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1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Podstawa prawna prognozy 

 

Podstawą prawną sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta 

Kielce 2030+ w kierunku Smart City” jest art. 46 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. Artykuł ten zobowiązuje organy administracji opracowujące projekty 

polityk, strategii, planów lub programów do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji tych dokumentów. Związane jest to ze stosowaniem  

w prawodawstwie polskim postanowień Dyrektywy 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 roku w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.  

Prognoza została opracowana w zakresie określonym w piśmie RDOŚ w Kielcach z dnia 17 listopada 

2021r. znak WOO-III.410.100.2021.DZ, WOO-III.411.20.2021.DZ. 

Zgodnie z art. 46 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, 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty: polityk, 

strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, 

gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki  

i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji (…) oraz 

polityk, strategii, planów lub programów, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie 

na obszar Natura 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub 

nie wynikają z tej ochrony. 

 

1.2. Cel i zakres prognozy 

 

Nadrzędnym celem prognozy jest określenie potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić 

po wdrożeniu zapisów projektowanego dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ 

w kierunku Smart City”. Ma ona również za zadanie przedstawienie zaleceń o charakterze 

przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jego ewentualnych negatywnych oddziaływań. 

Prognoza powinna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan środowiska. 

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy była: 

• ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień ochrony środowiska w projektowanym 

dokumencie, 

• ocena potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku wdrażania zapisów projektowanego 

dokumentu, 

• uzasadnienie wyboru przyjętych do realizacji założeń pod kątem późniejszych skutków dla 

środowiska, 

• ocena pozytywnych, negatywnych i obojętnych skutków dla środowiska, wg przyjętej skali  
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• ocena rzeczywistych zagrożeń i ryzyka konfliktów oraz wskazanie ewentualnych rozsądnych 

alternatywnych rozwiązań (o ile będą możliwe do określenia biorąc pod uwagę ogólny 

charakter Strategii), które pozwoliłyby na eliminację ewentualnych zagrożeń 

Biorąc pod uwagę, iż projektowany dokument ma charakter kierunkowy i ogólny, niniejsza Prognoza 

ma jedynie hipotetycznie wskazać potencjalne zagrożenia dla środowiska na poziomie 

odpowiadającym szczegółowości ocenianego dokumentu czyli na poziomie strategicznym, tzn. opisać 

generalne skutki oddziaływania na środowisko realizacji zapisów „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ 

w kierunku Smart City”. Podsumowując, głównym celem opracowywanej Prognozy jest identyfikacja i 

ocena najbardziej prawdopodobnych oddziaływań realizacji celów prognozowanego dokumentu na 

elementy środowiska przyrodniczego i środowisko jako całość. 

Prognoza oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiera m.in.: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

Ponadto Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 

tego obszaru (o ile takie wystąpią), a także na środowisko, a w szczególności na: 

o różnorodność biologiczną, 

o ludzi, 

o zwierzęta, 

o rośliny, 

o wodę, 

o powietrze, 

o powierzchnię ziemi, 

o krajobraz, 

o klimat, 
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o zasoby naturalne, 

o zabytki, 

o dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i 

między oddziaływaniami na te elementy. 

 

• Wpływ oraz skutki realizacji projektu Strategii także w kwestiach: 

 

o ochrony różnorodności biologicznej, np. ekosystemów dolin rzecznych, łąkowych, 

zadrzewień, 

o ochrony zdrowia ludzi oraz jakości życia mieszkańców, 

o chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów ze wskazaniem założeń projektu, które 

mogą spowodować naruszenie zakazów, o których mowa w art. 51 i 52 ustawy o 

ochronie przyrody, 

o ochrony korytarzy ekologicznych, 

o ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, a także ujęć wód podziemnych i ich 

stref ochronnych, 

o ochrony jakości powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 

elektromagnetycznymi, 

o ochrony gleby i rzeźby terenu, 

o ochrony krajobrazu, 

o ochrony klimatu, m.in. we zakresie analizy założeń projektu Strategii mających wpływ 

na łagodzenie skutków zmian klimatu oraz służących adaptacji do tych zmian, 

o gospodarki ściekami, w tym odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, 

o gospodarki odpadami, z uwzględnieniem segmentacji odpadów i ich odzysku, 

o ochrony przed powodzią oraz skutkami suszy, 

o ryzyka wystąpienia poważnych awarii. 

Prognoza przedstawia: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą w 

przypadku wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru (o ile takie oddziaływania wystąpią), 

• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – ewentualne rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz 

opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 

lub luk we współczesnej wiedzy. 

W projektowanym dokumencie zawarte są głownie prawdopodobne kierunki działań jakie obiorą JST 

i inne podmioty w celu poprawy jakości życia mieszkańców w tym jakości środowiska przyrodniczego. 

Zadania i zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji przez poszczególne podmioty w 

momencie, kiedy znany będzie ich szczegółowy zakres i jeżeli będą tego wymagać przepisy będą 

wymagały uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w niektórych przypadkach 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
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1.3. Metodyka zastosowana przy sporządzaniu prognozy 

 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie 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 w zgodności z pismem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 17.11.2021 (znak sprawy WOO-III.410.100.2021.DZ, 

WOO-III.411.20.2021.DZ). 

 

W Prognozie scharakteryzowano zasoby przyrodnicze miasta Kielce i oceniono aktualny stan 

środowiska na analizowanym terenie. Na tej podstawie określono aktualne uwarunkowania 

środowiskowe w kontekście możliwości realizacji proponowanych w projekcie Strategii kierunków 

działań. Wykonano analizę i ocenę wpływu realizacji założeń projektu dokumentu na wszystkie 

elementy środowiska ze wskazaniem w jaki sposób i w jakiej skali przyjęte kierunki działań mogą 

oddziaływać na środowisko. Dokonano także analizy i oceny oddziaływania planowanych w projekcie 

Strategii kierunków działań na formy ochrony przyrody, ustanowione w granicach miasta Kielce: 

obszary Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH260014 i Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041, Chęcińsko-

Kielecki Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody – „Karczówka”, „Wietrznia”, „Biesak-Białogon”, 

„Kadzielnia” i „Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego” (oś. Ślichowice), Kielecki Obszar Chronionego 

Krajobrazu położony na terenie otuliny Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, użytek 

ekologiczny „Oczko wodne”, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Grabina-Dalnia” oraz stanowiska 

dokumentacyjne i pomniki przyrody. W analizie i ocenie dot. ww. form ochrony przyrody uwzględniono 

obowiązujące warunki ochrony wynikający z ustawy o ochronie przyrody oraz właściwych aktów prawa 

miejscowego. 

Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań została przeprowadzona w oparciu o:  

• sprawdzenie zgodności głównych celów (założeń) z celami przyjętymi w dokumentach 

strategicznych oraz z celami przyjętymi w międzynarodowych, krajowych i regionalnych 

dokumentach środowiskowych, 

• identyfikację, analizę i ocenę wpływu oraz skutków oddziaływania proponowanych kierunków 

działań na komponenty środowiska, zgodnie z art.51 ust. 2 pkt 2 podpunkt e oraz w kwestiach 

wskazanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dn. 

17.11.2021 (znak sprawy WOO-III.410.100.2021.DZ, WOO-III.411.20.2021.DZ), 

• określenie negatywnych i niekorzystnych skutków oddziaływania oraz sposobu ich eliminacji 

bądź możliwości ich uniknięcia, 

• ocenę potencjalnych źródeł konfliktów. 

W Prognozie przeanalizowano również konieczność wprowadzenia rozwiązań mających na celu 

zapobieganie i ograniczanie jak również kompensację przyrodniczą w przypadku stwierdzenia 

możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, mogącym być rezultatem realizacji 

określonych w Strategii kierunków działań, w szczególności na cele i przedmioty ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także zaproponowano tam, gdzie jest to konieczne 

działania alternatywne do rozwiązań w projekcie Strategii. 
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Przy wykonywaniu Prognozy wykorzystano metody oceny eksperckiej, metody opisowe i kartograficzne, 

które miały na celu zidentyfikować potencjalne oddziaływania, które mogą wystąpić w wyniku realizacji 

ustaleń strategii. 

W trakcie prac nad Prognozą opierano się na dostępnych materiałach dotyczących stanu środowiska 

(publikacje, dokumenty i raporty dotyczące analizowanego obszaru). 

Ponadto analizie poddano środowiskowe uwarunkowania realizacji zadań projektowanego dokumentu 

ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. 

Informacje zawarte w Prognozie zostały dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości Strategii. 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

2.1. Dokument stanowiący przedmiot opracowania 

 

Dokumentem stanowiącym przedmiot opracowania jest „Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+  

w kierunku Smart City”.  

Stanowi ona wizję miasta w perspektywie długoterminowej oraz definiuje cele i kierunki działań, których 

realizacja umożliwi materializację przedstawionej wizji. Ustalania poczynione w strategii rozwoju będą 

podstawą do prowadzenia polityki społeczno-gospodarczej przez Urząd Miasta Kielce. Strategia 

rozwoju jednostki terytorialnej jest dokumentem, który definiuje jej najważniejsze przedsięwzięcia 

społeczne, gospodarcze oraz środowiskowe, w tym zawiera kierunki alokacji zasobów, które w możliwie 

najlepszy sposób powinny przyczynić się do realizacji pożądanej wizji rozwoju. Jest zatem planem 

osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, 

wyrażonego w wizji rozwoju. 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City jest dokumentem wskazującym 

najoptymalniejszą ścieżkę działań w kontekście rozwoju obszaru Kielc. Nie jest dokumentem 

bezpośrednio ukierunkowanym na aspekty ochrony środowiska, choć kwestie środowiskowe mają 

istotne znaczenie dla projektowanego dokumentu. W powyższym dokumencie podkreśla się, że 

potencjał przyrodniczo-krajobrazowy jest zdecydowanie atutem obszaru objętego opracowaniem, 

który wymaga ochrony i dbałości o jego stan. 

W opracowaniu podkreśla się, że kwestie ochrony środowiska oraz zachowania przyrody stanowią 

jeden z głównych priorytetów Unii Europejskiej, z którym strategia rozwoju miasta jest zgodna. Cel 

przekształcenia Europy w kontynent neutralny dla klimatu oraz ochrona środowiska naturalnego, jest 

podyktowany globalnym zjawiskiem zmiany klimatu oraz rosnącego zanieczyszczania środowiska. 

Powyższa argumentacja ma swoją kontynuacje w logice projektowanej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 

2030+ w kierunku Smart City. Wizja przedstawiona w dokumencie wskazuje, że Kielce to obszar 

zrównoważonego rozwoju, w którym uwzględnia się potrzeby środowiskowe, dążąc do poprawy stanu 

środowiska naturalnego. Tak więc dokument integruje działania polityczne, gospodarcze i społeczne z 

ochroną walorów i zasobów środowiska miasta Kielce w celu równoważenia szans dostępu do niego 

zarówno obecnym jak i przyszłym pokoleniom. 
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2.2.  Cel i zakres opracowania 

 

Na podstawie wniosków z diagnozy miasta, zdefiniowanych wyzwań oraz sformułowanej wizji, Strategia 

określa cele strategiczne i operacyjne. Definiują one zakres oraz wskazują priorytety działań w ramach 

realizacji Strategii w perspektywie 2030+. 

W ramach opracowania sformułowano 4 cele strategiczne, które są najbardziej ogólnym sposobem 

przedstawienia założeń Strategii. Przedstawiają one główne elementy wizji Kielc w roku 2030+, 

podkreślają priorytety działań UM Kielce, a także strukturyzują cele operacyjne. Cele strategiczne to: 

• Cel 1 – Miasto dla każdego, 

• Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne, 

• Cel 3 – Miasto rozwijające się, 

• Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć. 

W ramach opracowania zdefiniowano także łącznie 18 celów operacyjnych, które pełnią funkcję 

uszczegółowienia i dodefiniowania celów strategicznych i wizji miasta. Logika ułożenia oraz 

sformułowania poszczególnych celów operacyjnych ma z kolei przede wszystkim na celu pokreślić 

priorytety kluczowe dla działań miasta w trakcie realizacji Strategii. Każdy z celów operacyjnych 

odpowiada na określone wyzwanie lub wyzwania. 

Cele operacyjne zostały również zdefiniowane na poziomie wykonawczym, poprzez wskazanie typów 

przyszłych projektów dla każdego z celów. Zostały one sformułowane w formie sugerującej 

podejmowanie różnych rodzajów czynności. Nie różnicują one działań o charakterze miękkim lub 

twardym, inwestycyjnym lub nieinwestycyjnym, przygotowawczym lub wykonawczym. Inaczej mówiąc, 

nie pozwalają one określić szczegółowego charakteru wdrażanych w ramach kierunków działań 

projektów (np. lokalizacji, specyfikacji technicznej, kosztu, momentu rozpoczęcia inwestycji itp.). 

W projekcie Strategii wskazuje się cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań, nie są natomiast 

wskazane konkretne inwestycje. Projekt strategii nie zawiera lokalizacji, skali oraz planu konkretnych 

działań i ich szczegółowych budżetów. Realizacja celów zapewniona będzie poprzez programy 

wdrożeniowe, które stanowić będą odrębne opracowania (wskazujące konkretne zadania do realizacji). 

Strategia określa jedynie zadania strategiczne, które są kierunkami interwencji, a nie konkretnymi 

inwestycjami. 
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2.3.  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu  

 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku Smart City wpisuje się w założenia innych 

dokumentów strategicznych wyższego rzędu – zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym i 

międzynarodowym. Strategia uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Przywołana zgodność pokazuje, że zdefiniowane w ramach Strategii kierunki działań na poziomie 

miejskim, są zgodne z długofalowymi celami definiowanymi na wyższych szczeblach administracji 

samorządowej, krajowej i europejskiej. 

Poniższa tabela stanowi szczegółowe wykazanie zgodności Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City z poszczególnymi celami dokumentów strategicznych wyższego rzędu, w które ta 

się wpisuje. 

Tabela 1 Wykazanie zgodności Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku Smart City z poszczególnymi celami 

dokumentów strategicznych wyższego rzędu 

Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

Międzynarodo

wy 

Agenda na rzecz 

Zrównoważonego 

Rozwoju 2030 

 

Agenda przyjęta w 2015 

przez 193 państwa 

Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ), to 

program definiujący 

model zrównoważonego 

rozwoju na poziomie 

globalnym. Skupia się 

przede wszystkim na 

wyeliminowaniu ubóstwa 

we wszystkich jego 

przejawach, przy 

równoczesnej realizacji 

szeregu celów 

gospodarczych, 

społecznych i 

środowiskowych. 

✓ Zapewnienie wszystkim 

ludziom dostęp do wody i 

warunków sanitarnych 

poprzez zrównoważoną 

gospodarkę zasobami 

wodnymi 

✓ Zapewnienie wszystkim 

dostępu do stabilnej energii 

po przystępnej cenie, 

zrównoważonej i 

nowoczesnej 

✓ Uczynienie miast i osiedli 

ludzkich bezpiecznymi, 

stabilnymi, zrównoważonymi 

oraz sprzyjającymi włączeniu 

społecznemu 

✓ Cel. 1.1. 

Miasto 

równych 

szans 

✓ Cel 1.2. 

Miasto 

stawiające 

na 

zrównowa

żoną 

lokalność 

✓ Cel.1.3. 

Miasto 

sprzyjające 

aktywności 

społecznej 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

Europejski Zrównoważona 

Europa do 2030 roku 

Dokument prezentujący 

17 celów Unii Europejskiej 

wraz ze wskaźnikami w 

perspektywie do 2030 

roku. Mają one 

odpowiadać na globalne 

wyzwania we wszystkich 

kluczowych obszarach. 

✓ Czysta woda i warunki 

sanitarne 

✓ Czysta i dostępna energia 

✓ Wzrost gospodarczy  

i godna praca 

✓ Zrównoważone miasta i 

społeczności 

✓ Odpowiedzialna konsumpcja  

i produkcja 

✓ Działania w dziedzinie 

klimatu 

✓ Życie na lądzie 

✓ Cel. 1.1. 

Miasto 

równych 

szans 

✓ Cel 1.2. 

Miasto 

stawiające 

na 

zrównowa

żoną 

lokalność 
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Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

✓ Cel.1.3. 

Miasto 

sprzyjające 

aktywności 

społecznej 

Europejski Strategia Europa 2020 Dokument przyjęty w celu 

stymulowania rozwoju 

gospodarki Unii 

Europejskiej. Ma on w 

założeniu ukierunkować 

działania państw 

członkowskich na 

osiągnięcie jednej wizji 

wspólnoty – czyli m.in. 

dążeniu do inteligentnego, 

zrównoważonego rozwoju, 

pogłębianiu skali i 

zwiększania jakości 

partycypacji społecznej. 

Dążenie do osiągnięcia 

powyższych celów jest 

rekomendowanym 

zadaniem dla miast, co 

powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w treści 

ich dokumentów 

strategicznych (także 

dokumentów z poziomu 

krajowego). 

✓ Energia i klimat ✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

Europejski Priorytety Komisji 

Europejskiej na lata 

2019-2024 

Dokument jest zbiorem 6 

celów, które UE planuje 

osiągnąć. Warto poświęcić 

szczególną uwagę 

jednemu z priorytetów KE 

– Europa na miarę ery 

cyfrowej. Zakłada on że 

działania UE zapewnią 

ludziom dostęp do 

technologii najnowszej 

generacji. KE chce uczynić 

lata 20. XXI wieku 

europejską „dekadą 

cyfrową”, chce 

przyspieszyć 

transformację 

administracji publicznej i 

zapewnić pełny dostęp dla 

mikro-, małych i średnich 

firm do korzyści płynących 

z technologii cyfrowej. W 

związku z kończącą się 

realizacją Strategii Europa 

2020 oraz wciąż 

trwającymi pracami nad 

nową strategią 

Zrównoważona Europa 

✓ Europejski zielony ład 

✓ Europa na miarę ery 

cyfrowej  

✓ Gospodarka służąca ludziom 

 

✓ Cel. 1.1. 

Miasto 

równych 

szans 

✓ Cel 1.2. 

Miasto 

stawiające 

na 

zrównowa

żoną 

lokalność 

✓ Cel.1.3. 

Miasto 

sprzyjające 

aktywności 

społecznej 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 
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Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

2030, priorytety Komisji 

Europejskiej pozostają 

najaktualniejszym 

długoterminowym 

kierunkiem rozwoju Unii 

Europejskiej. 

Europejski Ramy polityki 

klimatyczno-

energetycznej do roku 

2030  

 

W ramach dokumentu 

wyznaczono cele 

polegające na 

ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych, 

zwiększeniu udziału 

energii ze źródeł 

odnawialnych i poprawie 

efektywności 

energetycznej. 

✓ Ograniczenie o co najmniej 

40% emisji gazów 

cieplarnianych (w stosunku 

do poziomu z 1990 r.) 

✓ Zwiększenie do co najmniej 

32% udziału energii ze 

źródeł odnawialnych w 

całkowitym zużyciu energii 

✓ Zwiększenie o co najmniej 

32,5% efektywności 

energetycznej 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

 

Europejski Europejska Konwencja 

Krajobrazowa 

Europejska Konwencja 

Krajobrazowa 

sporządzoną we Florencji 

dnia 20 października 2000 

r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, 

poz. 98) jako działania na 

rzecz zachowania i 

utrzymywania ważnych lub 

charakterystycznych cech 

krajobrazu tak, aby 

ukierunkować i 

harmonizować zmiany, 

które wynikają z procesów 

społecznych, 

gospodarczych i 

środowiskowych. 

✓ Promowanie ochrony, 

gospodarki i planowania 

krajobrazu, a także 

organizowanie współpracy 

europejskiej w zakresie 

zagadnień dotyczących 

krajobrazu 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

 

Krajowy Krajowy Program 

Odbudowy 

Kompleksowy program 

reform i projektów 

strategicznych. Zakłada 

wzmocnienie odporności 

gospodarczej i społecznej 

oraz budowę potencjału 

polskiej gospodarki, po 

kryzysie wywołanym 

pandemią koronawirusa. 

Miasto Kielce może być 

beneficjentem jednego z 

wielu zidentyfikowanych 

projektów, mających na 

celu odbudowę 

gospodarki krajowej i 

lokalnej. 

✓ Zielona energia i 

zmniejszenie 

energochłonności 

✓ Zielona, inteligentna 

mobilność 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

 

Krajowy Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 

(z perspektywą do 

2030 r.) 

 

SOR jest kluczowymi 

dokumentem na poziomie 

krajowym wyznaczającym 

ramy średnio- i 

długofalowej polityki 

gospodarczej. 

✓ Kierunki  interwencji w 

ramach celu „Rozwój 

potencjału środowiska na 

rzecz obywateli i 

przedsiębiorców”: 

✓ Interwencja w kierunku:  

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 
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Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

Likwidacja źródeł emisji 

zanieczyszczeń powietrza 

lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania 

✓ Zarządzanie zasobami 

dziedzictwa przyrodniczego 

✓ Oddziaływanie na jakość 

życia w zakresie klimatu 

akustycznego i 

oddziaływania pól 

elektromagnetycznych 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

 

 

Krajowy 

Krajowa Strategia 

Rozwoju Regionalnego 

 

KSRR jest podstawowym 

dokumentem 

strategicznym polityki 

regionalnej państwa w 

perspektywie do 2030 r. 

Politykę regionalną należy 

rozumieć jako 

skoordynowane działania 

wszystkich podmiotów (w 

tym rządu, samorządów 

terytorialnych wszystkich 

szczebli i partnerów 

społeczno-gospodarczych) 

na rzecz rozwoju 

poszczególnych regionów. 

✓ Zwiększenie spójności 

rozwoju kraju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i 

przestrzennym 

✓ Podniesienie jakości 

zarządzania i wdrażania 

polityk ukierunkowanych 

terytorialnie 

✓ Cel. 1.1. 

Miasto 

równych 

szans 

✓ Cel 1.2. 

Miasto 

stawiające 

na 

zrównowa

żoną 

lokalność 

✓ Cel.1.3. 

Miasto 

sprzyjające 

aktywności 

społecznej 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

 

Krajowy Strategia rozwoju 

transportu do 2020 

roku (z perspektywą 

do 2030 roku) 

 

Dokument wyznacza 

najważniejsze kierunki 

działań i ich koordynacji w 

zakresie osiągnięcia 

zdefiniowanego celu 

strategicznego. Jej 

wdrożenie pozwoli nie 

tylko usunąć aktualnie 

istniejące bariery, ale 

także stworzyć nową 

jakość zarówno w 

infrastrukturze 

transportowej oraz 

zarządzaniu, jak i w 

systemach przewozowych. 

✓ Zwiększenie dostępności 

transportowej przy 

jednoczesnej poprawie 

bezpieczeństwa uczestników 

ruchu i efektywności sektora 

transportowego, poprzez 

tworzenie spójnego, 

zrównoważonego, 

innowacyjnego i przyjaznego 

użytkownikowi systemu 

transportowego 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

 

Krajowy Strategiczny plan 

adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych 

na zmiany klimatu do 

Dokument opracowany w 

2013 roku przez 

Ministerstwo Środowiska 

przedstawia scenariusze 

✓ Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

energetycznego i dobrego 

stanu środowiska 

✓ Cel. 1.1. 

Miasto 

równych 

szans 
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Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

roku 2020 z 

perspektywą do roku 

2030 

 

zmian klimatu do 2030 

roku oraz 

prawdopodobny wpływ 

zmian klimatu na sektory i 

obszary wrażliwe na te 

zmiany, a także określa 

cele i kierunki działań w 

procesie adaptacji do 

zmian klimatu do 2030 

roku. 

