzeń infrastruktury drogowej nastąpi całkowita likwidacja 
gleb oraz nastąpi niezbędna niwelacja terenu. Z punktu widzenia wartości produkcyjnych gleb, 
przeznaczenie terenów pod zainwestowanie nie stanowi istotnego zagrożenia, ze względu na fakt, iż 
cały teren objęty projektem zmiany Studium wyłączony jest z klasyfikacji rolnej i jest przekształcony 
przez człowieka. 
 
8.1.6. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na florę, faunę i różnorodność 
biologiczną 
W zmianie Nr 13 Studium wyznaczono ok. 28,4 ha terenów zielonych wyłączonych z zabudowy, co 
stanowi 69% terenów wyznaczonych w zmianie Nr 13 Studium. W terenie w rejonie ul.Ciekockiej 
zieleń wyłączona z zabudowy zajmuje 19,7 ha co stanowi 47,9 % terenów wyznaczonych w zmianie Nr 
13 Studium. Zieleń wyłączona z zabudowy w terenie położonym na  Psich Górki zajmuje 8,7 ha, to 
około 21,1% terenów wyznaczonych w zmianie Nr 13 Studium. Teren zabudowy usług rekreacji, sportu 
i wypoczynku wraz z zielenią wyznaczony w narożniku ul. Prostej i ul. Daleszyckiej to około 2,8 ha co 
stanowi  6,8 % terenów wyznaczonych w zmianie Nr 13. Ogólnie w zmianie Nr 13 tereny przeznaczone 
pod zieleń wyłączoną z zabudowy i tereny zabudowy, usług, rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z 
zielenią stanowią 75,9% terenów wyznaczonych w zmianie Nr 13 Studium.  
 
W zmianie Nr 13 Studium w rejonie Psich Górek wprowadzono tereny zieleni wyłączonej z zabudowy 
oraz zabudowę istniejącą, w związku z czym jej ustalenia nie będą wpływały na florę, faunę i 
bioróżnorodność w tym terenie. 
 
W terenie wyznaczonym w rejonie ul. Ciekockiej wyznaczono wąski pas zabudowy około 60 m, ma to 
na celu ograniczenie dalszej zabudowy tego terenu do miejsc wyznaczonych, dzięki ustaleniom zmiany 
nr 13 Studium ewentualna zabudowa na tym terenie będzie wprowadzona w przewidywalny i pożądany 
sposób. W rejonie ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej zakazuje się  budowy budynków mieszkalnych w 
zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie budynki 
mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed powstaniem wzdłuż 
ulicy Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia widokowe na panoramę 
miasta, po południowej stronie ul. Ciekockiej wyznaczono punkt widokowy. Przy al. Solidarności 
wyznacza się teren zabudowy o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 
(ponadpodstawowych) położonych poza strefą śródmiejską, w celu ochrony zieleni w zmianie Nr 13 
wprowadza się zapis obowiązek zagospodarowanie fragmentów terenu zielenią urządzoną. Po 
południowej stronie ul. Ciekockiej wyznaczono punkt widokowy. Przy Alei Solidarności wyznaczono 
tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy, gdzie znajduje się pomnik przyrody składający się z 8 
dębów szypułkowych (Quercus robur), oznaczony w zmianie Studium i podlegający ochronie według 
przepisów odrębnych. W rejonie ul. Ciekockiej istotne jest zachowanie muraw kserotermicznych, z 
uwagi na zasiedlające je gatunki fauny i flory. Szczególnie istotna jest w tym przypadku ochrona 
licznych taksonów ciepłolubnych bezkręgowców.  
Na terenie KOChK nie wolno wycinać rosnącej w zwarciu dendroflory, gdyż stanowi ona miejsce lęgów 
licznych gatunków ptaków, z których zdecydowana większość znajduje się pod ścisłą ochroną 
gatunkową. Dotyczy to w szczególności gęstych zarośli krzewów z domieszką podrostu drzew – takie 
siedlisko jest wręcz preferowane przez ornitofaunę. 
 
Na terenie zmiany Nr 13 w rejonie ul. Ciekockiej i terenie położonym w narożniku ulic Prostej i 
Daleszyckiej dominuje roślinność synantropijna czyli rośliny będące trwałymi składnikami lokalnej 
flory, a związane wyłącznie lub prawie wyłącznie ze zbiorowiskami wykształconymi i utrzymującymi 
się dzięki intensywnej działalności człowieka.  
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Wraz z budową nowych osiedli mieszkaniowych przy ul. Cedzyńskiej i Daleszyckiej  
przyrodniczo cenny kompleks Użytek Ekologiczny „Glinianki” – Rezerwat Przyrody  
„Wietrznia” jest coraz silniej izolowany od terenów otwartych łączących go z korytarzem  
ekologicznym doliny Lubrzanki (pola uprawne, łąki kośne i nieużytki między osiedlem Ostra  
Górka a ul. Prostą i wsią Mójcza). W zmianie Nr 13 wyznaczono teren usług rekreacji, sportu i 
wypoczynku wraz zielenią towarzyszącą z minimalną odsetkiem powierzchni biologicznie czynnej 
80%, aby istniejący na tym terenie pas zabudowy odsunąć od rezerwatu „Wietrznia”. Izolacja obszaru 
może prowadzić do wymierania lokalnych populacji chronionych gatunków; szczególnie dotyczy to 
ssaków, płazów, gadów i niektórych grup bezkręgowców. Podczas planowania przestrzennego 
otaczających go terenów należy uwzględnić konieczność ochrony korytarza ekologicznego łączącego 
obszar ze znajdującymi się na wschód i południowy wschód terenami rolnymi. Dla część zmiany Nr 13 
- teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej brak jest danych dotyczących występowania 
fauny, lecz nie świadczy to o tym, że nie występują tu żadne stanowiska rozrodcze, na analizowanym 
terenie mogą występować niektóre gatunki zaobserwowane na terenach sąsiednich, m. in. ze względu 
na naturalną migrację gatunków oraz żerowanie w porze nocnej w pobliżu siedlisk ludzkich. Dotyczy 
to przede wszystkim gatunków występujących na stanowiskach łąkowych i nieużytkach, niemal 
wykluczone jest występowanie gatunków związanych z siedliskami zbiorników wodnych. Teren ten 
położony jest około 160 m na wschód od rezerwatu „Wietrznia” jednakże środowisko przyrodnicze 
rezerwatu jest zdecydowanie różne od środowiska przyrodniczego terenu objętego projektem Studium, 
przede wszystkim nie ma tu zbiorników wodnych ani cieków, teren jest zurbanizowany, występuje tu 
ruch samochodowy, zatem można wnioskować, że gatunki zwierząt występujące na obszarze rezerwatu 
nie będą tu występować, albo będą bardzo nieliczne.  
 
W wyniku posadowienia budynków bądź  utwardzenia powierzchni dojdzie do utraty części terenów 
zielonych. W projekcie zmiany Nr 13 Studium wyznaczono minimalny odsetek powierzchni 
biologicznie czynnej dla terenów usługowych min. 25% powierzchni terenu inwestycji; dla terenów 
niskiej intensywności w rejonie ul. Ciekockiej min. 40%, rejon Wietrzni min. 30%, terenu zabudowy; 
teren usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz zielenią towarzyszącą 80% powierzchni terenu 
inwestycji. Niezbyt wysoki odsetek terenów biologicznie czynnych jest spowodowany planowaną 
funkcją obszaru.  
Oddziaływanie ustaleń zmiany Nr 13 Studium na florę może mieć charakter długoterminowy. Nie 
przewiduje się, by było ono znacząco negatywne. 
Na terenie objętym projektem zmiany Nr 13 Studium lub jego otoczeniu jest możliwość występowania 
kilku gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową ścisłą, częściową i wymagających 
ochrony czynnej. W przypadku stwierdzenia na etapie postępowania w/s pozwolenia na budowę 
wystąpienia siedlisk gatunków zwierząt lub roślin objętych ochroną całkowitą lub częściową, inwestor 
powinien podjąć działania zapobiegające lub ograniczające negatywne oddziaływanie inwestycji, lub 
będzie zobowiązany uzyskać odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów określonych w art. 51 
i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody43. W przypadku stwierdzenia na danym 
terenie gatunku flory lub fauny objętych ochroną na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa w 
tym zakresie (tj. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) należy stosować 
zakazy wynikające z tych aktów prawnych. 
Tereny wyznaczone w Zmianie Nr 13 Studium są położone poza korytarzami i węzłami ekologicznymi 
wyznaczonymi dla KOChK oraz korytarzami rangi regionalnej, lokalnej i ponadlokalnej. 
Różnorodność biologiczna chroniona będzie w zmianie Nr 13 Studium przez obowiązek zachowania 
odpowiednich proporcji pomiędzy terenami przeznaczonymi do zabudowy, a terenami zieleni miejskiej 

 
43 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.). 
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wyłączonej z zabudowy oraz terenami biologicznie czynnymi. Negatywny wpływ na bioróżnorodność 
będzie miało wprowadzenie nowych powierzchni utwardzonych, jednak ze względu na określenie w 
zmianie Studium powierzchni biologicznie czynnych, wprowadzenie terenów zieleni miejskiej 
wyłączonej z zabudowy, ochronę pomnika przyrody i stanowiska dokumentacyjnego na Górze 
Słonecznej z murawami kserotermicznymi, negatywne oddziaływanie zostanie ograniczone. 
 
