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I. PRZEDMIOT I CEL PROWADZONYCH 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

1. DANE OGÓLNE 

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

Kielce 

1.2 Obiekt: Ulica Leśniówka i Posłowicka w Kielcach 

1.3 Stadium: wstępna koncepcja 

 

2. PRZEDMIOT I CEL KONSULTACJI 

Przedmiotem konsultacji było opracowanie projektowe pod nazwą "Koncepcja programowa 

rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach”. Teren inwestycyjny 

położony jest w województwie świętokrzyskim, w południowej części miasta Kielce. Objęta 

opracowaniem ulica Posłowicka (dr. powiatowa 0973T kl. Z) oraz Leśniówka (dr. powiatowa 

0953T kl. Z) tworzą bezpośrednie połączenie pomiędzy ulicą Chorzowską (dr. powiatowa 0919T 

kl. Z) a ulicą Ściegiennego (dr. krajowa nr 73). 

W zakresie opracowania zlokalizowane są również skrzyżowania ul. Posłowickiej i Leśniówka 

z innymi drogami: 

 ul. Charsznicką (dr. gminna 301033T kl. L); 

 ul. Zagrabowicką (dr. gminna 301380T kl. L); 

 ul. Nastole (dr. gminna 301197T kl. L); 

 

 
Rys 1. Plan orientacyjny. 

 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zapoznanie lokalnej społeczności z 

planowanym zamierzeniem, zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w 

zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, w celu dokonania wyboru optymalnych 

rozwiązań. 
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II. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

3. PRZEBIEG, DATA I MIEJSCE KONSULTACJI 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie 27.04.2022 r. - 18.05.2022 r. 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zamieszczono między innymi: 

 Na stronie internetowej MZD w Kielcach: 

(https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2741&Itemid=1) 

 

 Na stronie internetowej przeznaczonej do konsultacji społecznych w Kielcach: 

(https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-poslowicka.html) 

 

 Na oficjalnej stronie internetowej Miasta Kielce: 

(https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-koncepcji-programowej-

przebudowy-ul-lesniowka-i-poslowickiej.html) 

 

 Na profilach urzędów w mediach społecznościowych: 

(https://www.facebook.com/idea.kielce/photos/a.1067229943311148/5477511405616291/) 

 

 W lokalnych serwisach informacyjnych, m.in.: 

(https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/mzd-czeka-na-opinie-mieszkancow-w-sprawie-

przebudowy-dwoch-kiele,157916) 

(https://www.eska.pl/kielce/przebudowa-ul-lesniowka-i-ul-poslowickiej-kielczanie-maja-glos-aa-

cuaa-Dw5T-5Rb2.html) 

 

Formularz do opiniowania koncepcji był zamieszczony wraz z materiałami informacyjnymi na 

stronie konsultacji. Uwagi i opinie można było składać za pośrednictwem strony internetowej oraz 

pocztą, faxem lub e-mailem na adres Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.  W załącznikach do 

raportu zamieszczono kopie ogłoszenia o konsultacjach, strony internetowej konsultacji oraz 

formularza do zgłaszania uwag i opinii.  

III. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW 

4. WYKAZ WNIOSKÓW 

Łącznie w ramach konsultacji społecznych zgłoszono 12 wniosków. Poniżej zestawiono w 

formie tabelarycznej treści zgłoszonych wniosków, wraz z odpowiedziami do nich.  

 

 

Numer 

wniosku 

Treść zgłoszonego wniosku Odpowiedź  

Wniosek nr 1 

z dnia 

28.04.2022 r. 

