
 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE  

do „Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla Miasta Kielce na lata 2020–2024”  

wg art. 42 pkt 2 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 

 
(Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa  

przy sporządzaniu dokumentu) 
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1.  Wstęp 

Zgodnie z art. 42 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), organ opracowujący 

projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: 

1) rozpatruje uwagi i wnioski; 

2) dołącza do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale 

społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę 

i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem 

społeczeństwa. 

W niniejszym Uzasadnieniu scharakteryzowano proces przeprowadzenia konsultacji 

społecznych i udziału społeczeństwa w ramach postępowania związanego z opracowaniem 

dokumentu, jakim jest „Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 

2020–2024” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko.  

2.  Podstawy opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko 

W ramach długofalowej polityki ochrony środowiska przed hałasem miasto Kielce 

opracowuje w cyklach 5-letnich mapy akustyczne, które stanowią podstawowe źródło danych 

dla tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem. 

Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem jest obowiązkiem 

prawnym, wynikającym z prawa unijnego i krajowego: Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania 

poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. UE. L. 189. 12 z dnia 18 lipca 2002 r. ze zm.), 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed 

hałasem (Dz. U. z 2002 r., nr 179 poz. 1498). Zgodnie z art. 119 ust. 1 ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, w związku z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087), dla terenów, na których poziom 

hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy ochrony środowiska przed 

hałasem, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego. 

Dotychczas obowiązywał „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, 

na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny w granicach administracyjnych 

miasta Kielce (plan na lata 2015-2019)”, przyjęty przez Radę Miasta Kielce uchwałą 

nr V/59/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 

23 lutego 2015 r., poz. 636).  

Mając na uwadze ww. regulacje, na podstawie najnowszej mapy akustycznej dla 

miasta Kielce, przystąpiono do prac nad drugim tego typu dokumentem dla miasta Kielce, tj. 

„Programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020–2024” wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko. Program został opracowany dla terenów 

położonych w granicach administracyjnych miasta Kielce a jego celem jest określenie 

niezbędnych priorytetów i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości 
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i ograniczenie poziomu hałasu dla wszystkich obszarów miasta, w obrębie których 

zdiagnozowano w mapie akustycznej przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu 

w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. 

3.  Podstawy prawne udziału społeczeństwa w opracowaniu „Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024” 

Tworzenie programów ochrony środowiska przed hałasem odbywa się z udziałem 

społeczeństwa, co wynika z zapisów 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz  ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), 

w związku z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087): 

− zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska, organ zapewnia 

możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem; 

− zgodnie z art. 30 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania 

projektów dokumentów, w przypadku których przepisy tej ustawy lub innych ustaw 

wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość 

udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz 

przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą; 

− w myśli art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału 

społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o: 

1) przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie; 

2) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, 

w którym jest ona wyłożona do wglądu; 

3) możliwości składania uwag i wniosków; 

4) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 

21-dniowy termin ich składania; 

5) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków; 

6) postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest 

prowadzone; 

− zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

należą: 

1) założenia lub projekt dokumentu; 

2) wymagane przez przepisy załączniki oraz stanowiska innych organów, jeżeli 

stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków; 
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− w myśl wymogów art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej; 

2) ustnie do protokołu; 

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału 

społeczeństwa zgodnie z przepisami działu III rozdział 1 i 3, w strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

4.  Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu 

Zgodnie z wymogami przytoczonych przepisów prawa, w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem 

dla Miasta Kielce na lata 2020–2024”, Prezydent Miasta Kielce dwukrotnie zapewnił 

udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie tego 

Programu, wyznaczając za każdym razem 21-dniowy termin na składanie uwag 

i wniosków. Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone było na podstawie 

art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko oraz art. 119 ust. 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 8 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Celem podania do publicznej wiadomości opracowanych dokumentów było 

przedstawienie założeń i celów przedmiotowych opracowań oraz zapoznanie się 

z wnioskami i spostrzeżeniami dotyczącymi problemów mieszkańców związanych 

z uciążliwością hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego na terenie miasta Kielce. 

Prezydent Miasta Kielce, jako organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego 

udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, w ramach pierwszej procedury udziału 

społeczeństwa, podał do publicznej wiadomości obwieszczenie następującej treści: 

 

 
GKŚ-IV.621.1.2019 Kielce, 09.04.2020 

OBWIESZCZENIE 
 

Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), 
art. 119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1396 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087),  

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do: 

− opracowania projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 
2020 – 2024” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko, 

− strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu wraz z udziałem 
społeczeństwa. 
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Celem Programu jest określenie działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu dla 
obszarów miasta, w obrębie których, wg mapy akustycznej, występuje przekroczenie dopuszczalnych 
wartości hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie 
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Program zostanie 
uchwalony przez Radę Miasta Kielce. 

Każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (projektem Programu, prognozą 
oddziaływania na środowisko, stanowiskami innych organów), udostępnioną w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Kielce www.bip.kielce.eu/343 oraz na stronach internetowych Urzędu 
Miasta Kielce: 
− www.um.kielce.pl/halas/ 
− www.um.kielce.pl/ogloszenia 
− Idea Kielce – http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 

Wersja drukowana znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Środowiska, ul. Strycharska 6 w Kielcach, pok. 309 (proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 
41 3676663). 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie od 10 do 30 kwietnia 2020 r. 
(wzór formularza dostępny jest na ww. stronach internetowych): 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) na adres e-mail: halas@um.kielce.pl  
• poprzez formularz na stronie Idea Kielce: http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 
• podczas eksperckich dyżurów telefonicznych prowadzonych przez autorów opracowania z firmy 

EKKOM Sp. z o.o. (którzy będą również udzielać wyjaśnień i odpowiedzi) – w dniach 
15 i 22 kwietnia 2020 r., w godz. 9:00 – 13:00, tel. 601 140 291, 

• podczas dyżurów telefonicznych przedstawiciela Urzędu Miasta Kielce – codziennie w dni 
robocze, od 10 do 30 kwietnia 2020 r., w godz. 9:00 – 13:00, tel. 41 3676663, 

• za pośrednictwem platformy ePUAP http://epuap.gov.pl (adres skrytki Urzędu Miasta Kielce 
/g94m13lgvz/skrytka), 

• pisemnie na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce,  

• ustnie do protokołu (po wcześniejszym kontakcie pod nr tel. 41 3676663). 
Zaleca się składanie uwag i wniosków drogą elektroniczną. Organem właściwym do ich 

rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Kielce.  
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.  
Opinie w sprawie wydają: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Informacje o udziale społeczeństwa 
w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, zostaną zamieszczone w uzasadnieniu dołączonym 
do przyjętego programu. 
 

Podano do publicznej wiadomości w dn. 09.04.2020 r. poprzez udostępnienie obwieszczenia: w prasie lokalnej „Echo Dnia”, na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu/343, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, na stronach internetowych 
Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl/halas/, www.um.kielce.pl/ogloszenia, Idea Kielce – http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 
 

 
 

Powyższe obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 09.04.2020 r., 

w sposób odpowiadający wymogom art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, tj. poprzez: 

− publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce 

www.bip.kielce.eu/343 („Ogłoszenia/obwieszczenia” - „Środowisko”) oraz dodatkowo 

w trzech miejscach na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce: 

http://www.bip.kielce.eu/343
http://www.um.kielce.pl/halas/
http://www.um.kielce.pl/ogloszenia
http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
http://epuap.gov.pl/
http://www.bip.kielce.eu/343
http://www.um.kielce.pl/halas/
http://www.um.kielce.pl/ogloszenia
http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
http://www.bip.kielce.eu/343
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www.um.kielce.pl/halas/, www.um.kielce.pl/ogloszenia i w sekcji „Aktualności” na 

głównej stronie Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl, 

− publikację na portalu Idea Kielce w serwisie „Konsultacje społeczne” – 

http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html, 

− ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, na 

tablicach ogłoszeń i wejściu do siedziby Urzędu Miasta Kielce, 

− zamieszczenie obwieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” (kopia poniżej): 

 
Informacja o udziale społeczeństwa w opracowaniu Programu oraz możliwości 

składania uwag i wniosków była również rozpowszechniana w mediach lokalnych takich, jak 

np. Radio EM czy Radio Kielce. Konsultacjom poddano wersje dokumentów z kwietnia 2020 

r. 

Na stronach internetowych podanych w obwieszczeniu zamieszczono ponadto 

odnośnik do mapy akustycznej miasta Kielce (2018) oraz następujące pliki do pobrania przez 

zainteresowane osoby: 

1) prezentację Programu (zawierającą syntetyczne przedstawienie dokumentu), 

2) projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem (wersja z kwietnia 2020 r.), 

3) prognozę oddziaływania na środowisko (wersja z kwietnia 2020 r.), 

4) kopię uzgodnienia braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko i równoczesnego uzgodnienia zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 

dokonanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo 

znak WPN-II.410.13.2020.EC i WPN-II.411.3.2020.EC z dnia 19.02.2020 r.), 

http://www.um.kielce.pl/halas/
http://www.um.kielce.pl/ogloszenia
http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
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5) kopię uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dokonanego przez Świętokrzyskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo znak NZ.9022.5.17.2020 z dnia 

17.03.2020 r.), 

6) kopię opinii sanitarnej Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego (pismo znak NZ.9022.5.25.2020 z dnia 27.03.2020 r.), w której 

zaopiniowano bez zastrzeżeń projekt przedmiotowego Programu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 

7) formularz uwag i wniosków, 

8) treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w ramach procedury. 

 

Procedurę udziału społeczeństwa w opracowaniu Programu powtórzono 

następnie w  maju 2020 r., wyznaczając kolejny co najmniej 21-dniowy termin 

składania uwag i wniosków. Udział społeczeństwa ponowiono: 

− w związku z wejściem w życie art. 46 pkt 20 i art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875) i 

rozpoczęciem biegu (odwieszeniem) 21-dniowego terminu udziału społeczeństwa 

w procedurze, do którego zastosowanie miał art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), ze względu na obowiązujący na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, 

− a także mając na uwadze dokonane w międzyczasie uzupełnienie treści Programu 

i prognozy oddziaływania na środowisko (wskutek m.in. zapytań wniesionych przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w ramach opiniowania 

dokumentacji) oraz uzyskanie opinii obu organów współdziałających w sprawie 

(tj. zarówno Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jak 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach), celem przedstawienia 

społeczeństwu aktualnych, uzupełnionych wersji dokumentów (wersja z maja 2020 r.). 

