
 

Kielce, 20 czerwca 2022 r. 

OK-I.0641.3.2022 

 

 

Zbiorcza informacja o petycjach 

rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Kielce w 2021 roku 

[zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r 

o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 j.t.)] 

 

 

 

W roku 2021 Prezydent Miasta Kielce rozpatrzył 11 petycji. 

 

 

L.p. Podmiot petycji Przedmiot petycji Sposób rozpatrzenia petycji 
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1.  Ogólnopolskie 
Stowarzyszenie 
Internowanych 
i Represjonowanych 
ul. Świętojańska 4 
lok. 1 
08-110 Siedlce 

Wprowadzenie zmiany 
w załączniku nr 3 do 
Uchwały Nr 
LVII/1001/2014 Rady 
Miasta Kielce z dnia 
20 lutego 2014 r. 
w sprawie ustalenia 
strefy płatnego 
parkowania na drogach 
publicznych miasta 
Kielce, wysokości opłaty 
dodatkowej oraz sposobu 
pobierania tych opłat. 
Proponowana zmiana 
miałaby polegać na 
dodaniu do katalogu 
osób uprawnionych 
do bezpłatnego 
parkowania „działaczy 
opozycji 
antykomunistycznej 
i osób represjonowanych 
z powodów 
politycznych”. 

W udzielonej odpowiedzi 
poinformowano 
o negatywnym załatwieniu 
petycji. W uzasadnieniu 
wskazano dużą liczbę 
wniosków o objęcie 
przywilejem bezpłatnego 
parkowania w strefie 
płatnego parkowania 
składanych przez różne 
środowiska, które również 
nie są uwzględniane. 
Ponadto podkreślono, 
że liczba wskazanych 
w uchwale osób 
uprawnionych do 
bezpłatnego postoju już 
obecnie kilkakrotnie 
przewyższa liczbę miejsc 
postojowych. 

29 
01 

2021 

13 
04 

2021 



2. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Żądanie zajęcia 
stanowiska poprzez 
przyjęcie uchwały przez 
Radę Miasta Kielce tak, 
„aby w naszej gminie 
były szanowane 
ustawowe, konstytucyjne 
prawa obywateli 
Rzeczypospolitej w tym: 
prawo do prywatności, 
równość wobec prawa 
oraz nie dzielenia 
obywateli na 
zaszczepionych i 
niezaszczepionych”.  

W udzielonej odpowiedzi 
poinformowano, że 
podejmowanie uchwał jest 
wyłączną kompetencją 
organu stanowiącego 
jednostki samorządu 
terytorialnego. Zakres 
uchwały wskazany w petycji 
wykracza poza kompetencje 
rady gminy (akty prawa 
miejscowego mogą być 
ustanawiane tylko na 
podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych 
w ustawach), dlatego 
petycja została uznana 
za bezzasadną. 

04 
01 

2021 

24 
02 

2021 

3. Xs-Events Sp. z o. o. 
Sp. k 
ul. Morszyńska 55 
02-916 Warszawa  
Szulc-Efekt Sp. z o. o. 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 

Rozpatrzenie możliwości 
przystąpienia do akcji 
„Podwórko NIVEA”. 

Petycja rozpatrzona 
pozytywnie – tekst petycji 
został przekazany 
dyrektorom placówek 
oświatowych prowadzonych 
przez miasto Kielce. Dwie 
jednostki oświatowe 
wyraziły chęć przystąpienia 
do akcji. 

06 
04 

2021 

24 
05 

2021 

4. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Zaprzestanie masowej 
wycinki kieleckich drzew. 

W udzielonej odpowiedzi 
wyjaśniono, że zasady 
podejmowania decyzji 
w sprawie usunięcia drzewa 
są szczegółowo uregulowane 
przepisami ustawy 
o ochronie przyrody, decyzje 
nie są podejmowane 
jednoosobowo, ale po 
przeprowadzeniu 
wnikliwego postępowania. 
Dane statystyczne 
z ostatnich lat nie 
potwierdzają zarzutu 
o rzekomej wielkiej skali 
wycinek. 

25 
04 

2021 

02 
07 

2021 

5. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Uchwalenie przez miasto 
Kielce nowego 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego dla 
całego osiedla 
Baranówek, zmiany 
w Studium uwarunkowań 
i kierunków 

W odpowiedzi 
poinformowano, że Rada 
Miasta Kielce podjęła w dniu 
22 lipca 2021 r. uchwałę 
Nr L/963/2021 w sprawie 
przystąpienia 
do sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

28 
07 

2021 

19 
08 

2021 



zagospodarowania 
miasta Kielce polegającej 
na doprecyzowaniu 
definicji zabudowy niskiej 
i intensywności dla 
ww. osiedla oraz 
natychmiastowego 
wstrzymania obecnych 
postępowań o wydanie 
decyzji o warunkach 
zabudowy i wydawania 
odmownych decyzji 
na wnioski wszystkich 
deweloperów o warunki 
zabudowy na budynki 
wielorodzinne na osiedlu 
Baranówek. 

przestrzennego „KIELCE 
POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.1. 
BARANÓWEK”. Ponadto dnia 
17 września 2020 r. Rada 
Miasta Kielce podjęła 
uchwałę Nr XXXII/636/2020 
w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania miasta 
Kielce. Na etapie 
sporządzania projektu 
będzie analizowana 
możliwość doprecyzowania 
definicji zabudowy niskiej 
intensywności. 
Poinformowano również, 
że z dniem 31 maja 2021 r. 
wszystkie postępowania w 
sprawie wydania warunków 
zabudowy na budynki 
wielorodzinne i 
wielorodzinne z usługami, 
w obrębie osiedla 
Baranówek, zostały 
zawieszone. 

6. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Sprzeciw wobec 
planowanej budowy 
bloku przy ul. Jałowcowej 
w Kielcach. 

W odpowiedzi 
poinformowano, że decyzja 
zatwierdzająca projekt 
budowlany i udzielająca 
inwestorowi pozwolenia 
na budowę budynku 
mieszkalnego 
wielorodzinnego z garażem 
podziemnym 
i wewnętrznymi instalacjami 
została wydana w oparciu 
o przepisy prawa 
obowiązujące w dacie jej 
wydania. Ponadto w organie 
II instancji toczy się 
postępowanie odwoławcze 
w sprawie pozwolenia 
na budowę na skutek 
odwołania wniesionego 
przez strony. 

19 
07 

2021 

14 
10 

2021 

7. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 

Protest w związku 
z planowaną inwestycją 
deweloperską w obrębie 
działek 358/10, 358/19, 
358/25, 358/14 na skraju 

W odpowiedzi 
poinformowano, że podjęcie 
decyzji odnośnie inwestycji 
będącej przedmiotem 
petycji będzie możliwe po 

17 
09 

2021 

06 
12 

2021 



mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

ulicy Massalskiego i alei 
Szajnowicza-Iwanowa, 
złożony w kontekście 
negatywnych warunków 
w zakresie możliwości 
prawidłowej obsługi 
komunikacyjnej 
planowanej inwestycji. 

zgromadzeniu materiału 
dowodowego, w tym 
uzyskania opinii Miejskiego 
Zarządu Dróg w Kielcach. 

8. Stowarzyszenie 
Polska 2050 

Żądanie podjęcia 
niezwłocznie 
niezbędnych działań, 
mających na celu 
przesadzenie drzew 
z terenu budowy hali 
w I Liceum 
Ogólnokształcącym 
w Kielcach. 

W odpowiedzi wyjaśniono, 
że przesadzanie wskazanych 
drzew obciążone jest dużym 
ryzykiem nieskuteczności, 
a  koszty, jakie zostałyby 
poniesione z tytułu 
przesadzania drzew, 
są niecelowe i nieadekwatne 
do ewentualnego efektu 
przyrodniczego 
i krajobrazowego. Bardziej 
racjonalnym rozwiązaniem 
będzie posadzenie drzew 
profesjonalnie 
przygotowanych 
w szkółkach. 

20 
10 

2021 

04 
01 

2022 

9. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Petycja w sprawie 
projektu i budowy drogi 
na ulicy Gustawa 
Morcinka na odcinku 
od ulicy Uniwersyteckiej 
do ulicy Ciekockiej. 

W odpowiedzi 
poinformowano, że prace 
nad przygotowaniem 
koncepcji budowy drogi 
wskazanej w petycji mogą 
się rozpocząć najwcześniej 
po określeniu korytarza 
przebiegu wschodniej 
obwodnicy Kielc 
współfinansowanej ze 
środków Gminy Kielce 
i Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego oraz 
rozwiązań technicznych 
i lokalizacji węzłów 
drogowych. Do tego czasu 
będą zlecane remonty 
cząstkowe nawierzchni. 

06 
12 

2021 

11 
02 

2022 

10. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Petycja w sprawie 
nazwania skweru 
znajdującego się 
w rozwidleniu ulic 
Karczówkowskiej i Jana 
Kamińskiego w Kielcach 
imieniem Romana 
Dmowskiego. 

W odpowiedzi 
poinformowano, że wniosek 
zawarty w petycji nie może 
zostać uwzględniony, gdyż 
nie spełnia wymagań 
formalnych określonych 
w uchwale 
Nr XXIX/567/2020 Rady 
Miasta Kielce z dnia 

17 
12 

2021 

23 
02 

2022 



18 czerwca 2020 r. 
w sprawie zasad nadawania 
nazw ulicom, placom i innym 
obiektom miejskim 
oraz drogom wewnętrznym 
w mieście Kielce. 

11. Wyłączenie jawności 
w związku 
z niewyrażeniem 
zgody, o której 
mowa w art. 4 ust. 3 
ustawy o petycjach 

Petycja w sprawie 
remontu drogi na ulicy 
Bobrzańskiej w Kielcach. 

W odpowiedzi 
poinformowano, że zakres 
robót wykonywanych 
na ulicy Bobrzańskiej 
determinowany jest faktem 
nieuregulowanego stanu 
prawnego działki 579/1 
stanowiącej pas drogowy. 
W okresie wiosennym 
zostanie przeprowadzony 
przegląd stanu technicznego 
nawierzchni ulicy 
Bobrzańskiej oraz ustalony 
zakres robót możliwych do 
wykonania. 

08 
12 

2021 

03 
03 

2022 

 