✓ Rozwój transportu w 

warunkach zmian klimatu 

✓ Zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju 

regionalnego i lokalnego z 

uwzględnieniem 

zmian klimatu 

✓ Stymulowanie innowacji 

sprzyjających adaptacji do 

zmian klimatu 

✓ Kształtowanie postaw 

społecznych sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu 

✓ Cel 1.2. 

Miasto 

stawiające 

na 

zrównowa

żoną 

lokalność 

✓ Cel.1.3. 

Miasto 

sprzyjające 

aktywności 

społecznej 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone  

 

Krajowy Krajowa Polityka 

Miejska 2023 

Dokumentem 

określającym planowane 

działania administracji 

rządowej dotyczące 

polityki miejskiej, 

uwzględniającym cele i 

kierunki określone w 

średniookresowej strategii 

rozwoju kraju oraz 

krajowej strategii rozwoju 

regionalnego. Służy ona 

celowemu, 

ukierunkowanemu 

terytorialnie działaniu 

państwa na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

miast (w tym Kielc) i ich 

obszarów funkcjonalnych 

(czyli także KOF) oraz 

wykorzystaniu ich 

potencjałów w procesach 

rozwoju kraju. Na dzień 

opracowywania 

dokumentu nie są znane 

założenia analogicznego 

dokumentu o dłuższej 

perspektywie czasowej. 

✓ Kształtowanie przestrzeni 

✓ Transport i mobilność 

miejska 

✓ Niskoemisyjność i 

efektywność energetyczna 

✓ Ochrona środowiska i 

adaptacja do zmian klimatu 

 

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone  

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  
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Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

Krajowy Plan gospodarowania 

wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 1911 z 

późn. zm.) 

Jest podstawowym 

dokumentem  

planistycznym gospodarki 

wodnej według Ramowej 

Dyrektywy Wodnej (RDW). 

Jest tworzony dla potrzeb 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód do i utrzymania lub 

poprawy tego stanu w 

dalszym okresie. Stanowi 

podstawę podejmowania 

wszelkich decyzji mających 

wpływ na stan zasobów 

wodnych oraz zasady 

gospodarowania nimi w 

przyszłości. 

✓ Zapobieganie dopływowi lub 

ograniczenia dopływu 

zanieczyszczeń do wód 

podziemnych 

✓ Zapobieganie pogarszaniu 

się stanu wszystkich części 

wód podziemnych (z 

zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW) 

✓ Zapewnienie równowagi 

pomiędzy poborem a 

zasilaniem wód 

podziemnych 

✓ Wdrożenie działań 

niezbędnych dla odwrócenia 

znaczącego i utrzymującego 

się rosnącego trendu 

stężenia każdego 

zanieczyszczenia powstałego 

w skutek działalności 

człowieka 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

 

Regionalny Strategia Rozwoju 

Województwa 

Świętokrzyskiego 

2030+ 

Najważniejszy i 

podstawowy dokument 

samorządu województwa 

określający obszary, cele i 

kierunki polityki rozwoju 

regionu, stanowiący punkt 

wyjścia do przygotowania 

pozostałych regionalnych 

dokumentów 

programowych 

✓ Przyjazny dla środowiska i 

czysty region 

 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone  

Regionalny Program ochrony 

powietrza dla 

województwa 

świętokrzyskiego wraz 

z planem działań 

krótkoterminowych 

Dokument wskazuje 

przyczyny wystąpienia 

przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych i 

docelowych dla pyłu 

zawieszonego PM10, 

PM2,5 i benzo(a)pirenu 

oraz wskazuje działania 

naprawcze, których 

skuteczna realizacja na 

przestrzeni sześciu lat 

korzystnie wpłynie na 

poprawę jakości powietrza 

w województwie 

świętokrzyskim. 

✓ Ograniczenie emisji z 

sektora komunalno-

bytowego 

✓ Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń z transportu 

drogowego 

✓ Kształtowanie polityki 

przestrzennej w sposób 

sprzyjający poprawie stanu 

jakości powietrza 

✓ Prowadzenie edukacji 

ekologicznej 

 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

Lokalny Program ochrony 

środowiska 

dla miasta Kielce 

na lata 2018-2022 z 

Dokument przedstawia 

aktualny stan środowiska, 

określa hierarchię 

niezbędnych działań, które 

zmierzają do poprawy 

✓ Ograniczanie i eliminacja 

oddziaływań niekorzystnych 

dla klimatu aerosanitarnego 

pochodzących z sektora 

komunalnego 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 
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Poziom 

strategiczny 

dokumentu 

Nazwa dokumentu Opis dokumentu 

Wybrane cele dokumentu, w 

które wpisuje się Strategia 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

Kierunku Smart City 

Wybrane cele 

Strategii 

poprzez, które 

możliwa jest 

realizacja 

celów 

dokumentu 

perspektywą do 2026 

roku 

jego stanu, umożliwia 

koordynację decyzji (w tym 

decyzji administracyjnych) 

podejmowanych przez 

różne podmioty i 

instytucje, dzięki czemu 

możliwe jest bardziej 

efektywne wdrażanie 

zasady zrównoważonego 

rozwoju ujętej w art. 5 

Konstytucji RP i traktatach 

Unii Europejskiej. Jego 

istotą jest powiązanie 

rozwoju gospodarczego 

ze wzrostem jakości życia 

ludności i poprawą stanu 

środowiska 

przyrodniczego. 

✓ Dążenie do ograniczenia 

wielkości emisji 

zanieczyszczeń ze 

źródeł komunikacyjnych 

 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

Lokalny Plan Adaptacji do 

zmian klimatu Miasta 

Kielce do roku 2030 

Plan adaptacji Miasta 

Kielce do zmian klimatu 

do roku 2030 został 

opracowany na podstawie 

Porozumienia NR 

DZR/16/U/2015 z dnia 16 

czerwca 2015 r. zawartego 

pomiędzy Ministerstwem 

Środowiska 

a Miastem Kielce, 

stanowiącego deklarację 

udziału Miasta w projekcie 

„Opracowanie planów 

adaptacji 

do zmian klimatu w 

miastach powyżej 100 tys. 

mieszkańców”. Wyznacza 

szereg działań mających 

na celu dostosowanie 

miasta do funkcjonowania 

w zmieniających się 

warunkach klimatyczny.  

✓ Włączanie adaptacji do 

zmian klimatu w politykę 

rozwoju miasta 

✓ Wzmocnienie wykorzystania 

funkcji zieleni miejskiej w 

łagodzeniu skutków 

zmian klimatu 

✓ Zwiększenie odporności 

miasta na ekstremalne 

zjawiska meteorologiczne i 

hydrologiczne (ekstremalne 

opady, powodzie, susze, 

upały) 

✓ Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

mieszkańcom w sytuacji 

ekstremalnych zjawisk 

związanych ze zmianami 

klimatu 

✓ Poprawa funkcjonowania 

obiektów użyteczności 

publicznej w obliczu zmian 

klimatu 

✓ Cel.2.4. 

Miasto 

odpowiedz

ialne 

środowisk

owo 

✓ Cel 4.2. 

Miasto o 

nowoczes

nej 

infrastrukt

urze  

✓ Cel 4.3. 

Miasto 

zielone 

 

Strategia wpisuje się także w założenia dokumentów takich jak m.in.: Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego (określający długofalowe cele i kierunki wojewódzkiej 

polityki przestrzennej przedstawiając jednocześnie wizje zagospodarowania przestrzennego regionu 

świętokrzyskiego na najbliższe 25–30 lat) oraz Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego Województwa Świętokrzyskiego (definiujący podstawowe zasady funkcjonowania 

wojewódzkich przewozów pasażerskich, wykonywanych jako przewozy o charakterze użyteczności 

publicznej w ramach publicznego transportu zbiorowego na rynku objętym zasadami konkurencji 

regulowanej, jak również ich finansowanie ze środków publicznych, sposób świadczenia, 

prognozowane zapotrzebowanie oraz potencjalne kierunki rozwoju).  
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3. OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM 
 

3.1. Lokalizacja i zakres terytorialny 

 

Obszarem objętym analizą jest Miasto Kielce w zakresie jego granic administracyjnych. Zlokalizowane 

jest w centralnej części województwa świętokrzyskiego. Sąsiaduje ono z 12 gminami podmiejskimi, 

które wspólnie tworzą Kielecki Obszar Funkcjonalny. Należą do nich następujące gminy: Miedziana 

Góra, Zagnańsk, Masłów, Górno, Daleszyce, Pierzchnica, Chmielnik, Morawica, Chęciny, Nowiny, 

Piekoszów, Strawczyn. 

 

Rysunek 1 Lokalizacja Miasta Kielce na terenie województwa świętokrzyskiego.  

Źródło: Opracowanie własne 

 

4. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE 

OBJĘTYM OPRACOWANIEM 
 

4.1. Położenie i struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

 

Kielce położone są na obszarze Wyżyny Małopolskiej w makroregionie Wyżyny Kieleckiej. Wyżyna ta 

podzielona została na pięć mezoregionów fizycznogeograficznych:  

• Płaskowyż Suchedniowski; 

• Garb Gielniowski; 

• Pogórze Szydłowskie;  

• Wyżyna Sandomierska;  

• Góry Świętokrzyskie. 

Kielce położone są w obrębie ostatniego z wymienionych mezoregionów – leżą w Górach 

Świętokrzyskich. 

Powierzchnia Kielc wynosi 109,65 km2. Miasto nie ma podziału administracyjnego na dzielnice, ale 

zwyczajowo wyróżnia się 54 rejony, których nazwy pochodzą od historycznych wsi stopniowo 
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włączanych do Kielc. Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują 42 km2, w tym 33% stanowią tereny 

mieszkaniowe, 24% tereny komunikacyjne i 15% tereny przemysłowe.  

 

 

Rysunek 2 Istniejąca struktura funkcjonalno-przestrzenna Kielc. 

Źródło: Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/351/2019 Rady 

Miasta Kielce z dnia 17 października 2019 r. 
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W strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta wydzielone zostały obszary wrażliwości 

charakteryzujące się różnym stopniem ekspozycji na czynniki klimatyczne i ich pochodne. Wśród 

terenów mieszkaniowych i usług o swobodnej lokalizacji w Kielcach wyróżnia się: 

• I – Stare miasto; 

• II – Trzy tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowo-usługowej położone w bliskim sąsiedztwie 

starówki i tworzące wraz z nią funkcjonalne śródmieście; 

• III - Osiem zespołów osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych, charakteryzujących się przewagą 

wolnostojących budynków wielorodzinnych, w tym budynków wieloklatkowych oraz punktowców. 

Osiedla znajdują się w północno-wschodniej, południowej i północno-zachodniej części Kielc; 

• IV - Jedenaście osiedli zabudowy jednorodzinnej intensywnej, gdzie występują również pojedyncze 

budynki wielorodzinne, budynki usługowe i handlowe oraz nieliczne obiekty produkcyjne; 

• V - Trzynaście osiedli zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej, zlokalizowanych peryferyjnie 

w stosunku do centrum miasta, głównie na wschodzie i północy Kielc; 

• VI - Zespół zabudowy jednorodzinnej rozproszonej, położony w rejonie ul. Bernardyńskiej 

i Diamentowej; 

• VII - Pięć terenów usług publicznych, do których zalicza się wyższe uczelnie wraz z kampusami, 

obiekty opieki zdrowotnej, opieki społecznej, kultury, sztuki, rekreacji, sportu, cmentarze oraz 

obiekty administracji publicznej; 

• VIII - Dziesięć obszarów przemysłowych, w skład których wchodzą tereny produkcyjne, składowo 

magazynowe, wystawienniczo-targowe i tereny kolejowe. Duża część terenów zgrupowana jest w 

północno-zachodniej części miasta; 

• IX - Teren wielkopowierzchniowych obiektów handlowych; 

• X - Dziewięć terenów, tworzących osnowę przyrodniczą miasta, w skład których wchodzą 

kompleksy leśne, których większość jest położona w południowozachodniej i południowej części 

miasta oraz tereny zieleni urządzonej, w tym parki i zieleńce; 

• XI - Osiem terenów otwartych, użytkowanych rolniczo. Tereny te położone są w południowej części 

miasta, peryferyjnie w stosunku do centrum miasta i stanowią również uzupełnienie osnowy 

przyrodniczej Kielc. 

 

4.2. Ukształtowanie terenu i krajobraz  

 

Kielce położone są w zachodnim segmencie Gór Świętokrzyskich. 

Znaczne zróżnicowanie form rzeźby terenu miasta związane jest z budową geologiczną starszego 

podłoża, jego tektoniką i działalnością lądolodu. Współcześnie mają one związek z procesami erozji  

i akumulacji – zwłaszcza rzecznej oraz z intensywną działalnością człowieka - urbanizacją1. 

 

 

1 Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/351/2019 Rady Miasta Kielce z 

dnia 17 października 2019 r. 
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Rysunek 3 Mapa hipsometryczna Kielc 

Źródło: Raport o Stanie Środowiska Kielc, 2012. 

 

O urozmaiconej rzeźbie decydują m.in. wzniesienia Grzbietu Szydłówkowskiego i Pasma Dąbrowskiego 

– na północy, Pasma Kadzielniańskiego – na wschodzie oraz Pasma Dymińskiego i Posłowickiego – na 

południu. W ich obrębie stoki posiadają dość duże nachylenia, przekraczające 10°, a lokalnie 15°, 

stanowiąc jednocześnie ograniczenie rozwoju przestrzennego miasta. Spadki terenu są istotnym 

czynnikiem warunkującym szybkość obiegu wody w granicach miasta – szczególnie w obrębie obszarów 

zabudowanych. We wszystkich fazach rozwoju Kielc widoczny był związek między jego strukturą  

i przestrzennym zasięgiem a ukształtowaniem terenu. Ma ono bowiem wpływ na zróżnicowanie 

topoklimatu, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza i warunków aerosanitarnych, spływ 

powierzchniowy i odpływ rzeczny oraz migrację organizmów żywych. Charakterystycznym i istotnym 

elementem rzeźby Kielc są przełomowe odcinki dolin Silnicy, Sufragańca, Bobrzy i Lubrzanki, 
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wykształcone w obrębie wymienionych pasm górskich. Doliny te, szczególnie dolina Silnicy, odgrywają 

bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Kielc, odwadniając obszar miasta w kierunku południowym2. 

Zachodnia część Kielc położona jest w obrębie rozległego obniżenia Doliny Białogońskiej stanowiącej 

węzeł hydrograficzny, utworzony przez rzeki Bobrzę, Sufraganiec i Silnicę. Cały ten obszar, wypełniony 

grubą warstwą zastoiskowych osadów plejstoceńskich przykrytych warstwą osadów organicznych, ma 

tendencję do obniżania się. Amfiteatralny układ głównych form rzeźby terenu wraz z przełomowymi 

odcinkami dolin ma zasadniczy wpływ na przebieg wielu zjawisk przyrodniczych, osadniczych (w tym 

urbanizacji), komunikacyjnych i społeczno-gospodarczych. Różnica wysokości względnej dochodzi do 

176 m. Rzeźba terenu sprzyja powstawaniu podtopień, podcięć erozyjnych zboczy dolin, ruchów 

masowych ziemi i lokalnych zapadnięć powierzchni ziemi. 

 

4.3. Budowa geologiczna  

 

Znaczne zróżnicowanie form rzeźby terenu miasta Kielce związane jest z budową geologiczno-

morfologiczną, która sprawiła, że znaczna część osadów starszych od czwartorzędów odsłania się 

bezpośrednio na powierzchni lub występuje tylko pod niewielkim przykryciem nadkładu. Kielce to 

jedyne miasto w Europie posiadające w swoich granicach taką różnorodność formacji geologicznych. 

W mieście występują liczne geostanowiska, czyli najcenniejsze obiekty przyrody nieożywionej w Polsce 

(w ty między innymi wychodnie formacji skalnych, profile geologiczne, pojedyncze odsłonięcia, grupy 

odsłonięć, skałki, głazy narzutowe, formy krasowe i wietrzeniowe oraz inne obiekty geologiczne).  

 

Z budową geologiczną miasta Kielce związanych jest 5 rezerwatów (Wietrznia, Kadzielnia, im. Jana 

Czarnockiego „Ślichowice”, Karczówka i Biesak Białogon), reprezentujących dawną działalność 

wydobywczą surowców skalnych. Teren Kadzielni jest jednym z najbardziej znanych obszarów 

jaskiniowych, krasowych w Górach Świętokrzyskich, występuje tu 25 jaskiń i schronisk skalnych. 

Podziemna trasa turystyczna ma ok. 140 metrów i łączy 3 jaskinie: Jaskinie Odkrywców, Prochownię i 

Szczelinę na Kadzielni. W rezerwacie Kadzielnia w 1971 roku utworzono amfiteatr, w którym odbywają 

się liczne imprezy kulturalno-artystyczne. Na terenie dawnych wyrobisk kamieniołomów na 

Ślichowicach utworzono ścisły rezerwat przyrody – rezerwat skalny im. Jana Czarnockiego, który można 

podziwiać dzięki ścieżkom spacerowym biegnącym wokół i na terenie kamieniołomu. Ze względu na 

ukształtowanie terenu oraz położenie miasto Kielce posiada szereg otwarć widokowych. 

  

 

 

2 Raport o Stanie Środowiska Kielc, 2012 
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Rysunek 4 Mapa hipsometryczna Kielc Kadzielnia i inne rezerwaty na tle zgeneralizowanej mapy geologicznej Kielc 

i przekrój geologiczny przez miasto 

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny. 

 

4.4. Gleby 

 

Duże zróżnicowanie gleb w Kielcach jest wynikiem złożonej budowy geologicznej (obecność  

w płytkim podłożu skał paleozoicznych, generalnie charakteryzujących się relatywnie większą  

koncentracją pierwiastków śladowych niż np. osady czwartorzędowe), a także urozmaiconej rzeźby 

terenu i warunków klimatycznych. Ważną rolę odgrywają czynniki antropogeniczne, w tym również 

historyczne górnictwo i hutnictwo, ale głównie współczesna działalność przemysłowa w mieście i w 

sąsiedztwie (cementownie), budownictwo oraz sieć komunikacyjna. 
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Rysunek 5 Mapa glebowa Kielc. 

Źródło: Geoportal Kielce, data dostępu: 21.12.2021 

 

Największą powierzchnię, blisko 4 130 ha (37,5% powierzchni miasta) zajmują industroziemy 

i urbanoziemy, czyli gleby zdegradowane antropogenicznie pod zabudowę miejską i przemysłową. 

Kulturoziemy ogródków działkowych, upraw ogrodniczych i cmentarzy zajmują natomiast mniej niż 1% 

powierzchni miasta. Gleby te występują głównie w centralnej części miasta. Gleby bielicowe i rdzawe, 

wytworzone z piasku luźnego i słabogliniastego, stanowią 22% powierzchni miasta. Charakteryzują się 

dużą odpornością na degradację i występują w południowej części Kielc. Natomiast obrzeża miasta 

charakteryzują mozaikowym układem przestrzennym różnych typów gleb. Duże zróżnicowanie 

przestrzenne jest głównie spowodowane złożoną budową geologiczną i urozmaiconą rzeźbą terenu. 

Występujące na obszarze miasta typy gleb wykazują średnią i dużą odporność na degradację. Jedynie 

rędziny (rędziny, rędziny brunatne, rędziny inicjalne) są mało odporne, występują w zwartym 

kompleksie w środkowo-wschodniej części miasta, a także, w nieco większym rozproszeniu, na zachód 

od centrum (Białogon). Gleby organiczne reprezentowane są przez gleby torfowe, murszowe i torfowo-

mułowe, łącznie zajmują ponad 340 ha (3,1% powierzchni miasta).  

Dla gleb na terenie Kielc charakterystyczna jest dość silna alkalizacja, wywołana wieloletnią  

akumulacją pyłów emitowanych z pobliskich cementowni (Sitkówka – Nowiny i Małogoszcz).  

Skutkowało to zmianami gatunkowymi roślin naczyniowych i porostów a także degradacją niektórych 

siedlisk. Zmiana odczynu gleby wpływa na przyswajalność składników pokarmowych oraz na  

rozpuszczalność i mobilność niektórych pierwiastków śladowych. Pozytywnym skutkiem wysokich 

wartości pH jest utrudnienie migracji metali ciężkich. Koncentracje tych pierwiastków w glebach Kielc 

generalnie mieszczą się w granicach zawartości najczęściej notowanych w glebach Polski. 

Obserwowane punktowo podwyższone zawartości ołowiu, kadmu i cynku wiążą się 

najprawdopodobniej z historyczną eksploatacją kruszców. 
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Na terenie Kielc występują lokalnie podwyższone zawartości ołowiu i cynku w glebach  

zlokalizowanych wzdłuż tras komunikacyjnych. Gleby zlokalizowane na peryferiach miasta 

charakteryzują się odczynem słabo kwaśnym, zaś gleby pozostające pod wzmożoną presją 

antropogeniczną – obojętnym lub słabo zasadowym. W glebach dwóch ogrodów działkowych 

stwierdzono zwiększone zawartości cynku, przekraczające wartości dopuszczalne, co 

najprawdopodobniej spowodowane było zanieczyszczeniami komunikacyjnymi. Podobnie, największe 

zawartości Cu, Mn, Pb, Cd i Zn, jednak nie przekraczające wartości dopuszczalnych, wystąpiły w glebach 

ogrodów narażonych na oddziaływanie ruchu komunikacyjnego, w tym kolejowego. 

Przepuszczalność podłoża na terenie miasta Kielce charakteryzuje się dużą przestrzenną zmiennością, 

zwłaszcza w obrębie obszaru zurbanizowanego. Duże powierzchnie zajęte są przez tereny 

przemysłowe i budownictwo mieszkaniowe oraz sieć komunikacyjną.3 

 

4.5. Wody powierzchniowe i podziemne 

4.5.1. Wody powierzchniowe 

 

Zgodnie z Mapą Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 (MPHP 10k), gmina miejska Kielce 

leży w Dorzeczu Wisły, w zlewni rzeki Czarnej Nidy, uchodzącej do rzeki Nidy, kończącej swój bieg 

w Wiśle w okolicach Nowego Korczyna. Miasto Kielce odwadnia 5 głównych rzek. Część północno-

wschodnią i centralną rzeka Silnica, mająca swe źródła w Sosnowicy na północ od Kielc, płynąca w 

kierunku południowo-zachodnim i uchodząca do Bobrzy. W strefach północno-wschodnich płynie 

rzeka Sufraganiec wraz Dopływem z Czarnowa Rządowego, która również kończy swój bieg w granicach 

administracyjnych miasta wpływając do rzeki Bobrzy. Rzeka Bobrza jest ciekiem IV rzędowym – uchodzi 

do III rzędowej Czarnej Nidy, która to wpływ do II rzędowej Nidy. Strefy południowo-zachodnie 

i zachodnie odwadniają IV rzędowa Chodcza płynąca w kierunku południowo-zachodnim oraz IV 

rzędowa rzeka Lubrzanka z rzędowym Dopływem spod Nowego Folwarku i Dopływem z Dymina do 

którego wpada Dopływ z Sukowa. Obie rzeki uchodzą do Czarnej Nidy. 