W ramach ponownego udziału społeczeństwa, Prezydent Miasta Kielce, w dniu 

25 maja 2020 r., podał do publicznej wiadomości obwieszczenie następującej treści: 

 
GKŚ-IV.621.1.2019 Kielce, 25.05.2020 

OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), art. 
119 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396 ze zm.), w związku z art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2087), Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości 
informację o: opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta 
Kielce na lata 2020 – 2024” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko i strategicznej 
ocenie oddziaływania na środowisko, a także ponowieniu procedury udziału społeczeństwa. 
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Celem Programu jest określenie działań mających na celu ograniczenie poziomu hałasu dla 
obszarów miasta, w obrębie których, wg mapy akustycznej, występuje przekroczenie dopuszczalnych 
wartości hałasu w środowisku, określonych za pomocą wskaźników mających zastosowanie 
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem. Program zostanie 
uchwalony przez Radę Miasta Kielce. 

Każdy może zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: uzupełnionym 
projektem Programu, prognozą oddziaływania na środowisko, stanowiskami Świętokrzyskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach) udostępnioną: 

− w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce www.bip.kielce.eu/343 oraz na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Kielce: http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html, 
um.kielce.pl/halas/, um.kielce.pl/ogloszenia, 

− do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 
ul. Strycharska 6 w Kielcach, pok. 309 (tel. 41 3676663). 

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie od 25 maja 2020 r. do 
15 czerwca 2020 r. (wzór formularza dostępny jest na ww. stronach internetowych): 
− za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym) na adres e-mail: halas@um.kielce.pl  
− poprzez formularz na stronie Idea Kielce: http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 
− za pośrednictwem platformy ePUAP http://epuap.gov.pl (adres skrytki Urzędu Miasta Kielce 

/g94m13lgvz/skrytka), 
− pisemnie na adres: Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, 

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, lub ustnie do protokołu w siedzibie tego Wydziału (kontakt pod 
nr tel. 41 3676663). 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, przy 
czym zachowują ważność uwagi i wnioski złożone od 10 do 30 kwietnia 2020 r. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Kielce.  

Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte 
pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski, zostaną zamieszczone 
w uzasadnieniu dołączonym do przyjętego programu. 

Dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia uwag 
i wniosków wniesionych w procedurze udziału społeczeństwa w opracowaniu „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”. 

 
Podano do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2020 r. poprzez udostępnienie obwieszczenia: w prasie lokalnej „Echo Dnia”, na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu/343, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu 
właściwego w sprawie, na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl/halas/, www.um.kielce.pl/ogloszenia, Idea 
Kielce – http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html 

 

Powyższe obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 25.05.2020 r. 

w sposób spełniający wymogi art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, tj. poprzez: 

− publikację na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce 

www.bip.kielce.eu/343 („Ogłoszenia/obwieszczenia” - „Środowisko”) oraz dodatkowo 

w trzech miejscach na stronach internetowych Urzędu Miasta Kielce: 

www.um.kielce.pl/halas/, www.um.kielce.pl/ogloszenia, a także w sekcji „Aktualności” na 

głównej stronie Urzędu Miasta Kielce www.um.kielce.pl, 

− publikację na portalu Idea Kielce w serwisie „Konsultacje społeczne” – 

http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html, 

http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
http://epuap.gov.pl/
http://www.bip.kielce.eu/343
http://www.um.kielce.pl/halas/
http://www.um.kielce.pl/ogloszenia
http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
http://www.bip.kielce.eu/343
http://www.um.kielce.pl/halas/
http://www.um.kielce.pl/ogloszenia
http://www.um.kielce.pl/
http://idea.kielce.eu/konsultacje/program_halas.html
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− ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie, na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce, 

− zamieszczenie obwieszczenia w prasie lokalnej „Echo Dnia” (kopia poniżej): 

 

Na stronach internetowych podanych w obwieszczeniu dotyczącym ponowienia 

procedury udziału społeczeństwa zamieszczono ponadto odnośnik do mapy akustycznej 

miasta Kielce (2018) oraz następujące pliki do pobrania przez zainteresowane osoby: 

1) streszczenie Programu w języku niespecjalistycznym, 

2) projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem (wersja z maja 2020 r.), 

3) prognozę oddziaływania na środowisko (wersja z maja 2020 r.), 

4) kopię oświadczenia kierującego zespołem autorów opracowania o spełnieniu wymagań, 

o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, 

5) kopię - skan ww. obwieszczenia z dnia 25.05.2020 r., 

6) kopię uzgodnienia braku możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko i równoczesnego uzgodnienia zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 

dokonanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismo 

znak pismo znak WPN-II.410.13.2020.EC i WPN-II.411.3.2020.EC z dnia 19.02.2020 r.), 