Zgodnie z pkt. 12 Opisu technicznego 

"Zastosowanie ścieżek pieszo — rowerowych jest 

rozwiązaniem zasadnym, wynikającym z dużego 

udziału pojazdów ciężkich w ruchu. Występujące 

Wspomniany odcinek drogi znajduje się w strefie 

licznych obszarów chronionych, zlokalizowanych po obu 

stronach jezdni - Obszaru Natura 2000 Wzgórza 

Chęcińsko-Kieleckie, Chęcińsko-Kielecki Parku 

https://www.mzd.kielce.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2741&Itemid=1
https://konsultacje.kielce.eu/konsultacje-poslowicka.html
https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-koncepcji-programowej-przebudowy-ul-lesniowka-i-poslowickiej.html
https://www.kielce.eu/pl/aktualnosci/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-koncepcji-programowej-przebudowy-ul-lesniowka-i-poslowickiej.html
https://www.facebook.com/idea.kielce/photos/a.1067229943311148/5477511405616291/
https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/mzd-czeka-na-opinie-mieszkancow-w-sprawie-przebudowy-dwoch-kiele,157916
https://www.radio.kielce.pl/pl/wiadomosci/mzd-czeka-na-opinie-mieszkancow-w-sprawie-przebudowy-dwoch-kiele,157916
https://www.eska.pl/kielce/przebudowa-ul-lesniowka-i-ul-poslowickiej-kielczanie-maja-glos-aa-cuaa-Dw5T-5Rb2.html
https://www.eska.pl/kielce/przebudowa-ul-lesniowka-i-ul-poslowickiej-kielczanie-maja-glos-aa-cuaa-Dw5T-5Rb2.html
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liczne wypadki na ulicach powodują, że 

zasadnym jest zastosowanie uspokojenia ruchu na 

całym ciągu ulicy Leśniówka i Posłowicka". 

Natomiast na odcinku leśnym od ul. 

Chorzowskiej do km 0+760 zaprojektowano pasy 

rowerowe oddzielone od pasa ruchu dla 

samochodów jedynie linią (oznakowanie 

poziome). Z uwagi na pochylenie podłużne oraz 

łuki poziome w tym miejscu oraz duże natężenie 
ruchu ciężarowego rozwiązanie to nie jest 

bezpieczne. Lepszym rozwiązaniem z punktu 

widzenia niechronionych uczestników ruchu 

byłoby odseparowanie na wskazanym odcinku 

rowerzystów od samochodów. Z uwagi na obszar 

chroniony NATURA 2000 po północnej stronie, 

dwukierunkową ścieżkę rowerową można 

wykonać po południowej stronie np. za rowem 

drogowym. Skoro przewidziano miejsce na 

2x1,5m pas ruchu dla rowerów to nie powinno 

być problemu z przestrzenią na alternatywne 

rozwiązanie: 2m ścieżka rowerowa 
dwukierunkowa po jednej stronie ulicy bądź ciąg 

pieszo-rowerowy szerokości 3,0m. Należy unikać 

niebezpiecznych rozwiązań już na etapie prac 

projektowych i nie powielać błędów innych - np. 

droga dla rowerów wzdłuż DP łączącej Masłów 

ze św. Katarzyną. 

Krajobrazowego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym 

konieczne jest możliwie jak największe ograniczenie 

zakresu prac budowlanych, unikanie wprowadzania 

istotnych zmian w stosunku do stanu istniejącego i 

ingerencji w te obszary. Ułatwi to uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym 

zwiększy szansę na samą realizację inwestycji.  

 
Biorąc powyższe pod uwagę, dążono na tym odcinku do 

możliwie jak największego ograniczenia prac 

budowlanych. W tym celu, starano się poprowadzić oś 

przebudowywanej jedni po istniejącym śladzie drogi, w 

celu wykorzystania istniejącego korpusu drogowego. Po 

wykonaniu badań nawierzchni możliwym będzie na 

przykład wykonanie jedynie wzmocnienia istniejącej 

konstrukcji jezdni, zamiast wykonywania jej w całości 

od podstaw. Przy takim założeniu możliwe jest 

stosunkowo niewielkie poszerzenie jedni i wykonanie 

obustronnych pasów rowerowych. Wykonanie ścieżki 

pieszo rowerowej wymagałoby całkowitego przesunięcia 
przebiegu jezdni drogi w stosunku do stanu istniejącego 

– tym samym znacznie zwiększyłoby zakres prac 

budowlanych i robót ziemnych, podnosząc w znaczny 

sposób nie tylko koszt realizacji inwestycji, ale także 

ryzyko zablokowania realizacji całego zadania, w 

związku ze zwiększonym zakresem prac budowlanych w 

obszarach chronionych.   

 

Pragniemy również zauważyć, że rozwiązanie z 

wydzielonymi pasami rowerowymi jest rozwiązaniem 

powszechnie stosowanym i sprawdzonym w całej 
Polsce, również w obszarach o znacznie większym 

natężeniu ruchu samochodowego oraz rowerowego. 

