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UWAGA 

Zaprojektowane i przedstawione rozwiązania konstrukcyjne i sytuacyjno-

wysokościowe mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania dalszych prac 

projektowych
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1. PRZEDMIOT I CEL PROWADZONYCH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

1.1  Dane ogólne 

 Inwestorem jest: Gmina Kielce- Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 

25-395 Kielce; 

 Obiekt: Rejon Zagórza w Kielcach, ograniczony ulicami Napękowska, Zagórska, 

Wydryńska; 

 Stadium: wstępna koncepcja 

1.2  Przedmiot i cel konsultacji 

 

Przedmiotem konsultacji było opracowanie projektowe pn.:”Rozbudowa układu 

komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach".  Obszar objęty opracowaniem 

zlokalizowany jest w  województwie świętokrzyskim, w powiecie Miasto Kielce, w 

mieście Kielce, we wschodniej części miasta Kielce w rejonie tzw. Zagórza. Sieć 

drogowa obsługującą analizowany obszar stanowią obecnie: 

 od strony północnej, istniejąca ulica Wydryńska, będąca drogą gminną 

publiczną o numerze 301373T klasy technicznej L (lokalna); 

 od strony wschodniej, istniejąca droga gminna wewnętrzna (działka nr 81/5 

obręb 0012)  

 od strony południowej, istniejąca ulica Zagórska, będąca drogą powiatową  

nr 2036T klasy technicznej Z (zbiorcza); 

 od strony zachodniej, istniejąca ulica Napękowska, będąca drogą gminną 

publiczną o numerze 301193T klasy technicznej L (lokalna); 
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Fot. 1 Lokalizacja planowanego układu drogowego. 

 

2. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

2.1. Przebieg, data i miejsce konsultacji  

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie 11 lipca 2022 roku do 1 sierpnia 

2022 roku. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zamieszczono między innymi: 

 

 na stronie internetowej przeznaczonej do konsultacji społecznych w Kielcach 

  (https://konsultacje.kielce.eu/), 

 ogłoszeń w formie papierowej w rejonie planowanych robót. 

 

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.  

 

 

 

https://konsultacje.kielce.eu/
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3. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW 

3.1. Wykaz wniosków 

 

Łącznie w ramach konsultacji społecznych zgłoszono 11 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 25.07.2022 r. 

W pełni wyrażam zgodę na zaproponowany układ 

drogowy na obszarze między ul. Zagórską, ul. 

Napękowską i ul. Wydryńską 

(działka nr 62 obręb 0025) 

- 

Wniosek nr 2 z 

dnia 25.07.2022 r. 

Nie wnoszę uwag, zgadzam się 

(działka nr 41/2 obręb 0025) 

- 

Wniosek nr 3 z 

dnia 25.07.2022 r. 

Jako właściciel działki nr 64 wyrażam zgodę na 

wszystkie zaproponowane warianty przebiegu dróg. 

Rozumiem natomiast, iż wybrany do realizacji 

zostanie tylko jeden z nich. W związku z 

powyższym jako pierwszą wybieram i akceptuję: 

K.01 koncepcja- wariant 1-3.3 oraz K.01. koncepcja- 

wariant 2-3.3. Natomiast jako całość 

zagospodarowania tego terenu akceptuję również 

pozostałe warianty (jako drugi etap) i wyrażam 

zgodę na zaproponowany ich przebieg. Wnioskuję 

również aby wrysować wszystkie warianty jako 

całość do Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego tak aby kiedyś można wrócić do nich 

w drugim etapie wykonawstwa. 

(działka nr 64 obręb 0025) 

Ostateczna decyzja co do wyboru 

preferowanego wariantu zostanie podjęta 

przez Inwestora po uwzględnieniu 

wszystkich uwag i uzgodnień 

branżowych. Jeśli chodzi o wrysowanie 

preferowanego wariantu do MPZP, to 

zaleca się Inwestorowi tj. Gminie Kielce 

w chwili podjęcia decyzji o sporządzeniu 

MPZP dla tego obszaru, uwzględnienie 

opracowanej koncepcji programowej. 

Wniosek nr 4 z 

dnia 26.07.2022 r. 