7) kopię uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dokonanego przez Świętokrzyskiego Państwowego 
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Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismo znak NZ.9022.5.17.2020 z dnia 

17.03.2020 r.), 

8) kopię opinii sanitarnej Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego (pismo znak NZ.9022.5.25.2020 z dnia 27.03.2020 r.), w której 

zaopiniowano bez zastrzeżeń projekt przedmiotowego Programu wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, 

9) kopię pisma Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

znak NZ.9022.5.25.2020, z dnia 11.05.2020 r., o braku zmiany stanowiska wyrażonego 

w opinii sanitarnej znak NZ.9022.5.25.2020 z dnia 27.03.2020 r., 

10) kopię pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak WPN-

II.410.28.2020.ML, z dnia 20.04.2020 r., dotyczącego konieczności uzupełnienia 

informacji zawartych w dokumentacji przedłożonej temu organowi, 

11) kopię zestawienia uwag Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 

(przekazanych pismem znak WPN-II.410.28.2020.ML, z dn. 20.04.2020 r.) i odpowiedzi 

Wykonawcy opracowania (przekazanych pocztą elektroniczną 27.04.2020 r.), 

12) kopię opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak WPN-

II.410.28.2020.ML, z dnia 18.05.2020 r., w której zaopiniowano pozytywnie 

przedmiotowy projekt Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń 

tego dokumentu, 

13) formularz uwag i wniosków, 

14) treść klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych w ramach procedury. 

 

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego 21-dniowego terminu pozostawia się bez 

rozpatrzenia, przy czym w ramach ponownego udziału społeczeństwa w obwieszczeniu 

zaznaczono, że zachowują ważność uwagi i wnioski złożone w ramach pierwszych 

konsultacji społecznych, trwających od 10 do 30 kwietnia 2020 r. i jak opisano poniżej, 

wszystkie te wnioski rozpatrzono. 

Należy dodać, że z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii i spowodowane nim 

ograniczenia w organizowaniu zgromadzeń, spotkań i zebrań, nastąpiła konieczność zmiany 

pierwotnie zaplanowanej formuły bezpośredniego spotkania konsultacyjnego 

z mieszkańcami na eksperckie dyżury telefoniczne dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Dyżury te prowadzone były przez autorów opracowania w dniach 15 i 22 kwietnia 2020 r., jak 

również przez przedstawiciela Urzędu Miasta Kielce pod wskazanym nr telefonu, codziennie 

w dni robocze przez cały okres trwania udziału społeczeństwa. Przygotowaną dla 

mieszkańców na potrzeby konsultacji społecznych prezentację opublikowano na stronach 

internetowych wskazanych w obwieszczeniach Prezydenta Miasta Kielce. 

 

Do każdego z przytoczonych obwieszczeń dołączona byłą również klauzula 

informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procedury udziału 

społeczeństwa, o następującej treści: 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procedury udziału społeczeństwa 
w opracowaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z 4.05.2016 r. 
L 119, s.1), zwanego RODO, informujemy, że :  
1. Administrator danych 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury udziału społeczeństwa 
w opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020-2024” wraz 
z prognozą jego oddziaływania na środowisko jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. Mogą się Państwo 
z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Prezydent Miasta Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, 
poprzez e-mail: prezydent@um.kielce.pl, telefonicznie: 41 36 76 105. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 
przetwarzaniem, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl lub listownie na adres Administratora danych. 

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne: 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wniesienia uwag i wniosków, a następnie ich rozpatrzenia 
w procedurze udziału społeczeństwa w opracowywaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce 
na lata 2020-2024”. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa 
w procedurze oraz następujące przepisy prawa: 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, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

4. Źródło danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nieobowiązkowe, złożone wnioski bez podanych danych 
osobowych będą również rozpatrywane. Jednakże w przypadku podania tych danych, wymagane jest udzielenie zgody 
na ich przetwarzanie poprzez jej podpisanie. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody, przetwarzanie będzie 
obejmować następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej lub dane przekazane przez 
ePUAP. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

5. Okres przechowywania danych 

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane osobowe 
zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie przez okres obowiązku archiwalnego wynikającego 
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

6. Komu przekazujemy Państwa dane? 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa 
lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;  

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Państwa dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
8. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku ze złożeniem uwag i wniosków w procedurze udziału społeczeństwa 
w opracowywaniu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020-2024” przysługują 
Państwu następujące uprawnienia: 
▪ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne, 
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, przy czym uprawnienie to może zostać zrealizowane po okresie nie 

krótszym niż okres przechowywania danych, 
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania 

z tego prawa, 
▪ prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu, 
▪ prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Wobec przysługujących praw do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie 
ograniczenia wynikające z art. 17, art. 20 i art. 21 RODO. 

9. Prawo wniesienia skargi  

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych 
osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(uodo.gov.pl). 

mailto:prezydent@um.kielce.pl
mailto:iod@um.kielce.pl
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5.  Sposób uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w związku 

z udziałem społeczeństwa 

W ramach pierwszej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego 

przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska przed hałasem, złożonych 

zostało dziesięć uwag i wniosków, przy czym rozpatrzeniu poddano także uwagę, która 

wpłynęła już po zakończeniu, wyznaczonego w cytowanym obwieszczeniu, terminu od 10 do 

30 kwietnia 2020 r. na składanie uwag i wniosków (jest to wniosek oznaczony nr 9 

w poniższej tabeli 1). W czasie ponownego udziału społeczeństwa tj. od 25 maja 2020 r. 

do 15 czerwca 2020 r. nie wpłynęły natomiast żadne uwagi ani wnioski.  