Rzeka Silnica to prawobrzeżny dopływ rz. Bobrzy o długości 19,2 km (według MPHP) i powierzchni 

zlewni 51,1 km2. Silnica jest rzeką VI rzędową, wypływa z Sosnowicy na wysokości 370 m n.p.m. Ma 

charakter rzeki górskiej, mieści się na niej Zalew Kielecki. Rzeka Sufraganiec to lewobrzeżny dopływ rz. 

Bobrzy o długości ok. 17,1 km (według MPHP) i powierzchni zlewni 61,7 km2. Sugrafaniec jest rzeką VI 

rzędową, wypływa ze stoku góry Krzemionki na wysokości 350 m n.p.m.  

Rzeka Bobrza to prawobrzeżny, najdłuższy dopływ Czarnej Nidy o długości 57,5 km (według MPHP) i 

powierzchni zlewni 379 km2. Rzeka ma swoje źródło w okolicach wsi Występy na wysokości 374,8 m 

n.p.m. a ujście w okolicy wsi Wolica. 

Chodcza to prawobrzeżny dopływ Czarnej Nidy o długości 11,5 km (według MPHP) i powierzchni zlewni 

28,6 km2. Struga wypływa ze źródła Chodcza, a uchodzi niedaleko Bieleckich Młynów. Lubrzanka to 

prawobrzeżny dopływ Czarnej Nidy o długości 43,6 km (według MPHP) i powierzchni zlewni 253 km2. 

Źródła rzeki znajdują się na pograniczu miejscowości Siodła i Jaworze. 

 

 

3 Program ochrony środowiska http://www.bip.kielce.pl/cliparts/uchwaly_kad_8/2018/2018_0032_zal.pdf  

http://www.bip.kielce.pl/cliparts/uchwaly_kad_8/2018/2018_0032_zal.pdf
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Rzeki mezoregionu Góry Świętokrzyskie mają reżim rzeczny niwalny średnio wykształcony (Wrzesiński, 

2017). Są to rzeki o charakterze górskim i dużym spadku, np. rzeka Bobrza 3,1 ‰. Sieć hydrograficzna 

jest gęsta, a jej schemat prezentuje rysunek 1. 

 

Rysunek 6 Schemat sieci hydrograficznej miasta Kielce 

źródło: Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 10k 

 

Zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu Wisły z 2016 r. (aPGW 2016) obszar 

lokalizacji projektu Strategii znajduje się w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Górnej Wisły, w zlewni 

Nidy, w zlewni 6 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzecznych.  

1. RW20008216459 Czarna Nida od Pierzchnianki do Morawki z Luborzanką (od Zalewu Cedzyna do 

ujścia) to naturalna część (NAT) o typie abiotycznym 8 –Mała rzeka wyżynna krzemianowa-

zachodnia. Jej stan ekologiczny w aPGW w dorzeczu Wisły w 2016 roku został oceniony jako 

umiarkowany, a stan chemiczny jako dobry, a wiec ostatecznie jej stan został oceniony jako zły. 

JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. JCWP jest monitorowana 

w ramach monitoringu operacyjnego i diagnostycznego, a jej punkt pomiarowo-kontrolny to 

Czarna Nida - Bieleckie Młyny. Według najnowszych badań wykonanych przez Regionalny Wydział 
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Monitoringu Środowiska w Kielcach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Generalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2019 roku stan ekologiczny jest umiarkowany z uwagi na 

determinującą go klasę elementów biologicznych (makrofity, fitobentos) natomiast stan chemiczny 

jest poniżej dobrego. Stan ogólny jakości JCWP jest zły. 

2. RW20006216488 Silnica to silnie zmieniona część wód (SZCW) o typie abiotycznym 6 – Potok wyżynny 

węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Jej potencjał ekologiczny 

w aPGW w dorzeczu Wisły w 2016 roku został oceniony jako słaby, a stan chemiczny jako dobry, a wiec 

ostatecznie jej stan został oceniony jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. JCWP jest monitorowana w ramach monitoringu operacyjnego i diagnostycznego, a 

jej punkt pomiarowo-kontrolny to Silnica - Białogon. Według najnowszych badań wykonanych przez 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2019 roku potencjał ekologiczny jest słaby 

z uwagi na determinującą go klasę elementów biologicznych (Makrobezkręgowce bentosowe, 

fitobentos) natomiast stan chemiczny jest poniżej dobrego. Stan ogólny jakości JCWP jest zły. 

3. RW200062164869 Sufraganiec to silnie zmieniona część wód (SZCW) o typie abiotycznym 6 – 

Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Jej 

potencjał ekologiczny w aPGW w dorzeczu Wisły w 2016 roku został oceniony jako umiarkowany, 

a stan chemiczny jako poniżej dobrego, a wiec ostatecznie jej stan został oceniony jako zły. JCWP 

jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. JCWP jest monitorowana w ramach 

monitoringu operacyjnego i diagnostycznego, a jej punkt pomiarowo-kontrolny to Sufraganiec - 

Podgórze. Według najnowszych badań wykonanych przez Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska w Kielcach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska z 2019 roku potencjał ekologiczny jest umiarkowany z uwagi na 

determinującą go klasę elementów biologicznych (makrofity) natomiast stan chemiczny jest 

poniżej dobrego. Stan ogólny jakości JCWP jest zły. 

4. RW200082164899 Bobrza od Ciemnicy do ujścia to silnie zmieniona część wód (SZCW) o typie 

abiotycznym 8 –Mała rzeka wyżynna krzemianowa-zachodnia. Jej potencjał ekologiczny w aPGW 

w dorzeczu Wisły w 2016 roku został oceniony jako zły, a stan chemiczny jako poniżej dobrego, a wiec 

ostatecznie jej stan został oceniony jako zły. JCWP jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. JCWP jest monitorowana w ramach monitoringu operacyjnego i diagnostycznego, 

a jej punkt pomiarowo-kontrolny to Bobrza - Radkowice. Według najnowszych badań wykonanych 

przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2019 roku potencjał ekologiczny jest słaby 

z uwagi na determinującą go klasę elementów biologicznych (makrofity, fitobentos) natomiast stan 

chemiczny jest poniżej dobrego. Stan ogólny jakości JCWP jest zły. 

5. RW20006216452 Chodcza to naturalna część (NAT) o typie abiotycznym 6 – Potok wyżynny węglanowy 

z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Jej stan ekologiczny w aPGW w dorzeczu 

Wisły w 2016 roku został oceniony jako umiarkowany, a stan chemiczny jako poniżej dobrego, a wiec 

ostatecznie jej stan został oceniony jako zły. JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. JCWP jest monitorowana w ramach monitoringu operacyjnego i diagnostycznego, 

a jej punkt pomiarowo-kontrolny to Chodcza - Zastawie. Według najnowszych badań wykonanych 

przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2019 roku stan ekologiczny jest umiarkowany 

z uwagi na determinującą go klasę elementów biologicznych (makrofity) natomiast stan chemiczny jest 

poniżej dobrego. Stan ogólny jakości JCWP jest zły. 

6. RW200062164489 Dopływ z Dymin to naturalna część (NAT) o typie abiotycznym 6 – Potok wyżynny 

węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych. Jej stan ekologiczny w aPGW 
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w dorzeczu Wisły w 2016 roku został oceniony jako co najmniej dobry, a stan chemiczny jako dobry, 

a wiec ostatecznie jej stan został oceniony jako dobry. JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. JCWP nie jest monitorowana w ramach monitoringu PMŚ. Według oceny z 

przeniesienia z lat 2014-2019 stan ekologiczny jest umiarkowany a stan chemiczny poniżej dobrego. 

Stan ogólny jakości JCWP jest zły. 

Rysunek 7 przedstawia zlewnie JCWP rzecznych w granicach administracyjnych miasta Kielce. 

 

Rysunek 7 JCWP w granicach miasta Kielce 

źródło: aPGW w dorzeczu Wisły 2016  

 

4.5.2. Zagrożenie powodzią 

 

Obszar zalewowy wzdłuż koryta Bobrzy we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego został wyznaczony 

jako obszar o niebezpieczeństwie wystąpienia powodzi rzecznych. Dla zachodnich części miasta Kielce 

wykonano mapy zagrożenia powodziowego i wyznaczono rzędne wód 10, 100 i 500 letnich między km 

14-20 rzeki Bobrzy. W tabeli 1 zaprezentowano rzędne zwierciadła wody dla zadanego przepływu w 

przekroju w km 17+000 tuż za przyjęciem Silnicy.  
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Tabela 2 Rzędne wysokości zwierciadła wody o zadanym prawdopodobieństwie wystąpienia 

Prawdopodobieństwo 

wystąpienia przepływu 

Rzędna zwierciadła 

wody [m n.p.m.] 

10% 237,89 

1% 238,44 

0,2% 238,93 

 

Na rycinach 4-6 przedstawione zostały zasięgi wody o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia. 

Umożliwia to określenie różnicy zalewów podczas najmniejszego zagrożenia - powodzi pojawiającej się 

raz na 10 lat, w trakcie zagrożenia średniego - powodzi pojawiającej się raz na 100 lat oraz podczas 

największego zagrożenia – powodzi pojawiającej się raz na 500 lat, mogącej wywołać katastrofalne 

skutki środowiskowe. 

 

 
Rysunek 8 Wycinek mapy zagrożenia powodziowego wraz z rzędną zwierciadła wody dziesięcioletniej (p=10%) 

źródło: wody.isok.gov.pl  
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Rysunek 9 Wycinek mapy zagrożenia powodziowego wraz z rzędną zwierciadła wody stuletniej (p=1%),  

źródło: wody.isok.gov.pl 
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Rysunek 10 Wycinek mapy zagrożenia powodziowego wraz z rzędną zwierciadła wody pięćsetletniej (p=0,2%) 

źródło: wody.isok.gov.pl 
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4.5.3. Wody podziemne 

 

Warunki hydrogeologiczne panujące na terenie miasta Kielce scharakteryzowano w oparciu o  Mapę 

Hydrogeologiczną Polski arkusz 815 „Kielce” (Prażak J.,PIG, 1997) i arkusz 851 „Morawica” (Herman G., 

1997) oraz Mapę Pierwszego Poziomu Wodonośnego arkusz 815 „Kielce” (Kos M., Machowska K., PIG, 

2006) i arkusz 851 „Morawica” (Herman G., Młyńczak T., PIG, 2006). 

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski, arkusz Kielce 815 i Morawica 851, miasto Kielce znajduje się 

w granicach wielu jednostek hydrogeologicznych. Od północny znajduje się w jednostce 6aD2,3III i 

12aD2,3III; północno-zachodnie strefy miejskie obejmują natomiast wydzielenie 8a,bP3II. Kolejno, w 

centralnej części znajduje się pas wolny od jednostki hydrogeologicznej, pod nim występuje wydzielenie 

11aP3II (na zachodzie) oraz 13aD2,3IV. Kolejno znów pojawia się szeroki pas, w którym część miasta nie 

należy do żadnego wyznaczenia. Niewielkie obszary krańcowe znajdują się w jednostkach 16aD2IV 

południe oraz 29aD2,3IV. 

Oznacza to, że użytkowe piętra wodonośne mają w większości pochodzenie paleozoiczne – z dewonu 

środkowego i dolnego (D2,3). Poziomy użytkowe nie są izolowane. Jedynie w jednostkach obejmujących 

zachodnie strefy miejskie pochodzenie wód jest z triasu dolnego (P3), tu też występuje słaba izolacja 

wód lub jej brak. W północnych częściach zasoby dyspozycyjne wynoszą 200-300 m2/24h/km2, w 

środkowych 100-200 m2/24h/km2 a w południowych 300-400 m2/24h/km2. Wodonośność obszaru jest 

zależna od lokalizacji. Północno-zachodnie strefy mają wydajność potencjalną studni wierconej od 10-

30 do 30-50 m3/h. Centralne i południowe części miasta w graniach jednostek 70-120 m3/h, natomiast 

północne i północno-wschodnie głównie 50-70 m3/h.  

Dla miasta Kielce wydzielono 5 głównych jednostek pierwszego poziomu wodonośnego, w zależności 

od lokalizacji. Północne strefy należą do wydzielenia 8w,do/wp/zn(s)G/D2,3. Oznacza to, że dominująca 

litologia utworów pierwszego poziomu wodonośnego to wapienie, z którymi podrzędnie występują 

dolomity. Strefa hydrodynamiczno-geomorfologiczna to wzniesienie ze skał starszego podłoża z 

pokrywą utworów Q. Charakter zwierciadła określony jest jako „zn(s)” co oznacza zwierciadło napięte, 

lokalnie swobodne. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi 20-50 m. Dewoński 

pierwszy poziom wodonośny jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym. 

Centralne części zajmują jednostki 16w,do,wp/zs(n)G/D2,3 oraz 17ozi,ł,w[l]/wp/zwwP/P3-C1-D3. Dla 

pierwszej z nich: dominująca litologia utworów pierwszego poziomu wodonośnego to wapienie, z 

którymi podrzędnie występują dolomity. Strefa hydrodynamiczno-geomorfologiczna to wzniesienie ze 

skał starszego podłoża z pokrywą utworów Q. Charakter zwierciadła określony jest jako „zn(n)” co 

oznacza zwierciadło napięte, lokalnie swobodne. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego 

wynosi 5-10 lub 10-20 m. Dewoński pierwszy poziom wodonośny jest głównym użytkowym poziomem 

wodonośnym. Dla drugiej: dominująca litologia utworów pierwszego poziomu wodonośnego to 

okruchowe zwięzłe utwory, z którymi podrzędnie występują łupki i wapienie z łupkami towarzyszącymi. 

Strefa hydrodynamiczno-geomorfologiczna to wzniesienie ze skał starszego podłoża z pokrywą 

utworów Q. Charakter zwierciadła określony jest jako „zwwP” co oznacza obszar o znacznie 

zróżnicowanych warunkach występowania i własnościach warstw wodonośnych – zwierciadło nieciągłe 

o zmiennym charakterze. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi 5-10 lub 10-20 m. 

Dewoński pierwszy poziom wodonośny nie jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym.  

Północno-zachodnie należą do 4p/w/zsP/Q. Oznacza to, że dominująca litologia utworów pierwszego 

poziomu wodonośnego to piaski, z którymi podrzędnie występują wapienie. Strefa hydrodynamiczno-

geomorfologiczna to wysoczyzna. Charakter zwierciadła określony jest jako „zsP” co oznacza 
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zwierciadło swobodne. Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi od 1-2 m w dolinach 

rzek do 5-10 m. Czwartorzędowy pierwszy poziom wodonośny nie jest głównym użytkowym poziomem 

wodonośnym. 

Południowe do jednostki 1w/do/wp/zs(n)G/D2,3. Oznacza to, że dominująca litologia utworów 

pierwszego poziomu wodonośnego to wapienie, z którymi podrzędnie występują dolomity. Strefa 

hydrodynamiczno-geomorfologiczna to wzniesienie ze skał starszego podłoża z pokrywą utworów Q. 

Charakter zwierciadła określony jest jako „zn(s)” co oznacza zwierciadło napięte, lokalnie swobodne. 

Głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego wynosi 20-50 m. Dewoński pierwszy poziom 

wodonośny jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym. 

W zachodnich granicach miasta występuje jeszcze 5 mniejszych wydzieleń. 

Według podziału Kleczkowskiego (1990a) miasto Kielce znajduje się w graniach dwóch 

udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Pierwszy z nich to GZWP nr 417 Kielce, 

drugi to GZWP nr 418 Gałęzice-Bolechowice-Borków. 

GZWP nr 417 Kielce 

Zgodnie z wydzielonymi jednostkami hydrogeologicznymi Paczyńskiego, Sadurskiego (2007) należy do 

prowincji Wisły: prowincja Wisły: SŚWW – region środkowej Wisły – subregion wyżynny. GZWP ma 

charakter szczelinowo-krasowy. Warstwy wodonośne mają pochodzenie dewońskie. 

Wodoprzepuszczalność określona jest od 50-2000 m2/d. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne to 

12 336 m2/d, natomiast ich moduł jednostkowy wyrażony w [m/d·km2] wynosi 312. Powierzchnia 

zbiornika to 39,5 km2. 

GZWP nr 418 Gałęzice-Bolechowice-Borków 

Zgodnie z wydzielonymi jednostkami hydrogeologicznymi Paczyńskiego, Sadurskiego (2007) należy do 

prowincji Wisły: prowincja Wisły: prowincja Wisły: SŚWW – region środkowej Wisły – subregion wyżynny. 

GZWP ma charakter szczelinowo-krasowy. Wodoprzepuszczalność określona jest od 800 m2/d. 

Warstwy wodonośne mają pochodzenie dewońskie. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne nie zostały 

określone. Powierzchnia zbiornika to 233,5 km2. 

Miasto Kielce zgodnie z aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły z 

2016 r. (aPGW 2016) zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 3101 

o europejskim kodzie PLGW2000101, położonej w regionie wodnym Górnej Wisły, w dorzeczu Wisły. 

Według aPGW 2016 stan ilościowy został oceniony jako słaby, a stan ilościowy jako dobry. JCWPd jest 

zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Użytkowanie zlewni jest rolniczo-leśne. 

Według najnowszych badań z 2019 roku Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska zarówno stan chemiczny jaki i stan ilościowy został określony jako 

dobry. W Kielcach notuje się punkt pomiarowo kontrowy JCWPd nr 101. Jakość wód oceniona w 2020 

r. w ramach monitoringu operacyjnego otrzymała klasę IV. Główne użytkowanie terenu to zabudowa 

miejska luźna, a próbka była pobrana z piezometru w którym występuje typ szczelinowo-krasowy 

ośrodka wodonośnego. Powierzchnia JCWPd nr 101 według podziału na 172 części to 1625,4 km2. 

System krążenia wód w JCWPd nr 101 na podstawie karty informacyjnej 

Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. Moduł infiltracji 

efektywnej jest bardzo zróżnicowany przestrzennie. Zależy od wielkości opadów i przepuszczalności 

skał odsłaniających się na powierzchni terenu. Średnia jego wartość jest zbliżona do modułu odpływu 
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podziemnego ze zlewni Nidy i wynosi (około 270 m3 /d·km2 ). W zachodniej części południowo-

zachodniej granicy JCWPd, gdzie biegnie ona wzdłuż granicy obrzeżenia permsko-mezozoicznego Gór 

Świętokrzyskich ma miejsce niewielki odpływ boczny do sąsiedniej JCWPd nr 100. Pozostałe granice są 

hydrodynamiczne i biegną po działach wód podziemnych, które z pewnym przybliżeniem pokrywają się 

z działami wód powierzchniowych zlewni cząstkowej rzeki Nidy powyżej ujścia Czarnej Nidy (włącznie). 

Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej 

położonych warstw wodonośnych są to głównie rzeki Nida i jej większe dopływy: Łososina i Czarna Nida 

wraz z dopływami Bobrzą, Lubrzanką i Belnianką. Funkcję drenażu pełnią również liczne ujęcia wód 

podziemnych (studnie wiercone i kopane) i odwodnienia górnicze. Największe zmiany powodują ujęcia 

komunalne Kielc w Zagnańsku (zlewnia górnej Bobrzy) i Kielce-Białogon (zlewnia środkowej Bobrzy 

powyżej Słowika) oraz odwodnienia górnicze w rejonie Gałęzice-Bolechowice-Borków (woda 

z odwodnień zrzucana do rzek) wokół których powstały duże regionalne leje depresji. Kierunki krążenia 

wód podziemnych są często bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowaną przepuszczalność 

warstw wodonośnych i występowanie pomiędzy nimi utworów półprzepuszczalnych 

i nieprzepuszczalnych. (https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-

100-119/4534-karta-informacyjna-jcwpd-nr-101/file.html , dostęp 12.2021r.) 

Rysunek 11 przedstawia lokalizację projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart 

City na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-100-119/4534-karta-informacyjna-jcwpd-nr-101/file.html
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-100-119/4534-karta-informacyjna-jcwpd-nr-101/file.html


Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

35 

 
Rysunek 11 Lokalizacja obszaru lokalizacji projektu Strategii na tle JCWPd oraz GZWP 

źródło: https://gis.pgi.gov.pl 

 

4.5.4. Zagrożenie suszą  

 

Zgodnie z założeniami Planu adaptacji do zmian klimatu, skutki zmian klimatycznych – obecne oraz 

przewidywane dla Kielc – będą skutkować coraz gorętszymi latami i coraz łagodniejszymi 

wilgotniejszymi  zimami, zwiększaniem się liczby dni upalnych i gorących, jak i skracaniem się okresu 

zalegania pokrywy śnieżnej. Co więcej, wzrastają roczne sumy opadów, przy równoczesnym, 

stopniowym przedłużaniem się okresów bez opadów, połączonych z wysoką temperaturą. Rośnie 

częstotliwości burz oraz ekspozycja na opady ekstremalne. Autorzy Planu wskazują też, że dla obszaru 

miasta nie przewiduje się większego zagrożenia suszą. Powinny maleć także skutki występowania 

mrozów, w przeciwieństwie do skutków występowania opadów ekstremalnych oraz burz. 

 

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy opracowano na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534). Susza hydrologiczna 
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to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do sytuacji przeciętnej w wieloleciu. 

Wg w/w dokumentu Miasto Kielce zlokalizowane jest na terenie określonym jako klasa II – o 

umiarkowanym zagrożeniu suszą hydrologiczną. 

 

 

Rysunek 12 Fragment mapy klas zagrożenia suszą hydrologiczną. 

Źródło: Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy. Październik 2020 r. 

 

4.6. Klimat 

 

Miasto Kielce położone jest w strefie klimatu umiarkowanego łagodnego. Średnia roczna temperatura 

wynosi 7,8C a względna wilgotność powietrza – 80%, z kolei wysokość opadów kształtuje się na 

poziomie 724 mm. Najczęstsze wiatry docierają z kierunku zachodniego. W 2019 roku miasto Kielce 

przyjęło Plan adaptacji do zmian klimatu w celu wzmocnienia odporności miasta i przeciwdziałania 

skutkom obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu. 
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Rysunek 13 Mapa warunków klimatycznych 

Źródło: Raport Stan Środowiska Kielc 2012. 

 

4.7. Jakość powietrza atmosferycznego 

 

W 2021 roku GIOŚ Regionalny Wydział monitoringu Środowiska w Kielcach przeprowadził roczną ocenę 

jakości powietrza z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

oraz ze względu na ochronę roślin. Wyniki opublikowane zostały w raporcie wojewódzkim za rok 2020. 

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 

1219, z późn. zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska (w tym Regionalne Wydziały Monitoringu 

Środowiska GIOŚ na poziomie województw) dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej 

strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według 

określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są niezwłocznie przekazywane zarządowi 

województwa. Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w 

skali kraju. Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach wynika z przepisów 

prawa UE, przeniesionych do prawa krajowego. Podstawowymi krajowymi aktami prawnymi, 

określającymi obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce są: 

 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r., poz. 1219, z późn. zm.);  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) zmienione przez rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931); 

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2279); 
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 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się 

oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914).  

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego: 

 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania 

wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (dla pyłu 

PM2,5) (Dz. U. z 2012 r. poz. 1029);  

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2020 r. poz. 2221);  

- rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie systemu 

informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2386);  

- ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995 - t.j., z późn zm.). 

Celem prowadzenia rocznych ocen jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach 

zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w zakresie umożliwiającym: 

1. Dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny substancji, poziom 

docelowy, poziom celu długoterminowego). 

2. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w 

zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie 

poziomów stężeń występujących na tych obszarach 

3. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń 

w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji). 

Oceny jakości powietrza wykonywane są w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 87 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości 

powietrza strefę stanowią:  

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,  

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,  

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Obszar objęty prognozą znajduje się w strefie „miasto Kielce”, o kodzie PL2601. 

Tabela 3. Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia 

Substancja 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji w 

powietrzu 

[μg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku 

kalendarzowym 

benzen rok kalendarzowy 5 nie dotyczy 

dwutlenek azotu 
jedna godzina  200 18 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 
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Substancja 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji w 

powietrzu 

[μg/m3] 

Dopuszczalna częstość przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu w roku 

kalendarzowym 

ołów rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy 

pył zawieszony PM 2,5 rok kalendarzowy 25 nie dotyczy 

pył zawieszony PM 10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

tlenek węgla 8 godzin 10000 nie dotyczy 

 

Tabela 4 Poziomy docelowe zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia 

Substancja 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Poziom docelowy 

substancji w powietrzu 

Dopuszczalna częstość 

przekroczenia 

docelowego poziomu w 

roku kalendarzowym 

arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 nie dotyczy 

benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 nie dotyczy 

kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 nie dotyczy 

nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3 nie dotyczy 

ozon 8 godzin* 120 μg/m3 25 dni** 

pył zawieszony PM 2,5 rok kalendarzowy 25 μg/m3 nie dotyczy 

*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych 

** liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu 

ostatnich trzech lat. Jeżeli brak wyników pomiarów z trzech lat, podstawę klasyfikacji mogą stanowić 

wyniki z dwóch lub jednego roku. 

Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2, ben-zen 

C6H6, ołów Pb, arsen As, nikiel Ni, kadm Cd, benzo(a)piren B(a)P, pył PM10, pył PM2,5, ozon O3, tlenek 

węgla CO. Ocena dokonywana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin 

obejmuje: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx i ozon O3. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego 

zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w najbardziej za-

nieczyszczonych rejonach) na obszarze aglomeracji lub innej strefy. 

Tabela 5 Cel długoterminowy dla poziomu zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia 

Substancja 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 
Poziom celu długoterminowego 

Ozon 8 godzin* 120 μg/m3 

*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych 

Tabela 6 Poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony roślin 

Substancja 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu [μg/m3] 

Tlenki azotu*  rok kalendarzowy 30 

Dwutlenek siarki  

rok kalendarzowy 

20 pora zimowa  

(okres od 1 X do 31 III)  

* - suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 
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Tabela 7 Poziom docelowy zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony roślin 

Substancja 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Poziom docelowy substancji w 

powietrzu 

Ozon okres wegetacyjny (1.V-31.VII)  18 000 μg/m3 x h* 

* wyrażony jako AOT40 

Tabela 8 Cel długoterminowy pod kątem ochrony roślin 

Substancja 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 
Poziom celu długoterminowego 

Ozon okres wegetacyjny (1.V-31.VII) 6 000 μg/m3 x h* 

*stężenie 8-godz. kroczące liczone ze stężeń jednogodzinnych 

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza stanowią:  

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu,  

• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji,  

• poziom docelowy,  

• poziomy celów długoterminowych.  

Wynikiem oceny, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas:  

− klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, albo poziomów docelowych,  

− klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 

dopuszczalne, albo poziomy docelowe,  

− klasa C1 - oznaczenie strefy pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5 w przypadku braku osiągnięcia 

poziomu określonego dla fazy II tj. 20 μg/m3;  

 

W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas: 

 

−  klasa D1 – jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,  

− klasa D2 – jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.  

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i 

wiąże się z wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza lub na rzecz 

utrzymania tej jakości.  

Ocenie poddano 13 normowanych zanieczyszczeń powietrza: SO2, NO2, NOX, CO, O3, C6H6, pył 

zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, metale w pyle PM10 (As, Cd, Ni, Pb) oraz benzo(a)piren w pyle 

PM10. Dodatkowo dla pyłu PM2,5 dokonano klasyfikacji w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego dla 

fazy I, która jest uzupełnieniem oceny. W ocenie wykorzystano wyniki pomiarów intensywnych, wyniki 
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modelowania jakości powietrza dla roku 2020 wykonanego przez IOŚ-PIB oraz metody obiektywnego 

szacowania opierające się o wyniki tego modelowania.  

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę - miasto 

Kielce przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 

Klasyfikacja strefy miasto Kielce pod względem poziomu celu długoterminowego ozonu skutkowała 

nadaniem klasy D2. W pozostałych przypadkach, z racji dotrzymywania norm, strefa miasto Kielce 

uzyskała klasę A, a w przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 klasę A1. W przypadku B(a)P przekroczenia 

poziomu docelowego w 2020 roku wystąpiły na większości obszaru miasta Kielce. W przypadku ozonu 

przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ochrony zdrowia dotyczyło całej strefy miasta 

Kielce oraz znacznych obszarów strefy świętokrzyskiej. Klasyfikacja stref pod względem ochrony 

zdrowia za 2020 rok zmieniła się w porównaniu do roku 2019 w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i 

PM2,5. Dla tych dwóch zanieczyszczeń nastąpiło polepszenie sytuacji, gdyż w 2019 roku  strefa miasta 

Kielce otrzymała klasę C1 za przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla fazy II. Rok 2020 

skutkował brakiem przekroczeń dla tych dwóch zanieczyszczeń. Ponadto polepszenie sytuacji nastąpiło 

w zakresie ochrony roślin dla zanieczyszczenia ozonem, który w 2019 roku uzyskał klasę C z racji 

przekraczania poziomu docelowego, a w 2020 roku klasa polepszyła się do statusu A. Dla pozostałych 

zanieczyszczeń i kryteriów klasy stref nie uległy zmianie. W tym również w zakresie benzo(a)pirenu 

nadal strefa miasto Kielce znajduje się w klasie C. 4 

 

4.8. Zagrożenie hałasem  

 

Na terenie Kielc głównym źródłem hałasu jest transport drogowy a także, choć w mniejszym stopniu,  

hałas kolejowy oraz hałas pochodzący z działalności przemysłowej i usługowo-handlowej. W obszarze 

hałasu presje związane są zarówno z rozwojem transportu drogowego jak też podnoszącym się 

standardem życia.  

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu5 

 

 

 

4 Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Raport wojewódzki za rok 2020, rok wydania 2021, Autor: 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach 
5 Mapa Akustyczna miasta Kielce Część Opisowa, 2018.  
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Rysunek 14 Mapa imisyjna hałasu drogowego (poziom dzienno-wieczorowo-nocny) w Kielcach (2018). 

Źródło: Geoportal Kielce, data dostępu: 21.12.2021. 

 

Pierwszym opisywanym źródłem hałasu jest transport drogowy. Na terenie Kielc zlokalizowane są 

następujące szlaki komunikacji drogowej, w szczególności: drogi krajowe: droga krajowa nr 73; droga 

krajowa nr DK 74 i S 74. 

b) drogi wojewódzkie: droga wojewódzka nr 745; droga wojewódzka nr 761; droga wojewódzka nr 762; 

droga wojewódzka nr 764; droga wojewódzka nr 786. 

c) 114 dróg o statusie dróg powiatowych3; 

d) blisko 469 ulic o statusie dróg gminnych. 

Łączna długość sieci drogowo-ulicznej na terenie miasta wynosi ok. 388 km. W ramach wykonania Mapy 

akustycznej miasta Kielce uwzględniono wszystkie ulice w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich oraz 

najbardziej obciążone drogi powiatowe oraz główne drogi gminne. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu od ruchu drogowego: 

a. w zakresie od 0-5 dB: Zagórska, Chopina, Szymanowskiego, Głogowa, Kujawska, 

Prosta, Żeromskiego, Wapiennikowa, aleja Popiełuszki, Podklasztorna, Artwińskiego, 

aleja Szajnowicza-Iwanowa, Massalskiego, Skrajna, Transportowców, Peryferyjna, Orląt 
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Lwowskich, Nowaka-Jeziorańskiego, Piłsudskiego, Marszałkowska, Targowa, 

Kaczorowskiego, Radiowa, Starodomaszowska, Romualda, Leszczyńska, Kryształowa.  

b. w zakresie od 5-10 dB: Warszawska; Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego; Domaszowska 

Sandomierska, Poleska, Witosa, Zagnańska, 1 Maja, Jagiellońska, Okrzei, Grunwaldzka; 

Ogrodowa; Tarnowska; Wrzosowa; Wojska Polskiego; Husarska; Marmurowa; 

Fabryczna; Za Walcownią; Łopuszańska; Skrzetlewska; Malików; Sikorskiego; Źródłowa; 

Szczecińska. 

c. w zakresie od powyżej 10 dB: Łódzka; Jesionowa; DK 74; Al. Solidarności; aleja IX 

Wieków Kielc; Krakowska; Ściegiennego. 

 

 

Rysunek 15 Mapa imisyjna hałasu kolejowego (poziom dzienno-wieczorowo-nocny) w Kielcach (2018). 

Źródło: Geoportal Kielce, data dostępu: 21.12.2021. 

 

Kolejnym opisywanym źródłem hałasu jest transport kolejowy. Przez teren Kielc przebiegają dwie 

główne linie kolejowe: linia kolejowa nr 8; linia kolejowa nr 61 oraz linia kolejowa nr 73, na której obecnie 

odbywa się ruch towarowy oraz w okresie wakacyjnym (w weekendy) realizowane są połączenia 

pasażerskie do Buska – Zdroju. 

Główny dworzec zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Żelaznej. Oprócz głównego dworca w 

mieście funkcjonują także przystanki kolejowe: Kielce Piaski, Kielce Białogon, Kielce Słowik, Kielce 

Herbskie i Kielce Ślichowice. Przez teren miasta przebiegają także dwie łącznice kolejowe: łącznica 
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kolejowa; łącznica kolejowa nr 568 (obecnie praktycznie nie użytkowana – nieuwzględniona w 

opracowaniu). Według z informacji uzyskanych na potrzeby Mapy Akustycznej miasta Kielce 2018 od 

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach, na terenie miasta Kielce nie występują linie kolejowe, 

po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie. 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego przekroczenia notuje się w następujących 

lokalizacjach (ulice): 

a. W zakresie od 0-5 dB: Stacyjna; Zagrodowa; Mielczarskiego; Towarowa; Kolberga. 

b. W zakresie od 5-10 dB: Chorzowska; Od Łódzkiej do 1 Maja; Od 1 Maja do Miłej; 

c. W zakresie powyżej 10 dB: Zagnańska. 

 

 

Rysunek 16 Mapa wrażliwości hałasowej obszarów na terenie Kielc. 

Źródło: Mapa Akustyczna Miasta Kielce 2018. 

 

Trzecie opisywane źródło hałasu to przemysł i gospodarka. Koncentracja obiektów przemysłowych i 

usługowych ma miejsce głównie w rejonach ulic: Zagnańskiej; Olszewskiego; Ściegiennego; Gen. Hauke-

Bosaka; Skrajnej. 
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Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu przemysłowego przekroczenia notuje się w 

następujących rejonach sąsiadujących z obiektami przemysłowymi, w sąsiedztwie których notuje się 

przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu: 

a. W zakresie od 0-5 dB: SHL Zakłady Wyrobów Metalowych S.A. – ul. Zagnańska; DELFO POLSKA 

S.A.; ul. Zagnańska; Złomhut / Złomrex Metal Sp. z o.o.; ul. Zagnańska; PSS "Społem", ul. Witosa; 

Koder Sp. z o. o., ul. Średnia; Effect Glass S. A., ul. Hauke Bosaka, Zakłady kamieniarskie w 

rejonie ul. Cedro-Mazur; Galeria Echo, ul. Swiętokrzyska, Elektrociepłownia Kielce, ul. 

Hubalczyków. 

b. W zakresie od 5-10 dB: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A., ul. Chorzowska; NSK 

Bearings Polska S.A., ul. Jagiellońska; Wytwórcza Spółdzielnia Pracy „Społem”, ul. 

Mielczarskiego; D.S. Smith Polska S.A., ul. Malików; Kaufland (przekroczenia wynikają z faktu, iż 

obiekt w całości znajduje się na obszarze określonym w mapie wrażliwości jako tereny 

zabudowy jednorodzinnej – przekroczenia nie obejmują mieszkańców, jedynie 

wspomniany teren). 

c. W zakresie powyżej 10 dB: Spółdzielnia Pracy Huta Szkła Sława, ul. Średnia (obszar 

przemysłowy z trzech stron otaczają bezpośrednio przylegające tereny mieszkaniowe 

jednorodzinne). 

 

Zgodnie z analizą tendencji zmian stanu akustycznego na podstawie Mapy Akustycznej z 2018, 

stwierdzono, że na terenie Kielc, od czasu pomiarów wzrosła ogólnie liczba osób narażonych na hałas 

w przedziałach do 65 dB (w przypadku hałasu drogowego do 70 dB), jednocześnie zmniejszyło się 

narażenie dla najwyższych poziomów hałasu. W przypadku hałasu drogowego oraz przemysłowego, 

jest to wynikiem uwzględnienia w obecnej mapie zdecydowanie większej ilości źródeł hałasu (więcej 

dróg, znacznie więcej obszarów przemysłowych). Skutkuje to większa powierzchnią obszarów 

narażonych na hałas jak i liczbą osób, których ten hałas dosięga. Dla hałasu kolejowego obserwuje się 

ogólny wzrost narażenia na hałas, co może być wynikiem pogorszenia jakości torowisk na terenie Kielc. 

W związku z powyższym porównanie map akustycznych jest miarodajne w określeniu tendencji zmian 

klimatu akustycznego, jedynie dla hałasu kolejowego. 

Na terenie miasta Kielce występują odcinki dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów 

rocznie, natomiast zgodnie z informacjami uzyskanymi od PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w 

Kielcach na terenie miasta Kielce nie występują linie kolejowe, po których przejeżdża ponad 30 000 

pociągów rocznie. Wyniki pomiarów wykonanych na tzw. przemysłowych źródłach hałasu w ostatnich 

latach, zgodnie z posiadanymi przez te podmioty decyzjami, w większości przypadków nie wykazały 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku.  

Podsumowując można stwierdzić, że klimat akustyczny miasta cechuje się dużymi zmianami w czasie, 

zależnymi od liczby i natężenia źródeł hałasu. Oprócz tego na podstawie powyższych zestawień wynika, 

że głównym źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenie Kielc są drogi. Hałas kolejowy i 

przemysłowy oddziałuje jedynie lokalnie, a liczba ludności narażonej na hałas jest relatywnie niewielka. 
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4.9. Problematyka osuwiskowa 

 

Projekt SOPO (system osłony przeciwosuwiskowej) uwzględniając warunki geologiczne jak i 

dotychczasowe obserwacje wytypował „predysponowane” do powstawania osuwisk obszary. Ponadto, 

w ramach tego projektu, w wyniku inwentaryzacji rozpoznano, udokumentowano i zaznaczono 

lokalizację osuwisk zarejestrowanych. Osuwiska zarejestrowane w mieście Kielce występują przy ulicy 

Aleksandrówka. 

Orientacyjną lokalizację osuwisk zarejestrowanych jak i występowanie obszarów „predysponowanych” 

do powstawania osuwisk oraz osuwiska i obszary zagrożone ruchami masowymi wyznaczonymi w III 

etapie realizacji projektu SOPO, przedstawiono na załączonej mapie. 

 

Rysunek 17 Osuwiska i obszary predysponowane do powstawania osuwisk wg SOPO. 

Źródło: Uchwała nr XXVII/377/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, dotyczącej opracowania „Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego”. 

 

4.10. Pola elektromagnetyczne   

 

Źródłami pól elektromagnetycznych na terenie miasta Kielce w 2017 r. były:  

▪ elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia: 220kV, 110 kV oraz GPZ i stacje 

transformatorowe WN i SN; 

▪ stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej i inne tego typu; 

▪ stacja nadawcza programów telewizyjnych; 

▪ stacje nadawcze programów radiowych. 

 

Przez obszar miasta Kielce przebiega linia 220 kV relacji Kielce-Kielce Piaski o długości 3,611 km oraz 

13 linii 110 kV o łącznej długości 111,9 km. Ponadto na jego terenie funkcjonuje jeden główny punkt 

zasilania GPZ 220/110 kV zlokalizowany w północnej części miasta tj.: GPZ Piaski. Drugi GPZ, który zasila 
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Kielce (GPZ Radkowice) położony jest poza granicami administracyjnymi miasta. Również w obrębie 

Kielc zlokalizowanych jest 10 stacji transformatorowych 110kV/SN, w tym dwie należące do 

przedsiębiorstw przemysłowych (wg Aktualizacji założeń...). Wg informacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Skarżysko-Kamienna pozostałe 8 głównych punktów zasilania to: GPZ EC Kielce (110/6 kV) oraz 7 GPZ 

110/15 kV: Kielce-Karczówka, Kielce-Niewachlów, Kielce-Południe, Kielce-Północ, Kielce-Wschód, KZWM 

oraz Kielce-Piaski o łącznej mocy 328 MVA. Badania natężenia pół elektromagnetycznego i 

magnetycznego o częstotliwość 50 MHz wykonane zostały na stacji Kielce-Piaski przez WIOŚ w Kielcach 

w 2007 r. Uzyskane wyniki nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomów pól 

elektromagnetycznych (wg PGE Dystrybucja S.A., Oddział Skarżysko-Kamienna). 

 

 

Rysunek 18. Lokalizacja funkcjonujących na terenie Kielc stacji bazowych, telewizyjnych, radiowych oraz przebieg linii radiowych. 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku. 
 

Badania poziomu pól elektromagnetycznych od liniowych źródeł promieniowania nie były prowadzone 

na terenie miasta. Pomiary pól elektromagnetycznych, na podstawie art. 122 a ustawy z dnia 27  

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) dla 

instalacji, jakimi były napowietrzne linie elektroenergetyczne nie były wymagane (wg PGE  

Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna). Należy jednak zaznaczyć, że linie wysokiego napięcia 

ograniczają wykorzystanie gospodarcze terenów położonych w rejonie ich przebiegu tj. dla linii 110 kV 

ograniczenia występują w pasach o szerokości 19 m od osi linii oraz 25 m od osi dla linii 220 kV.  

Pozostałą infrastrukturę elektroenergetyczną na terenie miasta Kielce, będącą w eksploatacji PGE  

Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna stanowiły:  

▪ rozdzielnie sieciowe SN/SN – 4 szt.; 
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▪ stacje transformatorowe SN/nN – 698 szt.; 

▪ długość linii napowietrznych SN – 114 km; 

▪ długość linii kablowych SN – 401 km; 

▪ długość linii napowietrznych nN – 408 km; 

▪ długość linii kablowych nN – 738 km. 

Drugim źródłem pól elektromagnetycznych na terenie miasta są stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Promieniowanie elektromagnetyczne generowane jest przez anteny stacji podczas ich pracy, a 

częstotliwość emitowanych pól wynosi maksymalnie 2100 GHz.  

Na terenie miasta Kielce zlokalizowanych było 15 stacji radiowych. Według danych UKE, przez teren 

miasta Kielce w 2017 r. przebiegały 641 linie radiowe systemów służby stałej typu punkt - punkt 

stosowane do celów komunikacji bezprzewodowych pracujących w paśmie 7 - 38 GHz. 

Wykorzystywane były m.in. do połączenia stacji bazowych telefonii komórkowej z infrastrukturą 

operatorów lub do transmisji danych – sieć Internet, sieci wewnętrzne pomiędzy centralą i oddziałami.  

Stan środowiska miasta Kielce, w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych oceniany jest na 

podstawie badań jakie są przeprowadzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Kielcach. Badania te wykonywane są w cyklu 3-letnim w tych samych punktach pomiarowych, zgodnie 

z zasadami Państwowego Monitoringu Środowiska (opracowanymi na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 

badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r.Nr 221, poz. 1645).  

W 2017 r. pomiary prowadzone były w pięciu punktach pomiarowym na terenie miasta Kielce: Park miejski 

(obok popiersia Stefana Żeromskiego), Osiedle Podkarczówka ul. Krzemionkowa 1 (obok Zespołu Szkół im. 

H. ul. Wapiennikowa 6 (parking przy ulicy)Sienkiewicza), Os. Herby ul. Helenówek 2 (skwer na rogu z ul. 

Skrzetlewską) oraz ul. Żniwna (pętla autobusowa ZTM) w przedziale częstotliwości 0,1-3 000 MHz.  

Uzyskane wyniki (odpowiednio dla badanych miejsc: 0,11 V/m; 0,05 V/m; 0,34 V/m; 0,28 V/m i 1,83 V/m) 

nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych (dla miejsc 

dostępnych dla ludności w przedziale częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz ) tj. wartości 7 V/m 

określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883). W tych samych punktach 

pomiary zostały wykonane w 2014 r., a ich wyniki prezentowały się odpowiednio: 0,68 V/m; 0,15 V/m; 

0,15 V/m; 0,31 V/m; 1,65 V/m i nie wykazały, tak jak w 2017 r. przekroczeń (www.kielce.pios.gov.pl).  

W latach 2015-2016 na terenie miasta wykonywane były również pomiary poziomów pól 

elektromagnetycznych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. W 2015 r. 

punkty pomiarowe zlokalizowane były w następujących miejscach: Os. Ślichowice - ul. Kazimierza 

Wielkiego 79, Os. Uroczysko - ul. Struga 1, ul. Sienkiewicza 28 (róg z ul. Dużą), Os. Barwinek - 

ul. Barwinek 5; Os. Białogon - ul. Górników Staszicowskich 22A. Natomiast w 2016 r. na Placu Targowym 

(KSM) oraz na osiedlach: Os. Bocianek, Os. Sady, Os. Na Stoku i Os. Jagiellońskie. Zarówno w roku 2015 

jak i 2016 wg informacji WIOŚ w Kielcach nie wykazano przekroczeń wartości dopuszczalnej poziomów 

pól elektromagnetycznych na terenie miasta.6 

 

 

6 Program Ochrony Środowiska 2018-2022 
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4.11. Flora i fauna 

 

W Kielcach z powodu dużego zróżnicowania uwarunkowań przyrodniczych rozpoznajemy tu bogactwo 

naturalnych oraz półnaturalnych zespołów i zbiorowisk roślinnych z towarzyszącymi im zbiorowiskami 

wykazującymi cechy pośrednie. 

W granicach administracyjnych Kielc dominują zbiorowiska siedlisk ruderalnych związanych z 

zabudową oraz zbiorowiska chwastów polnych. Znaczący udział mają również zespoły roślinności 

murawowej i ziołoroślowej związane z dolinami rzecznymi. Duże znaczenie ekologiczne i krajobrazowe 

spełniają zbiorowiska leśne. W obrębie lasów otaczających obszary zabudowane Kielc z trzech stron tj. 

od południa i północy a także od zachodu, wyróżnia się 5 klas fitocenoz. Lasy te stanowią jedynie 

niewielkie fragmenty większych kompleksów znajdujących już poza jego granicami administracyjnymi, 

ale wywierającymi pozytywny wpływ na funkcjonowanie systemu przyrodniczego całego miasta.  