8.1.7. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na klimat akustyczny i stan 
powietrza 
W zmianie Nr 13 Studium przewidziano zmiany w zagospodarowaniu tzn. wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej niskiej intensywności oraz usług, w związku z tym nastąpi zmiana w warunkach 
sanitarnych powietrza. Wzrost zainwestowania potencjalnie wpłynie na wzrost zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. Związane jest to ze wzrostem wytwarzanych zanieczyszczeń 
pochodzących między innymi z ogrzewania budynków, ale przede wszystkim ze zwiększonego ruchu 
drogowego. Wprowadzenie zabudowy może być również przyczyną pogorszenia przewietrzalności 
terenu. Zaopatrzenie w ciepło terenu zmiany Nr 13 Studium będzie realizowane indywidualnie, gdyż 
ten obszar jest poza miejskim systemem ciepłowniczym, jednakże teren, gdzie przewidziano zabudowę 
jest uzbrojony w sieć gazową (oprócz środkowej części ul. Ciekockiej). Dla celów grzewczych zaleca 
się stosować w pierwszej kolejności odnawialne źródła energii, np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
preferować ogrzewanie gazowe/elektryczne/olejowe a w przypadku pieców tradycyjnych (na paliwo 
stałe) stosować wyłącznie węgiel dobrej jakości. Jeśli zalecenia te będą przestrzegane ogrzewanie 
budynków nie będzie miało negatywnego wpływu na stan powietrza. 
Wzrost liczby pojazdów na skutek realizacji nowej zabudowy nie wzrośnie znacząco w skali dzielnicy, 
czy miasta. Projekt zmiany Nr 13 Studium nie przewiduje żadnej dużej inwestycji drogowej, na potrzeby 
planowanego zagospodarowania mogą powstać drogi dojazdowe, lub lokalne, które nie generują dużego 
ruchu. Dopuszczenie w zmianie Studium zabudowy usługowej, z zachowaniem istniejącej sieci dróg 
nie wpłynie znacząco na klimat akustyczny zarówno obszaru zmiany Studium, jak i najbliższego 
sąsiedztwa. Wzrost hałasu jest możliwy na etapie realizacji poszczególnych inwestycji poprzez wzrost 
liczby samochodów ciężarowych, ciężkiego sprzętu i prowadzonych prac budowlanych. Jednakże jest 
to działanie krótkoterminowe dotyczące fazy budowy inwestycji. 
Największym emitorem hałasu na analizowanym terenie jest Aleja Solidarności biegnąca przy 
zachodniej granicy terenu przy ul. Ciekockiej, jednak imisja i emisja hałasu z tej ulicy dotyczy tylko 
pierwszej linii zabudowy. Ten teren umiejscowiony jest na nasypie nad aleją Solidarności co powoduje 
znaczne ograniczenie generowanego przez nią hałasu. 

Ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących rozwoju układu komunikacyjnego 
wyznaczenie zasięgu i przebiegu zmian w zakresie klimatu akustycznego jest na tym terenie i tym etapie 
niemożliwe do określenia. Należy jednak nadmienić, że zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce”, wyznaczającego kierunki polityki przestrzennej nie 
zakłada się realizacji na tym terenie strategicznych tras komunikacyjnych. Zwiększenie poziomu hałasu 
może nastąpić jedynie w przypadku realizacji inwestycji polegającej na wprowadzeniu nowej zabudowy 
usługowej. 
 
8.1.8. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na zabytki, dobra kultury i 
wartości materialne 

 
Na terenie zmiany Nr 13 Studium nie występują zabytki, dobra kultury i wartości materialne. Jednakże 
na terenie Psich Górek znajduje się nieczynny kamieniołom, który jest pozostałością wydobycia 
wapienia na Górze Słonecznej. Na Psich Górkach wprowadzono tereny zieleni wyłączone z zabudowy 
oraz zabudowę istniejącą, w związku z tym realizacja ustaleń zmiany Nr 13 Studium nie będzie 
wpływała na ten teren. 
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8.1.9. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na obszary chronione – w tym 
objęte siecią NATURA 2000 

 
W zmianie Nr 13 Studium tereny możliwe do zabudowania zostały wyznaczone tak, aby jak 

najmniej ingerować w tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody respektując ustalenia zawarte w dokumentach je ustanawiających.  

Tereny objęte granicami zmiany Nr 13 Studium są to dość cenne przyrodniczo obszary. Teren 
zmiany Studium prawie w całości (tylko 5 % obszaru ok. 2,2 ha jest poza KOChK) znajduje się w 
KOChK uchwalony Uchwałą Nr XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 
września 2010 r.  (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2010 r., Nr 3 poz. 15) w strefach B i C; na Psich Górkach 
znajduje się stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej” ustanowione 
uchwałą Nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej W Kielcach z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. 
Św. z 2010 r. Nr 3 poz. 15), w rejonie al. Solidarności jest pomnik przyrody składający się z 8 dębów 
ustanowiony uchwałą Nr XVIII/413/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011 r. ; w odległości 
około 160 m na zachód od terenu położonego w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej znajduje się 
rezerwat przyrody „Wietrznia”.  Teren zmiany Nr 13 Studium częściowo leży na GZWP 417, częściowo 
w obszarze zasilania GZWP 417. 
 

KOChK 
Praktycznie cały teren zmiany Nr 13 studium został objęty ochroną w postaci Kieleckiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (obszar Dolina Silnicy), uchwalonego Uchwałą Nr XLI/729/10 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 2010 r.  (Dz. Urz. Woj. Święt. Z 2010 r., 
Nr 3 poz. 15) w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W obrębie 
opracowania znajdują się dwie strefy krajobrazowe: B – tereny ekosystemów leśnych, muraw i zarośli 
kserotermicznych, istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej, cmentarzy i ogrodów 
działkowych oraz strefa C – tereny rolne, tereny istniejącej i planowanej zabudowy, rekreacji, sportu i 
wypoczynku wraz z zielenią towarzyszacą. W KOChK znajduje się 39,2 ha terenu objętego zmianą Nr 
13 co stanowi 95% całości obszaru, w strefie B jest 26 ha co stanowi 63 % terenu zmiany Nr 13 Studium, 
natomiast w strefie C jest 13,2 ha co stanowi 32% całości tego terenu. Tereny objęte KOChK w 
zmianie Nr 13 Studium w około 72% są przeznaczone w studium jako tereny zieleni miejskiej 
wyłączone z zabudowy oraz tereny wyłączone z zabudowy w granicach proponowanego KOChK, 
w strefie B KOChK planowana jest zabudowa tylko przy ul. Ciekockiej ok. 3,9 ha z ok. 26 ha 
terenu wyznaczonego przy ul. Ciekockiej jako zmiana Nr 13 Studium. Stanowi to około 9,9% 
terenów wyznaczonych jako zmiana Nr 13 znajdujących się w KOChK. Na Psich Górkach nie 
wyznaczono nowych terenów budowlanych. 

Zgodnie z powyższą uchwałą na terenie strefy krajobrazowej oznaczonej literą B zostały 
ustalone następujące działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów: 
– zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny; 

Na etapie realizacji inwestycji (za wyjątkiem terenu położonego na Psich Górkach, gdzie nie 
planuje się zabudowy), może nastąpić zagrożenie dla cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi 
gatunkami flory i fauny, które występują na terenie opracowania.  W przypadku wystąpienia zagrożeń 
podczas realizacji proponowanego zagospodarowania terenu inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę będzie zobowiązany uzyskać ewentualne wymagane zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o 
których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody44. 
– ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

Na etapie realizacji inwestycji (za wyjątkiem terenu położonego na Psich Górkach, gdzie nie 
planuje się zabudowy), może nastąpić zagrożenie dla potencjalnie występujących na terenie zmiany Nr 

 
44 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Nr 1614) 
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13 chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów podczas realizacji proponowanego zagospodarowania 
terenu inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę będzie zobowiązany uzyskać ewentualne 
wymagane zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie przyrody45. 
– zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej; 

Tworem przyrody nieożywionej wyróżniającym się  w granicach zmiany Nr 13 Studium jest 
stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcie Skalne na Górze Słonecznej” ustanowione uchwałą Nr 
XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej W Kielcach z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2010 r. 
Nr 3 poz. 15).  

W projekcie zmiany nr 13 studium wprowadza się  wyznaczone granice tej formy ochrony 
przyrody, cały teren Psich Górek (oprócz wprowadzenia zabudowy istniejącej)  wyznaczo jako tereny 
zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy oraz tereny wyłączone z zabudowy w granicach 
proponowanego KOChK. Teren zielni z zakazem zabudowy wyznaczony w zmianie Nr 13 Studium 
otaczający stanowisko dokumentacyjne pełni swoistą funkcję bufora ochronnego, jak również stanowi 
przestrzeń (tło) dla jego ekspozycji oraz umożliwia do niego dostęp. 

Na terenie Psich Górek zmiana Nr 13 Studium nie wprowadza zabudowy, dlatego też realizacja 
ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium nie spowoduje naruszenia poszczególnych zakazów 
obowiązujących dla ww. obszaru jak i stanowiska dokumentacyjnego i nie będzie sprzeczna z celami 
ochrony stanowiska dokumentacyjnego. 
– zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego dolin rzek - brak cieków i rzek na terenie zmiany 

Nr 13 Studium 
– utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych oraz zwartych zadrzewień, zakrzewień, 

śródpolnych i zakrzewień występujących w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone symbolem 
Lz;  

 Na terenie objętym granicami zmiany Nr 13 Studium, nie występują użytki gruntowe leśne (Ls), 
na Psich Górkach zwarte zadrzewienia, zakrzewienia śródpolne i zakrzewienia występujące w ewidencji 
gruntów jako tereny oznaczone symbolem Lz nie zostaną zabudowane ponieważ nie tu wyznaczone 
nowe tereny budowlane. 

Ponadto w obrębie wszystkich trzech terenów objętych granicami zmiany Nr 13 Studium 
wyznaczone zostały tereny zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy – 28,4 ha tj. ok. 69% powierzchni 
zmiany Nr 13 Studium, w obrębie których występują zadrzewienia, zakrzewienia śródpolne i 
zakrzewienia występujące w ewidencji gruntów jako tereny oznaczone symbolem Lz. Takie działanie 
planistyczne wpisuje się w konwencję czynnej ochrony ekosystemów - utrzymania ciągłości i trwałości 
ekosystemów zwartych zadrzewień, zakrzewień, śródpolnych i zakrzewień. 

Nieprzeznaczenie terenów zielonych pod zabudowę nie zahamuje postępującego na tych 
terenach  procesu zabudowywania się w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy. Wyznaczone w 
projekcie zmiany Nr 13 Studium tereny pod zabudowę w większości regulują strefy zabudowy w 
terenach zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy wyznaczonych w obowiązującym od roku 2000 
studium, w obrębie których zostały wydane prawomocne decyzje o warunkach zabudowy. 

 kształtowanie i rozwój zieleni celem stworzenia ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla 
poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i rekreacji; 
Na Psich Górkach nie wprowadza się nowych terenów budowalnych. W zmianie nr 13 studium 
wyznaczono 28,4 ha terenów zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy. Stanowi to 69% powierzchni 
terenu zmiany nr 13 studium. Tym samym w zmianie nr 13 studium wyznacza się tereny zieleni 
miejskiej wyłączone z zabudowy, w ten sposób kształtując i rozwijając zieleń celem stworzenia 
ciągłości systemu przyrodnbiczego miasta dla poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i 
rekreacji. Na terenie zmiany Nr 13 zabudowa będzie wprowadzona w taki sposób, aby zachować jak 

 
45 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Nr 1614) 
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najwięcej terenów zielonych. W dużej mierze wyznaczono tereny pod zabudowę w miejscach istniejącej 
obecnie zabudowy, lub prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy, wyznaczona tu zabudowa nie 
będzie intensywna. Na fragmencie zmiany Nr 13 Psie Górki pozostawiono tereny zieleni miejskiej 
wyłączone z zabudowy, wprowadza się tu tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy 
wysokiej intensywności z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi, tereny - istniejące oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami podstawowymi – 
istniejące- to znaczy zabudowane w momencie tworzenia projektu tej zmiany studium.  