Jako współwłaściciel dz. nr 68, proszę o 

przesunięcie proj. drogi poza teren działki nr 68 aby 

uniknąć wykupu lub odszkodowania 

(działka nr 68 obręb 0025)  

Przeanalizowano możliwość przesunięcia 

drogi z pominięciem działki nr 68. Nie 

widzimy możliwości całkowitego 

ominięcia przedmiotowej działki 

(dotyczy to również działki nr 67). 

Zwiększenie wyłukowania jezdni drogi 

na tym odcinku spowoduje zakłócenie 

ruchu drogowego oraz dodatkowe 

zwiększenie kosztów zajętości innych 

działek ze względu na zwiększoną 

krętość drogi, a co za tym idzie 

zachowanie odpowiedniej widoczności 

na łuku dla użytkowników ruchu 

drogowego i usytuowanie infrastruktury 

technicznej związanej i niezwiązanej z 

drogą.  

Proponowana zajętość działki nie 

spowoduje ograniczenia możliwości jej 

zabudowy. Ponadto droga umożliwi 

bezpośredni dojazd do działki z 

planowanej drogi.  

Informujemy, że ostateczna decyzja o 

powierzchni zajętości działki oraz 

wartość odszkodowania za nieruchomość 

przejętą pod realizację inwestycji 
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drogowej zostanie ustalona po wydaniu 

decyzji ZRiD zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

Wniosek nr 5 z 

dnia 28.07.2022 r. 

Zaproponowana przez ZDM w Kielcach koncepcja 

budowy dróg publicznych klasy L dotyczącej 

odcinków: A-B oraz C-D dzielących działki 

prywatne na kolejne linie zabudowy oraz 

umożliwiających dojazd do posesji jest przeze mnie 

akceptowana. Pierwotnie zakładano, że będzie to 

tylko jedna droga równoległa do ul. Zagórskiej. 

Obecnie w promowanej koncepcji są dwie drogi 

publiczne dlatego pod tym względem akceptuje 

tylko koncepcję nr 1 z mniejszą szerokością pasa 

drogowego.  

Natomiast w obu koncepcjach zaplanowany został 

również ciąg pieszo-jezdniowy „Odcinek I-J” o 

długości 161,70m bezpośrednio graniczący z moją 

działką o nr. ewid. 35. W obu wariantach 

zaproponowane rozwiązanie jest przez mnie nie do 

zaakceptowania i stanowczo sprzeciwiam się 

realizacji odcinka I-J. Moja działka ma tylko 12 

metrów szerokości. Powstanie drogi publicznej tj. 

odcinka I-J i tym samym obowiązku zachowania 

ustawowych minimalnych 6m odległości od drogi 

całkowicie uniemożliwia na niej zabudowę 

mieszkaniową. Na etapie koncepcji wnioskuję za 

likwidacją odcinka I-J ponieważ stosunkowo blisko 

są dwa odcinki O-P i M-N łączące obie drogi 

lokalne A-B oraz C-D wraz z ul. Zagórską. Bez 

planowanego odcinka I-J uzyskuję dostęp do drogi 

lokalnej na odcinka A-B i C-D odpowiednio z jednej 

i drugiej strony działki z zachowaniem możliwości 

budowy budynków mieszkalnych. Jeśli występuje 

konieczność zachowania odcinka I-J to wnioskuję o 

przesunięcie go w inne miejsce. 

W między czasie zaszły zmiany dotyczące własności 

gruntów dla działek o nr ewid. 32, 33/1, 33/2 i 34/2 

obręb 0025. Inwestor planuje zabudowę budynków 

mieszkalnych w zabudowie szeregowej, a w części 

proponowanego odcinka I-J ma powstać droga 

wewnętrzna. Jak czytamy w charakterystyce 

przedsięwzięcia na stronie BIP Urzędu Miasta 

Kielce „… obejmuje swym zakresem budowę 9 

zespołów budynków wielorodzinnych wraz z drogą 

dojazdową wewnętrzną oraz niezbędną 

infrastrukturą. W skład zespołów wchodzić będzie 

łącznie 35 budynków mieszkalnych.” 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłaby 

koncepcja drogi wewnętrznej co nie kolidowałoby z 

moją działką. Informację o planach Inwestora 

zostały opublikowane do publicznej wiadomości na 

stronie BIP Urzędu Miasta Kielce. 