Stanowi ono istotną poprawę warunków ruchu dla 

rowerzystów na tym odcinku drogi (w stanie istniejącym 

poruszających się po jezdni), oferując jednocześnie 

niezbędny kompromis, uwzględniający uwarunkowania 

ekonomiczne, oraz środowiskowe, które również muszą 

być wzięte pod uwagę, jeśli pragniemy rzeczywistej 

realizacji tej inwestycji. 

 

Wniosek nr 2 

z dnia 

29.04.2022 r. 

Jeśli chodzi o ulice Leśniówka, najważniejszym 

punktem jest bezpieczeństwo, szczególnie dzieci 

które z tej ulicy chodzą pieszo do szkoły. Niestety 
ulica jest bardzo ruchliwa i przejeżdża nią bardzo 

dużo ciężarówek, aut osobowych i autobusów. 

Potrzebny jest bezpieczny chodnik wzdłuż całej 

ulicy. Może nawet momentami jakieś barierki 

oddzielające od drogi. 

Zgodnie z uwagą we wniosku, na całym odcinku z 

zabudową mieszkaniową zaprojektowano chodniki oraz 

ścieżki pieszo – rowerowe. Dodatkowo w celu 
uspokojenia ruchu przewidziano wykonanie 

wyniesionych przejść dla pieszych oraz progów 

wyspowych, w szczególności w okolicy miejsc gdzie 

konieczne jest zwiększenie uwagi kierowców na 

pieszych i dzieci, m.in. w okolicy Młodzieżowego 

Centrum Kultury i kościoła. 

 

Wniosek nr 3 

z dnia 

28.04.2022 r. 

1.Na odcinku leśnym ul Posłowickiej zamiast 

jednokierunkowych pasów w jezdni 

zaprojektować po jednej dwukierunkowa drogę 

rowerową oddzieloną od jezdni krawężnikiem . 

Zwiększy to bezpieczeństwo rowerzystów.  
2. Ścieżkę pieszo- rowerową wykonać z asfaltu na 

odcinku 0+ 760.  

3. Ewentualnie studzienki kanalizacyjne umieść 

1. Wspomniany odcinek drogi znajduje się w strefie 

licznych obszarów chronionych, zlokalizowanych po obu 

stronach jezdni - Obszaru Natura 2000 Wzgórza 

Chęcińsko-Kieleckie, Chęcińsko-Kielecki Parku 

Krajobrazowego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym 

konieczne jest możliwie jak największe ograniczenie 

zakresu prac budowlanych, unikanie wprowadzania 
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na środku pasów ruchu tak żeby samochody 

osobowe brały je między koła.  

4. Zaprojektować 2 lub dwie zatoki postojowe dla 

samochód ciężarowych na leśnym odcinku ul . 

Posłowickiej ewentualnie wykorzystać miejsce 

składowania maszyn budowlanych.  

5. Przy tymczasowej organizacji ruchu 

zminimalizować opóźnienia autobusów 

istotnych zmian w stosunku do stanu istniejącego i 

ingerencji w te obszary. Ułatwi to uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym 

zwiększy szansę na samą realizację inwestycji.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, dążono na tym odcinku do 

możliwie jak największego ograniczenia prac 

budowlanych. W tym celu, starano się poprowadzić oś 

przebudowywanej jedni po istniejącym śladzie drogi, w 
celu wykorzystania istniejącego korpusu drogowego. Po 

wykonaniu badań nawierzchni możliwym będzie na 

przykład wykonanie jedynie wzmocnienia istniejącej 

konstrukcji jezdni, zamiast wykonywania jej w całości 

od podstaw. Przy takim założeniu możliwe jest 

stosunkowo niewielkie poszerzenie jedni i wykonanie 

obustronnych pasów rowerowych. Wykonanie ścieżki 

pieszo rowerowej wymagałoby całkowitego przesunięcia 

przebiegu jezdni drogi w stosunku do stanu istniejącego 

– tym samym znacznie zwiększyłoby zakres prac 

budowlanych i robót ziemnych, podnosząc w znaczny 

sposób nie tylko koszt realizacji inwestycji, ale także 
ryzyko zablokowania realizacji całego zadania, w 

związku ze zwiększonym zakresem prac budowlanych w 

obszarach chronionych.   

 

Pragniemy również zauważyć, że rozwiązanie z 

wydzielonymi pasami rowerowymi jest rozwiązaniem 

powszechnie stosowanym i sprawdzonym w całej 

Polsce, również w obszarach o znacznie większym 

natężeniu ruchu samochodowego oraz rowerowego. 