Na  fragmencie zmiany Nr 13 Studium w rejonie ul. Ciekockiej wyznaczono pas zieleni wzdłuż 
południowej granicy tego terenu. W zachodnej części przy al. Solidarności, gdzie znajduje się pomnik 
przyrody w zmianie Nr 13 wyznaczono teren zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy, aby zapobiec 
zniszczeniu pomnika. W otoczeniu drzew pomnikowych wyznaczono bufor zieleni miejskiej 
wyłączonej z zabudowy, który ma zapewnić właściwą ochronę tych drzew. Zabudowa została 
wyznaczona w terenach gdzie jest już istniejąca zabudowa - wzdłuż ul. Świerczyńskiej oraz al. 
Solidarności. Pas zabudowy wzdłuż ul. Ciekockiej wyznaczono w miejscu, gdzie znajdują się 
prawomocne decyzje o warunkach zabudowy i istniejąca zabudowa.  

Na całym terenie zmiany Nr 13 Studium wyznaczono tereny zieleni, wprowadzono zabudowę 
w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zaburzyć więzi widokowe, przy ul. Ciekockiej zabudowa 
mieszkaniowa powinna być wprowadzona w sposób luźny, aby utworzyć okna widokowe na centrum 
miasta i pasma okalające Kielce, w zmianie Nr 13 zakazuje się budowy budynków mieszkalnych w 
zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie budynki 
mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed powstaniem wzdłuż 
ulicy Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia widokowe na panoramę 
miasta. W  Zmianie Nr 13 Studium wprowadza się punkt widokowy w obrębie zieleni miejskiej 
wyłączonej z zabudowy przy ul. Ciekockiej do uszczegółowienia w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
– zachowanie korytarzy ekologicznych w systemie powiązań przyrodniczych; 

Tereny wyznaczone jako zmiana Nr 13 Studium, położone są poza korytarzami i węzłami 
ekologicznymi wyznaczonymi w KOChK oraz poza korytarzami dolinnymi rangi krajowej, lokalnej i 
ponadlokalnej. 

Dwa tereny tj. na Psich Górkach i przy ul. Ciekockiej wchodzą w skład korytarzy 
ekologicznych, których powiązania przyrodnicze są obecnie mocno ograniczone przez zabudowę 
powstającą na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, niemniej jednak trwa walka o zachowanie 
tych powiązań, między innymi poprzez wyznaczenie w zmianie Nr 13 Studium terenów zieleni miejskiej 
wyłączonej z zabudowy, respektując tym samym postanowienia prawa miejscowego tj. ustanowienia 
form ochrony przyrody, jakimi są: Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu, stanowisko 
dokumentacyjne „Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej” oraz pomnik przyrody. W celu poprawy 
dostępności terenów zieleni miejskiej, utrzymania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz systemu 
przestrzeni publicznych, tereny przeznaczone pod zabudowę w rejonie al. Solidarności - w kierunku ul. 
Świerczyńskiej, w rejonie po południowej stronie ul. Ciekockiej, powinny posiadać otwarte połączenia 
z terenami zieleni miejskiej. 

 
– ochrona krajobrazu poprzez ochronę i eksponowanie walorów krajobrazowych i otwarć 

widokowych zarówno w ujęciu wewnętrznym jak i zewnętrznym. 
Obszar objęty niniejszą analizą położony jest pomiędzy Pasmem Dymińskim  z Górą Telegraf,  

ciągiem wzniesień Wietrzni i sąsiedniego Międzygórza, będących przedłużeniem, należącym do pasma  
Dymińskiego, a Wzgórzami Szydłowkowskimi.  Pasma te zorientowane są równoleżnikowo i ciągną się 
przez obszar Kielc, stanowiąc  o jego wyjątkowych walorach krajobrazowych. Naturalna rzeźba terenu 
w rejonie zmiany nr 13 Studium jest dobrze czytelna.  

Góra Słoneczna znajduje się pomiędzy Kadzielnią i Wietrzną z jej szczytu rozciąga się widok 
m.in. na Pasmo Kadzielniańskie, Pasmo Dymińskie z Górą Telegraf i Pierścienicą. Czasami widoczne 
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są pasma: Posłowickie, Zgórskie, a przy dobrych warunkach atmosferycznych nawet Pasmo Chęcińskie 
z dominantą w postaci zamku w Chęcinach. Na Psich Górkach znajduje się fragment proponowanej 
granicy strefy ochrony ekspozycji E strefa „E” ochrony ekspozycji w formie wglądów z 
charakterystycznych punktów widokowych, obejmuje obszary stanowiące zabezpieczenie 
eksponowania wybitnych walorów sylwetowych zespołów lub obiektów zabytkowych, głównie przez 
określenie jej nieprzekraczalnych gabarytów, pozbawienie wysokiej szaty roślinnej albo wyznaczenie 
terenów wyłączonych spod zabudowy. W zależności od konfiguracji oraz wyniosłości obiektów 
dominujących, obszar objęty ochroną ekspozycji może być bardzo różny. Dlatego też graficznie 
wyznaczona  strefa „E” sygnalizuje tylko problem, niezbędnej ekspozycji elementów zabytkowego 
układu przestrzennego. 

Widok na centrum miasta z Góry Słonecznej został już w dużej mierze przysłonięty przez 
istniejącą zabudowę i wysokie drzewa, dlatego otwarcie widokowe w kierunku Wzgórza Zamkowego i 
Katedry jest w tej chwili mało istotne. Obecnie ważniejszy wydaje się widok rozciągający się z Góry 
Słonecznej na południe na Pasmo Dymińskie z Górą Telegraf. Istnieją tam elementy dysharmonizujące 
ten krajobraz jak osiedle Kochanowskiego z wieżowcem przy ul. Kochanowskiego, który stanowi 
dominantę w tym krajobrazie. Na terenie Psich Górek nie wyznacza się nowych terenów pod zabudowę. 
Teren ten pozostają w studium jako tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy.  

Część zmiany Nr 13 Studium położona w rejonie ul. Ciekockiej znajduje się na południowym 
zboczu Góry Szydłówkowskiej, która należy do pasma Wzgórz Szydłówkowskich. Pasmo to 
zorientowane jest  równoleżnikowo. Ze szczytu Wzgórza Szydłówkowskiego rozciąga się m. in. widok 
na cały teren zmiany Nr 13 z budynkami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, biurowce Astra Park, 
budynek galerii Echo oraz osiedle KSM, Bocianek, Słoneczne Wzgórze. Z ulicy Ciekockiej, która 
znajduje się na Wzgórzu Szydłówkowskim można podziwiać panoramę na centrum miasta z wieżami 
katedry i Pałacu Biskupów Krakowskich, widać stąd również Pasmo Kadzielniańskie z klasztorem na 
Karczówce, Pasmo Dymińskie z Górą Telegraf. Czasami widoczne są pasma: Posłowickie, Zgórskie, a 
przy dobrych warunkach atmosferycznych nawet Pasmo Chęcińskie z dominantą w postaci zamku w 
Chęcinach. Droga ekspresowa S-74 stanowi ostry dysonans krajobrazowy, ze względu na to iż jest to 
potężna inwestycja z kilkujezdniową ulicą, nasypami, wiaduktem i ekranami akustycznymi 
wkomponowana po części w otwarty krajobraz łąkowy, po części w śródmiejski krajobraz 
zurbanizowany. Wyeksponowanie widoku na miasto rozciągającego się z ul. Ciekockiej, nastąpi 
poprzez wprowadzenie we wschodniej części ul. Ciekockiej terenu zieleni miejskiej wyłączonej z 
zabudowy oraz dostosowanie wysokości projektowanej zabudowy. Zmiana Nr 13 Studium wprowadza 
zapis: „…Mając na uwadze poprawę dostępności do otwarć widokowych na panoramę miasta, 

zabezpieczenie przed całkowitą zabudową cennych dla miasta terenów zieleni, utrzymania ciągłości 

korytarzy ekologicznych, systemu przestrzeni publicznych: 
3) w rejonie Psich Górek: nie zostały wyznaczone nowe tereny budowalne,  

4) w rejonie ul. Ciekockiej, Alei Solidarności:  

a) utrzymuje się w zmianie nr 13 studium fragment  pasa terenu zieleni miejskiej wyłączonej z 

zabudowy po południowej stronie ul. Ciekockiej oraz w rejonie ul. Bęczkowskiej i Alei 

Solidarności; 

b) wprowadza się po stronie południowej ul. Ciekockiej na mapę kierunków zagospodarowania 

przestrzennego punkt widokowy w obrębie zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy; 

c) zakazuje się w rejonie ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej budowy budynków mieszkalnych w 

zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie 

budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed 

powstaniem wzdłuż ulicy Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości 

otwarcia widokowe na panoramę miasta....”. 

Zabudowa usługowa na zachodzie ul. Ciekockiej, będzie kontynuacją istniejącej wysokiej zabudowy 
położonej wzdłuż Alei Solidarności i stworzy w tym miejscu nowoczesne centrum usługowo-biurowe.  

Wprowadzenie zabudowy na terenach obecnie niezabudowanych przyczyni się do spadku 
udziału powierzchni wolnej przestrzeni. W rejonie ul. Ciekockiej w środkowej jej części wprowadzenie 
zabudowy spowoduje częściowe przysłonięcie widoku, dlatego w tym terenie wprowadza się luźną 
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zabudowę, aby powstały okna widokowe oraz punkt widokowy, do uszczegółowienia na etapie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Na terenie strefy krajobrazowej oznaczonej literą B zakazuje się: 
– zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 
czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

W przypadku stwierdzenia wystąpienia siedlisk gatunków zwierząt objętych ochroną całkowitą 
i częściową, przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę inwestor będzie zobowiązany uzyskać 
odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów (m. in. płoszenia i niszczenia siedlisk - art. 56 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody46).  
– likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych; 

W przypadku rejonu ulicy Ciekockiej w zmianie nr 13 studium wyznaczono 19,8ha terenów zieleni 
miejskiej wyłączonej z zabudowy. Stanowi to 47,9% powierzchni terenu zmiany nr 13 Studium w 
rejonie ul.Ciekockiej. W pasie zabudowy wzdłuż ul. Ciekockiej wyznaczono min. 40 % terenu 
biologicznie czynnego, w terenie wyznaczonym pod zabudowę usługową w rejonie Al. Solidarności 
wyznaczono min. 25% terenu biologicznie czynnego. 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z 2004 roku – Art. 24 ust. 1 pkt 3 w obszarze chronionego 
krajobrazu stosuje się zakaz „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub 
naprawy urządzeń wodnych;”. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub 
krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 120 ust. 2f. 