Zgodnie z art. 32 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

do uwag i wniosków zgłaszanych w ramach postępowania wymagającego udziału 

społeczeństwa nie stosuje się przepisów działu VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tj. dotyczących skarg i wniosków). 

 

Wszystkie wnioski zgłoszone przez mieszkańców poddano rozpatrzeniu i analizie pod 

kątem możliwości i podstaw prawnych ich uwzględnienia w „Programie ochrony środowiska 

przed hałasem dla Miasta Kielce na lata 2020 – 2024”, a informacje w jaki sposób zostały 

wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone 

w związku z udziałem społeczeństwa przedstawiono w poniższej tabeli 1. 

 

Zdecydowana większość wniosków dotyczyła hałasu drogowego, wobec powyższego 

dodatkowo przekazano ich treść do zarządcy tych obiektów – Miejskiego Zarządu Dróg 

w Kielcach (pismo znak GKŚ-IV.621.1.2019, z dnia 08.05.2020 r.), w celu rozpatrzenia 

zgodnie z kompetencjami, niezależnie od zapisów „Programu ochrony środowiska przed 

hałasem dla miasta Kielce na lata 2020-2024”, z wnioskiem o rozważenie możliwości 

uwzględnienia zgłoszonych postulatów w planach inwestycyjnych, biorąc pod uwagę m.in. 

zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym art. 139 

stanowiącego, że przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją 

dróg zapewniają zarządzający tymi obiektami.  
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Tabela 1. Wnioski i uwagi zgłoszone w ramach udziału społeczeństwa wraz ze sposobem ich uwzględnienia w opracowaniu 

Lp. Treść uwagi 
Podmiot 

zgłaszający 
Sposób uwzględnienia w opracowaniu 

1 

„W odpowiedzi na artykuł „Chcą walczyć z hałasem. Pytają o radę”, 
wskazuję miejsce szczególnie dotknięte hałasem tj. ul. Tarnowska na 
odcinku pomiędzy ul. Wrzosową a ul. Ściegiennego. To jezdnia 
dwupasmowa wyjazdowa w kierunku Tarnowa, gdzie natężenie ruchu 
przez samochody ciężarowe, osobowe jest bardzo duże. 
Od strony zachodniej ul. Tarnowskiej znajduje się wielorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne. Mieszkańcy 
ulic: Duńskiej, Norweskiej, Szwedzkiej są szczególnie narażeni na 
hałas, jest więc potrzeba zniwelowania tego problemu. 
Natomiast od strony wschodniej ul. Tarnowskiej na tym odcinku są 
tereny leśne, które nie wymagają zabezpieczenia przed hałasem. 
Wnioskuję o zainstalowanie ekranów akustycznych po jednej stronie 
(zachodniej) ul. Tarnowskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrzosową a ul. 
Ściegiennego. 
Wybudowanie ciągu ekranów akustycznych nie powinno sprawiać 
przeszkód, ponieważ ul. Tarnowska na tym odcinku ma szeroki pas 
trawnika, gdzie można bez problemu zainstalować bariery 
dźwiękoszczelne.” 

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono.  
 

Na odcinku drogi krajowej nr 73 (al. Popiełuszki na odcinku od ul. 
Wrzosowej do ul. Ściegiennego) wartość wskaźnika M, zgodnie z 
Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 roku, wynosi 
maksymalnie 0,46.  
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych.  
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu.  
 
 

 

2 

„Bardzo się cieszę, że chcecie Państwo walczyć z hałasem. 
Dużym problemem jest ogromny hałas na ulicy Tarnowskiej, bardzo 
uciążliwy dla mieszkańców osiedli Barwinek i Pod Telegrafem. Ciężkie 
samochody nawet gdy jadą z dopuszczalną prędkością, są już z 
daleka słyszalne, a najgorsze są metalowe przyczepy podskakujące z 
łomotem na złej nawierzchni. Nawet latem trzeba spać przy 
zamkniętych oknach, taki dokuczliwy jest ten hałas. 
Poprawiła się sytuacja na ulicy Wrzosowej, ale gdy ciężki samochód 
przejedzie po łatach i dziurach,  łomot jest nadal dotkliwy, zwłaszcza 
w nocy. Przydałby się remont nawierzchni. 
Podsumowanie - główne przyczyny problemu to: 
- bezsensowny tranzyt ciężkich samochodów przez Kielce (niezbędna 
obwodnica) 
- duża  prędkość 
- nawierzchnia nieprzystosowana do ruchu ciężkich pojazdów 
systematycznie niszczących drogi, stąd dziury w jezdni, łaty, 

osoba 
fizyczna 

Wniosek uwzględniony częściowo.  
 