Stopień i charakter degradacji lasów jest uwarunkowany w znacznej mierze ich przestrzennym 

rozmieszczeniem. Najmniejsze zagrożenia występują w zwartym kompleksie leśnym w południowej 

części miasta. Na pozostałym obszarze nie tworzą one już tak zwartych powierzchni i są narażone na 

oddziaływanie niskiej emisji zanieczyszczeń oraz linii kolejowych i dróg kołowych (zanieczyszczenia 

komunikacyjne, wzrost wilgotności gruntu powyżej nasypów i przepustów drogowych w dolinach, 

przeszkody terenowe dla zwierząt), a to obniża ich odporność na antropopresję oraz zagrożenia 

biotyczne i abiotyczne. 

Na terenie Kielc stwierdzono występowanie7: 

• 235 gatunków porostów,  

• 92 gatunki mchów, 

• 98 gatunków roślin naczyniowych. 

Zgodnie opracowaniem ekofizjograficznym miasta Kielce należy wskazać na następujące, rzadkie i 

podlegające szczególnej ochronie gatunki roślin: 

1. Skrzypy: 

• Equisetum variegatum (skrzyp pstry). 

2. Paprotniki: 

• Ophioglossum vulgatum (nasięźrzał pospolity); 

• Dryopteris cristata (nerecznica grzebieniasta). 

 

3. Okrytonasienne: 

• Cypripedium calceolus (obuwik pospolity); 

• Epipogium aphyllum (storzan bezlistny); 

• Scorzonera purpurea (wężymord stepowy); 

• Pulsatilla vernalis (sasanka wiosenna); 

• Pulsatilla pratensis (sasanka łąkowa); 

• Pulsatilla patens (sasanka otwarta); 

• Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny); 

 

 

7 http://www.um.kielce.pl/walory-przyrodnicze-kielc/ 

http://www.um.kielce.pl/walory-przyrodnicze-kielc/
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• Iris sibirica (kosaciec syberyjski); 

• Gladiolus imbricatus (mieczyk dachówkowaty); 

• Epipogium aphyllum (storzan bezlistny); 

• Corallorhiza trifida (żłobik koralowy); 

• Cimicifuga europaea (pluskwica europejska); 

• Cerasus fruticosa (wiśnia karłowata); 

• Carlina acaulis (dziewięćsił bezłodygowy); 

• Carex limosa (turzyca bagienna); 

• Carex davalliana (turzyca Davalla); 

• Allium ursinum (czosnek niedźwiedzi). 

Występowanie gatunków roślin objętych ochroną gatunkową skoncentrowane jest głównie na 

zachodnich i południowo – zachodnich obrzeżach Kielc. 

W systemie przyrodniczym miasta Kielce, pomimo silnej antropopresji w jej centralnej części, można 

wyodrębnić lokalne korytarze i węzły ekologiczne, które dają schronienie i umożliwiają migrację 

gatunków, osobników, a nawet pól genowych. Rolę korytarzy spełniają doliny wraz z rzekami oraz 

zalesione pasma górskie, zaś węzłów – obszary m.in. Doliny Białogońskiej, przełomu rzeki Bobrzy, 

rejonu zbiornika wodnego w Mójczy na Lubrzance. 

Także zróżnicowanie fauny w granicach administracyjnych Kielc można wyróżnić jako bogate. Na 

terenie Kielc stwierdzono występowanie8: 

• 40 gatunków ssaków, m.in. gatunki rzadkie takie jak: nocek duży, nocek wąsatek czy borowiec wielki. 

• 216 gatunków ptaków, , m.in. gatunki rzadkie takie jak podgorzałka, dzięcioł zielonosiwy czy 

pliszka górska.  

• 6 gatunków gadów, 

• 80 gatunków motyli dziennych,  

• 20 gatunków ryb.9 

Wyniki badań ichtiofaunistycznych wód powierzchniowych Kielc (Silnica, Sufraganiec, Zajączkowa 

Struga, Zalew Kielecki) przedstawiono w „Raporcie z badań monitoringowych ryb…” (Nowak, Popek 

2010). Zidentyfikowano w nich 20 gatunków ryb, w tym karpiowate, okoniowate, kozowate, 

ciernikowate, przylgowate, szczupakowate i miętusowate. Dodatkowo stwierdzono obecność minoga 

ukraińskiego i raka. W świetle przeprowadzonych badań monitoringowych stwierdzono zaskakująco 

wysoką bioróżnorodność ichtiofauny kieleckich cieków i zbiorników. Przebadane ryby nie wykazywały 

przekroczeń zawartość metali ciężkich, które mieszczą się w normach Unii Europejskiej. Spośród 

występujących na terenie Kielc gatunków płazów należy wskazać na występowanie na terenie a terenie 

piaszczystych uskoków Karczówki nielicznego na terenie Polski gatunku ropuchy paskówki (Bufo 

calamita). Gady reprezentowane są przez główne gatunki występujące w Polsce, z tym, że, jak wynika z 

opracowania ekofizjograficznego, na skałkach wśród roślinności kserotermicznej na zboczu Góry 

Stokowej odłowiono 1 osobnika gniewosza plamistego (Coronella austriaca). Gniewosz jest gatunkiem 

objętym ochroną czynną i strefową 100/500m.10 

 

 

8 http://www.um.kielce.pl/walory-przyrodnicze-kielc/ 
9 Raport Stan Środowiska Kielc, 2012. 

10 Stan środowiska Kielc, Urząd Miasta Kielce 2012 

http://www.um.kielce.pl/walory-przyrodnicze-kielc/
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4.12. Formy ochrony przyrody 

 

Osnowę przyrodniczą Kielc stanowią lasy i tereny otwarte otaczające pierścieniem zabudowę centrum 

miasta, oraz zlokalizowane wśród obszarów zabudowanych tereny zieleni urządzonej – parki/zieleńce. 

Lesistość Kielc wynosi ok. 20%. Lasy w Kielcach zajmują łączną powierzchnię ok. 23 km2 (przeważają 

lasy publiczne, lasów prywatnych jest tylko 364 ha). Kielce charakteryzuje wysoka różnorodność 

biologiczna i występowanie bardzo dużej rozmaitości siedlisk i zbiorowisk roślinnych: od torfowisk i 

wilgotnych łąk, poprzez różne zbiorowiska leśne do sucholubnych muraw i zarośli. Ponad 60% 

powierzchni Kielc objętych jest różnymi formami ochrony przyrody. Znaczna część z nich to zasoby 

przyrody nieożywionej11. 

 
Rysunek 19 Formy ochrony przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, Natura 2000) w granicach miasta Kielce 

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 

 

 

11 Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/351/2019 Rady Miasta Kielce z 

dnia 17 października 2019 r. 
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Rysunek 20 Formy ochrony przyrody (zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytki ekologiczne, stanowiska 

dokumentacyjne, obszary chronionego krajobrazu) w granicach miasta Kielce 

źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 

 

W granicach miasta Kielce znajdują się dwa obszary Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 

260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH260014 Dolina Bobrzy. 

Ich charakterystyki dokonano na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 

(crfop.gdos.gov.pl, dostęp 12.2021r.). 

4.12.1. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

Specjalny obszar ochrony NATURA2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie znajduje się w woj. 

świętokrzyskim; w powiecie Kielce, w gminie Kielce; w powiecie kieleckim w gminach Łopuszno, Chęciny, 

Nowiny, Piekoszów; w powiecie włoszczowskim, w gminie Krasocin, w powiecie jędrzejowskim, w 

gminach Małogoszcz, Sobków. Jest chroniony od 01.03.2011 r. Zajmuje powierzchnię 8616,4600 ha. 

Nadzór nad obszarem sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach. Należy do 
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kontynentalnego regionu biogeograficznego. Obszar obejmuje fragment górotworu świętokrzyskiego. 

W północnej i centralnej części obszaru przeważają pasma wzniesień, porozdzielane rozległymi 

obniżeniami dolin. Ostoja charakteryzuje się urozmaiconą morfologią i zróżnicowanym pokryciem 

roślinnym. Na szczególną uwagę zasługują obszary krasowe związane z występowaniem skał 

węglanowych. Procesy krasowe widoczne na powierzchni, doprowadziły do utworzenia jaskiń wewnątrz 

górotworu. Szata roślinna charakteryzuje się bogactwem i dużym zróżnicowaniem. Wśród siedlisk 

leśnych występują bory sosnowe i mieszane, dąbrowy, grądy, olsy i łęgi. Na stromych zboczach 

wzniesień i w kamieniołomach utrzymują się murawy kserotermiczne, a w dolinach łąki i pola uprawne. 

Na terenie obszaru znajduje się krasowa jaskinia Raj utworzona w wapieniach środkowego dewonu, z 

naciekami i namuliskami zawierającymi kości zwierząt oraz narzędzia kamienne. Długość jej korytarzy 

wynosi ok. 240 m, w tym udostępnione do zwiedzania ok. 180. Wokół jaskini znajdują się tereny 

porośnięte borem mieszanym. Ostoja zabezpiecza obszary o nieprzeciętnych walorach 

krajobrazowych - duże nagromadzenie różnych form geomorfologicznych. Formom tym towarzyszą 

interesujące typy siedlisk naturowych i innych. 

Siedliska występujące na opisywanym obszarze, zgodnie z wykazem ze standardowego formularza 

danych dla OSO, zostały zaprezentowane w tabeli 9.  

Tabela 9 Typy siedlisk na obszarze PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

Kod siedliska Typ siedliska 

2330 
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa (Corynephorus 

canescens), mietlica (Agrostis)) 

3130 
brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z 

Cl. Littorelletea uniflorae, Cl. Isoeto-Nanojuncetea 

3140 
twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami 

ramienic Charetea ssp. 

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All. Koelerion glaucae) 

6210 

murawy kserotermiczne (Cl. Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z 

ważnymi stanowiskami storczyków 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

7140 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 

8210 wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami O. Potentilletalia caulescentis 

8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

9150 ciepłolubne buczyny storczykowe (SubAll. Cephalanthero-Fagenion) 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

9180 
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (All. Tilio platyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

91D0 
bory i lasy bagienne (Ass. Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, 

Ass. Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris, Ass. Pino mugo-Sphagnetum, 
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Kod siedliska Typ siedliska 

Ass. Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 

borealne) 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe – siedlisko 

przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

91I0 ciepłolubne dąbrowy (O. Quercetalia pubescenti-petraeae) 

91P0 wyżynny jodłowy bór mieszany (Ass. Abietetum polonicum) 

91T0 
sosnowy bór chrobotkowy (Ass. Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać 

Ass. Peucedano-Pinetum) 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG 

zostały zestawione w tabeli 10.  

Tabela 10 Gatunki występujące na obszarze N2000 PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

Kod Gatunek 

4068 Adenophora lilifolia (Dzwonecznik wonny) 

4056 Anisus vorticulus  (Zatoczek łamliwy) 

1308 Barbastella barbastellus (Mopek) 

1188 Bombina bombina (Kumak nizinny) 

1337 Castor fiber (Bóbr europejski) 

1065 Euphydryas aurinia (Przeplatka aurinia) 

1096 Lampetra planeri (minóg strumieniowy) 

1355 Lutra lutra (Wydra) 

1060 Lycaena dispar (Czerwonżyk nieparek) 

1323 Myotis bechsteinii (Nocek Bechsteina) 

1324 Myotis myotis (Nocek duży) 

1037 Ophiogomphus cecilia (Trzepla zielona) 

6177 Phengaris teleius (Modraszek telejus) 

1477 Pulsatilla patens (Sasanka otwarta) 

1166 Triturus cristatus (Traszka grzebieniasta) 

1032 Unio crassus (Skójka gruboskorupowa) 

1014 Vertigo angustior (Poczwarówka zwężona) 

1016 Vertigo moulinsiana (Poczwarówka jajowata) 

 

Tabela 11 przedstawia zidentyfikowane presje oraz zagrożenia dla Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

Tabela 11 Zagrożenia dla SOO PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

Presja 

Kod Sektor gospodarczy Oznaczenie 

A01 

Rolnictwo 

Uprawa 

A07 

stosowanie biocydów, 

hormonów i  

substancji chemicznych 

C01.01.01 

Górnictwo, wydobywanie 

surowców i  

produkcja energii 

kamieniołomy piasku i żwiru 
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Presja 

Kod Sektor gospodarczy Oznaczenie 

D01.02 
Transport i sieci 

komunikacyjne 
drogi, autostrady 

E01.02 

Urbanizacja, budownictwo 

mieszkaniowe i handlowe 

ciągła miejska zabudowa 

E03.01 

pozbywanie się odpadów 

z gospodarstw domowych / 

obiektów rekreacyjnych 

G01 

Ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez 

działalność człowieka 

Sporty i różne formy 

czynnego wypoczynku, 

rekreacji, uprawiane w 

plenerze 

H04 Zanieczyszczenia 

Zanieczyszczenie powietrza, 

zanieczyszczenia 

przenoszone drogą 

powietrzną 

J01 
Modyfikacje systemu 

naturalnego 
pożary i gaszenie pożarów 

K02 

Biotyczne i abiotyczne 

procesy naturalne (z 

wyłączeniem katastrof 

naturalnych) 

Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

 

Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik Urzędowy Województwa 

Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 1478] oraz zmodyfikowano Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie 

PLH260041 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. Poz. 3281]. 

W aktach tych zidentyfikowano szczegółowo istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze NATURA 2000 (Załącznik nr 3) oraz 

wyznaczono cele działań ochronnych (Załącznik nr 4). Lokalizację obszarów wdrażania działań 

ochronnych stanowi załącznik 5 – mapa poglądowa.  

Wynika z niej, że w granicach administracyjnych miasta Kielce znajdują się płaty siedlisk: 

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

• 91P0 Wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum) 

• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

• 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) 

Szczegółowe zagrożenia dla siedlisk znajdujących się w obszarze miasta Kielce przedstawiono w tabeli 

12 natomiast cele działań ochronnych w tabeli 13. 
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Tabela 12 Wyciąg z Załącznika nr 3 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 

listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. Poz. 3281] 

Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

istniejące 

Zagrożenia 

potencjalne 
Opis zagrożenia 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski 

i subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

B02.01 Odnawianie 

lasu po wycince 

(Nasadzenia) 

B02.02. Wycinka 

lasu B02.04 

Usuwanie 

martwych i 

umierających 

drzew 

B07 Inne rodzaje 

praktyk leśnych 

(wycinanie 

starszych 

drzewostanów) 

Wiele grądów na tym terenie 

zostało zastąpionych przez 

sztuczne drzewostany sosnowe. 

Współcześnie proces ubytku 

areału grądów został w znacznym 

stopniu zahamowany. 

Współczesna gospodarka leśna 

nie zastępuje też już grądów 

zupełnie obcymi siedliskowo 

drzewostanami. Wciąż jednak, 

przynajmniej w niektórych 

regionach, utrzymuje się 

tendencja do preferowania sosny 

(ew. świerka) i zawyżania jej 

udziału w składzie gatunkowym 

drzewostanu. W całym zasięgu 

grądów subkontynentalnych 

podobne tendencje ma 

gospodarka leśna także w 

stosunku do dębu, a w Polsce 

południowej także do buka i jodły. 

Gatunki te mają w całej Krainie 

Świętokrzyskiej silną pozycję przez 

ciągłe ich preferowanie w lasach 

gospodarczych. Wciąż utrzymuje 

się też praktyka, by do składu 

gatunkowego grądów na siedlisku 

lasu mieszanego obligatoryjnie 

wprowadzać sosnę. 

Nieuchronnym skutkiem 

gospodarki leśnej są też zmiany 

jakościowe: upraszczanie 

struktury wiekowej i przestrzennej 

grądów. 

91P0 Wyżynny 

jodłowy bór 

mieszany 

(Abietetum 

polonicum) 

B02.01 Odnawianie 

lasu po wycince 

(nasadzenia); 

B02.02. Wycinka 

lasu; B07 Inne 

rodzaje praktyk 

leśnych (wycinanie 

starszych 

drzewostanów) 

przenoszone drogą 

powietrzną; I02 

H04 

Zanieczyszczenie 

powietrza, 

zanieczyszczenia 

W chwili obecnej 

najpoważniejszym zagrożeniem 

byłaby zmiana zasad hodowli i 

użytkowania lasu, która 

pozwoliłaby na prze 

eksploatowanie drzewostanów 

jodłowych. Potencjalnym 

zagrożeniem jest zwiększenie 

poziomu zanieczyszczeń 

atmosfery, na które jodła jest 

szczególnie wrażliwa, a także 
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Przedmiot ochrony 
Zagrożenia 

istniejące 

Zagrożenia 

potencjalne 
Opis zagrożenia 

Problematyczne 

gatunki rodzime 

obserwowane wcześniej gradacje 

zwójek jodłowych. Zagrożeniem 

jest również nadmierne 

prześwietlenie drzewostanów i 

postępujące za tym zakrzewienie 

runa, polegające na ekspansji 

malin i jeżyn. Także ekspansja bzu 

czarnego i koralowego może 

powstrzymać właściwy rozwój 

podrostów i nalotów jodłowych. 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe 

(Salicetum 

albofragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

B02.01 Odnawianie 

lasu po wycince 

(Nasadzenia) 

B02.02. Wycinka 

lasu B07 Inne 

rodzaje praktyk 

leśnych (wycinanie 

starszych 

drzewostanów) 

E03.01 Pozbywanie 

się odpadów z 

gospodarstw 

domowych/ 

obiektów 

rekreacyjnych I01 

Nierodzime gatunki 

zaborcze J02 

Spowodowana 

przez człowieka 

zmiana stosunków 

wodnych 

- 

Głównym zagrożeniem dla 

siedliska jest zmiana stosunków 

wodnych i niewłaściwa 

gospodarka leśna - w 

szczególności nadmierne 

prześwietlanie oraz wprowadzanie 

obcej siedliskowo sosny oraz obce 

gatunki. Ponadto zagrożeniem są 

dzikie wysypiska śmieci 

9110 Kwaśne 

buczyny 

(LuzuloFagetum) 

B02 Gospodarka 

leśna i plantacyjna i 

użytkowanie lasów i 

planacji B07 Inne 

rodzaje praktyk 

leśnych B02.04 

Usuwanie 

martwych i 

umierających 

drzew K02.03 

Eutrofizacja 

(naturalna) 

 

Siedlisko w ostoi ma marginalne 

znaczenie. Zidentyfikowano tylko 

kilka niewielkich płatów. 

Zagrożeniem dla buczyn może 

być, obserwowany w ostatnich 

latach, proces „zamierania buka”, 

powszechny w całym polskim 

zasięgu tego gatunku, a mający 

prawdopodobnie złożoną 

etiologię. Na zamieranie 

najbardziej podatne są 

drzewostany prześwietlone i 

przerzedzone, np. po wykonanych 

cięciach rębnych rębni częściowej. 
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Tabela 13 Wyciąg z Załącznika nr 4 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 

listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014 r. Poz. 3281] 

Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

Osiągnięcie wskaźnika martwe drewno leżące lub stojące na poziomie co 

najmniej U1. 

- Uzupełnienie wiedzy o przedmiocie ochrony. 

91P0 Wyżynny jodłowy 

bór mieszany 

(Abietetum polonicum) 

Uzyskanie zwarcia luźnego i przerywanego koron drzew na poziomie 

nieprzekraczającym 60%. 

- Uzupełnienie wiedzy o przedmiocie ochrony. 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum 

albo-fragilis, 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

Utrzymanie wskaźnika martwe drewno leżące lub stojące na poziomie co 

najmniej U1. 

- Prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ochrony siedliska. 

9110 Kwaśne buczyny 

(Luzulo-Fagetum) 

Utrzymanie struktury drzewostanu na poziomie U1. 
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Rysunek 21 Wycinek mapy lokalizacji obszarów wdrażania działań ochronnych dla przedmiotów ochrony w obszarze 

Natura 2000 PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie w granicach miasta Kielce, arkusz 5 

źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik 

Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 1478] 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

60 

 

Rysunek 22 Wycinek mapy lokalizacji obszarów wdrażania działań ochronnych dla przedmiotów ochrony w obszarze 

Natura 2000 PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie w granicach miasta Kielce, arkusz 6 

źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie PLH260041 [Dziennik 

Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 1478] 

 

4.12.2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 260014 Dolina Bobrzy 

Specjalny obszar ochrony NATURA2000 Dolina Bobrzy znajduje się w woj. świętokrzyskim; w powiecie 

Kielce, w gminie Kielce; w powiecie kieleckim w gminach Strawczyn, Piekoszów, Miedziana Góra. Zajmuje 

powierzchnię 618,22 ha. Nadzór nad obszarem sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Kielcach. Należy do kontynentalnego regionu biogeograficznego. Dolina rzeki stanowi ważny korytarz 

ekologiczny, jest najdłuższym dopływem Czarnej Nidy. Ochroną w formie obszaru Natura 2000 objęty 

został środkowy odcinek doliny rzeki Bobrzy wraz z ujściem Sufragańca oraz przylegające od wschodu 

części wzniesień Pasma Kadzielniańskiego (Stokowa Góra, Góra Marmurek, Góra Brusznia). Teren ostoi 

charakteryzuje się dość znacznym zróżnicowaniem krajobrazu, zwłaszcza w południowo-wschodniej 

części obszaru z wzniesieniami Pasma Kadzielniańskiego. W szacie roślinnej obszaru dominują 

zbiorowiska półnaturalne – łąkowe i murawowe. Sama rzeka w znacznej mierze nosi ślady uregulowania, 

jednak miejscami zachowały się małe starorzecza. W dolinie występują niewielkie fragmenty zbiorowisk 

łęgowych. Lasy nie pokrywają większych powierzchni i zlokalizowane są głównie na pasmach wzniesień. 

Są to w przeważającej części sztuczne sośniny i bory mieszane z bardzo bogatym runem. Zbiorowiska te 

fragmentarycznie występują na siedliskach świetlistej dąbrowy i grądu. W przeszłości m.in. na Górze 

Bruszni wydobywano rudy srebra i ołowiu czego pozostałością są liczne ślady wyrobisk, zapadliska 

i zagłębienia. U podnóża Stokowej Góry występują źródła szczelinowo-krasowe.  
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Siedliska występujące na opisywanym obszarze, zgodnie z wykazem ze standardowego formularza 

danych dla OSO, zostały zaprezentowane w tabeli 14.  

Tabela 14 Typy siedlisk na obszarze PLH 260014 Dolina Bobrzy 

Kod siedliska Typ siedliska 

2330 
wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (szczotlicha siwa 

(Corynephorus canescens), mietlica (Agrostis)) 

3150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami 

z Nympheion, Potamion 

3260 
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis) 

3270 
Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention 

p.p. 

6120 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (All. Koelerion glaucae) 

6210 

murawy kserotermiczne (Cl. Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy  

z Asplenion septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy 

z ważnymi stanowiskami storczyków 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 

7140 
torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością 

z Cl. Scheuchzerio-Caricetea nigrae) 

9170 
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

91E0 

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)  

i olsy źródliskowe – siedlisko przyrodnicze o znaczeniu priorytetowym 

91I0 ciepłolubne dąbrowy (O. Quercetalia pubescenti-petraeae) 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG 

zostały zestawione w tabeli 15.  