Stanowi ono istotną poprawę warunków ruchu dla 

rowerzystów na tym odcinku drogi (w stanie istniejącym 
poruszających się po jezdni), oferując jednocześnie 

niezbędny kompromis, uwzględniający uwarunkowania 

ekonomiczne, oraz środowiskowe, które również muszą 

być wzięte pod uwagę, jeśli pragniemy rzeczywistej 

realizacji tej inwestycji. 

 

2. Zgodnie z uwagą we wniosku, przewiduje się 

wykonanie wszystkich nawierzchni przeznaczonych dla 

ruchu rowerowego (ścieżek pieszo – rowerowych, dróg 

rowerowych oraz pasów rowerowych) o nawierzchni 

bitumicznej (z asfaltu). 

 
3. Zgodnie z uwagą we wniosku, przewiduje się 

wykonanie studzienek kanalizacyjnych na środku pasów 

ruchu. Jednocześnie informujemy, że dokładna 

lokalizacja studzienek będzie projektowana na dalszym 

etapie realizacji inwestycji i jest uzależniona od wielu 

czynników – m.in. przebiegu innych sieci uzbrojenia 

terenu w jezdni, koniecznością zapewnienia 

wymaganych przepisami stref ochronnych i tym 

podobnych uwarunkowań. 

 

4. W ramach inwestycji nie planuje się wykonywania 
zatok postojowych dla pojazdów ciężarowych na 

odcinku leśnym ul. Posłowickiej. Jak wyjaśniono w 

punkcie nr 1, wspomniany odcinek drogi znajduje się w 

strefie licznych obszarów chronionych, zlokalizowanych 

po obu stronach jezdni - Obszaru Natura 2000 Wzgórza 
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Chęcińsko-Kieleckie, Chęcińsko-Kielecki Parku 

Krajobrazowego oraz Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. W związku z powyższym 

konieczne jest możliwie jak największe ograniczenie 

zakresu prac budowlanych, unikanie wprowadzania 

istotnych zmian w stosunku do stanu istniejącego i 

ingerencji w te obszary. Ułatwi to uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a tym samym 

zwiększy szansę na samą realizację inwestycji.  
 

5. Informujemy, że projekt tymczasowej organizacji 

ruchu będzie wykonywany na dalszym etapie realizacji 

inwestycji, przy założeniu możliwie jak najmniejszych 

utrudnień dla użytkowników drogi, w tym komunikacji 

autobusowej.  

 

Wniosek nr 4 

z dnia 

05.05.2022 r. 

Dzień dobry, chciałabym nadmienić iż podczas 

wysiadania przy końcowym przystanku 

autobusowym przy mojej posesji na ul 

Posłowickiej 7a pasażerowie wysiadają wprost do 

rowu. Nie ma pobocza, chodnika, ani żadnej 

kładki. Stoi znak z przystankiem tylko, bardzo 
dużo osób w tym małych dzieci wysiada w tym 

miejscu, nie mają gdzie wysiąść bo od razu jest 

rów z wodą ,nawet pasów dla pieszych nie ma w 

tym miejscu by mogli wszyscy bezpiecznie 

przejść na drugą stronę, a z tego co zauważyłam 

w tym miejscu bardzo szybko poruszają się 

kierowcy. Proszę więc o przemyślenie chociaż 

kwestii kładki dla pasażerów i przejścia dla 

pieszych ponieważ bezpieczeństwo 

najważniejsze. 

 

 
(załącznik do wniosku) 

 

Informujemy, że w ramach projektu przewidziano 

wykonanie chodnika dla pieszych we wspomnianym 

miejscu, więc opisany problem wysiadania pasażerów 

„wprost do rowu” zostanie rozwiązany. Przewidziano 

również wykonanie w tym miejscu wyniesionego 

przejścia dla pieszych, co pozwoli pieszym na 
bezpieczne przekroczenie jezdni oraz uspokoi ruch 

samochodowy.  

Wniosek nr 5 

z dnia 
05.05.2022 r. 

Wszystkie projektowane drogi do rowerów 

(ścieżki rowerowe), a także wszystkie 
projektowane ciągi pieszo-rowerowe (ścieżki 

pieszo-rowerowe) winny być wybudowane z 

nawierzchni bitumicznej na całej długości. 