Na terenie zmiany Nr 13 Studium zadrzewienia i zakrzewienia to w większości tzw. samosiejki. 
Najwięcej zadrzewień, zakrzewień śródpolnych, przydrożnych można zaobserwować w obrębie terenu 
przy ul. Ciekockiej, dlatego zabudowa wyznaczona w pasie około 60 m, w najszerszym punkcie 120 m 
po południowej stronie ul. Ciekockiej, będzie musiała być tak sytuowana by nie ingerować w istniejące 
siedliska zadrzewień i zakrzewień. Pomocna będzie w tym wyznaczana na etapie sporządzenia planu 
miejscowego nieprzekraczalna linia zabudowy, wzdłuż której można ale nie ma obowiązku lokalizować 
budynki. Daje to możliwość lokalizowania zabudowy z poszanowaniem, uwzględnieniem i 
ewentualnym wkomponowaniem istniejącej na tym terenie roślinności. 
– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 
wodnych; 

W granicach obszarów chronionego krajobrazu (a także w parkach krajobrazowych) obowiązuje 
zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 
lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych (m.in. w art. 24 ust. 1 
pkt 5 ustawy o ochronie przyrody). Przez pojęcie „rzeźby terenu” należy rozumieć ukształtowanie 
powierzchni ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja 
rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie działalność człowieka.  

Działalność wszystkich rzeźbotwórczych czynników prowadzi do powstania form rzeźb terenu. 
Prace ziemne trwale zniekształcające rzeźbę terenu to prace, które prowadzą do zniszczenia lub 
przekształcenia form rzeźby terenu w sposób oznaczający utratę cech morfologicznych danego typu 
rzeźby. Zmiana rzeźby terenu polega na zmianie rzędnych terenu poprzez dokonanie niwelacji lub 

 

46 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 
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podniesieniu części terenu przez co teren traci swoje dotychczasowe ukształtowanie.  
O zniekształceniu terenu można mówić w przypadku takich prac jak niwelacja wzgórza, 

wydmy, skarpy, itp. Zgodnie z orzecznictwem sądowym „Trwałe zniekształcenie rzeźby terenu może 
polegać na zmianie struktury gruntu i jego właściwości fizycznych w wyniku nadsypania materiału, 
zniszczenia warstwy gleby i przerwania procesów glebotwórczych, bądź też przez samą zmianę rzeźby 
terenu polegającą na zaburzeniu stosunków wysokościowych (zmiana rzędnych terenu) oraz układu 
nachyleń i przebiegu natury granic rzeźby. 

Jak mówią wyroki, np. wyrok WSA z dnia 29 września 2008 r. (IV SA/WA 952/08) czy wyrok 
WSA z dnia 13 stycznia 2011 r. (II SA/Łd 1228/10): "Nie można kwalifikować jako uszkodzenia lub 
przekształcenia obszaru oraz zniekształcenia terenu prac służących do realizacji obiektu 
budowlanego, takich jak wykopy pod fundamenty." 

Nie każda zabudowa prowadzi do zniekształcenia rzeźby terenu inaczej ustawodawca nie 
wprowadzałby odrębnie zakazu zabudowy skoro miałby się on zawierać w „zakazie zmiany 
rzeźby terenu”, którego nie można interpretować jako zakazu prowadzenia prac budowlanych. 
Użyte w zakazach dla strefy B KOChK „sformułowanie wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekształcających rzeźbę terenu” oraz „zmiana stosunków wodnych” są bardzo ogólne, nie każde 
zniekształcenie rzeźby terenu i nie każda zmiana stosunków wodnych jest powołaną uchwałą 
zakazana. 

Dlatego też wprowadzenie zabudowy w ramach zmiany Nr 13 Studium na terenach 
znajdujących się w strefie B KOChK, niekoniecznie spowoduje trwałe zniekształcenie rzeźby 
terenu, gdyż na etapie Studium nie wiadomo jakie to będą budynki, co jest do uszczegółowienia 
na etapie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie pozwolenia na 
budowę. 
– dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli nie służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 

Pojęcie zmiany stosunków wodnych nie zostało dotychczas zdefiniowane przez ustawodawcę. 
Przyjmuje się, że chodzi tu o ingerencję w ukształtowany stan wody na gruncie, w tym powodowanie 
długotrwałych lub trwałych zmian poziomu wód gruntowych i powierzchniowych (zarówno ich 
podwyższenie jak i obniżenie w odniesieniu do stanu początkowego) w wyniku działalności człowieka 
oraz czynników naturalnych. W przypadku obszarowych form ochrony przyrody, każde działanie 
mające na celu zmianę stosunków wodnych powinno zostać poprzedzone zgłoszeniem właściwemu 
miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody. 

Celem minimalizacji wpływu wykopów na stosunki wodne, dokonując uzgodnienia 
warunków realizacji inwestycji, warunek polegający na wykonaniu wykopów fundamentowych w 
technologii ograniczającej wpływ na wody podziemne poza terenem przedsięwzięcia (wykop w 
ściankach szczelnych). Nie można jednoznacznie stwierdzić, iż wprowadzenie zabudowy w 
ramach zmiany Nr 13 Studium na terenach znajdujących się w strefie B KOChK, spowoduje 
zmianę stosunków wodnych. 
– likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; nie 

występują 
– lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; brak cieków, zbiorników 
wodnych 

Wyżej wyszczególnione zakazy, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (j.t. 2018 poz.1614), nie dotyczą: 

1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 
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3) realizacji inwestycji celu publicznego; 
4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 
 Zgodnie  z uchwałą w sprawie wyznaczenia Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na 

terenie strefy krajobrazowej oznaczonej literą C zostały ustalone następujące działania w zakresie 
czynnej ochrony ekosystemów: 
– kształtowanie i rozwój zieleni celem stworzenia ciągłości systemu przyrodniczego miasta dla 

poprawy warunków życia mieszkańców, wypoczynku i rekreacji; 
W narożniku ul. Daleszyckiej i Prostej, aby zachować ciągłość terenów zieleni i ograniczyć 

zabudowę od rezerwatu „Wietrznia” (położonego ok. 39 m na zachód od granic zmiany Nr 13 Studium) 
w studium wprowadzono tereny zabudowy usług i rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią 
towarzyszącą, natomiast zabudowę wyznaczono w pasie, gdzie znajduje się już istniejąca zabudowa. Na 
Psich Górkach pozostawiono tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy, na tym terenie w ramach 
zapisów zmiany Nr 13 Studium obecne zagospodarowanie nie ulegnie zmianie. 
– ochrona krajobrazu poprzez ochronę i eksponowanie walorów krajobrazowych i otwarć 

widokowych zarówno w ujęciu wewnętrznym jak i zewnętrznym. 
Teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej znajduje się na wzniesieniu, istniejąca 

obecnie zabudowa częściowo przysłania widok na okalające miasto od południa pasma górskie. Zmiana 
Nr 13 Studium wprowadza pas zabudowy w miejscu istniejącej zabudowy. Zmiana Nr 13 Studium 
chroni krajobraz poprzez wyznaczenie terenu zabudowy, usług i rekreacji w zachodniej części tego 
terenu, o współczynniku powierzchni biologicznie czynnej 80%. Teren zabudowy usług rekreacji, 
sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą znajduje się od strony rezerwatu przyrody 
„Wietrznia” i stanowi przedłużenie terenu okalającego rezerwatu Wietrznia”, poprzez ten teren 
zabudowa zostaje odsunięta od rezerwatu.  

Na Psich Górkach pozostawiono tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy, na tym terenie 
w ramach zapisów zmiany Nr 13 Studium nie wprowadza się nowej zabudowy. Tereny zieleni  są 
połączone wyznaczonym w studium głównym ciągiem przestrzeni publicznej o charakterze 
rekreacyjno-turystycznym. Widok na miasto z Psich Górek został zaburzony przez istniejącą zabudowę 
oraz wysokie drzewa, znajduje się tu otwarcie widokowe na południe Kielc z pasmem Dymińskim. 

 
Zmiana Nr 13 Studium respektuje przepisy odrębne obowiązujące w zakresie obszarów 

chronionych  poprzez: 
- zaplanowanie ok. 69 % terenu będącego w granicach zmiany Nr 13 Studium, jako terenu zieleni 

miejskiej wyłączonej z zabudowy, co przyczyni się do zachowania korytarzy ekologicznych 
(częściowo już zaburzonych przez istniejącą zabudowę) i lepszego przewietrzania się miasta; 

- w rejonie Psich Górek: nie zostały wyznaczone nowe tereny budowalne; 
- wprowadzenie granicy i stref krajobrazowych B i C KOChK, w obrębie których obowiązują 

zakazy oraz  działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów, zgodnie z Uchwałą Nr 
XLI/729/10 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 września 20101 r (Dz. Urz. 
Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 293 poz. 3020); 

- wprowadzenie granic stanowiska dokumentacyjnego „Odsłonięcie Skalne na Górze 
Słonecznej” ustanowionego uchwałą Nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 
listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 3 poz. 15), w obrębie którego wprowadzono teren 
zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy oraz okalającego to stanowisko terenu zieleni 
miejskiej wyłączonej z zabudowy; 

- wyznaczenie terenu zieleni wyłączonej z zabudowy w obrębie pomnika przyrody przy 
al.Solidarności w kierunku wschodnim, aż do zabudowy przy ul. Świerczyńskiej; 

- wyznaczenie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej; 
- wprowadzenie w części położonej w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej, jako buforu, od 

strony rezerwatu Wietrznia, terenu zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z 
zielenią towarzyszącą; 
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- utrzymuje się w zmianie nr 13 studium fragment  pasa terenu zieleni miejskiej wyłączonej z 
zabudowy po południowej stronie ul. Ciekockiej oraz w rejonie ul. Bęczkowskiej i Alei 
Solidarności; 

- zakazuje się w rejonie ul. Ciekockiej, ul. Świerczyńskiej budowy budynków mieszkalnych w 
zabudowie szeregowej i bliźniaczej - tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie 
budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed 
powstaniem wzdłuż ulicy Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia 
widokowe na panoramę miasta; 

- po południowej stronie ul. Ciekockiej na terenach zieleni wyłączonej z zabudowy wprowadzono 
punkt widokowy. 
Ze względu na znaczne odległości od istniejących i potencjalnych obszarów Natura 2000 oraz 

brak jakichkolwiek powiązań z tymi obszarami - nie przewiduje się wystąpienia negatywnego 
oddziaływania na integralność i przedmiot ochrony tych obszarów. 