Tabela 15 Gatunki zwierząt występujące na obszarze N2000 PLH 260014 Dolina Bobrzy 

Kod Gatunek 

4068 Adenophora lilifolia (Dzwonecznik wonny) 

1337 Castor fiber (Bóbr europejski) 

1149 Cobitis taenia (koza pospolita) 

1065 Euphydryas aurinia (Przeplatka aurinia) 

1096 Lampetra planeri (minóg strumieniowy) 

1355 Lutra lutra (Wydra) 

1060 Lycaena dispar (Czerwonżyk nieparek) 

1037 Ophiogomphus cecilia (Trzepla zielona) 

1477 Pulsatilla patens (Sasanka otwarta) 

1166 Triturus cristatus (Traszka grzebieniasta) 

 

Tabela 16 przedstawia zidentyfikowane presje oraz zagrożenia dla Specjalnego Obszaru Ochrony 

Siedlisk PLH 260014 Dolina Bobrzy. 
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Tabela 16 Zagrożenia dla SOO PLH 260014 Dolina Bobrzy. 

Presja 

Kod Sektor gospodarczy Oznaczenie 

A01 Rolnictwo Uprawa  

B02.02 Leśnictwo Wycinka lasu 

C01.01.01 

Górnictwo, wydobywanie 

surowców i produkcja 

energii 

kamieniołomy piasku i żwiru 

D01.01 
Transport i sieci 

komunikacyjne 

ścieżki, szlaki piesze, szlaki 

rowerowe 

E01 

Urbanizacja, budownictwo 

mieszkaniowe i handlowe 

Tereny zurbanizowane, 

tereny zamieszkane 

E02.02 składowisko przemysłowe 

E03 Odpady, ścieki 

G02 

Ingerencja i zakłócenia 

powodowane przez 

działalność człowieka 

infrastruktura sportowa i 

rekreacyjna 

J02.01 
Modyfikacje systemu 

naturalnego 

Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie - 

ogólnie 

K02.03 
Biotyczne i abiotyczne 

procesy naturalne (z 

wyłączeniem katastrof 

naturalnych) 

Ewolucja biocenotyczna, 

sukcesja 

K02.04 Zalewanie - modyfikacje 

 

Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLH260014 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 

z 2014r. Poz. 1415]oraz zmodyfikowano Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Kielcach z dnia 25 listopada 2014r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLB260014 [Dziennik Urzędowy Województwa 

Świetokrzyskiego z 2014r. Poz. 3282].  

W aktach tych zidentyfikowano szczegółowo istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania 

właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w obszarze NATURA 2000 (Załącznik nr 3) oraz 

wyznaczono cele działań ochronnych (Załącznik nr 4). Lokalizację obszarów wdrażania działań 

ochronnych stanowi załącznik 5 – mapa poglądowa. Wynika z niej, że w granicach administracyjnych 

miasta Kielce znajdują się płaty siedlisk: 

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinosoincanae) i olsy źródliskowe 

• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

• 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis) 
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• 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion pallentis) 

• 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescentis petraeae) 

• 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 

Jak i występuje tu gatunek 1060 Lycaena dispar – czerwończyk nieparek. 

Szczegółowe zagrożenia dla siedlisk znajdujących się w obszarze miasta Kielce przedstawiono w tabeli 

17 natomiast cele działań ochronnych w tabeli 18. 

Tabela 17 Wyciąg z Załącznika nr 3 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 

listopada 2014r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Bobrzy PLB260014 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 3282] 

Przedmiot ochrony Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 

9170 Grąd 

środkowoeuropejski i 

subkontynentalny 

(Galio-Carpinetum, 

Tilio-Carpinetum) 

B02.01 Odnawianie 

lasu po wycince 

(nasadzenia 

niezgodne z 

siedliskiem). B02.06 

Przerzedzenie 

warstwy drzew. 

B02.04 Usuwanie 

martwych i 

umierających drzew. 

B07 Inne rodzaje 

praktyk leśnych 

(wycinanie starszych 

drzewostanów). 

D01 Drogi, ścieżki i 

drogi kolejowe (szlaki 

zrywkowe).G05.01 

Wydeptywanie, 

nadmierne 

użytkowanie. 

Gospodarcze 

wykorzystywanie tego typu 

fitocenoz wpływa na 

zwiększenie 

prześwietlenia, w 

rezultacie czego wkraczają 

gatunki światłolubne, 

zmienia się fizjonomia 

zbiorowiska. 

Konsekwencją 

nadmiernego odmładzania 

drzewostanów jest deficyt 

roślin i zwierząt 

związanych z 

mikrobiotopami starych i 

martwych drzew, a także 

rozkładającego się 

drewna. Płaty wykazujące 

cechy naturalności są 

skrajną rzadkością. 

Obserwuje się ekspansję 

jeżyn oraz innych 

światłolubnych gatunków, 

których rezerwuarem są 

szlaki zrywkowe drewna. 

Niekorzystnym zjawiskiem 

jest także częste 

występowanie sosny oraz 

wprowadzanie w 

odnowieniach 

zwiększonego udziału 

buka i jodły 

*91E0 Łęgi 

wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe 

(Salicetum 

albofragilis, 

B02 Gospodarka 

leśna i plantacyjna i 

użytkowanie lasów i 

planacji. B02.06 

Przerzedzenie 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych. J02.05 

Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – 

Zagrożeniem dla tego 

siedliska jest mała 

powierzchnia 

poszczególnych płatów 

oraz prześwietlenie 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 

Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-

incanae) i olsy 

źródliskowe 

warstwy drzew. 

J02.01 Zasypywanie 

terenu, melioracje i 

osuszanie – ogólnie. 

ogólnie. G05.01 

Wydeptywanie, 

nadmierne 

użytkowanie. B02.06 

Przerzedzenie warstwy 

drzew. B02.04 

Usuwanie martwych i 

umierających drzew. 

B07 Inne rodzaje 

praktyk leśnych 

(wycinanie starszych 

drzewostanów). E03.01 

Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych/obiektów 

rekreacyjnych. H01 

Zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych). 

G05.04 Wandalizm. 

J02.12 Tamy, wały, 

sztuczne plaże - 

ogólnie. I01 Obce 

gatunki inwazyjne I02 

Problematyczne 

gatunki rodzime 

boczne w wyniku czego 

stwarzane są korzystne 

warunki dla gatunków 

światłożądnych np. jeżyn 

91I0 Ciepłolubne 

dąbrowy (Quercetalia 

pubescentis 

petraeae) 

A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu. B02 

Gospodarka leśna i 

plantacyjna i 

użytkowanie lasów i 

plantacji. B02.01 

Odnawianie lasu po 

wycince 

(nasadzenia). G01 

Sporty i inne 

formyczynnego 

wypoczynku/rekreacji 

uprawiane w 

plenerze. G01.03 

Pojazdy 

zmotoryzowane 

(nadmierna 

penetracja). G05.04 

Wandalizm. K02.01 

Zmiana składu 

- 

Obok istotnych zagrożeń 

wynikających z 

niewłaściwej gospodarki 

leśnej (wprowadzanie 

dużego udziału w 

nasadzeniach jodły i buka) 

i zmian sukcesyjnych 

wynikających z braku 

ekstensywnego 

użytkowania, zagrożeniem 

dla siedliska są uprawiane 

tu sporty motorowe, jak 

również presja turystyczna 

połączona z nielegalnym 

pozyskiwaniem gatunków 

chronionych. 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 

gatunkowego 

(sukcesja) – 

ekspansja krzewów i 

podrostu drzew). 

K02.03 Eutrofizacja 

(naturalna). 

3150 Starorzecza i 

naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z 

Nympheion, 

Potamion 

E03 Odpady, ścieki. 

E03.01 Pozbywanie 

się odpadów z 

gospodarstw 

domowych/ 

obiektów 

rekreacyjnych. J02.01 

Zasypywanie terenu, 

melioracje i 

osuszanie – ogólnie. 

K01.02 Zamulenie. 

K02.01 Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja). K02.03 

Eutrofizacja 

(naturalna). 

A07 Stosowanie 

biocydów, hormonów i 

substancji 

chemicznych. A08 

Nawożenie. H01 

Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych). 

G05.04 Wandalizm. 

J02.03.02 Regulowanie 

(prostowanie) koryt 

rzecznych. J02.05 

Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – 

ogólnie. 

Dopływ dużych ilości 

pierwiastków biogennych 

prowadzi do masowych 

zakwitów fitoplanktonu. 

Zakwity te powodują silne 

zmętnienie, zmniejszają 

przezroczystość wody i 

eliminują roślinność 

zanurzoną. Istotny wpływ 

na tempo przemian 

siedliska ma 

antropopresja, która 

przyspiesza proces 

eutrofizacji. Eutrofizacja 

prowadzi do wzrostu 

produkcji pierwotnej, 

odkładania się osadów i 

szybkiego lądowacenia 

drobnych zbiorników. 

6120 Ciepłolubne, 

śródlądowe murawy 

napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 

E01.03 Zabudowa 

rozproszona. E01.04 

Inne typy zabudowy. 

G01.03 Pojazdy 

zmotoryzowane 

(nadmierna 

penetracja). 

I.02Problematyczne 

gatunki rodzime. 

J03.02 

Antropogeniczne 

zmniejszenie 

spójności siedlisk. 

K02.01 Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja). K02.03 

Eutrofizacja 

(naturalna). 

C01.01 Wybieranie 

piasku i żwiru. E01.02 

Nieciągła miejska 

zabudowa. D01.02 

Drogi, autostrady. G01 

Sporty i inne formy 

czynnego 

wypoczynku/rekreacji 

uprawiane w plenerze. 

Wpływ na stan siedliska 

ma jego fragmentacja. W 

niektórych płatach 

obserwuje się wkraczanie 

gatunków obcych dla tego 

siedliska, takich jak brzoza 

brodawkowata Betula 

pendula czy sosna Pinus 

sylvestris. W niektórych 

płatach obserwuje się 

przemiany sukcesyjne 

prowadzące do 

wykształcenia się 

zbiorowisk zaroślowych, 

głównie zarośli tarniny 

Prunus spinosa, z 

udziałem głogów 

Crataegus spp., szakłaka 

Rhamnus cathartica, róż 

Rosa spp., wiązu polnego 

Ulmus minor i innych 

gatunków. Ze względu na 

sąsiedztwo aglomeracji 

miejskiej istnieje duże 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 

ryzyko zabudowywania 

terenu. Ponadto widoczne 

są ślady uprawiania 

sportów motorowych. 

3260 Nizinne i 

podgórskie rzeki ze 

zbiorowiskami 

włosieniczników 

(Ranunculion 

fluitantis) 

K01.02 Zamulenie. 

K02.01 Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja). K02.03 

Eutrofizacja 

(naturalna). 

A07 Stosowanie 

biocydów, hormonów i 

substancji 

chemicznych. A08 

Nawożenie. E03.01 

Pozbywanie się 

odpadów z 

gospodarstw 

domowych/ obiektów 

rekreacyjnych. H01 

Zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych 

(limnicznych, lądowych, 

morskich i słonawych) 

Istotnym zagrożeniem jest 

eutrofizacja wód mogąca 

wynikać z intensyfikacji 

produkcji rolnej. Ponadto 

siedlisko narażone jest na 

zaśmiecanie. Wywołuje to 

niekorzystne zmiany w 

siedlisku. 

6210 Murawy 

kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z 

Asplenion 

septentrionalis 

Festucion pallentis) 

 

A03.03 

Zaniechanie/brak 

koszenia. A04.03 

Zarzucenie 

pasterstwa, brak 

wypasu. A11 Inne 

rodzaje praktyk 

rolniczych 

(zaorywanie). E01.03 

Zabudowa 

rozproszona. G01.03 

Pojazdy 

zmotoryzowane 

(nadmierna 

penetracja). J03.02 

Antropogeniczne 

zmniejszenie 

spójności siedlisk. 

K02.01 Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja – ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew). K02.03 

Eutrofizacja 

(naturalna) K02.02 

Nagromadzenie 

materii organicznej. 

E01.02 Nieciągła 

miejska zabudowa. F04 

Pozyskiwanie/usuwanie 

roślin lądowych – 

ogólnie. G01 Sporty i 

inne formy czynnego 

wypoczynku/rekreacji 

uprawiane w plenerze 

Zarzucenie ekstensywnej 

gospodarki pasterskiej 

prowadzi do przemian 

sukcesyjnych, głównie w 

kierunku bardziej 

mezofilnych zbiorowisk 

murawowych oraz 

zbiorowisk zaroślowych, 

głównie z udziałem brzozy 

brodawkowatej Betula 

pendula. Innym 

zagrożeniem dla muraw są 

niewłaściwe praktyki 

rolnicze, np. zaorywanie, 

zaniechanie lub brak 

koszenia. Poważne 

zagrożenie dla siedliska 

stwarza również 

ograniczony zasięg 

przestrzenny oraz znaczne 

jego rozproszenie, 

niewielka powierzchnia 

płatów na poszczególnych 

stanowiskach. Ze względu 

na sąsiedztwo aglomeracji 

miejskiej istnieje duże 

ryzyko zabudowywania 

terenu. Ponadto widoczne 

są ślady uprawiania 

sportów motorowych. 
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Przedmiot ochrony Zagrożenia istniejące Zagrożenia potencjalne Opis zagrożenia 

2330 Wydmy 

śródlądowe z 

murawami 

napiaskowymi 

(Corynephorus, 

Agrostis) 

 

J03.02 

Antropogeniczne 

zmniejszenie 

spójności siedlisk. 

K02.01 Zmiana 

składu gatunkowego 

(sukcesja). K02.03 

Eutrofizacja 

(naturalna). 

C01.01 Wybieranie 

piasku i żwiru. E01.01 

Ciągła miejska 

zabudowa. E01.02 

Nieciągła miejska 

zabudowa. E01.03 

Zabudowa 

rozproszona. E01.04 

Inne typy zabudowy. 

G02 Infrastruktura 

sportowa i rekreacyjna. 

G01.03 Pojazdy 

zmotoryzowane 

(nadmierna 

penetracja). G05.04 

Wandalizm. 

W wyniku naturalnej 

sukcesji murawy 

szczotlichowe najczęściej 

przekształcają się z 

czasem w bory sosnowe. 

Przy zachowaniu 

odpowiednio dużej 

powierzchni siedlisko 

można bez problemów 

utrzymać w stanie 

dynamicznej równowagi. 

Największym potencjalnym 

zagrożeniem jest 

przeznaczenie tzw. 

nieużytków pod 

budownictwo, a na 

niektórych obszarach – 

rekreacyjne zbyt 

intensywne użytkowanie 

(kempingi, pola 

namiotowe). 

1060 Lycaena dispar 

Czerwończyk 

nieparek 

A03.03 

Zaniechanie/brak 

koszenia. 

A04.03 Zarzucenie 

pasterstwa, 

brak wypasu. 

K02.03 Eutrofizacja 

(naturalna). 

K01.04 Zatopienie. 

A11 Inne rodzaje 

praktyk rolniczych 

(zaorywanie). A02 

Zmiana sposobu 

uprawy (podsiewanie 

obcych gatunków; 

zamiana łąk na pola 

uprawne). J02.05 

Modyfikowanie 

funkcjonowania wód – 

ogólnie. J02.01 

Zasypywanie terenu, 

melioracje i osuszanie 

– ogólnie. J01.01 

Wypalanie. K02.01 

Zmiana składu 

gatunkowego 

(sukcesja) – ekspansja 

krzewów i podrostu 

drzew) 

Ze względu na 

utrzymujące się na łąkach 

rozlewiska część stanowisk 

może w kolejnych latach 

zaniknąć. Zagrożeniem dla 

jego siedlisk jest 

zarastanie łąk trzciną, 

spowodowane 

zaprzestaniem 

regularnego koszenia łąk. 
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Tabela 18 Wyciąg z Załącznika nr 4 do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 

listopada 2014r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Dolina Bobrzy PLB260014 [Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 3282] 

Przedmiot ochrony Cele działań ochronnych 

9170 Grąd środkowoeuropejski 

i subkontynentalny (Galio-

Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

- Prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ochrony 

siedliska. 

- Osiągnięcie wskaźnika martwe drewno leżące lub stojące na 

poziomie co najmniej U1. 

 - Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony oraz 

podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane. 

*91E0 Łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albofragilis, 

Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae) i olsy 

źródliskowe 

- Utrzymanie wskaźnika martwe drewno leżące lub stojące na 

poziomie co najmniej U1. 

 - Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o 

uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych 

działań w oparciu o nowe dane 

91I0 Ciepłolubne dąbrowy 

(Quercetalia pubescentis 

petraeae) 

- Uzyskanie zwarcia koron drzew na poziomie 

nieprzekraczającym 60%. 

 - Uzupełnienie wiedzy o przedmiocie ochrony oraz podjęcie 

stosownych działań w oparciu o nowe dane 

3150 Starorzecza i naturalne 

eutroficzne zbiorniki wodne ze 

zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 

- Utrzymanie siedliska na powierzchni 0,12 ha. - Przeciwdziałanie 

zarastaniu siedliska (zmniejszenie udziału trzciny do min. 50% na 

poszczególnych stanowiskach). 

6120 Ciepłolubne, śródlądowe 

murawy napiaskowe (Koelerion 

glaucae) 

- Przeciwdziałanie sukcesji (osiągnięcie udziału drzew i krzewów 

na poziomie nieprzekraczającym 10% na poszczególnych płatach 

siedliska). 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki 

ze zbiorowiskami 

włosieniczników (Ranunculion 

fluitantis) 

Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o 

uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych 

działań w oparciu o nowe dane.  

- Utrzymanie zacienienia siedliska na poziomie 

nieprzekraczającym 60% 

6210 Murawy kserotermiczne 

(Festuco-Brometea i 

ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis Festucion 

pallentis) 

 

Przeciwdziałanie sukcesji (osiągnięcie udziału drzew i krzewów na 

poziomie nieprzekraczającym 25% na poszczególnych płatach 

siedliska). 

2330 Wydmy śródlądowe z 

murawami napiaskowymi 

(Corynephorus, Agrostis) 

 

- Przeciwdziałanie sukcesji (zmniejszenie do poziomu poniżej 40 

% udziału drzew i krzewów na poszczególnych płatach siedliska). 

1060 Lycaena dispar 

Czerwończyk nieparek 

- Przeciwdziałanie sukcesji (utrzymanie udziału drzew i krzewów 

na poziomie 

nieprzekraczającym 5% na poszczególnych płatach siedliska). 
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Rysunek 23 Wycinek mapy lokalizacji obszarów wdrażania działań ochronnych dla przedmiotów ochrony w obszarze 

Natura 2000 PLH 260014 Dolina Bobrzy w granicach miasta Kielce, arkusz 2 

źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 25 listopada 2014r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Bobrzy PLB260014 

[Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2014r. Poz. 3282] 
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4.12.3. Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego 

 

Rezerwat przyrody pod nazwą Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego obejmuje obszar o powierzchni 

0,55 ha położony w obrębach ewidencyjnych 0008 i 0009 w mieście Kielce. 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych odkrywki skalnej, 

przedstawiającej interesujący fragment tektoniki hercyńskiej Gór Świętokrzyskich w postaci 

charakterystycznie i silnie przefałdowanych skał wapiennych częściowo margli i łupków fransu facji 

łysogórskiej oraz porastającej ten teren roślinności zielnej i krzewiastej. 

 

Rysunek 24 Położenie i przebieg granicy Rezerwatu Skalnego im. Jana Czarnockiego  

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.4. Karczówka 

 

Rezerwat przyrody pod nazwą Karczówka, obejmuje obszar lasu o powierzchni 26,37 ha położony w 

mieście Kielce obręb ewidencyjny 0021, gmina miejska Kielce, na gruntach Nadleśnictwa Kielce w 

leśnictwie Niewachlów. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie krajobrazu wzgórza Karczówki. 

 

Rysunek 25 Położenie i przebieg granicy Rezerwatu Karczówka  

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.5. Rezerwat Kadzielnia 

 

Rezerwat przyrody pod nazwą Kadzielnia, obejmuje obszar o powierzchni 0,60 ha położony w mieście 

Kielce, obręb ewidencyjny 0023, gmina miejska Kielce. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie grupy 

skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu, z żyłami kalcytu i stanowiskiem rzadkich roślin, 

a szczególnie ze względu na niezwykle cenne znaleziska paleontologiczne. 

Rysunek 26 Położenie i przebieg granicy Rezerwatu Kadzielnia 

 

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.6. Rezerwat Biesak Białogon 

Rezerwat przyrody pod nazwą Biesak Białogon, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar 

nieczynnego kamieniołomu i otaczającego go lasu o powierzchni 13,04 ha położony w obrębie miasta 

Kielce, na gruntach Nadleśnictwa Kielce w leśnictwie Dyminy. 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wychodni skał ordowickich i kambryjskich. 

 

Rysunek 27 Położenie i przebieg granicy Rezerwatu Biesak Białogon 

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.7. Rezerwat Wietrznia im. Z.Rubinowskiego 

 

Rezerwat przyrody pod nazwą Wietrznia im. Zbigniewa Rubinowskiego, stanowi obszar o powierzchni 

17,59 ha położony w mieście Kielce – obręb ewidencyjny 0024. Celem ochrony rezerwatu jest 

zachowanie zespołu wyrobisk odsłaniających profile wapieni dewońskich (m. in. ciemne wapienie 

ziarniste, jasne wapienie grubodetrytyczne, płytowe wapienie bitumiczne i łupki margliste, wapienie 

gruzłowe). Ponadto odsłonięcia te są stanowiskiem niezwykle bogatych i dobrze zachowanych 

skamieniałości fauny dewońskiej. 

 

 

Rysunek 28 Przebieg granicy Rezerwatu Wietrznia im. Z.Rubinowskiego 

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.8. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 

 

Park krajobrazowy o nazwie „Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy” (Ch-KPK), o powierzchni 

19 781,6 ha obejmuje część obszarów gmin: Chęciny (9 154 ha), Małogoszcz (2 076 ha), Piekoszów (2 

170,6 ha), Sitkówka – Nowiny (2 023 ha), Sobków (2 239 ha) oraz miasta Kielce (2 119 ha).  

 

Szczególne cele ochrony Parku: 

1. zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory, fauny i grzybów; 

2. zachowanie różnorodności geologicznej, w tym obszarów występowania krasu; 

3. racjonalne wykorzystanie zasobów złóż kopalin; 

4. zachowanie naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych (rozlewisk i starorzeczy); 

5. zachowanie populacji roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 

6. zachowanie siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych i torfowisk; 

7. zachowanie układów i obiektów zabytkowych, a także licznych miejsc pamięci narodowej; 

8. preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i otaczającego krajobrazu; 

9. zachowanie wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych; 

10. zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych; 

11. ograniczanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na krajobraz. 

 

Rysunek 29 Lokalizacja Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.9. Chęcińsko-Kielecki Obszar chronionego krajobrazu 

Chęcińsko-Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu (Ch-KOChK), położony jest na terenie otuliny 

Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i zajmuje powierzchnię 8 002,5 ha obejmując części gmin: 

Chęciny (1 379,1 ha), Małogoszcz (1 383,4 ha), Morawica (0,1 ha), Piekoszów (1 871,4 ha), Łopuszno (0,2 ha), 

Sitkówka-Nowiny (548,0 ha), Sobków (1 935,0 ha) oraz część miasta Kielce (885,3 ha). 