Ciągłość wyżej wymienionych ścieżek winna być 

zachowana i nie może być przerywana w miejscu 

występowania zjazdów indywidualnych (a tym 

bardziej nie może być zmieniana nawierzchnia 

ścieżki w miejscu występowania zjazdu). 

Zgodnie z uwagą we wniosku, przewiduje się wykonanie 

wszystkich nawierzchni przeznaczonych dla ruchu 
rowerowego (ścieżek pieszo – rowerowych, dróg 

rowerowych oraz pasów rowerowych) o nawierzchni 

bitumicznej (z asfaltu). Zmieniono również 

projektowaną nawierzchnię na zjazdach na bitumiczną. 

Nie projektuje się obrzeży i krawężniku na przecięciu 

ścieżki pieszo – rowerowej i zjazdów. 

 

Przebieg niwelety ścieżki pieszo – rowerowej będzie 
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Również na całej długości ścieżek winna być 

zachowana niweleta podłużna (nie może 

dochodzić do obniżenia niwelety w miejscu 

występowania zjazdów). Proszę również, aby do 

absolutnego minimum ograniczono 

konstruowanie poprzecznych krawężników na 

ww. ścieżkach. W tym celu proszę zastosować 

rozwiązań opisanych w STANDARDACH 

PROJEKTOWYCH I WYKONAWCZYCH DLA 
INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ DLA 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO w 

rozdziale 4.1.10 „POZOSTAŁE 

WYMAGANIA". Dokument ten dostępny jest 

częstym załącznikiem w przetargach 

organizowanych przez Miejski Zarząd Dróg w 

Kielcach z racji braku kieleckich standardów 

budowy bezpiecznej infrastruktury rowerowej. W 

załączeniu wklejam fragment ww. rozdziału. Cały 

dokument do pobrania ze strony: 

https://irt.wroc.pl/Common/pobierzPlik/id/1534/

module_short/port/obj_id/273/culture/pl/version/p
ub.html 

 

 

musiał być rozpatrywany indywidualnie dla każdego ze 

zjazdów. Z uwagi na komfort rowerzystów zasadnym 

jest zapewnienie na zjeździe ciągłości niwelety. Niestety 

z uwagi na rzeczywiste uwarunkowania terenowe - 

znaczne różnice wysokości i pochylenia poprzeczne na 

wielu istniejących zjazdach – nie zawsze będzie to 

technicznie możliwe do zrealizowania.  
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(załącznik do wniosku) 

 

Wniosek nr 6 

z dnia 

09.05.2022 r. 

433/1-  Brakuję wjazdu na działkę rolną. Proszę o 

dołożenie. 544/1 544/2 - Proszę zwrócić uwagę na 

to iż rów melioracyjny który znajdował się w tym 

miejscu został zasypany. 

Zgodnie z posiadaną przez nas informacją, do działki 

433/1 nie ma obecnie wykonanego istniejącego zjazdu, 

na którego lokalizację została wydana uprzednio zgoda.  

 

Według z Art. 29. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych „Budowa lub przebudowa zjazdu 

należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości 
przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji 

administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na 

lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (…) W 

przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub 

przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do 

zarządcy drogi.”,  

 

Zgodnie z przytoczonymi przepisami, w ramach 

inwestycji przebudowuje się wszystkie dotychczas 

istniejące zjazdy, nie ma jednak możliwości wykonania 

nowych zjazdów.  
 

 Jednocześnie informujemy, że budowa nowego zjazdu 

do działki 433/1, jest możliwa przez właściciela 

nieruchomości, po uzyskaniu stosownego zezwolenia na 

lokalizację zjazdu. 

 

Dziękujemy, za przekazanie informacji o stanie rowu 

zlokalizowanego na działkach 544/1 oraz 544/2 – jego 

likwidacja została uwzględniona w planowanym 

sposobie odwodnienia i odprowadzenia wód 

deszczowych – zlikwidowano planowany wcześniej 

wylot z kanalizacji deszczowej do tego rowu. 
 

Wniosek nr 7 

z dnia 

W związku z trwającymi konsultacjami ul. 

Posłowickiej, wystosowaliśmy pismo do MZD w 

Niestety ale opisany dojazd do działki nr 365/4 od strony 

ulicy Zagrabowickiej znajduje się poza zakresem tej  
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09.05.2022 r. Kielcach, które znajduje się w załączeniu. 