Zarówno na terenie objętym projektem zmiany Nr 13 Studium, jak i w jego sąsiedzie nie 
planuje się utworzenia obszarów specjalnej ochrony ptaków lub specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że realizacja ustaleń projektu Studium nie 
będzie oddziaływać negatywnie na integralność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. 

 
 
8.1.10. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 na ludzi 
 

Na zdrowie człowieka może wpływać szereg negatywnych czynników, do których zalicza się: 
promieniowanie elektromagnetyczne jonizujace i niejonizujace, zanieczyszczenie powietrza, 
zanieczyszczenia związane z rozwojem komunikacji, ponadnormatywny hałas. Pozytywny wpływ mają 
natomiast: tereny zieleni, niska intensywność zabudowy i wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej. 

Analizowana zmiana Studium Nr 13 jest odpowiedzią na potrzeby społeczno - gospodarcze. 
Zmiana Nr 13 Studium będzie miała zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na ludzi, z jednej 
strony część terenów dotychczas wolnych od zabudowy zostanie przeznaczona pod zabudowę, co 
zmieni krajobraz miasta w tych rejonach. 

Ze względu na fakt, że teren zmiany Nr 13 jest położony na wzniesieniach i biorąc pod uwagę 
położenie miasta i krajobraz rozciągający się z ul. Ciekockiej i wzniesienia pomiędzy ul. Prostą i 
Daleszycką wprowadzenie nowej zabudowy będzie się wiązało ze stworzeniem nowego krajobrazu. 
Zagospodarowanie przestrzenne to ciągły proces, miasto jest tkanką, która się zmienia i wypełnia. ważne 
jest by zmiany te zachodziły w sposób kontrolowany. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce, które było uchwalone w 2000 r.   zdezaktualizowało 
się od tego czasu, obecnie tereny zielone w nim wyznaczone w niektórych rejonach się zabudowały w 
sposób niekontrolowany poprzez brak zgodności decyzji o warunkach zabudowy ze studium.  

Zmiana Nr 13 Studium, a następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  pozwoli 
na zagospodarowanie tych trzech fragmentów miasta w sposób uporządkowany – przemyślany, co 
również podniesie jakość życia mieszkanów miasta. 
 

Realizacja nowych budynków niewątpliwie spowoduje częściowe przesłonięcie widoku na 
panoramę miasta, oraz okalające miasto pasma górskie. Ograniczenie widoku będzie występowało 
przede wszystkim z ul. Ciekockiej, co jest o tyle istotne, że pełnił on funkcję otwarcia krajobrazowego 
na centrum miasta i okalające miasto od strony południowej wzniesienia. Planowana zabudowa 
usługowa i zabudowa niskiej intensywności położona jest na wyniesieniu terenu więc będzie dobrze 
widoczna szczególnie z Alei Solidarności, z uwagi na ukształtowanie terenu może ona stać się 
dominantą przestrzenną. Wzdłuż ul. Ciekockiej wprowadzono zakaz budowy budynków mieszkalnych 
w zabudowie szeregowej i bliźniaczej- tym samym można tam lokalizować tylko i wyłącznie budynki 
mieszkalne jednorodzinne wolno stojące, co między innymi zabezpiecza przed powstaniem wzdłuż 
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ulicy Ciekockiej zwartej pierzei zabudowy zasłaniającej w całości otwarcia widokowe na panoramę 
miasta, ma to ułatwić komunikacje pieszą i spowodować rozluźnienie zabudowy. Po południowej 
stronie ul. Ciekockiej w terenie zieleni miejskiej wyłączonej z zabudowy wprowadzono punkt 
widokowy. Jeśli chodzi o Psie Górki istniejąca obecnie zabudowa przesłania częściowo widok na 
centrum miasta, natomiast widok na południe na Pasmo Dymińskie z Góry Słonecznej zostanie 
zachowany. Psie Górki są wykorzystywane przez mieszkańców jako teren otwarty ogólnodostępny, 
zapisy zmiany Nr 13 Studium nie ograniczą możliwość wykorzystywania tego terenu w dotychczasowy 
sposób, gdyż w zmianie Nr 13 Studium nie wprowadza się tu nowej zabudowy. Teren na Psich Górkach 
nie jest terenem zieleni miejskiej, działki prywatne przeplatają się z działkami Skarbu Państwa, więc 
nie jest to w tej chwili teren ogólnodostępny. W chwili obecnej teren Psich Górek jest zaniedbany i 
zarośnięty, wprowadzenie tu terenów zieleni miejskiej wyłączonych z zabudowy umożliwi 
zagospodarowanie i uporządkowanie tego terenu, ewentualnie utworzenie tu parku co niewątpliwie 
będzie miało pozytywny wpływ na mieszkańców tego terenu.  

Teren położony w narożniku ulic Prostej i Daleszyckiej znajduje się na wzniesieniu istniejąca 
obecnie zabudowa częściowo przysłania widok na okalające miasto od południa pasma górskie. Należy 
zaznaczyć, że charakter pozytywny lub negatywny wpływu projektowanej zabudowy na krajobraz 
zależeć będzie w dużej mierze od zapisów planu miejscowego dla tego terenu oraz od szczegółowych 
koncepcji architektonicznych, zastosowanych materiałów, przyjętej kolorystyki elewacji oraz dachów i 
in. rozwiązań, przyjętych na etapie projektu budowlanego. Zakłada się, że z upływem czasu dysonans 
krajobrazowy i ewentualny zły odbiór nowego zagospodarowania ulegnie stopniowemu złagodzeniu 
poprzez wprowadzenie nowoczesnych form obiektów, poziom tolerancji dla nowej zabudowy zależeć 
będzie między innymi od ilości i jakości wprowadzonej zieleni i uporządkowaniu terenu. Zapisy zmiany 
Nr 13 Studium ustalają minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 25– 80%.  

Analizując problem od strony zagrożenia największe niebezpieczeństwo będzie związane ze 
wzrostem poziomu zanieczyszczeń w powietrzu oraz hałasu spowodowanym wzrostem ruchu 
komunikacyjnego (dojazd do mieszkań i usług) oraz ogrzewaniem budynków. Wprowadzenie nowej 
zabudowy nieodzownie wiąże się z realizacją infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, teren ten jest 
uzbrojony w sieć elektroenergetyczną, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, sieć gazową. 
Realizacja infrastruktury technicznej będzie miała pozytywny charakter. W przyszłości zastosowanie 
linii kablowych może całkowicie wyeliminować promieniowanie pola elektromagnetycznego, a jedynie 
śladowe oddziaływanie będzie powstać w wyniku tzw. upływów energii z linii kablowej. 

Wzrost ruchu komunikacyjnego wpłynie na pogorszenie warunków życia mieszkańców terenu 
(hałas, emisja niebezpiecznych substancji do powietrza), jednakże zapewniona zostanie  dostępność 
komunikacyjna terenu, gdyż obecnie dojazd do budynków, które powstały na podstawie WZ odbywa 
się nieutwardzonymi drogami gdzieniegdzie z dużym spadkiem (dotyczy to ul. Świerczyńskiej, 
Ciekockiej i terenu pomiędzy ul. Daleszycką, a Prostą). Zagęszczenie istniejącego zagospodarowania i 
wprowadzenie nowego wymusi budowę dróg dojazdowych. 
 
8.1.11. Wpływ realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 13 Studium na poszczególne komponenty 
środowiska przyrodniczego w aspekcie czasowym, rodzaju oddziaływań, intensywności i 
waloryzacji 

Uwzględniając ustalenia zmiany Studium w aspekcie nowych inwestycji oraz projektowanych 
rozwiązań ze względu na skutki jakie one wywołają w fazie etapu budowy i eksploatacji, 
przedsięwzięcia będą miały charakter określony w tabeli Załącznik nr 3 do Prognozy. Przy określeniu 
skutków wykonywania ustaleń zmiany Studium w różnych aspektach oddziaływania, wzięto pod uwagę 
zarówno sytuację normalnego, bezproblemowego i bezawaryjnego scenariusza realizacji i eksploatacji 
inwestycji, jak i możliwość zaistnienia sytuacji niebezpiecznych i awaryjnych.  
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IX. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA 
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 
ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI USTALEŃ ZMIANY NR 13 STUDIUM 
 

Ustalenia dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu gminnym, w tym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymagają uwzględnienia celów i 
kierunków ochrony środowiska ustanowionych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym. Dokumenty związane z ochroną środowiska, które wymagają uwzględnienia w niniejszym 
opracowaniu, posiadają charakter ustawowy i programowy. Różnią się głównie stopniem 
szczegółowości, natomiast łączy je zasada zrównoważonego rozwoju, której podporządkowuje się 
wszelkie działania mające na celu ochronę wartości przyrodniczych.  