W obszarze Ch-KOChK wydziela się następujące strefy krajobrazowe: A – tereny dolin rzecznych 

i cieków pełniące funkcje korytarzy ekologicznych oraz torfowiska i inne tereny podmokłe, w tym lasy 

łęgowe, a także zalesione jary lessowe z obecnymi na ich dnie ciekami wraz z terenami przyległymi; są 

to obszary o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, często siedliska chronione, 

skupiające rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt, a jednocześnie tereny bardzo wrażliwe na 

zmiany dokonywane w środowisku; strefa ta posiada najwyższy rygor ochronny; B – tereny kompleksów 

leśnych (z wyłączeniem lasów łęgowych i olsów, które zostały zaliczone do strefy A), murawy 

kserotermiczne i napiaskowe; są to siedliska niezależne od poziomu wód gruntowych; obejmują tereny 

cenne przyrodniczo, często siedliska chronione, skupiające rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt; 

strefa posiada wysoki rygor ochronny; C – obszary poza strefami A i B; tereny zabudowy, użytkowane 

rolniczo, przekształcone przez człowieka; strefa odznacza się najniższym rygorem ochronnym. 

Na terenie każdej z ww. stref krajobrazowych  ustala się cele i działania w zakresie czynnej ochrony 

Ekosystemów, które opisane są szczegółowo w uchwale nr XLIX/877/14 Sejmiku województwa 

świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. 

 

 

Rysunek 30 Lokalizacja Chęcińsko-Kieleckiego Obszaru chronionego krajobrazu 

Źródło: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 
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4.12.10. Chęcińsko-Kielecki Obszar chronionego krajobrazu 

Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny miasta pod nazwą: Dolina Bobrzy, Dolina 

Sufragańca, Dolina Silnicy, Grzbiet Szydłówkowski i Dolina Lubrzanki. Główne powiązania przyrodnicze 

z ustanowionym systemem obszarów chronionych stanowią doliny rzeczne, które wraz z terenami 

przylegającymi (lasy, zieleń miejska, cmentarze, ogrody działkowe, tereny rolne, zabudowania niskiej 

intensywności) pełnią funkcję korytarzy ekologicznych, jako biocentra różnorodności gatunkowej flory 

i fauny. Tereny obejmujące wzniesienia charakteryzują się wysokimi walorami krajobrazowymi. W 

obrębie ich występują płaszczyzny, ciągi i punkty widokowe, z których roztaczają się malownicze 

rozległe panoramy na tereny miasta i Gór Świętokrzyskich. W granicach poszczególnych terenów 

wchodzących w obręb KOChK wyróżnia się cztery strefy krajobrazowe o zróżnicowanych 

ekosystemach. Wyznaczone strefy krajobrazowe obejmują: A-tereny dolin rzecznych i cieków wodnych, 

narażone na zalewanie wielkimi wodami, pełniące funkcje korytarzy ekologicznych pomiędzy obszarami 

chronionymi, B-tereny ekosystemów leśnych, istniejącej i planowanej do urządzenia zieleni miejskiej, 

cmentarzy oraz ogrodów działkowych, C-tereny rolne oraz istniejącej i planowanej zabudowy, D-tereny 

ekosystemów leśnych, posiadające wysokie wartości przyrodnicze i krajobrazowe, przez wiele lat 

funkcjonujące jako tereny zamknięte z uwagi na wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju i 

bezpieczeństwa państwa. Według opracowanych dokumentacji przyrodniczych dotyczących szaty 

roślinnej miasta, strefy krajobrazowe posiadają bogatą mozaikę siedlisk florystycznych oraz 

towarzyszącym im zbiorowisk roślinnych, co znajduje odzwierciedlenie w składzie flory naczyniowej. 

 

4.12.11. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Grabina-Dalnia 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony jest w granicach miasta Kielce, w zachodniej części Pasma 

Kadzielniańskiego pomiędzy Brusznią a Karczówką, działki o nr ewid. 548, 549, 552, 562, 665, 793 obręb 14. 

Opis celów ochrony: Zachowanie reliktów świętokrzyskiego górnictwa kruszcowego oraz odsłonięć skał 

paleozoicznych z ważnymi stanowiskami paleontologicznymi i elementami rzeźby krasowej, ze względu 

na wartości przyrodnicze, kulturowe i edukacyjne oraz ochronę krajobrazu. 

 

4.12.12. Pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne 

 

Pomniki przyrody 

W granicach miasta Kielce znajduje się 50 pomników przyrody, co stanowi 118 sztuk pojedynczych 

drzew. Drzewa objęte ochroną prawną wyróżniają się wśród pozostałych przede wszystkim swymi 

walorami przyrodniczymi.12 Odznaczają się one wiekiem (np. wiek dębu szypułkowego „Wincenty” 

rosnącego przy ul. Lisowczyków szacuje się na 180 lat), ciekawym pokrojem i rozmiarami (obwód pnia 

dębu szypułkowego „Kacper” rosnącego przy ul. Gruchawka, mierzony na wys. 130 cm od ziemi, wynosi 

556 cm) lub stanowią rzadkie i wyjątkowe gatunki (np. daglezja zielona rosnąca przy ul. Ściegiennego, 

perełkowce japońskie przy ul. Kościuszki, wiąz górski przy ul. Prostej). Drzewa te mają ogromne 

 

 

12 Źródło: http://www.kielce.eu/formy-ochrony-przyrody/pomniki-przyrody/ 

http://www.kielce.eu/formy-ochrony-przyrody/pomniki-przyrody/
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znaczenie przyrodnicze, klimatyczne oraz krajobrazowe. Często są to również obiekty o wyjątkowym 

znaczeniu historycznym i kulturowym (grupa drzew „Dęby Grzegorzewskiego” przy ul. Jarzębinowej 

i Dębowej, kasztanowiec biały „Kubuś” rosnący na dziedzińcu Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ).  

Pełna lista pomników przyrody  znajduje się w zasobach Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody 

(http://crfop.gdos.gov.pl/) . 

 

 

Rysunek 31 Pomniki przyrody na terenie Kielc. 

Źródło: CRFOP 

 

Stanowiska dokumentacyjne 

W granicach miasta Kielce znajdują się także 2 stanowiska dokumentacyjne: 

• odsłonięcia skalne na Górze Słonecznej - położone są w granicach miasta Kielce na działkach 

o numerach ew. 516/2, 517/12, 517/14, 548/6, obręb 024, na terenie Kieleckiego Obszaru 

http://crfop.gdos.gov.pl/


Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

79 

Chronionego Krajobrazu, w centralnej części Pasma Kadzielniańskiego pomiędzy Kadzielnią a 

Wietrznią, na terenie zlokalizowanym na południowy zachód od ulicy Zakopiańskiej i na wschód 

od ulicy Skalistej. 

Opis celów ochrony: Zachowanie walorów geologicznych odsłonięć skał dewońskich i pozostałości 

odkrywkowych wyrobisk po wydobywaniu wapieni, ze względu na wartości naukowe i edukacyjne, 

ochronę krajobrazu i miejscowe tradycje. 

• odsłonięcie skalne u podnóża Góry Hałasa - obiekt położony jest w granicach miasta Kielce na 

działce nr ew. 13/1, obręb 31, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na obszarze Chęcińsko-

Kieleckiego Parku Krajobrazowego, w obrębie Pasma Dymińskiego.  

Opis celów ochrony: Celem ustanowienia obiektu jest zachowanie walorów geologicznych odsłonięcia 

skalnego z okresu ordowiku, ze względu na wartości naukowe i edukacyjne. 

Użytki ekologiczne 

W granicach miasta Kielce znajduje się 1 użytek ekologiczny zlokalizowany w części działek o nr ewid. 

271/13, 271/16, 271/34, 271/35 obręb 10124 , oczko wodne położone w sąsiedztwie rezerwatu 

przyrody "Wietrznia". 

 

4.13. Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, samorząd 

terytorialny zobowiązany jest do ochrony dóbr kultury poprzez zapewnienie odpowiednich warunków 

finansowych, prawnych i organizacyjnych. 

Niektóre kierunki działań zawarte w Strategii będą potencjalnie oddziaływały na krajobraz kulturowy i 

zabytki. Realizacja kierunków działań w oparciu o zdefiniowane po przyjęciu Strategii ewentualne 

działania infrastrukturalne, będzie wymagało uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

oraz przeprowadzenie koniecznego zabezpieczenia w trakcie wykonywania prac budowlanych. 

Zgodnie z listą „Obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych według rejestru zabytków 

województwa świętokrzyskiego”13, w Kielcach znajduje się 117 chronionych nieruchomych zabytków. 

Wśród najważniejszych z zabytków wskazuje się: 

▪ Dawny Pałac Biskupów Krakowskich; 

▪ Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny; 

▪ Klasztor i Kościół na wzgórzu Karczówka; 

▪ Kościół p.w. św. Wojciecha; 

▪ Kościół p.w. Świętej Trójcy; 

▪ Kościół Garnizonowy; 

▪ Kościół Ewangelicki; 

▪ Dworek Laszczyków; 

 

 

13 Opracowanie własne na podstawie: Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych według rejestru zabytków 

województwa świętokrzyskiego, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, czerwiec 2021. 
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▪ Pałacyk Zielińskiego; 

▪ Park Miejski; 

▪ Cmentarz "Stary".14 

 

 

Rysunek 32. Mapa warunków kulturowych Kielc. 

Źródło: Raport Stan Środowiska Kielc, 2012. 

 

 

 

14 http://www.um.kielce.pl/turystyka/zabytki/ 
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5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE 

Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI OPRACOWANIA 
 

Ochrona środowiska związana jest z różnymi rodzajami ludzkiej aktywności i skupia się na takich 

zagadnieniach jak zanieczyszczenie powietrza, wód i gleb, gospodarce odpadami oraz takich zjawiskach jak 

utrata różnorodności biologicznej, wprowadzanie gatunków inwazyjnych czy genetycznie modyfikowanych. 

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się formy ochrony przyrody wyróżnionych w ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zmianami). 

Na podstawie analizy i oceny stanu środowiska w poszczególnych obszarach zidentyfikowano 

najistotniejsze problemy zakresie ochronnych środowiska występujące na terenie miasta Kielce.  

Widoczna jest istotna emisja zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego, wynikająca m.in. 

z przecinających teren miasta dróg krajowych i wojewódzkich, charakteryzujących się znacznym 

natężeniem ruchu. Ponadto ze względu na kluczową rolę jaką wspomniane drogi odgrywają w krajowej 

siatce komunikacyjnej, występuje ryzyko związane z transportem substancji uznanych za niebezpieczne 

dla środowiska. W zakresie transportu warto podkreślić również nakładający ruch tranzytowy na 

lokalny, tworzony częściowo przez centra logistyczne zlokalizowane w na terenach znajdujących się 

z nieznacznej odległości od centrum miasta. Oprócz tego transport drogowy jest jednym z głównych 

źródeł hałasu na terenie miasta. 

W zakresie zanieczyszczeń powietrza istotny wpływ ma także stosowanie mało wydajnych źródeł ciepła 

w gospodarstwach domowych oraz stosowanie paliw do ogrzewania o niskiej jakości. Na obrzeżach 

zaobserwować można również spalanie śmieci w indywidualnych kotłach grzewczych. 

Negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze miasta ma także nieodpowiedzialne 

zagospodarowywanie przestrzeni wynikające m.in. ze zbyt niskiego pokrycia obszarów miasta 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i przejawiające się m.in. zabudowywaniem 

klinów napowietrzających. Łączącym się z tym problemem zagrożeniem jest zaniedbywanie 

przyrodniczego systemu miasta poprzez zabudowywanie terenów zielonych będącymi jego częścią.  

Najistotniejszymi problemami w zakresie ochrony gleb jest silna alkaizacja wywołana akumulacją pyłów 

emitowanych z pobliskich cementowni. Powszechne jest również zmniejszanie powierzchni czynnych 

biologicznie w tkance miejskiej. Dodatkowo nadmierne stosowane są środki ochrony roślin oraz 

nawozy sztuczne. 

Zagrożenie wód powierzchniowych związane jest przede wszystkim z działalnością gospodarczą, 

funkcjonowaniem strefy usługowo-handlowej oraz strefy mieszkalnej. Ma to związek ze stopniem 

skanalizowania i zwodociągowania miasta. Dodatkowo wpływ na jakość wód powierzchniowych może 

mieć występowanie punktowych i liniowych ognisk zanieczyszczeń w postaci m.in.: tzw. „dzikich 

składowisk”, zbiorników bezodpływowych czy awarii sieci kanalizacyjnych. 

Wody podziemne także są zagrożone w dużej mierze antropopresją. Występująca zabudowa 

i charakterystyczne dla terenów miejskich powierzchnie utwardzone blokują procesy infiltracji wody do 

ziemi, w skutek czego następuje obniżenie poziomu wód gruntowych (w przedziale od 1 do 5 m), 

a także ograniczone zostaje zasianie zbiorników wód podziemnych. 

Ze względu na globalne zmiany jakie zachodzą w klimacie, miasto Kielce doświadcza anomalii 

pogodowych, które w zależności o typu i intensywności występującego zjawiska mogą wpływać na stan 

obecnego na jego terenie środowiska. 
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Dynamiczny rozwój telefonii komórkowej, a w tym wzrost liczby stacji bazowych telefonii i urządzeń 

nadających sygnał Wi-Fi, wpływa na zwiększającą się ilość źródeł promieniowania oraz obszar ich 

oddziaływania. Miasto Kielce doświadcza również obecności linii i urządzeń elektromagnetycznych 

generujących promieniowanie. 

Na środowisko przyrodnicze wpływa także niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, skutkująca 

jego zaśmiecaniem oraz dewastacją. Warto również zwrócić uwagę na możliwy rozwój turystyki 

w mieście Kielce, w głównej mierze możliwy dzięki unikalnym walorom przyrodniczym obecnym 

w mieście i jego okolicach. Skutkować może to zwiększeniem presji na środowisko przyrodnicze. 

Jednakże, jakiekolwiek działania w zakresie turystyki, które zostaną odpowiednio zaplanowane mogą 

znacząco przyczynić się od ochrony środowiska i obecnej w nim przyrody. Byłoby to możliwe dzięki 

rozwojowi infrastruktury niezbędnej w zakresie turystki, w tym m.in. ścieżek rowerowych, pieszych, 

miejsc odpoczynku, czy infrastruktury wodno-ściekowej lub gospodarki odpadami. 

6. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU 

REALIZACJI ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE STRATEGII 
 

W ramach projektu Strategii sformułowano 4 cele strategiczne, które są najbardziej ogólnym sposobem 

przedstawienia założeń dokumentu. Przedstawiają one główne elementy wizji Kielc w roku 2030+, 

podkreślają priorytety działań UM Kielce, a także strukturyzują cele operacyjne. Cele strategiczne to: 

• Cel 1 – Miasto dla każdego, 

• Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne, 

• Cel 3 – Miasto rozwijające się, 

• Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć. 

Cele projektu Strategii nawiązują do sfery środowiskowej, a ich realizacja ma na celu poprawę jakości 

elementów środowiska przyrodniczego. Realizacja kierunków działań wskazanych w ocenianym 

projekcie Strategii, w części jednoznacznie należy uznać za pro-środowiskowe, stanowią one spójną 

całość i konsekwentnie realizują cele określone w dokumentach krajowych, regionalnych i gminnych. 

Brak ich realizacji lub realizacja częściowa spowoduje, że założone cele nie zostaną osiągnięte. 

Analizując potencjalne zmiany stanu środowiska, które mogłyby wystąpić w przypadku nie 

zrealizowania działań wymienionych w projekcie Strategii przewiduje się następujące skutki: 

• brak realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ich 

kontrolą (ruch komunikacyjny, indywidualne źródła ciepła) spowoduje dalszą degradację jego 

jakości i będzie negatywnie oddziaływać na ludzi, zwierzęta, rośliny i środowisko jako całość, 

• brak realizacji działań związanych z ograniczeniem emisji hałasu (głównie komunikacyjnego) do 

środowiska będzie skutkowało przekroczeniem dopuszczalnych norm na granicach obszarów 

chronionych akustycznie, co wpłynie na obniżenie jakości życia mieszkańców gminy, 

• brak działań infrastrukturalnych, w szczególności z zakresu infrastruktury drogowej wpłynie na 

zwiększenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, 

• brak działań związanych z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych pogorszy ich obecny 

stan i uniemożliwi osiągnięcie zakładanych dla tychże wód celów środowiskowych, 

• brak podejmowania działań z zakresu ochrony przed zmianami klimatycznymi  

• brak ochrony siedlisk i środowiska przyrodniczego może powodować ich fragmentację, 
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• brak ochrony najcenniejszych przyrodniczo siedlisk spowodować może zubożenie zasobów 

biologicznych, a postępująca degradacja ekosystemów może doprowadzić do 

nieodwracalnych zmian, które mogą zajść w środowisku przyrodniczym, 

• brak działań ochronnych w zakresie ochrony bioróżnorodności może doprowadzić do 

bezpowrotnej utraty terenów zielonych (parków, zadrzewień i zakrzewień), 

• brak właściwego planowania przestrzennego wpłynie na wzrost liczby konfliktów na linii funkcja 

terenu – środowisko przyrodnicze – społeczeństwo oraz uniemożliwi spójne kształtowanie 

przestrzeni w mieście, 

• brak działań związanych z ochroną krajobrazu wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe 

miasta, a co za tym idzie na jakość życia mieszkańców, 

• brak prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska a tym samym niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców wpłynie na prowadzenie nieefektywnych energetycznie 

działań, wzrost ilości zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. 

Ponadto brak realizacji celów projektu Strategii spowoduje, że osiągnięcie harmonii pomiędzy 

rozwojem gospodarczym, społecznym i przestrzenno-środowiskowym będzie praktycznie niemożliwe. 

Ponadto zaniechanie realizacji tychże celów może powodować niesprawność całego systemu lokalnej 

polityki ekologicznej. Utrudni to również realizację założonych celów, które są spójne ze strategicznymi 

dokumentami szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego i międzynarodowego. W związku 

z powyższym realizacja działań Strategii wydaje się być pożądana i konieczna. 

Analiza powyższych skutków braku realizacji działań zaprogramowanych w projekcie Strategii prowadzi 

do wniosku, iż niezrealizowanie ustaleń dokumentu wywołać może jedynie skutki negatywne. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż korzystnym z punktu widzenia środowiska przyrodniczego  

i zdrowia ludzi jest wariant dążący do zrealizowania działań określonych w projekcie Strategii. Realizacja 

celów/kierunków działań doprowadzi do ogólnej poprawy stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia 

mieszkańców gminy. 

7. ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZAŁOŻEŃ 

STRATEGII  
 

W ramach Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, zdefiniowano 4 cele 

strategiczne. Każdy z nich został dodefiniowany przez cele operacyjne – łącznie opracowano ich 18. Do 

każdego celu operacyjnego przypisano z kolei rozmaitą liczbę kierunków działań, które stanowią 

otwarty katalog potencjalnych rodzajów czynności prowadzących do wdrożenia założeń Strategii. 

Łącznie zdefiniowano ich 195, z czego potencjalny wpływ na środowisko może mieć 63 z nich – zostały 

one oznaczone kolorem zielonym w poniższej tabeli. 

Objaśnienia 

 Kierunki działań, które mogą mieć potencjalny wpływ na środowisko 
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Tabela 19 Kierunki działań określone w Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

Cel strategiczny numer 1 - Miasto dla każdego 

1.1. Miasto 

równych szans 

1. 
Promowanie postaw tolerancyjnych w zakresie wolności przekonań, 

odmienności postaw i swobód obywatelskich 

2. 

Dostosowanie rodzaju oraz jakości oferty usług publicznych Kielc do 

trendu starzejącego się społeczeństwa, w tym rozwijanie działań 

dedykowanych seniorom, szczególnie poprzez integrację oferty miasta 

rdzenia i KOF 

3. 
Przystosowanie infrastruktury miejskiej do wózków dziecięcych oraz 

wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami 

4. 
Zwiększenie zewnętrznej sprawności instytucjonalnej UM Kielce 

(poprawa jakości świadczenia usług publicznych) 

5. 

Wsparcie w obszarze migracji mieszkaniowej i zarobkowej do Kielc 

poprzez zapewnienie potencjalnym migrantom dostępu do wiarygodnej 

informacji w zakresie czekających ich możliwości 

6. Szkolenia i doradztwo dla kobiet chcących wrócić na rynek pracy 

7. 
Eliminacja wykluczenia cyfrowego mieszkańców Kielc powodowanego 

brakiem wiedzy i umiejętności w korzystaniu z nowoczesnych technologii 

8. Opracowanie planu rozwoju usług społecznych w integracji z KOF 

9. Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób w kryzysie 

10. Rozszerzanie oferty mieszkań wspomaganych 

11. 
Dążenie do osiągnięcia standardów dostępności określonych w 

dokumentach rządowych 

1.2.Miasto 

stawiające na 

zrównoważoną 

lokalność 

12. 
Realizacja wizji miasta "15-minutowego" gdzie usługi lokalne - zarówno 

publiczne jak i prywatne dostępne są bardzo blisko mieszkańca 

13. 
Przeciwdziałanie degradacji środowiska leśnego dla zapewnienia 

harmonijnego rozwoju życia mieszkańców gminy 

14. 

Przyspieszenie budowy nowych tras rowerowych umożliwiających 

wykorzystanie roweru jako pełnowartościowego i bezpiecznego środka 

transportu na każdym osiedlu miasta 

15. 
Udoskonalenie siatki połączeń systemu transportu publicznego z 

poszczególnych osiedli do śródmieścia 

16. 
Upowszechnienie rozwiązań ekonomii współdzielenia w zakresie 

dostępności indywidualnych środków transportowych 

17. 
Poprawa skomunikowania poszczególnych gmin KOF z Kielcami za 

pomocą transportu zbiorowego, z uwzględnieniem roli kolei 

18. 

Zniwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju infrastrukturalnego 

poszczególnych osiedli (w szczególności tzw. peryferyjnych) w zakresie 

podstawowych usług takich jak wodociągi, sieci ciepłownicze, kanalizacja 

oraz Internet 

19. 

Poprawa jakości życia w wielorodzinnych poprzez zaprojektowanie 

elementów takich jak przestrzenie sąsiedzkie, półpubliczne i publiczne, 

punkty węzłowe etc. 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

20. 

Poprawa jakości życia w budynkach wielorodzinnych poprzez likwidację 

piecyków gazowych do podgrzewania wody i rozbudowę miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

21. Rozbudowa sieci dróg lokalnych 

22. 
Identyfikacja możliwości optymalizacji majątku publicznego, w tym 

kubaturowego, celem lepszego dostosowania go do obecnych potrzeb 

23. 
Uzbrajanie terenów proporcjonalnie do stopnia zainwestowania i 

zagospodarowania 

1.3. Miasto 

sprzyjające 

aktywności 

społecznej 

24. 

Pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców poprzez działania 

promocyjne oraz szersze informowanie społeczeństwa o działaniach 

podejmowanych przez Urząd Miasta 

25. 

Tworzenie i promowanie dodatkowych mechanizmów wsparcia z 

organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, aktywistami i 

mieszkańcami 

26. 

Rozwijanie i promowanie narzędzi umożliwiających partycypację 

mieszkańców w decyzjach dotyczących rozwoju miasta zarówno w formie 

stacjonarnej jak i zdalnej 

27. 