Prosimy o uwzględnienie naszego pisma w 

konsultacjach oraz o pozytywne rozpatrzenie. 

 

Treść pisma (załącznika do wniosku): 

 

Dotyczy : Utwardzenie i wyprostowanie 

(wytyczenie) drogi dojazdowej do posesji 

 
Uprzejmie prosimy o utwardzenie i 

wyprostowanie drogi dojazdowej do posesji 

zaznaczonej na dołączonej mapie kolorem 

niebieskim (Obręb 027 do działki nr. 365/4) — 

wjazd na opisaną drogę od ulicy Zagrabowickiej 

w Kielcach, gm Kielce. W chwili obecnej droga 

nie umożliwia dojazdu do posesji, posiada liczne 

uszkodzenia i nierówności (przejazd przez działki 

osób trzecich), które uniemożliwiają bezpieczny 

dojazd. Proponujemy wyrównanie, 

wyprostowanie (wytyczenie) i utwardzenie 

istniejącej drogi, kruszywem łamanym 
(ewentualnie kruszywem naturalnym), 

kruszywem granitowym, gruzem betonowo 

ceglanym lub gruzem betonowym, 

stabilizowanym mechanicznie, wraz z 

prawidłowym wyprofilowaniem przekroju 

poprzecznego drogi. Z uwagi za zapewnienie 

możliwie długiej trwałości utwardzenia drogi, 

prosimy o wykonanie warstwy z kruszywa/gruzu 

o grubości nie mniejszej niż 20cm. 

 

inwestycji i nie może zostać ujęty w konsultowanej 

dokumentacji projektowej. 

Wniosek nr 8 

z dnia 
13.05.2022 r. 

Proponuję:  

1. Zrezygnować z ciągu pieszo-rowerowego po 
stronie południowej ulicy Posłowickiej (ruch 

rowerowy po jezdni, zmniejszenie liczby punktów 

kolizyjnych).  

2. Zaprojektować:  

a) wyniesione skrzyżowanie z podjazdem o 

przekroju sinusoidalnym - ul. Posłowickiej z ul. 

Zagrabowicką; -ul. Posłowickiej z ul. Na Stole; - 

ul. Leśniówki z dojazdem do Biedronki (arkusz nr 

6) oraz z niektórymi zjazdami publicznymi np. na 

wysokości posesji ul. Leśniówka nr 80 (arkusz nr 

6)  

b) wyniesioną powierzchnię jezdni z podjazdem o 
przekroju sinusoidalnym obok kościoła (arkusz nr 

4).  

3. Odseparować pasy rowerowe (np. wysepką) na 

ul. Posłowickiej od części przeznaczonej dla 

samochodów po wewnętrznej stronie łuku - 

istnieje ryzyko „ścięcia" łuku przez kierujących 

samochodami. 

1. Biorąc pod uwagę istniejącą i planowaną zabudowę 

mieszkaniową, ruch autobusowy na drodze oraz ruch 
ciężki, jako rozwiązanie bezpieczniejsze i bardziej 

przyszłościowe założono wykonanie ciągu pieszo – 

rowerowego w obszarze mieszkalnym. Niestety nie 

dostrzegamy, w jaki sposób wyprowadzenie ruchu 

rowerowego na jezdnię miałoby poprawić 

bezpieczeństwo rowerzystów i zmniejszyć liczbę 

punktów kolizyjnych. Doświadczenia z wielu innych 

inwestycji wykazują, że wyodrębnienie ruchu 

rowerowego z obszaru jezdni – czy to poprzez 

wytyczenie pasów rowerowych czy to poprzez 

zaprojektowanie dróg rowerowych lub ścieżek pieszo – 

rowerowych jest rozwiązaniem bezpieczniejszym i 
pożądanym, w szczególności w obszarach 

zabudowanych.  

 

2a. Biorąc pod uwagę uwarunkowania terenowe oraz 

ruchowe (w tym komunikację autobusową) nie planuje 

się wykonywania wyniesienia całej tarczy skrzyżowania. 

W celu uspokojenia ruchu, planuje się jednak wykonanie 

przejść dla pieszych wyniesionych, w formie 

wyniesienia nawietrzni jezdni, jezdni z podjazdem o 

przekroju sinusoidalnym (przejezdnym dla autobusów).  