W bezpośrednim sąsiedztwie na odcinku drogi krajowej nr 73 (al. 
Popiełuszki na odcinku od ul. Wapiennikowej do ul. Ściegiennego) 
wartość wskaźnika M, zgodnie z Mapą akustyczną miasta Kielce 
opracowaną w 2018 roku, wynosi maksymalnie 0,46.  
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych.  
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu.  
 
W odniesieniu do stanu klimatu akustycznego w sąsiedztwie 
osiedli Barwinek i pod Telegrafem: 
 
W sąsiedztwie osiedla Barwinek wartość wskaźnika M, zgodnie z 
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Lp. Treść uwagi 
Podmiot 

zgłaszający 
Sposób uwzględnienia w opracowaniu 

zapadnięte studzienki itp. 
Wszyscy doskonale wiemy, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest 
budowa obwodnicy Kielc i dziwię się, dlaczego władze o nią 
skutecznie nie zabiegają. To bezdyskusyjna korzyść zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla samochodów, które tylko przejeżdżają przez 
miasto, a muszą stać na światłach i w korkach. Sprawą oczywistą 
jest  korzyść dla zmniejszenia nie tylko hałasu, ale także 
zanieczyszczenia powietrza, które w Kielcach często znacznie 
przekracza dopuszczalne normy. 
Gdyby udało się  odczuwalnie  ograniczyć hałas, byłoby to ogromne 
osiągnięcie obecnej ekipy. Ale  wybudowanie obwodnicy to byłby 
wyczyn, o którym z wdzięcznością pamiętałyby pokolenia kielczan.” 

Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 roku, wynosi 
maksymalnie 31,73. W związku z powyższym w ramach strategii 
krótkoterminowej dla odcinka ulicy Wrzosowej (od ul. Barwinek do 
ul. Czachowskiego) jako działanie naprawcze wskazano budowę 
nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od 
ul. Tarnowskiej do Ronda Czwartaków. To zadanie zostało 
zrealizowane w roku 2018, jednak dopiero po opracowaniu Mapy 
akustycznej miasta Kielce. Ponadto w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta Kielce na lata 2020-2045 ujęto inwestycję 
polegającą na przebudowie ul. Barwinek w Kielcach.  
 
W sąsiedztwie osiedla Pod Telegrafem wartość wskaźnika M, 
zgodnie z Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 
roku, wynosi maksymalnie 18,21. W związku z powyższym 
w ramach strategii średnioterminowej dla odcinka ulicy Wrzosowej 
(od ul. Bąkowej do ul. Karskiego) jako działanie naprawcze 
wskazano budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 764 
na odcinku od ul. Tarnowskiej do Ronda Czwartaków. To zadanie 
zostało zrealizowane w roku 2018, jednak dopiero po 
opracowaniu Mapy akustycznej miasta Kielce.  
 
 
W odniesieniu do rozwiązania polegającego na budowie 
obwodnicy Kielc: 
  
W Programie, w ramach strategii długoterminowej wskazano, że 
budowa wschodniej obwodnicy Kielc jest inwestycją kluczową dla 
rozwoju miasta. Jednak z uwagi na brak rozwiązań projektowych, 
na etapie opracowywania Programu nie ma możliwości dokładnej 
analizy wpływu inwestycji na klimat akustyczny miasta. 
Niewątpliwie inwestycja ta pozwoli na wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z miasta, usprawnienie ruchu drogowego oraz 
wpłynie korzystnie na stan klimatu akustycznego w sąsiedztwie 
drogi krajowej nr 73. 

3 
„Chciałem zgłosić do projektu skrzyżowanie ulicy Jagiellońskiej i 
Grunwaldzkiej. Posiadam mieszkanie przy ulicy Jagiellońskiej 60B, na 

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono.  
 



14 

Lp. Treść uwagi 
Podmiot 

zgłaszający 
Sposób uwzględnienia w opracowaniu 

8 piętrze, jak otworze okna hałas jest nie do wytrzymania - słychać 
podskakujące naczepy i szum z ulicy - naprawdę jest to dokuczliwe! 
W okol skrzyżowania jest sporo bloków, wydaje mi się ze problem 
dotyczy wielu osób.” 

W okolicy skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z ulicą Jagiellońską 
(sąsiedztwo budynku mieszkalnego nr 60B) wartość wskaźnika M, 
zgodnie z Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 
roku, wynosi 0.  
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych.  
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu.  

4 

„W związku z akcją ograniczania hałasu w naszym mieście, 
przekazuję informację, że moim zdaniem bardzo głośnym miejscem 
jest ulica Tarnowska na odcinku między Wrzosową a Ściegiennego. 
Jeżeli byłaby możliwość ograniczenia hałasu w tym miejscu, sądzę, 
że duża grupa mieszkańców byłaby usatysfakcjonowana i 
zadowolona” 

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono.  
 
Na odcinku drogi krajowej nr 73 (al. Popiełuszki na odcinku od ul. 
Wrzosowej do ul. Ściegiennego) wartość wskaźnika M, zgodnie z 
Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 roku, wynosi 
maksymalnie 0,46.  
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych.  
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu.  

5 
„Ja (...) oraz moja rodzina (...) jesteśmy za budową ekranów na 
odcinku Wrzosowa-Ściegiennego po jednej stronie, czyli zachodniej 
na całym odcinku tej drogi.” 