Podstawowym celem ochrony środowiska zarówno na szczeblu krajowym jak 
i międzynarodowym jest zasada zrównoważonego rozwoju, w myśl której rozwój społeczno-
gospodarczy winien następować przy zachowaniu równowagi przyrodniczej oraz trwałości 
podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 
jak i przyszłych pokoleń. Równowaga przyrodnicza występuje wtedy, gdy na danym obszarze istnieje 
równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków 
siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej. Na terenach cennych przyrodniczo 
dla zachowania wyżej wymienionej zasady tworzy się obszary przyrodnicze prawnie chronione. Obszar 
objęty granicami projektu Studium nr 13 zawiera znaczące wartości przyrodnicze i  jest położony w 
obszarach prawnych form ochrony przyrody. 
Mając na względzie przedstawione w niniejszym opracowaniu, analizy, oceny, określenia, 
oddziaływania, charakterystykę stanu środowiska (o stopniu szczegółowości adekwatnym do etapu 
sporządzania zmiany Studium) można prognozować, że planowane zagospodarowanie terenów 
spełniają wymagania i nie będą naruszały: Konwencji Berneńskiej sporządzonej w Bernie dnia 19 
września 1979r. /Dz. U. z 1996r Nr 58 poz. 263/, Dyrektywy Rady 79/409 / EWG z dnia 2 kwietnia 
1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r. ze zm.), Konwencji 
z Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992r. /Dz. U. z 2001r. Nr 184, poz.1532/, Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. l 206 z 
dnia 22 lipca 1992 r. ze zm.), Rozporządzenia M.Ś. z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 /Dz. U. z 2011r. Nr 229 poz.2313/, Rozporządzeń Ministra  
Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (z dnia 6 października 2014 roku - Dz. U. z 2014 
r. poz.1348); -w sprawie ochrony gatunkowej roślin (z dnia 9 października 2014  roku -Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1409); -w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (z dnia 9 października 2014 roku -Dz. U. 2014r 
poz.1408); -w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (z dnia 12.01.2011 roku – Dz. U. nr 25, 
poz. 133 i zmieniające z dnia 29.03.2012 roku –Dz. U. nr 0 poz. 358); w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (z dnia 13.04.2010 roku –
Dz. U. z 2010 r. Nr 77 poz. 510 z późn. zm.). Ustalenia projektu studium wprowadzają ograniczenia 
związane z ochroną środowiska: ograniczają powierzchnię zabudowy poprzez ustalenie maksymalnych 
wskaźników zabudowy, wprowadzają obowiązek zachowania powierzchni biologicznie czynnej. 
Cele ochrony środowiska formułowane na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowane 
są w Polsce już w trakcie egzekwowania odpowiednich aktów prawnych, które stanowią bezpośrednie 
wdrożenie dyrektyw Wspólnot Europejskich lub opracowane zostały zgodnie z zaleceniami lub 
postanowieniami międzynarodowych konwencji. Takim aktem prawnym jest m.in. ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie której sporządzona 
została niniejsza prognoza. Tak więc już samo przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko jest realizacją celów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.1 i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z 
dnia 27 czerwca 2001 r. Właściwie wszystkie akty prawne dotyczące ochrony środowiska, w tym: 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne, ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, których wymogi są uwzględniane przy opracowaniu studium, wdrażają dyrektywy 
Wspólnoty Europejskiej w zakresie swoich regulacji. 
Kwestia działań adaptacyjnych do zmian klimatu została wyszczególniona w „Polityce ekologicznej 
państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” przyjętej uchwałą Nr 
67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. (M.P. poz. 794 z 06.09.2019 r.). W wyżej wymienionym 
dokumencie szczególne znaczenie w osiągnięciu celów polityki ekologicznej przypisano jednostkom 
samorządu terytorialnego. W ich gestii leży przeciwdziałanie chaosowi urbanistycznemu oraz 
racjonalne planowanie przestrzenne, które jest narzędziem także ochrony środowiska, jak również pełni 
funkcję regulatora przed nadmierną presją na zasoby przyrodnicze. Prawidłowa ochrona i użytkowanie 
zasobów środowiska to obowiązek władz publicznych, polegający na tym, aby zapewnić trwały dostęp 
do tych zasobów mieszkańcom, jak również przyszłym pokoleniom, co jest zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Powyższa zasada dotyczy także terenów objętych projektem zmiany Nr 13 
Studium, ze względu na potrzebę zapewnienia właściwej ochrony form ochrony przyrody i innych 
komponentów środowiska. Projekt zmiany Nr 13 Studium uwzględnia działania adaptacyjne określone 
w „Planie Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030”47 m.in. takie jak: kształtowanie i 
ochrona struktury przyrodniczej miasta (respektowanie zapisów dla obszarów chronionych na 
podstawie przepisów odrębnych), w tym terenów wymiany i regeneracji powietrza (wyznaczenie 
terenów zieleni miejskiej wyłączonych z zabudowy, utrzymanie częściowo zaburzonych przez istniejącą 
zabudowę korytarzy ekologicznych na Psich Górkach i Ciekockiej poprzez wyznaczenie terenów zieleni 
miejskiej wyłączonych z zabudowy), ograniczenie udziału powierzchni uszczelnionych w 
zagospodarowaniu terenów i zwiększenie powierzchni terenów zajmowanych przez zieloną i błękitną 
infrastrukturę (wyznaczenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, terenów zieleni miejskiej 
wyłączonych z zabudowy), ochrona zdolności retencyjnych terenów (wyznaczenie minimalnej 
powierzchni biologicznie czynnej, terenów zieleni miejskiej wyłączonych z zabudowy), ograniczenie 
skutków miejskiej wyspy ciepła (wyznaczenie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, terenów 
zieleni miejskiej wyłączonych z zabudowy). 
Projekt zmiany Studium został sporządzony w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej przepisami Studium powinno uwzględniajć zasady 
określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, ramowego studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego oraz strategii rozwoju gminy, o ile gmina 
dysponuje takim opracowaniami. Wychodząc z założenia, że dokumenty regionalne i krajowe zawierają 
cele i założenia europejskiej i światowej polityki ekologicznej można prognozować, że cele ochrony 
środowiska oraz zasady ich realizacji zawarte w projekcie zmiany Studium są zbieżne z 
odpowiadającymi im celami i zasadami polityki ekologicznej, ustanowionymi na szczeblu krajowym, 
europejskim i światowym. Dlatego można prognozować, że podstawowe cele ochrony środowiska 
wynikające z aktów prawnych odnoszących się do ochrony środowiska, zostały uwzględnione przy 
konstrukcji projektu zmiany Studium. 

 
47 Uchwałę Nr XX/351/2019 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 17 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian 
klimatu Miasta Kielce do roku 2030"; 
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X. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 13 STUDIUM 
 

Zgodnie z konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 
sporządzoną w Espoo 25 lutego 1991r. (Dz. U. z 1999 nr 96 poz. 1110) oddziaływanie transgraniczne 
oznacza jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie 
podlegającym jurysdykcji Strony (Rzeczpospolitej Polskiej), spowodowane planowaną działalnością, 
której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji 
innej Strony (innych państw)”. 

Ze względu na ogólny charakter dokumentu i niewielki zasięg przestrzenny przewidywanych 
oddziaływań wynikających z realizacji ustaleń zmiany Studium, a także z uwagi na położenie miasta 
Kielce w centralnej Polsce, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

XI. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

Ustalenia projektu zmiany Nr 13  Studium wprowadzają zabudowę mieszkaniową i usługową na 
terenach do tej pory niezainwestowanych. Wyznaczenie w Studium obszarów możliwych do 
wprowadzenia na nich inwestycji oraz wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania 
tych terenów a następnie objęcie tych terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
uchroni tereny objęte zmiany Nr 13 Studium przed nadmiernym zainwestowaniem. Ograniczenie 
negatywnych oddziaływań na środowisko nastąpi w rezultacie dostosowania realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych do ustaleń zmiany Studium zawierających regulacje związane z ochroną środowiska. 
Respektowanie przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska również wpłynie na ograniczenie 
negatywnych oddziaływań na środowisko.  

Ze względu na wciąż postępującą urbanizację nieuniknione są przekształcenia środowiska 
przyrodniczego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby wszelkie zmiany inwestycyjne w jak 
najmniejszym stopniu ingerowały w środowisko. 

Rozwiązania przyjęte ustaleniami zmiany Nr 13 Studium mające na celu ochronę elementów środowiska 
przyrodniczego oraz prawidłowego bezkonfliktowego kształtowania struktury funkcjonalno-
przestrzennej, możliwe do zapisania na etapie zmiany Studium, są ogólne i ramowe. Generalnie można 
przyjąć, że wyczerpują problematykę ochronną i są optymalne. 
Ustalenia projektu zmiany Nr 13 Studium w zakresie struktury funkcjonalno-przestrzennej nie kolidują  
z uwarunkowaniami dotyczącymi stanu i funkcjonowania środowiska określonymi w podstawowym 
opracowaniu ekofizjograficznym. Rozwiązania przestrzenne i ustalenia projektu zmiany Studium nie 
kolidują z przepisami i wymogami określonymi w przepisach odrębnych, w tym dotyczących ochrony 
środowiska. Nie spowodują kolizji przestrzennych z istniejącymi w tym rejonie innymi formami 
użytkowania powierzchni ziemi i obiektów. 
Zmiana Nr 13 Studium ustala kierunki zagospodarowania wyznaczonych w niej terenów ustala się w 
niej parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu takie jak: 

- wskaźniki intensywności zabudowy, wysokość zabudowy i udział terenu biologicznie 
czynnego,  
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Rozwiązania przyjęte ustaleniami zmiany Nr 13 Studium są optymalne i na tym etapie wystarczające 
dla zapewnienia ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed niekorzystnym oddziaływaniem, które może 
być spowodowane intensyfikacją zabudowy.  
 
 
XII.  ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W   
PROJEKCIE ZMIANY NR 13 STUDIUM 

Możliwości wprowadzenia lub rozważania rozwiązań alternatywnych nie dotyczą projektu zmiany Nr 
13 Studium na obszarze Miasta Kielce. Na przedmiotowym terenie, ani w najbliższym jego sąsiedztwie 
nie ma obszarów Natura 2000 (obszarów specjalnej ochrony ptaków lub specjalnych obszarów ochrony 
siedlisk). Zapisy studium nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na najbliższe obszary Natura 
2000, wyznaczone  o ok. 2,5 km w kierunku północnym od terenu objętego opracowaniem („Ostoja 
Wierzejska”) oraz 2,4 km  na południe Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie. 
Studium jest dokumentem o znacznym stopniu ogólności, nie jest ono aktem prawa miejscowego, 
wyznacza jedynie ramy dla przyszłego zagospodarowania, które będzie doszczegółowione w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a następnie w odniesieniu do konkretnej  
inwestycji ocena jej oddziaływania na środowisko i ewentualne zastosowanie rozwiązań alternatywnych 
może nastąpić na etapie procedury OOŚ. Alternatywne rozwiązania mogą dotyczyć wówczas rozwiązań 
technicznych i technologicznych.  
 
 
XIII.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
oraz ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do zmiany 
Studium sporządzana jest prognoza oddziaływania tej zmiany na środowisko. Niniejsza prognoza 
została opracowana do projektu zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kielce, obejmująca trzy tereny w rejonie ulicy Ciekockiej – tereny zieleni 
miejskiej od al. Solidarności do ul. Gustawa Morcinka, tereny przylegające do Wietrzni pomiędzy ul. 
Prostą a ul. Daleszycką i Psie Górki. 