Przebieg niwelety ścieżki pieszo – rowerowej na 
zjazdach będzie rozpatrywany indywidualnie dla 

każdego ze zjazdów i skrzyżowań. Z uwagi na komfort 

rowerzystów zasadnym jest zapewnienie na zjazdach 

ciągłości niwelety i wyniesienie nawierzchni zjazdów i 



 

"Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach” 

 

 

 

12 ALFA PROJEKT 12 
 

skrzyżowań. Niestety z uwagi na rzeczywiste 

uwarunkowania terenowe - znaczne różnice wysokości i 

pochylenia poprzeczne – nie zawsze będzie to 

technicznie możliwe do zrealizowania.  

 

2b. Przy kościele planuje się wykonanie wyniesionego 

przejścia dla pieszych, w formie wyniesienia nawietrzni 

jezdni, jezdni z podjazdem o przekroju sinusoidalnym 

(przejezdnym dla autobusów). 
 

3. Wspomniany odcinek drogi (ul. Posłowickiej) 

znajduje się w strefie licznych obszarów chronionych, 

zlokalizowanych po obu stronach jezdni - Obszaru 

Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, Chęcińsko-

Kielecki Parku Krajobrazowego oraz Chęcińsko-

Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W 

związku z powyższym konieczne jest możliwie jak 

największe ograniczenie zakresu prac budowlanych, 

unikanie wprowadzania istotnych zmian w stosunku do 

stanu istniejącego i ingerencji w te obszary. Ułatwi to 

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
a tym samym zwiększy szansę na samą realizację 

inwestycji.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, dążono na tym odcinku do 

możliwie jak największego ograniczenia prac 

budowlanych. Wykonanie dodatkowych poszerzeń 

jezdni pod wyspy oddzielające pasy rowerowe od jezdni 

zwiększyłoby zajętość pasa drogowego oraz zakres prac 

budowlanych i robót ziemnych, podnosząc ryzyko 

zablokowania realizacji całego zadania, w związku ze 

zwiększonym zakresem prac budowlanych w obszarach 
chronionych (w szczególności wejścia w obszar Natura 

2000). 

 

Wniosek nr 9 

z dnia 

17.05.2022 r. 

Działka 544 została przywłaszczona przez 

właścicieli dz. nr 436 pozostawiając tylko część 

dz. 544 która nie jest w stanie aktualnym 

odprowadzić wody opadowe z tej części ul. 

Posłowickiej, a dz. 435 nie jest działką zalewową. 

Zalewanie dz. 435 ograniczy prowadzenie 

działalności rolniczej i inwestycji. W projekcie 

należy uwzględnić odprowadzenie wody by nie 

skutkowało zalewaniem dz. nr 435. obr.27. 

Działka spełniała w miarę odprowadzenie wody 
do czasu gdy podniesiono teren na dz. 436, a 

działka 544 miała szer.6 m. Problem z dz. 544 zna 

pan Staszewski z zarządu dróg i pan Libudzic 

prac. wydz. ochrony środowiska w UM Kielce. 

znane jest postępowanie w przejęciu tego rowu 

przez właścicieli dz436. w razie pytań udzielę 

dalszych info. dotyczących dz. 544. Obecnie 

działka jest podzielona na 544/1 i 544/2. 

Dziękuję. 

 

Dziękujemy, za przekazanie informacji o stanie rowu 

zlokalizowanego na działkach 544/1 oraz 544/2 – jego 

likwidacja została uwzględniona w planowanym 

sposobie odwodnienia i odprowadzenia wód 

deszczowych – zlikwidowano planowany wcześniej 

wylot z kanalizacji deszczowej do tego rowu 

 

Informujemy również, że nie planujemy sprowadzać wód 

opadowych i roztopowych z obszaru pasa drogowego na 

działkę nr 435 . 
 

Wniosek nr 10 

z dnia 
15.05.2022 r. 

Bardzo proszę o uwzględnienie w projekcie 

wjazdu na działkę numer 652/1 ul. Leśniówka w 
Kielcach. Decyzja WD.RDO.425.008.2022.MoK 

z dnia 31.01.2022r. 

 

Uzupełniono w projekcie brakujący zjazd do działki nr 

652/1. 
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Wniosek nr 11 

z dnia 

18.05.2022 r. 