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono.  
 
Na odcinku drogi krajowej nr 73 (al. Popiełuszki na odcinku od ul. 
Wrzosowej do ul. Ściegiennego) wartość wskaźnika M, zgodnie z 
Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 roku, wynosi 
maksymalnie 0,46.  
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych.  
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu. 

6 

„Od 3 lat zmagam się z dokuczliwym, wyniszczającym mnie 
psychicznie hałasem związanym z powstaniem tuż pod moim domem 
przy ul. Klonowej nad zalewem w Kielcach tzw. parku zabaw dla psów 
(w bliskości ul. Jesionowej). Działa on w godzinach 6-22, ale do 

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono.  
 

W przedmiotowym Programie uwzględniono następujące rodzaju 
hałasu: drogowy, kolejowy i przemysłowy.  
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zakłócania ciszy dochodzi również w godzinach późniejszych. I tak 
przez cały tydzień.  W miesiącach letnich hałas jest nie do zniesienia. 
Psy szczekają non stop. Bywa, że bawi się ich 10-15. Ale czasami 
jeden, dwa tak przeraźliwie skowyczą, że trudno to znieść. Również 
zimą, mimo zamkniętych okien słychać szczekanie. 
Jestem u kresu wytrzymałości. Nie mam możliwości wyciszenia się 
relaksu. I, o ironio, dopiero teraz, w czasie pandemii, mogę 
odetchnąć, bo wreszcie "natężenie ruchu" jest tu mniejsze. Dwie 
panie wymyśliły sobie wybieg dla psów vis a vis mojej posesji i 
zrealizowały ten projekt w ramach budżetu obywatelskiego, nie licząc 
się ze mną i innymi mieszkańcami tej okolicy, a ja 
przeżywam  permanentny koszmar. Czy to ma tak pozostać?” 

W okolicy skrzyżowania ulicy Klonowej z ulicą Jesionową wartość 
wskaźnika M, zgodnie z Mapą akustyczną miasta Kielce 
opracowaną w 2018 roku, wynosi maksymalnie 0,06.  
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych.  
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu. 
 
 

7 

„Wyciszenie nadmiernego hałasu z ulicy Krajowej (wyciszenie hałasu 
z ruchu kolejowego). Hałas ten bardzo negatywnie oddziałuje na 
zdrowie mieszkańców nieruchomości przy ul. Chęcińskiej 26A, 26B, 
26C, 26D oraz 30. 
W związku z powyższym mieszkańcy wnioskują o: 
1. Ustawienie ekranu dźwiękochłonnego między torami kolejowymi a 
ulicą Armii Krajowej (wyciszenie hałasu z ruchu kolejowego i 
komunikacyjnego) 
2. Zielone ekrany akustyczne zmniejszające hałas” 

Wspólnota 
mieszkaniowa 
Galene House 
ul. Chęcińska 
26 A, B, C, D, 
Chęcińska 30 

Wniosku nie uwzględniono. 
 
Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 762 (ul. Armii Krajowej na 
odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Karczówkowskiej) wartość 
wskaźnika M, zgodnie z Mapą akustyczną miasta Kielce 
opracowaną w 2018 roku, wynosi 0. 
Także na odcinku linii kolejowej nr 8 w sąsiedztwie zabudowy 
zlokalizowanej przy ul. Chęcińskiej wartość wskaźnika M wynosi 
0. 
W związku z powyższym dla wskazanego terenu w Programie nie 
proponowano działań naprawczych. 
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu. 

8 

„W odpowiedzi na artykuł „Chcą walczyć z hałasem. Pytają o radę", 
wskazuję miejsce szczególnie dotknięte hałasem tj. ul. Tarnowska na 
odcinku pomiędzy ul. Wrzosową a ul. Ściegiennego. To jezdnia 
dwupasmowa wyjazdowa w kierunku Tarnowa, gdzie natężenie ruchu 
przez samochody ciężarowe, osobowe jest bardzo duże. Od strony 
zachodniej ul. Tarnowskiej znajduje się wielorodzinne budownictwo 
mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne. Mieszkańcy ulic: Duńskiej, 
Norweskiej, Szwedzkiej są szczególnie narażeni na hałas, jest więc 
potrzeba zniwelowania tego problemu. Natomiast od strony 
wschodniej ul. Tarnowskiej na tym odcinku są tereny leśne, które nie 

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono. 
 
Na odcinku drogi krajowej nr 73 (al. Popiełuszki na odcinku od ul. 
Wrzosowej do ul. Ściegiennego) wartość wskaźnika M, zgodnie z 
Mapą akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 roku, wynosi 
maksymalnie 0,46. 
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych. 
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
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wymagają zabezpieczenia przed hałasem. 
Wnioskuję o zainstalowanie ekranów akustycznych po jednej stronie 
(zachodniej ) ul. Tarnowskiej na odcinku pomiędzy ul. Wrzosową a ul. 
Ściegiennego. 
Wybudowanie ciągu ekranów akustycznych nie powinno sprawiać 
przeszkód, ponieważ ul. Tarnowska na tym odcinku ma szeroki pas 
trawnika, gdzie można bez problemu zainstalować bariery 
dźwiękoszczelne.” 

akustycznej i Programu. 
 