(działka nr 35 obręb 0025)  

 

Widzimy możliwość całkowitej 

rezygnacji z realizacji odcinka I-J tj. 

ciągu pieszo-jezdnego.  Ostateczna 

decyzja co do  pozostawienia lub 

rezygnacji z odcinka I-J zostanie podjęta 

przez Inwestora po uwzględnieniu 

wszystkich uwag i uzgodnień 

branżowych.  

Jeśli chodzi o wydaną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: GKŚ-IV.6220.10.2021 z dnia 

14.07.2022 r. , przedmiotowa inwestycja 

budowy budynków mieszkalnych w 

zabudowie szeregowej na działkach o nr 

ewid. 32, 33/1, 33/2 i 33/4 obręb 0025 

przy ul. Zagórskiej w Kielcach powinna 

zostać uzgodniona w trakcie 

postępowania administracyjnego 

pozwolenia na budowę z Miejskim 

Zarządem Dróg w Kielcach.  
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Wniosek nr 6 z 

dnia 28.07.2022 r. 

Przesyłam opinię dotyczącą inwestycji 

pn.:”Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie 

Zagórza w Kielcach” 

Zaproponowana przez ZDM w Kielcach koncepcja 

budowy dróg publicznych klasy L dotyczącej 

odcinków: A-B oraz C-D dzielących działki 

prywatne na kolejne linie zabudowy oraz 

umożliwiających dojazd do posesji jest przeze mnie 

akceptowana. Pierwotnie zakładano, że będzie to 

tylko jedna droga równoległa do ul. Zagórskiej. 

Obecnie w promowanej koncepcji są dwie drogi 

publiczne dlatego pod tym względem akceptuje 

tylko koncepcję nr 1 z mniejszą szerokością pasa 

drogowego.  

Natomiast w obu koncepcjach zaplanowany został 

również ciąg pieszo-jezdniowy „Odcinek I-J” o 

długości 161,70m bezpośrednio graniczący z moją 

działką o nr. ewid. 35. W obu wariantach 

zaproponowane rozwiązanie jest przez mnie nie do 

zaakceptowania i stanowczo sprzeciwiam się 

realizacji odcinka I-J. Moja działka ma tylko 12 

metrów szerokości. Powstanie drogi publicznej tj. 

odcinka I-J i tym samym obowiązku zachowania 

ustawowych minimalnych 6m odległości od drogi 

całkowicie uniemożliwia na niej zabudowę 

mieszkaniową. Na etapie koncepcji wnioskuję za 

likwidacją odcinka I-J ponieważ stosunkowo blisko 

są dwa odcinki O-P i M-N łączące obie drogi 

lokalne A-B oraz C-D wraz z ul. Zagórską. Bez 

planowanego odcinka I-J uzyskuję dostęp do drogi 

lokalnej na odcinka A-B i C-D odpowiednio z jednej 

i drugiej strony działki z zachowaniem możliwości 

budowy budynków mieszkalnych. Jeśli występuje 

konieczność zachowania odcinka I-J to wnioskuję o 

przesunięcie go w inne miejsce. 

W między czasie zaszły zmiany dotyczące własności 

gruntów dla działek o nr ewid. 32, 33/1, 33/2 i 34/2 

obręb 0025. Inwestor planuje zabudowę budynków 

mieszkalnych w zabudowie szeregowej, a w części 

proponowanego odcinka I-J ma powstać droga 

wewnętrzna. Jak czytamy w charakterystyce 

przedsięwzięcia na stronie BIP Urzędu Miasta 

Kielce „… obejmuje swym zakresem budowę 9 

zespołów budynków wielorodzinnych wraz z drogą 

dojazdową wewnętrzną oraz niezbędną 

infrastrukturą. W skład zespołów wchodzić będzie 

łącznie 35 budynków mieszkalnych.” 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla mnie byłaby 

koncepcja drogi wewnętrznej co nie kolidowałoby z 

moją działką. Informację o planach Inwestora 

zostały opublikowane do publicznej wiadomości na 

stronie BIP Urzędu Miasta Kielce. 