W projekcie zmiany Nr 13 studium wyznaczono następujące tereny: 
• tereny zabudowy mieszkaniowej z przewagą zabudowy wysokiej intensywności  

z usługami ogólnomiejskimi podstawowymi w rejonie Psich Górek wzdłuż ul. Skalistej- 
istniejące - to znaczy zabudowane w momencie tworzenia projektu tej zmiany studium,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności o określonej wysokości z usługami 
podstawowymi - w rejonach: 

− ul. Ciekockiej, Świerczyńskiej 

− ul. Prostej, Daleszyckiej, 

− ul. Skalistej - istniejące 
• tereny zabudowy o przewadze funkcji usług ogólnomiejskich metropolitalnych 

(ponadpodstawowych) położonych poza strefą śródmiejską w rejonie: Alei Solidarności, 
• tereny zabudowy usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenią towarzyszącą na wschód 

od rezerwatu Wietrznia, w rejonie ulicy Prostej, Daleszyckiej, 
• tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy w rejonie ulicy Ciekockiej, Bęczkowskiej, al. 

Solidarności i Psich Górek; 

• w rejonie Psich Górek: nie zostały wyznaczone nowe tereny budowalne. 
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W obrębie terenów objętych zmianą Nr 13 Studium została wprowadzona granica Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu obejmująca: 

5) rejon ul. Ciekockiej – strefy krajobrazowe B i C, 
6) rejon na wschód od rez. Wietrznia – strefa krajobrazowa C, 
7) rejon Psich Górek  - strefy krajobrazowe B i C. 

W strefach krajobrazowych KOCHK 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. 
Ponadto w obrębie terenu Psich Górek zostało wyznaczone stanowisko dokumentacyjne „Odsłonięcia 
skalne na Górze Słonecznej” ustanowione uchwałą Nr XLIII/1032/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z 
dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Św. Nr 3 poz. 15). 
Natomiast w części terenu zmiany Nr 13 Studium, obejmującej obszar przy ul. Ciekockiej wprowadzono 
pomnik przyrody zlokalizowany przy al. Solidarności (grupa 8 drzew - dębów szypułkowych Quercus 
robur) ustanowiony uchwałą Nr XVIII/413/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011 r.   
Według dokumentacji hydrogeologicznej rejonu eksploatacji wód podziemnych (RE) Kielce, 
zatwierdzonej decyzją znak: KDH/013/5876/96 MOŚZNiL z dnia 11 maja 1996 r., teren zmiany Nr 13 
w części zalega na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych GZWP Nr 417 Kielce. 

W wyniku realizacji w/w założeń zmianom ulegnie wiele komponentów środowiska. Realizacja 
zmiany Nr 13 Studium nie będzie nadmiernie ograniczać procesów przenikania wód opadowych i 
roztopowych do wód podziemnych. Realizacja założeń zmiany Nr 13 spowoduje zmianę składu 
gatunkowego flory i fauny. Zbiorowiska roślinności polnej, łąkowej i synantropijnej zastąpione zostaną 
terenami zieleni urządzonej. Lokalizacja nowej zabudowy w zachodniej części ul. Ciekockiej 
spowoduje częściowe przesłonięcie otwarcia widokowego na centrum miasta i pasma górskie okalające 
od południa miasto Kielce, jednakże odpowiednie rozluźnienie i wystopniowanie zabudowy na tym 
terenie oraz utworzenie okien widokowych pozwoli na częściowe zachowanie widoku. W zmianie Nr 
13 Studium planuje się po południowej stronie ul. Ciekockiej w terenach zieleni miejskiej wyłączonej z 
zabudowy wprowadznie punktu widokowego. Zaplanowanie terenów zielonych we wschodniej części 
ul. Ciekockiej zachowa tam otwarcie widokowe na miasto i okalające miasto pasma górskie. Wiele 
zmian, początkowo trudno akceptowanych przez miejscową społeczność, będzie w przyszłości 
skutkować poprawą ich życia. Odbywać się to będzie głównie poprzez uzupełnienie terenu o funkcje 
usługowe oraz poprawę warunków komunikacyjnych i infrastrukturalnych. W kontekście ogółu 
mieszkańców Kielc, ważna jest też kwestia udostępnienia nowych terenów pod budowę mieszkaniową, 
których deficyt jest w naszym mieście szczególnie odczuwalny. W perspektywie długoterminowej 
realizacja ustaleń zmiany Nr 13 Studium, będzie miała pozytywny wpływ na życie miejscowych 
mieszkańców jak i całego miasta. 

Wskazanie terenu pod zabudowę mieszkaniową niskiej i wysokiej intensywnosci niesie za sobą 
konsekwencję ograniczenia powierzchni biologicznie czynnej, zaś z indywidualnych systemów 
grzewczych będą emitowane zanieczyszczenia. Dla wskazanych terenów Zmiana nr 13 Studium 
reguluje jednak maksymalny stopień wykorzystania terenu pod posadowienie budynków oraz ustala 
minimalną powierzchnię biologicznie czynną na poziomie 25-80%. Zagospodarowanie terenu pod 
zabudowę przyczyni się również do zwiększenia produkcji odpadów oraz ścieków. Można natomiast 
uznać, że poza sytuacjami awaryjnymi nie będzie występowało zagrożenie dla środowiska gruntowo-
wodnego, ani przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w powietrzu z uwagi na regulacje 
sposobu neutralizacji i odprowadzania ścieków.  

Działania inwestycyjne będące wynikową uchwalenia zmiany Nr 13 Studium nie będą 
kolidowały z obszarami chronionymi.  
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Należy zaznaczyć również, iż realizacja ustaleń projektu dokumentu na najbliższe obszary 
chronione oraz Obszary Natura 2000 nie będą miały negatywnego wpływu ze względu na planowanie 
kierunków zagospodarowania w studium biorąc pod uwagę przepisy odrębne oraz znaczną odległość 
ustaleń projektu w stosunku do wyżej wymienionych obszarów.  
Omawiany projekt zmiany Nr 13 Studium, na terenach dotychczas wyłączonych z zabudowy w Studium 
i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (oprócz rejonu Psich Górek gdzie nie 
zostały wyznaczone nowe tereny budowalne) wprowadza zabudowę mieszkaniową i usługową. 

Bezsprzeczne jest, że wszelkie oddziaływania antropogeniczne wywierają wpływ na składowe 
środowiska, zjawiska i procesy w nim zachodzące oraz na cechy krajobrazu. Skala tego oddziaływania 
i zachodzących zjawisk oraz związana z tym potrzeba osiągnięcia ładu architektoniczno – 
krajobrazowego, uzależniona będzie od przestrzegania zasad określonych ustaleniami projektu zmiany 
Studium a następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w toku 
zagospodarowywania terenu.  

Wskazane jest, aby analiza realizacji zmiany Studium sprowadzała się do kontrolowania 
przestrzegania zasad i warunków realizacji inwestycji na każdym etapie, zgodnie z przeznaczeniem i 
wymogami w zakresie kierunków zagospodarowania terenu kreślonymi w zmianie Studium.  

Kolejne etapy realizacji ustaleń zmiany Nr 13 Studium oraz funkcjonowanie zrealizowanych 
inwestycji, przebiegać będzie pod nadzorem odpowiednich organów, w tym z zakresu ochrony 
środowiska. 

Obszar projektu zmiany Nr 13 studium jest uzbrojony w sieci elektroenergetyczne, sieć 
wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazową po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej nie 
zaistnieją znaczące problemy z tytułu ochrony środowiska gruntowo-wodnego. Gospodarka odpadami, 
ma być realizowana w oparciu o zorganizowany i powszechnie dostępny system zbierania i usuwania 
odpadów stałych o charakterze komunalnym, z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających segregację 
odpadów u źródła powstawania, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Generalnie można stwierdzić, że wszystkie rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska, możliwe do 
zrealizowania w istniejących warunkach lokalnych, w tym ekonomicznych, zostały uwzględnione w 
zmianie Nr 13 Studium. W jakim stopniu określone zmianą Nr 13 Studium, a w przyszłości miejscowym 
planem zagospoadrowania przestrzennego warunki realizacji inwestycji, będą respektowane 
i przestrzegane, w takim stopniu zostanie osiągnięty zamierzony efekt. Kolejne etapy realizacji 
inwestycji, począwszy od projektu do realizacji, będą nadzorowane przez właściwe służby nadzoru. 

W świetle przytoczonych przepisów prawa oraz wyników badań poszczególnych 
komponentów jakości środowiska, uważa się, że wprowadzone ustalenia projektu zmiany SUiKZP 
nie wpłyną negatywnie na środowisko naturalne, kulturowe i społeczne. 
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świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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Legenda

granica zmiany Nr 13 Studium

Załącznik Nr 1
Lokalizacja zmiany Nr 13 SUiKZP miasta Kielce



�:

Legenda

�: punkt widokowy

pominiki przyrody

punkty widokowe

SYMBOL

# Punkty na ulicach i skrzyżowaniach

! Punkty obserwacyjne

5 Punkty widokowe

główne kierunki otwarć widokowych

ekrany akustyczne

granice zmiany Nr 13 Studium

stanowisko dokumentacyjne "Odsłonięcie skalne na Górze Słonecznej"

Obszary o podwyższonej emisji zanieczyszczeń i hałasu komunikacyjnego

Obszary o pozytywnym oddziaływaniu na środowiko i człowieka

Obszary przeznaczone pod zabudowę o neutralnym lub nieznacznym oddziaływaniu na środowisko i człowieka

tereny zainwestowane

główne kierunki otwarć widokowych

¯

E

strefa ekspozycji E

Załącznik nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 13 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce



Zał. Nr 4 Bilans oddziaływania na środowisko zmiany Nr 13 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce
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[Ps]
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[St] /  

[Dt]

 [S] /  
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Wt Sk  [P] / 
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1.

zniekształcenia rzeźby 

terenu

Bs Dt S Wt - N _ _ zniekształcenia rzeźby 

terenu

Ps St C + _ N/P zniekształcenia rzeźby 

terenu

Ps Dt S + _ _

_ _

zniekształcenia rzeźby 

terenu

Bs Dt S _ _ _

2.