9 

„Poniższego maila piszę dopiero dziś, gdyż dopiero dziś znalazłam 
informację o trwającej akcji , gdzie mogę wypowiedzieć się na temat 
mojej bolączki, czyli hałasu komunikacyjnego w Kielcach. l proszę o 
nieodrzucanie tego maila z powodu zakończonego terminu do 
nadsyłania wypowiedzi , bo ta akcja powinna być akcją otwarta i 
wszyscy mieszkańcy Kielc powinni mieć możliwość wypowiedzenia 
się bez ograniczeń...nie  rozumiem dlaczego podano datę końcową 
akcji do 30 kwietnia gdyż temat ten z pewnością zainteresuje większą 
część mieszkańców mojej ulicy, a z powodu krótkiego terminu trwania 
tej akcji (tylko 2 tygodnie) niektórzy jeszcze nie wiedzą o jej trwaniu.... 
termin powinien być wydłużony, o co proszę w swoim i moich 
sąsiadów imieniu, których poinformuję o akcji UMK. 
Jestem mieszkanką ul  Husarskiej  i na co dzień zmagam się, jak i moi 
sąsiedzi, ze straszliwym i wszędobylskim hałasem komunikacyjnym 
wdzierającym się wszystkimi szczelinami do naszych domów, 
utrudniając nam życie codzienne. Ulica Husarska jest łącznikiem 
śródmieścia z południowymi dzielnicami Kielc: Os. Barwinek, 
Telegrafem Bilczą, Dyminami, Ostrą Górką oraz prowadzi do dróg 
krajowych wylotowych w kierunku Tarnowa, Lublina, Rzeszowa. 
Mnóstwo samochodów na niej produkuje zarówno ogromny hałas (a 
raczej huk) oraz ogromne ilości spalin, które musimy niestety wdychać 
i z w tak ciężkich warunkach musimy żyć na co dzień. Położenie 
naszej dzielnicy jest specyficzne, gdyż otoczona jest wzgórzami i 
lasami a ul Husarska jest doliną, z której z tego powodu 
zanieczyszczone powietrze nie może odfiltrować do góry, a hałas 
potęguje echo odbijające się od ściany lasu... Nasze życie stało się 
koszmarem, bo nie ma innych alternatywnych dróg z zachodu na 
wschód miasta i wszystkie samochody kierują się tylko na nasza ulicę  

osoby 
fizyczne 

Wniosku nie uwzględniono. 
 
Na odcinku ul. Husarskiej (od al. Legionów do ul. Ściegiennego) 
wartość wskaźnika M, zgodnie z Mapą akustyczną miasta Kielce 
opracowaną w 2018 roku, wynosi maksymalnie 1,65. 
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych. 
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu. 
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Wszystkie nasze interwencje o odciążenie ruchu na Husarskiej i 
utworzenie innej dodatkowej drogi odciążającej Husarską  (np. w 
Posłowicach) nie zostały do tej pory uwzględnione, przemilczane i nikt 
nic z tym hałasem i smogiem na dzielnicy mieszkaniowej domków 
jednorodzinnych nic jeszcze nie zrobił. Apeluję w imieniu moim 
własnym i moich sąsiadów o pochylenie się nad bardzo ważnym dla 
nas problemem i uwolnienie nas przynajmniej w części ze skutków 
wynikających z bliskości ważnej trasy komunikacyjnej biegnącej w 
bliskim sąsiedztwie naszych domów i dyskomfortu życia jakie ta droga 
dla nas niesie. 
Prosimy o znalezienie dla nas przyjaznych, mądrych i nowoczesnych 
rozwiązań takich jak tunel podziemny lub wiadukt nie wstrzymujący 
ruchu na skrzyżowaniu Husarska Ściegiennego (który był już raz 
zaplanowany w latach 70 byłego wieku jako nowatorskie rozwiązanie, 
lecz nikt go nie wdrożył). 
Bardzo proszę  o uwzględnienie naszych uwag i wniosków 
dotyczących ogromnego hałasu ul Husarskiej utrudniającemu życie 
wszystkim mieszkańcom Baranówka.” 

10 

Wniosek zgłoszony podczas dyżuru telefonicznego dotyczył problemu 
hałasu przy ul. Piłsudskiego. Rozmówca wnioskował o wybudowanie 
ekranów akustycznych. Nadmierny hałas potęgowany jest przez duży 
spadek drogi (ok. 10,5%).  

osoba 
fizyczna 

Wniosku nie uwzględniono. 
 
Na odcinku ul. Piłsudskiego (od ,ul. Jaworskiego do ul. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego) wartość wskaźnika M, zgodnie z Mapą 
akustyczną miasta Kielce opracowaną w 2018 roku, wynosi 
maksymalnie 1,51. 
W związku z powyższym dla wskazanego odcinka drogi w 
Programie nie proponowano działań naprawczych. 
Potrzeba realizacji zabezpieczeń akustycznych dla tego odcinka 
zostanie zweryfikowana na etapie sporządzania kolejnej Mapy 
akustycznej i Programu. 

 

 

 