(działka nr 35 obręb 0025)  

 

 

 

Widzimy możliwość całkowitej 

rezygnacji z realizacji odcinka I-J tj. 

ciągu pieszo-jezdnego.  Ostateczna 

decyzja co do  pozostawienia lub 

rezygnacji z odcinka I-J zostanie podjęta 

przez Inwestora po uwzględnieniu 

wszystkich uwag i uzgodnień 

branżowych.  

Jeśli chodzi o wydaną decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: GKŚ-IV.6220.10.2021 z dnia 

14.07.2022 r. , przedmiotowa inwestycja 

budowy budynków mieszkalnych w 

zabudowie szeregowej na działkach o nr 

ewid. 32, 33/1, 33/2 i 33/4 obręb 0025 

przy ul. Zagórskiej w Kielcach powinna 

zostać uzgodniona w trakcie 

postępowania administracyjnego 

pozwolenia na budowę z Miejskim 

Zarządem Dróg w Kielcach. 
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Wniosek nr 7 z 

dnia 28.07.2022 r. 

Dzień Dobry, w związku z wystosowaniem 

koncepcji zmian w obrębie ul. Napękowskiej 

wnoszę o zmianę koncepcji przeprowadzenia 

łącznika ulicy Napękowskiej z ulicą Zagórską. Na 

terenie nieruchomości przy ul. Zagórskiej 121 

mieszkam wraz z mężem i synem. Znajduje się na 

niej dobrze utrzymany dom jednorodzinny wraz z 

garażami i budynkami gospodarczymi. Nie zgadzam 

się na naszą eksmisję wraz z wyburzeniem 

budynków i przeznaczenie jej na pas drogowy, tym 

bardziej że droga może być poprowadzona w linii 

obecnej ulicy Napękowskiej, a stworzony projekt 

ekspansywnie pozbawia nad dobytku i miejsca 

zamieszkania. W obecnym miejscu istnieje 

możliwość stworzenia mniej ekspansywnego 

łącznika tych dwóch ulic nie powodując takiej ilości 

osób poszkodowanych i pozbawionych dobytku 

życia planując wycięcie około 70 utrzymanych 

drzew. Proszę o pilne zajęcie się sprawą i o kontakt.  

(działka nr 22 obręb 0025) 

Ulica Napękowska nie jest objęta 

pracami projektowymi w ramach 

wykonywanej koncepcji  "Rozbudowa 

układu komunikacyjnego w rejonie 

Zagórza w Kielcach". Na projekcie 

zagospodarowania terenu wrysowano 

orientacyjną lokalizację krawężników 

ulic zgodnie z Uchwałą nr 

LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

terenu "Kielce Wschód- Obszar III.5 - ul. 

Napękowska - od ul. Sandomierskiej do 

ul. Bohaterów Warszawy" na obszarze 

Miasta Kielce. Orientacyjny przebieg 

wrysowanych krawężników nie jest 

ostateczną wersją projektową rozbudowy 

ul. Napękowskiej, która będzie zapewne 

realizowana w przyszłości wg odrębnego 

opracowania. Przychylamy się do 

wniosku mieszkańca, aby w przyszłości 

rozbudowę ulicy Napękowskiej (od 

skrzyżowania z ul. Wydryńską do ul. 

Zagórskiej) prowadzić w śladzie 

istniejącym drogi. Ostateczną decyzję o 

rozbudowie ul. Napękowskiej podejmie 

Inwestor tj. Gmina Kielce – Miejski 

Zarząd Dróg w Kielcach 
 

Wniosek nr 8 z 

dnia 28.07.2022 r. 

Działka 44/3 obręb 0025 posiada już warunki 

zabudowy decyzja 12/2022 i 298/2021, które 

dołączamy do formularza. Planowana droga ma 

przechodzić przez środek planowanej inwestycji 

budowlanej na które zostały wydane warunki 

zabudowy nr 12/2022. Jest to dla nas plan 

całkowicie nie do zaakceptowania. Nasza 

propozycja to przesunięcie planowanej drogi do 

granicy działki wynikającej z uzyskanych warunków 

zabudowy 298/2021. W ten sposób planowana droga 

w istotny sposób nie naruszy uzyskanych warunków 

zabudowy. 

(działka nr 44/3 obręb 0025) 

Przeanalizowano możliwość przesunięcia 

drogi zgodnie z decyzją nr 298/2021 o 

warunkach zabudowy. Nie widzimy 

możliwości przesunięcia drogi. 