Brakuje wydzielonych prawoskrętnych łącznic z 

ronda z ul . Posłowickiej do Chorzowskiej z 

Chorzowskiej w do Chorzowską w stronę Brzezin 

i z Charsznickiej w Posłowicką . Takie 

rozwiązanie poprawi przepustowość i będzie 

łatwiej skręcać pojazdą ciężarowym i autobusą. 

Na wczesnym etapie projektowym rozważano 

wykonanie wydzielonego prawoskrętu z ulicy 

Posłowickiej w ulicę Chorzowską. Niestety w tym 

narożniku skrzyżowania zlokalizowany jest obszar 

chroniony Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie, 

który nie możemy naruszyć projektowanymi obiektami 

budowlanymi. Istniejący pas drogowy niestety jest 

niewystarczający do wykonania wydzielonej jezdni 

prawoskrętu, pasów zwalniania i przyspieszania na 
wlotach itp. elementów związanych z wyprowadzeniem 

tak zwanego „bypassa” na rondzie. 

 

Biorąc pod uwagę przeprowadzone pomiary, analizy i 

prognozy ruchu oraz geometrię wlotów na skrzyżowaniu 

wykonywanie wydzielonych prawoskrętow na 

pozostałych wlotach jest nieuzasadnione w naszej ocenie 

i prowadziłby wyłącznie do nadmiernej rozbudowy, 

zwiększenia zajętości terenu i skomplikowania układu 

skrzyżowania.  

 

Informujemy również, że dla ronda sprawdzono 
korytarze ruchu dla największego z dopuszczonych do 

ruchu pojazdów miarodajnych – ciągnika siodłowego z 

naczepą. Przyjęte parametry geometryczne (m.in. 

średnica ronda, szerokość jezdni na rondzie i wlotach, 

promienie zaokrągleń) zapewniają przejezdność tego 

typu pojazdu. Jednocześnie korytarz ruchu wyznaczony 

dla ciągnika siodłowego z naczepą umożliwia przejazd 

wszystkim pozostałym pojazdom, w tym także 

autobusom. 

 

Wniosek nr 12 

z dnia 
25.05.2022 r 

Witam Serdecznie, wiem, że konsultacje 

społeczne dla inwestycji pn: „Koncepcja 
programowa rozbudowy i przebudowy ul. 

Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach" 

dobiegły końca, ale proszę o wzięcie pod uwagę 

przesunięcia lokalizacji przejścia dla pieszych 

przy ul. Leśniówka na wysokości działki nr ew. 

765, bliżej działki nr ew. 638/13. Na działce nr 

ew. 638/13 zlokalizowane są furtki wejściowe na 

ROD "Narcyz" (ogród posiada prawie 800 

działek) działkowcy przyjeżdżający na ogród 

komunikacją miejską (są to w większości osoby 

starsze) nie muszą przechodzić na drugą stronę 

jezdni, natomiast wracając już z ogrodu 
(zazwyczaj ze zbiorami/plonami) musieliby 

pokonać większą odległość, aby przejść na drugą 

stronę jezdni w celu dojścia do przystanka 

autobusowego. Ludzie skracając drogę do 

przystanka autobusowego przechodzą w 

niedozwolonych miejscach, a zmiana lokalizacji 

będzie służyć bezpieczeństwu i zmniejszy ryzyko 

potrącenia. Proszę jeszcze o wzięcie pod uwagę 

wykonania dodatkowej kładki dla pieszych nad 

rowem odwadniającym na działce nr 638/13, 

gdzie obecnie są położone 3 płyty betonowe. Jest 
to newralgiczna ścieżka do furtki na ogród, którą 

wchodzą osoby poruszające się komunikacją 

miejską. 

Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu 

oraz lokalizację przystanków autobusowych, nie 
możemy zlikwidować przejścia zlokalizowanego przy 

działce nr 765. Jednak biorąc pod uwagę przedstawioną 

argumentację, oraz lokalizację tak istotnego źródła i celu 

przemieszczania się osób pieszych zaprojektowano 

dodatkowe przejście dla pieszych, w pobliżu dojścia do 

ogrodów działkowych, zgodnie ze zgłoszonym 

wnioskiem. Dodano również w projekcie 

remont/przebudowę istniejącego dojścia do ogrodów 

działkowych. 
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IV. OPINIOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEZ 

INSTYTUCJE - UZYSKANE WARUNKI TECHNICZNE 

I OPINIE 
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