emisja zanieczyszczeń 

wywołanych 

ogrzewaniem 

budynków i dojazdem 

do mieszkań

_ _ _ _ _ _ emisja zanieczyszczeń 

wywołanych 

ogrzewaniem 

budynków i dojazdem 

do mieszkań

Bs Kt C _ _ N emisja zanieczyszczeń 

wywołanych 

ogrzewaniem budynków 

i dojazdem do mieszkań

+ _ emisja zanieczyszczeń 

wywołanych ogrzewaniem 

budynków i dojazdem do 

mieszkań

Ps Kt C + _ emisja zanieczyszczeń 

wywołanych 

ogrzewaniem budynków 

i dojazdem do mieszkań

Bs Kt C + _ N emisja zanieczyszczeń 

wywołanych 

ogrzewaniem budynków 

i dojazdem do mieszkań

_ _ _ _ _ _

3.

zakłocenie stosunków 

wodnych oraz 

obniżenie poziomu 

wód gruntowych

Ps St C _ _ N zakłocenie stosunków 

wodnych oraz 

obniżenie poziomu 

wód gruntowych

Bs Dt S _ _ N zakłocenie stosunków 

wodnych oraz obniżenie 

poziomu wód 

gruntowych

Ps Dt S + + P/N zakłocenie stosunków 

wodnych oraz obniżenie 

poziomu wód gruntowych

_ _ _ _ _ _ zakłocenie stosunków 

wodnych oraz obniżenie 

poziomu wód 

gruntowych

_ _ _ _ _ _ zakłocenie stosunków 

wodnych oraz obniżenie 

poziomu wód 

gruntowych

_ _ _ _ _ _

4.

ograniczenie procesu 

infiltracji i 

sprzyspieszony spływ 

wód opadowych

Ps St C + _ N ograniczenie procesu 

infiltracji i 

sprzyspieszony spływ 

eód opadowych

Ps St C + _ N ograniczenie procesu 

infiltracji i 

sprzyspieszony spływ 

eód opadowych

_ _ _ _ _ _ ograniczenie procesu 

infiltracji i sprzyspieszony 

spływ eód opadowych

_ _ _ _ _ _ ograniczenie procesu 

infiltracji i 

sprzyspieszony spływ 

eód opadowych

_ _ _ _ _ _ ograniczenie procesu 

infiltracji i 

sprzyspieszony spływ 

eód opadowych

_ _ _ _ _ _

5.

likwidacja zbiorowisk 

roślinnych 

Ps St S + _ N likwidacja zbiorowisk 

roślinnych 

Ps St S _ _ N likwidacja zbiorowisk 

roślinnych 

Bs Dt S _ _ N likwidacja zbiorowisk 

roślinnych 

Ps St S + + N likwidacja zbiorowisk 

roślinnych 

Ps Kt C + _ P/N likwidacja zbiorowisk 

roślinnych 

_ _ _ _ _ _

6.

emisja hałasu 

związanego z 

dojazdem do miejsca 

zamieszkania i 

miejsca pracy 

_ _ _ _ _ _ emisja hałasu 

związanego z dojazdem 

do miejsca 

zamieszkania i miejsca 

pracy

Bs Kt C _ _ N emisja hałasu 

związanego z dojazdem 

do miejsca 

zamieszkania i miejsca 

pracy

Bs Kt C _ _ N emisja hałasu związanego 

z dojazdem do miejsca 

zamieszkania i imiejsca 

pracy

_ _ _ _ _ _ emisja hałasu 

związanego z dojazdem 

do miejsca zamieszkania 

i miejsca pracy

Bs Kt C + _ N emisja hałasu 

związanego z dojazdem 

do miejsca 

zamieszkania i miejsca 

pracy

_ _ _ _ _ _

7.

emisja 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

jonizującego

_ _ _ _ _ _ emisja promieniowania 

elektromagnetycznego 

jonizującego

_ _ _ _ _ _ emisja promieniowania 

elektromagnetycznego 

jonizującego

Bs St S + + N emisja promieniowania 

elektromagnetycznego 

jonizującego

_ _ _ _ _ _ emisja promieniowania 

elektromagnetycznego 

jonizującego

Bs St S + + N emisja promieniowania 

elektromagnetycznego 

jonizującego

Bs St S _ _ P/N

8.

emisja fal 

elektromagnetycznych

_ _ _ _ _ _ emisja fal 

elektromagnetycznych

_ _ _ _ _ _ emisja fal 

elektromagnetycznych

Bs St S + + N emisja fal 

elektromagnetycznych

_ _ _ _ _ _ emisja fal 

elektromagnetycznych

Bs St S + + N emisja fal 

elektromagnetycznych

Bs St S _ _ P/N

9.

uporządkowanie i 

zagospodarowanie 

zaniedbanego terenu

_ _ _ _ _ _ uporządkowanie i 

zagospodarowanie 

zaniedbanego terenu

_ _ _ _ _ _ uporządkowanie i 

zagospodarowanie 

zaniedbanego terenu

Ps St S + _ P/N uporządkowanie i 

zagospodarowanie 

zaniedbanego terenu

_ _ _ _ _ _ uporządkowanie i 

zagospodarowanie 

zaniedbanego terenu

Ps St S + _ P uporządkowanie i 

zagospodarowanie 

zaniedbanego terenu

Bs St S _ + P

10.

realizacja zieleni w 

ramach terenów 

biologicznie czynnych

Bs Dt S + _ P realizacja zieleni w 

ramach terenów 

biologicznie czynnych

Bs Dt S + _ P realizacja zieleni w 

ramach terenów 

biologicznie czynnych

Bs Dt S _ _ P realizacja zieleni w 

ramach terenów 

biologicznie czynnych

Ps Kt S + + P realizacja zieleni w 

ramach terenów 

biologicznie czynnych

Bs Dt S _ _ P realizacja zieleni w 

ramach terenów 

biologicznie czynnych

Bs Dt S _ _ P

11.

zwiększenie 

powierzchni 

zabudowanej, 

nieprzepuszczalnej

Bs Dt S _ + N zwiększenie 

powierzchni 

zabudowanej, 

nieprzepuszczalnej

Bs Dt S _ _ N zwiększenie 

powierzchni 

zabudowanej, 

nieprzepuszczalnej

Bs Dt S _ _ N zwiększenie powierzchni 

zabudowanej, 

nieprzepuszczalnej

Ps Dt C + _ N/P zwiększenie powierzchni 

zabudowanej, 

nieprzepuszczalnej

Ps Dt S + _ P/N zwiększenie 

powierzchni 

zabudowanej, 

nieprzepuszczalnej

Ps Dt S _ _ P/N

12.

uworzenie zaplecza 

usługowego, 

rzemieślniczego i 

handlowego

_ _ _ _ _ _ uworzenie zaplecza 

usługowego, 

rzemieślniczego i 

handlowego

_ _ _ _ _ _ uworzenie zaplecza 

usługowego, 

rzemieślniczego i 

handlowego

_ _ _ _ _ _ uworzenie zaplecza 

usługowego, 

rzemieślniczego i 

handlowego

_ _ _ _ _ _ uworzenie zaplecza 

usługowego, 

rzemieślniczego i 

handlowego

Ps St C + _ P uworzenie zaplecza 

usługowego, 

rzemieślniczego i 

handlowego

Bs Dt S _ _ P

Zagospodarowanie 

zielenią urządzoną, 

pozostawienie  

powierzchni 

biologicznie czynnej

Ps Dt S + + P Zagospodarowanie 

zielenią urządzoną, 

pozostawienie  

powierzchni 

biologicznie czynnej

Ps Dt S + + P Zagospodarowanie 

zielenią urządzoną, 

pozostawienie 

powierzchni 

biologicznie czynnej

Bs Dt S + +

P

Zagospodarowanie 

zielenią urządzoną, 

pozostawienie 

powierzchni biologicznie 

czynnej

Ps Dt S + +

P

Zagospodarowanie 

zielenią urządzoną, 

pozostawienie 

powierzchni biologicznie 

czynnej

Ps Dt C _ + P

Zagospodarowanie 

zielenią urządzoną, 

pozostawienie 

powierzchni 

biologicznie czynnej

Ps Dt C _ _

P

produkcja tlenu, 

asymilacja dwutlenku 

węgla, transpiracja, 

asymilacja 

zanieczyszczeń 

_ _ _ _ _ _ produkcja tlenu, 

asymilacja dwutlenku 

węgla, transpiracja, 

asymilacja 

zanieczyszczeń 

Bs St C + + P produkcja tlenu, 

asymilacja dwutlenku 

węgla, transpiracja, 

asymilacja 

zanieczyszczeń 

Ps St C + +

P

produkcja tlenu, 

asymilacja dwutlenku 

węgla, transpiracja, 

asymilacja zanieczyszczeń 

Bs St C + +

P

produkcja tlenu, 

asymilacja dwutlenku 

węgla, transpiracja, 

asymilacja 

zanieczyszczeń 

Ps St C + + P

produkcja tlenu, 

asymilacja dwutlenku 

węgla, transpiracja, 

asymilacja 

zanieczyszczeń 

_ _ _ _ _

_

rozbudowa funkcji 

rekreacyjno - 

wypoczynkowych

_ _ _ _ _ _ rozbudowa funkcji 

rekreacyjno - 

wypoczynkowych

_ _ _ _ _ _ rozbudowa funkcji 

rekreacyjno - 

wypoczynkowych

_ _ _ _ _ _ rozbudowa funkcji 

rekreacyjno - 

wypoczynkowych

_ _ _ _ _ _ rozbudowa funkcji 

rekreacyjno - 

wypoczynkowych

Bs St S _ _

P

rozbudowa funkcji 

rekreacyjno - 

wypoczynkowych

Ps St S _ _

P

Bs - bezpośredni, Ps - pośredni

Kt - krótkoterminowy, St - średnioterminowy, Dt - długoterminowy

S - stały, C - chwilowy

Wt - wtórny

Sk - skumulowany

Teren usług rekreacji, sportu i wypoczynku wraz z zielenia towarzyszącą, tereny zieleni miejskiej wyłączone z zabudowy

13.

L.p. Krajobraz

ocena skutku

Gleby, powierzchnia terenu Flora, fauna, różnorodność biologiczna

ocena skutku ocena skutkuOpis skutku ocena skutkuOpis skutku

Opis skutku

Mikroklimat, klimat akustyczny Ludzie

Opis skutku

Opis skutku

ocena skutku

_

Opis skutku

Tereny zabudowy niskiej i wysokiej intensywności, teren zabudowy usługowej

zniekształcenia rzeźby 

terenu

Bs Dt

_ _ _

Ps

S N

Wody powierzchniowe i podziemne, powietrze

zniekształcenia rzeźby 

terenu

Kt S N N

ocena skutku 