Zwiększenie wyłukowania jezdni drogi 

na tym odcinku spowoduje zakłócenie 

ruchu drogowego oraz dodatkowe 

zwiększenie kosztów zajętości innych 

działek ze względu na zwiększoną 

krętość drogi, a co za tym idzie 

zachowanie odpowiedniej widoczności 

na łuku dla użytkowników ruchu 

drogowego i usytuowanie infrastruktury 

technicznej związanej i niezwiązanej z 

drogą.  

Proponowana zajętość działki nie 

spowoduje ograniczenia możliwości jej 

zabudowy zgodnie z wydanymi 

decyzjami nr 12/2022 oraz 298/2021. 

Ponadto droga umożliwi bezpośredni 

dojazd do działki z planowanych dróg.  

Informujemy, że ostateczna decyzja o 

powierzchni zajętości działki oraz 

wartość odszkodowania za nieruchomość 

przejętą pod realizację inwestycji 

drogowej zostanie ustalona po wydaniu 

decyzji ZRiD zgodnie z Ustawą o 



PROJEKT KONCEPCJI PROGRAMOWEJ 
"Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach" 

9 
FDELITA PIOTR FROSZTĘGA 

 

szczególnych zasadach przygotowania 

realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych. 

 

Wniosek nr 9 z 

dnia 29.07.2022 r. 

Nie wyrażam zgody na zajęcie mojej działki nr 19/4 

przy ul. Zagórskiej 119 w Kielcach i na wyburzenie 

znajdujących się na niej budynków. Proszę o 

przeprojektowanie nawiązania ul. Napękowskiej z 

ul. Zagórską pod kątem zaoszczędzenia mojej 

działki. Jest możliwość wykonania ulicy 

Napękowskiej od ogródków działkowych do ulicy 

Zagórskiej jako jednokierunkowej. 

Ulica Napękowska nie jest objęta 

pracami projektowymi w ramach 

wykonywanej koncepcji  "Rozbudowa 

układu komunikacyjnego w rejonie 

Zagórza w Kielcach". Na projekcie 

zagospodarowania terenu wrysowano 

orientacyjną lokalizację krawężników 

ulic zgodnie z Uchwałą nr 

LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

terenu "Kielce Wschód- Obszar III.5 - ul. 

Napękowska - od ul. Sandomierskiej do 

ul. Bohaterów Warszawy" na obszarze 

Miasta Kielce. Orientacyjny przebieg 

wrysowanych krawężników nie jest 

ostateczną wersją projektową rozbudowy 

ul. Napękowskiej, która będzie zapewne 

realizowana w przyszłości wg odrębnego 

opracowania. Przychylamy się do 

wniosku mieszkańca, aby w przyszłości 

rozbudowę ulicy Napękowskiej (od 

skrzyżowania z ul. Wydryńską do ul. 

Zagórskiej) prowadzić w śladzie 

istniejącym drogi. Ostateczną decyzję o 

rozbudowie ul. Napękowskiej podejmie 

Inwestor tj. Gmina Kielce – Miejski 

Zarząd Dróg w Kielcach. 
 

Wniosek nr 10 z 

dnia 02.08.2022 r. 

Uprzejmie prosimy o zmianę koncepcji nawiązania 

ul. Napękowskiej z ul. Zagórską i utrzymanie ulicy 

Napękowskiej w osi istniejącej jezdni. 

Z racji planowanej budowy wschodniej obwodnicy 

Kielc, rozbudowa ul. Napękowskiej jest bezcelowa 

tym bardziej, że na przeszkodzie tej rozbudowie stoi 

zagospodarowanie terenu wokół ulicy Napękowskiej 

– budynki mieszkalne, gospodarcze, urządzone sady 

i ogrody wykorzystujące uprawną, żyzną glebę 

stanowiące o utrzymaniu rodzin właścicieli tych 

terenów. 

Widzimy możliwość wykonania ulicy Napękowskiej 

od ulicy Zagórskiej do ogródków działkowych tylko 

jako jednokierunkowej (co dla bezpieczeństwa ruchu 

drogowego jest bardzo korzystne) z wykorzystaniem 

dla drugiego kierunku drogi istniejącej między 

budynkami nr 113 i 115 przy ul. Zagórskiej – w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu Kielce Wschód – obszar III 5 

nazwanej jako droga KDPJ1. Postulujemy powrót do 

w/w projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie budowy odcinka drogi od 

ul. Napękowskiej do istniejącej drogi KDPJ1 między 

Ulica Napękowska nie jest objęta 

pracami projektowymi w ramach 

wykonywanej koncepcji  "Rozbudowa 

układu komunikacyjnego w rejonie 

Zagórza w Kielcach". Na projekcie 

zagospodarowania terenu wrysowano 

orientacyjną lokalizację krawężników 

ulic zgodnie z Uchwałą nr 

LVIII/1036/2014 Rady Miasta Kielce w 

sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

terenu "Kielce Wschód- Obszar III.5 - ul. 

Napękowska - od ul. Sandomierskiej do 

ul. Bohaterów Warszawy" na obszarze 

Miasta Kielce. Orientacyjny przebieg 

wrysowanych krawężników nie jest 

ostateczną wersją projektową rozbudowy 

ul. Napękowskiej, która będzie zapewne 

realizowana w przyszłości wg odrębnego 

opracowania. Przychylamy się do 

wniosku mieszkańca, aby w przyszłości 

rozbudowę ulicy Napękowskiej (od 

skrzyżowania z ul. Wydryńską do ul. 
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budynkami przy ul. Zagórskiej 113 i 115 (dalszy 

odcinek) od drogi KDPJ1 do ulicy Głogowej z 

uwagi na zagospodarowanie terenu niekoniecznie 

musiałby być realizowany). 

Dla wykonania drogi w drugim kierunku (pierwszy 

kierunek to odcinek ulicy Napękowskiej od ulicy 

Zagórskiej do ogródków działkowych) istnieją też 

inne mniej uciążliwe niż w konsultowanej koncepcji 

możliwości na obszarze objętym tym opracowaniem 

poddanym społecznej konsultacji. Na naszej działce 

nr 22 przy ul. Zagórskiej w Kielcach 121 

zachodziłaby konieczność wyburzenia dwóch 

budynków mieszkalnych (budynek w którym 

mieszkamy to budynek prototypowy konieczny do 

pozostawienia dla trwającego eksperymentu 

budowlanego patronowanego przez centralne 

instytucje budowlane), garaży i zabudowań 

gospodarczych oraz konieczność wycięcia około 70-

ciu drzew głównie owocowych, kilku drzew 

chronionych, około 70-ciu krzewów owocowych i 

zniszczenie obficie plonującego ogrodu warzywnego 

na żyznej glebie służących utrzymaniu rodziny.  

Jak na wstępie wnosimy o zmianę opracowania w 

zakresie projektowanego połączenia ulicy 

Napękowskiej z ulicą Zagórską. 

(działka nr 22 obręb 0025) 

Zagórskiej) prowadzić w śladzie 

istniejącym drogi. Ostateczną decyzję o 

rozbudowie ul. Napękowskiej podejmie 

Inwestor tj. Gmina Kielce – Miejski 

Zarząd Dróg w Kielcach 
 

Wniosek nr 11 z 

dnia 02.08.2022 r. 

Pod żadnym pozorem nie dopuścić do wycięcia lub 

uszkodzenia dębów znajdujących się na działce 

138/10, 140/10, 141/10. Dęby te są istotną częścią 

chronionej prawem alei dębów uznanych za pomnik 

przyrody- jako całość, dodatkowo powinna być 

zachowana odpowiednia strefa ochronna wokół tej 

alei dębów 

(działki nr 138/10, 140/10, 141/10 obręb 0012) 

Niniejszy wniosek nie dotyczy 

przedmiotowej inwestycji. Wniosek 

błędnie złożony. Wniosek dotyczy 

konsultacji społecznych dla inwestycji 

pn.:”Rozwój  terenów inwestycyjnych- 

rozbudowa układu komunikacyjnego w 

rejonie al. Solidarności w Kielcach” 

 

 

4. OPINIOWANIE PRZEDSIEWZIĘCIA PRZEZ INSTYTUCJE – 

UZYSKANE WARUNKI TECHNICZNE I OPINIE 
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