Pobudzanie życia społecznego na osiedlach zabudowy wielorodzinnej w 

szczególności na tzw. peryferyjnych poprzez organizację w tych 

miejscach festynów i wydarzeń kulturalnych (np. letnie kino), dbanie o 

rozwój osiedlowych klubów kultury 

28. 
Rozwój wolontariatu miejskiego poprzez zwiększenie zaangażowania 

młodzieży w codzienną pracę Urzędu Miasta 

29. 
Udostępnienie nieruchomości będących własnością miasta do działań 

lokalnych organizacji pożytku publicznego 

30. 
Włączanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół 

podstawowych w wydarzenia ogólnomiejskie 

31. 
Wpieranie tworzenia relacji sąsiedzkich poprzez miejskie wydarzenia 

skierowane do określonych osiedli 

32. 
Rozwój systemu nagród przyznawanych przez Prezydenta Miasta Kielce 

za wybitne osiągnięcia na rzecz miasta 

33. 
Zwiększanie świadomości mieszkańców Kielc w zakresie struktury 

funkcjonowania Urzędu Miasta oraz możliwości nawiązania kontaktu 

34. 
Zaangażowanie osiedli we współorganizacje miejskich wydarzeń 

kulturalnych 

35. 

Rozwijanie budżetu partycypacyjnego z nastawieniem na weryfikację 

projektów pod kątem zgodności z kierunkiem rozwoju wytyczonym przez 

strategię 

Cel strategiczny numer 2 – Miasto sprawne i aktywne 

2.1. Sprawny 

Urząd 
36. 

Zwiększanie wewnętrznej sprawności instytucjonalnej UM Kielce (zmiana 

i opracowanie procedur, rozwój kultury innowacyjnej, walka z 

silosowością działań, efektywne wykorzystywanie danych) 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

37. 

Wykorzystywanie pełnego potencjału danych posiadanych przez urząd 

do podejmowania decyzji podpartych rzetelnymi, aktualnymi i możliwymi 

do porównania danymi oraz lepszego przewidywania i zapobiegania 

przyszłym problemom 

38. 

Rozwijanie systemu gromadzenia, analizowania, integrowania i 

udostępniania danych miejskich dla potrzeb zintegrowanego zarządzania 

miastem przy udziale obywateli 

39. 
Przegląd i reforma sposobu prowadzenia polityki przestrzennej oraz 

wszelkich działań, procedur i narzędzi z nią związanych 

40. 
Uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

41. 

Regularne działania edukacyjne, szkoleniowe oraz certyfikujące 

skierowane do pracowników urzędu umożliwiające podniesienie ich 

kompetencji, kwalifikacji (w tym rynkowych), jak również jakości 

świadczonych usług 

42. 
Optymalizacja zadań i struktury urzędu w celu poprawy kompetencji i 

nagradzania 

43. 
Przegląd potrzeb w zakresie ewentualnych inwestycji 

teleinformatycznych 

44. 
Rewizja i zwiększenie transparentności środków wydatkowanych w 

ramach budżetu Miasta Kielce 

45. 

Promowanie przygotowywania w zakładach scenariuszy reagowania na 

wypadek wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz 

inwestowania w infrastrukturę zabezpieczającą przed skutkami zmian 

klimatycznych 

46. 
Podejmowanie działań w celu zatrzymania postępującego odpływu 

podmiotów gospodarczych oraz spowodowanie ich ponownego napływu 

2.2. Miasto 

otwarte na 

współpracę 

47. 

Umożliwianie, pobudzanie  i stymulowanie współpracy interesariuszy ze 

świata biznesu, nauki, oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji 

społecznych z Urzędem Miasta Kielce 

48. 
Wspieranie kieleckiego ekosystemu generowania i wdrażania innowacji 

poprzez akcelerację oraz inkubowanie kieleckich MŚP 

49. 

Tworzenie i promowanie dodatkowych mechanizmów wsparcia i współpracy 

z  organizacjami społecznymi, instytucjami kultury, związkami i organizacjami 

sportowymi, aktywistami i mieszkańcami na terenie Kielc i KOF 

50. 

Rozwijanie i promowanie narzędzi umożliwiających partycypację 

mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych  w decyzjach dotyczących 

rozwoju miasta 

51. 

Tworzenie infrastruktury informatycznej i procedur ukierunkowanych na 

współpracę z biznesem oraz organami administracji rządowej, służbami 

kryzysowymi  i  gminami współpracującymi w ramach Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

52. 

Umożliwienie łatwiejszego dostępu podmiotom trzecim do danych 

posiadanych przez Urząd Miasta umożliwiających udoskonalanie 

oferowanych w mieście usług 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

2.3. Miasto 

sprawnych usług 

cyfrowych i 

publicznych 

53. 
Zwiększanie zewnętrznej sprawności instytucjonalnej UM Kielce 

(poprawa jakości świadczonych usług publicznych) 

54. 
Wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnego systemu transportowego, 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz integracji transportu publicznego 

55. Integrowanie procesów i ofert wspierających działalność innowacyjną 

56. 

Digitalizacja usług oferowanych przez Urząd Miasta, w szczególności 

zapewniając proste w obsłudze rozwiązania dla osób starszych (m.in. 

tele-konsultacje, wideo-spotkania) 

57. 

Usprawnienie procesów załatwiania przez mieszkańców spraw w 

urzędzie w tym minimalizacja czasu oczekiwania na rozmowę z 

urzędnikiem 

58. 
Integrowanie usług cyfrowych dostępnych w mieście do możliwie 

najmniejszej liczby narzędzi wymaganych do korzystania z nich 

59. 

Identyfikacja potrzeb w zakresie zapotrzebowania i dostarczania danych 

oraz ich higienizacji (przefiltrowania, które z nich są istotne i które z nich 

można udostępnić) 

60. 
Prowadzenie działań integrujących mieszkańców Kielc przy pomocy 

narzędzi cyfrowych 

61. 

Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej aktywnej (sprzęt) i pasywnej 

(sieć teletechniczna) Urzędu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych 

Gminy Kielce 

62. 

Usprawnienie procesów załatwiania przez mieszkańców spraw w 

urzędzie poprzez cyfryzację procesu obsługi administracyjnej i 

udostępnienie e-usług na najwyższym możliwym poziomie dojrzałości 

63. 

Korzystanie z  innowacyjnych metod aktualizacji i udostępniania danych 

przestrzennych o mieście poprzez cykliczne wykonywanie 

specjalistycznych zdjęć lotniczych, skaningu laserowego, tworzenie na ich 

podstawie ortofotomap, modeli 3D, wykorzystywanie  metod 

fotogrametrycznych do inwentaryzacji  i oceny istotnych elementów 

infrastruktury komunalnej i  środowiska  

2.4. Miasto 

odpowiedzialne 

środowiskowo 

64. 
Ochrona zbiorników wód podziemnych, ich stref ochronnych oraz ujęć 

wód – uregulowanie gospodarki wodnej 

65. 
Wspieranie retencjonowania wody, w tym małej retencji, działania w celu 

zatrzymania odpływu wód opadowych 

66. 

Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu wynikającym z globalnego 

ocieplenia poprzez eliminację punktów charakteryzujących się nadmiernym 

nagrzewaniem i i np. dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów 

pogodowych w tym rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury 

67. 
Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z OZE (np. fotowoltaicznej, czy 

biopaliwa) 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

68. 

Walka z zanieczyszczeniem powietrza w Kielcach poprzez 

zintensyfikowanie działań przeciwdziałających paleniu materiałami 

niedozwolonymi 

69. 
Modernizacja systemów oświetleniowych w mieście w kierunku 

energooszczędności 

70. Utrzymywanie bioróżnorodności na terenie całego miasta 

71. 
Wprowadzanie w życie i promowanie idei Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego 

72. Zadrzewianie ulic 

73. Zwiększenie liczby  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów  

74. 

Podniesienie jakości powietrza poprzez m.in.: zwiększanie efektywności 

energetycznej budynków mieszkalnych i użytku publicznego poprzez 

działania takie jak m.in. Termomodernizacja 

75. 
Opracowanie systemu poprawiającego efekty selektywnej zbiórki 

odpadów 

76. 

Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez stopniowe 

odejście od nieodnawialnych źródeł energii i wsparcie produkcji energii z 

odnawialnych źródeł 

77. Wdrażanie działań zawartych w strategiach niskoemisyjnych 

78. 
Objęcie Strefą Czystego Transportu obszaru ścisłego centrum miasta w 

trzech etapach 

Cel strategiczny numer 3 – Rozwijające się 

3.1. Miasto z 

odpowiedzialnym 

budżetem 

79. 
Udoskonalenie działań mających na celu prognozowanie przyszłych 

wydatków miasta oraz potencjalnego budżetu na ich realizację 

80. 

Zwiększenie pewności i stabilności realizacji kluczowych inwestycji – 

wzmocnienie znaczenia katalogu zadań wpisanych do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 

81. 
Podniesienie jakości doboru inwestycji do wdrażania, ograniczenie 

potrzeb w zakresie kredytowania 

82. 

Stały monitoring i weryfikacja planowanych dochodów budżetowych – w 

tym podatkowych, zwłaszcza PIT i CIT oraz podatku od czynności 

cywilnoprawnych, a także wpływów z majątku komunalnego, subwencji 

ogólnej, jako źródeł szczególnie wrażliwych na wahania cyklu 

koniunkturalnego 

83. 
Dostosowanie wysokości wydatków do poziomu uzyskiwanych dochodów 

zgodnie z zasadą równowagi budżetowej 

84. 
Dostosowanie wysokości wydatków do poziomu uzyskiwanych dochodów 

zgodnie z zasadą równowagi budżetowej 

85. 
Wdrożenie działań mających na celu identyfikację faktycznych wyzwań 

związanych z koniecznością zrównoważenia budżetu  
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

86. 
Wykorzystywanie alternatywnych źródeł finansowania przedsięwzięć (np. 

finansowanie społecznościowe) 

87. 
Priorytetyzacja wydatków zapewniająca realizację w pierwszej kolejności 

przedsięwzięć przynoszących największą korzyść dla mieszkańców miasta 

88. 

Tworzenie układu kompozycyjno-komunikacyjnego stref aktywności 

gospodarczej zapewniającego dostępność oraz dobrą dystrybucję 

terenów i ich obsługę  

3.2. Miasto 

wspierające 

przedsiębiorczość 

swoich 

mieszkańców 

89. 

Rozpowszechnianie ducha przedsiębiorczości poprzez działania 

edukacyjne już od najmłodszych lat, w szczególności w ramach zajęć i 

aktywności w przedszkolach, szkołach i osiedlowych klubach kultury 

90. 

Uproszczenie procedur załatwiania spraw w urzędach oraz ograniczanie 

czasu wymaganego na ich wykonanie w zakresie pozwoleń wymaganych 

do funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz propagowanie załatwiania 

spraw w sposób zdalny 

91. 

Organizowanie regularnych wydarzeń w formie ogólnodostępnych 

konferencji krajowych i międzynarodowych mających na celu dyskusję 

nad obecnymi oraz przyszłymi trendami rynkowymi oraz bezpośrednie 

czerpanie wiedzy od zaproszonych ekspertów 

92. 
Prowadzenie kursów i szkoleń dla przedsiębiorców odpowiadających na 

obecne wymagania rynkowe i zmieniające się trendy 

93. 

Zwiększenie działań informacyjnych dotyczących dostępnego wsparcia 

finansowego i merytorycznego w zakresie rozpoczęcia pierwszej 

działalności gospodarczej 

94. 

Rozpowszechnianie ducha przedsiębiorczości w sektorze IT poprzez 

działania promujące programowanie nowoczesnej  obsługi usług 

miejskich wśród  młodzieży, w tym cykliczną organizację Miejskich 

Hackathonów, Datathonów itp.  

95. Prowadzenie działań promujących aktywność zawodową mieszkańców 

96. 
Tworzenie warunków do przekwalifikowania osób w wieku produkcyjnym 

zgodnie z potrzebami rozwijanych specjalizacji miasta 

97. 

Wykorzystanie Centrum Kształcenia Zawodowego jako istotnego 

elementu dostosowania kompetencji i umiejętności do potrzeb lokalnego 

rynku pracy 

98. Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami 

3.3. Miasto 

wspierające 

przedsiębiorców 

lokalnych i 

inwestorów 

99. 
Zwiększenie dostępności powierzchni dostosowanych do prowadzenia 

działalności gospodarczej 

100. 
Wspieranie kieleckiego ekosystemu generowania i wdrażania innowacji 

poprzez akcelerację oraz inkubowanie kieleckich MŚP 

101. 
Weryfikacja zdefiniowanych specjalizacji gospodarczych miasta oraz ich 

wspieranie poprzez m.in. zdefiniowanie katalogu zachęt 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

102. 
Promowanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, w szczególności w 

zakresie niezagospodarowanych terenów 

103. 

Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez odpowiednie 

przygotowywanie gruntów na etapie przedinwestycyjnym (np. uzbrajanie 

działek)  

104. 

Zwiększanie atrakcyjności kieleckiego rynku pracy poprzez aktywne 

pozyskiwanie inwestycji tworzących nowe miejsca pracy oraz 

zapewnienie infrastruktury niezbędnej do umożliwienia efektywnej pracy 

zdalnej (np. światłowód) 

105. Aktywizacja internacjonalizacji kieleckich przedsiębiorstw 

106. 

Rozwój infrastruktury informatycznej (m.in. funkcjonalności strony 

internetowej Inwestuj w Kielcach) i procedur ukierunkowanych na 

współpracę z biznesem i inwestorami charakteryzujących się 

elastycznością i minimum formalnościowym ze strony Urzędu Miasta 

107. 
Zwiększanie dostępu do terenów inwestycyjnych poprzez rozwój 

infrastruktury drogowej oraz zapewnienie dostępu komunikacji miejskiej 

108. 

Nawiązywanie współprac z dużymi podmiotami z Kielc w celu 

udostępnienia posiadanych przez nich niewykorzystywanych powierzchni 

w przystępnych cenach dla lokalnych małych przedsiębiorców 

109. 

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie możliwości udziału w wydarzeniach 

branżowych i ogólnobiznesowych organizowanych w innych miastach w 

Polsce i za granicą 

110. 
Stworzenie szybkiej ścieżki dla inwestycji priorytetowych dla miasta w 

zakresie efektów jakie przyniosą mieszkańcom i miastu  

3.4. Miasto 

atrakcyjne 

turystycznie 

111. 

Zwiększanie udziału terenów zielonych w centrum miasta i na terenach 

osiedli (np. poprzez zadrzewianie ulic, tworzenie tzw. zielonych korytarzy 

oraz parków linearnych) 

112. Promowanie atrakcji turystycznych dostępnych na terenie miasta 

113. 

Dostosowanie infrastruktury transportowej do wymagań turystów (np. 

kierunkowskazy prowadzące do atrakcji turystycznych, mapy ułatwiające 

poruszanie się komunikacją miejską) 

114. 
Rozpowszechnianie rozwiązań ekonomii współdzielenia w zakresie 

dostępności indywidualnych środków transportowych 

115. 
Zapewnienie infrastruktury parkingowej w miejscach popularnych wśród 

turystów 

116. 

Wykorzystanie atrakcyjnych walorów przyrodniczych, lokalizacyjnych i 

geologicznych Kielc i terenów przyległych w celu zwiększenia i 

wypromowania oferty turystycznej miasta 

117. 
Transformacja centrum miasta w kierunku miejsca tętniącego życiem o 

bogatej ofercie gastronomicznej i relaksacyjnej 

118. 
Zapewnienie dobrego skomunikowania transportem zbiorowym, 

rowerem lub pieszo  miejsc popularnych wśród turystów 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

119. 
Promowanie turystyki rowerowej i tworzenie odpowiedniej infrastruktury 

rowerowej 

120. 

Współpraca z KOF, ROT (Regionalna Organizacja Turystyczna) oraz 

Lasami Państwowymi w sprawie tworzenia spójnej sieci dróg rowerowych 

oraz tzw. single tracków (wąskich i krętych terenowych dróg rowerowych) 

121. Stworzenie spójnego systemu informacji wizualizacji turystycznej 

122. 
Wypracowanie wspólnej i uzupełaniającej się oferty turystycznej Kelc i 

obszaru funkcjonalnego 

3.5. Miasto 

rozwijające i 

pozyskujące 

nowe talenty 

123. Zapewnienie w mieście miejsc rozrywki dla młodych osób 

124. Stworzenie warunków do rozwoju akademickości miasta 

125. 
Zwiększanie konkurencyjności kieleckich szkół średnich i wyższych, w tym 

poszerzanie zakresu ich oferty edukacyjnej 

126. Rozwijanie szkolnictwa zawodowego 

127. Integrowanie procesów i oferty wspierających działalność innowacyjną 

128. 

Stworzenie efektywnego i przyjaznego studentom systemu praktyk 

(szeroki wybór pracodawców i łatwość w aplikowaniu) premiującego 

praktykodawcę (program zachęt)  

129. 

Stworzenia systemu zachęt dla młodych talentów i osób, które miasto 

chce zatrzymać lub przyciągnąć, aby związały z tym miejscem swoje 

karierę i życie prywatne 

130. 
Opracowanie polityki młodzieżowej kierunkującej i programującej 

działania zapobiegające depopulacji oraz drenażu kapitału społecznego 

131. 

Wdrożenie programu podnoszącego kluczowe kompetencje 

mieszkańców Kielc, w szczególności odpowiadające specjalizacjom 

miasta oraz regionu i wpisujące się̨ w kluczowe branże rozwoju 

132. Wspieranie integracji przyjezdnych, w tym cudzoziemców 

133. 
Wdrożenie programu podnoszącego kompetencje i kwalifikacje (w tym 

rynkowe) mieszkańców Kielc 

134. 
Dostosowanie i wyprzedzające planowanie oferty edukacyjnej na 

potrzeby specjalizacji gospodarczych miasta 

3.6. Miasto o 

innowacyjnej 

gospodarce 

135. 
Stworzenie oferty najmu biurek i sal konferencyjnych dla startupów i 

indywidualnych innowatorów 

136. 

Integrowanie potrzeb miasta z lokalnymi innowatorami poprzez sesje 

informacyjne prowadzone przez Urząd miasta w zakresie problemów 

obecnych w Kielcach 

137. 
Wspieranie kieleckiego ekosystemu generowania i wdrażania innowacji 

poprzez akcelerację oraz inkubowanie kieleckich MŚP 

138. 
Umożliwianie testowania rozwiązań innowacyjnych na terenie miasta 

Kielce poprzez proste i szybkie procedury wydawania zezwoleń  
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

139. 
Rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej ułatwiającej rozwój 

gospodarczy miasta, w szczególności w zakresie szybkiego Internetu 

140. 

Sieciowanie i stymulowanie współpracy interesariuszy ze świata biznesu, 

nauki, samorządu lokalnego oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji 

społecznych 

141. 
Tworzenie miejsc spotkań w formie fizycznej i online wspierających 

kreowanie innowacji i nawiązywanie współprac na różnych poziomach 

142. 
Organizacja spotkań branż̇owych, konferencji, kongresów w obszarze 

aktualnie ważnych  zagadnień tematycznych 

3.7. Miasto o 

budującej się 

tożsamości 

143. 
Promowanie specjalizacji gospodarczych miasta, w tym Kielc jako miejsca 

pracy specjalistów z poszczególnych obszarów 

144. 
Stworzenie i promocja marki Kielc w oparciu o potencjał turystyczny i 

gospodarczy miasta 

145. 
Prowadzenie działań marketingowych prezentujących atrakcje 

turystyczne i walory środowiskowe Kielc 

146. 
Rozwijanie i promowanie narzędzi umożliwiających partycypację 

mieszkańców w decyzjach dotyczących marki miasta 

147. 
Prowadzenie działań edukacyjnych zwiększających świadomość lokalną w 

zakresie historii miasta oraz osób, które przyczyniły się do jego rozwoju 

148. 
Udział w przedsięwzięciach z zakresu promocji gospodarczej o zasięgu 

krajowym oraz międzynarodowym 

149. 
Zwiększenie stopnia integracji Kielc i KOF jako atrakcyjnej lokalizacji 

inwestycyjnej  

Cel strategiczny numer 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

4.1. Miasto 

atrakcyjne 

wizualnie 

150. 
Rozwijanie sztuki miejskiej w przestrzeni publicznej (graffiti, murale, 

instalacje artystyczne) 

152. 
Uatrakcyjnianie wyglądu miasta artystycznymi muralami na ścianach 

budynków oraz murach obecnych w mieście 

153. 
Usprawnienie egzekwowania kar za zaśmiecanie i zanieczyszczanie 

przestrzeni miejskiej 

154. 
Transformacja miasta w kierunku obszaru spójnego oraz atrakcyjnego 

urbanistycznie i architektonicznie 

155. 
Wprowadzenie możliwości prostego i szybkiego zgłaszania zaniedbanych 

obszarów miasta wymagających natychmiastowej uwagi Urzędu Miasta 

156. 
Prowadzenie regularnych działań rewitalizacyjnych, w szczególności w 

zakresie budynków zabytkowych 

157. 

Opracowanie systemu zarządzania reklamami w miejscach publicznych – 

system wdrożony na mocy partycypacyjnej uchwały reklamowej oraz na 

podstawie regularnych konsultacji z mieszkańcami 

158. 

Opracowanie standardów ulicy miejskiej, które określą i ujednolicą rodzaj 

stosowanych mebli miejskich, nawierzchni, latarni, małej architektury czy 

urządzeń BRD 

159. 

Wprowadzenie standardów urządzania osiedli, które pomogą 

mieszkańcom i wspólnotom odpowiednio urządzać przestrzeń wokół 

swoich domów 
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

160. 

Dokończenie rewitalizacji przestrzeni w złym stanie technicznym, które w 

bliskiej odległości od ścisłego centrum stanowią negatywny kontrast dla 

śródmieścia 

161. 
Integracja urbanistyczna nowych budynków wielorodzinnych z 

otoczeniem realizowana poprzez zakaz ich grodzenia 

4.2. Miasto o 

nowoczesnej 

infrastrukturze 

162. 

Zwiększanie komfortu podróżowania transportem publicznym poprzez 

inwestycje w infrastrukturę, nowoczesne urządzenia i rozwiązania 

informatyczne służące komunikacji zbiorowej, integracja środków 

transportu publicznego w sposób umożliwiający podróżowanie z 

„przesiadkami” bez niepotrzebnych opóźnień w postaci oczekiwania na 

kolejny przejazd, w szczególności w godzinach porannych 

163. 

Zwiększanie bezpieczeństwa pieszych na przejściach występujących na 

ruchliwych drogach poprzez ich doświetlanie oraz dodatkową 

sygnalizację świetlną zwiększającą ich widoczność dla kierowców fizyczne 

ograniczniki prędkości w tym zwężenia jezdni, wyniesienie przejść dla 

pieszych, progi wyspowe, antyzatoki, fotoradary 

164. 
Rozwój sieci podstawowej infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, sieć 

elektrociepłownicza, sieć gazowa) 

165. 
Rozwój systemu informowania o zamkniętych trasach, objazdach i 

remontach na drogach 

166. 

Usprawnienie komunikacji miejskiej z gminami KOF oraz budowa 

infrastruktury zachęcającej do korzystania z niej (np. miejsca parkingowe 

„park-and-ride”) 

167. 
Dostosowywanie struktury parkingowej w mieście do zmieniających się 

trendów rozwojowych  

168. 
Poprawienie stanu infrastruktury drogowej w mieście (w tym poprawa 

stanu chodników) 

169. 
Opracowanie projektu oceny uwarunkowań wdrożenia elastycznego 

zarządzania wjazdem do centrum miasta 

170. 
Wspieranie działań mających na celu ocenę możliwości ograniczania 

ruchu tranzytowego przez miasto 

171. Ewaluacja obecnych rozwiązań Planu Mobilności  

172. 

Opracowanie dokumentu określającego standardy rowerowe oraz 

studium rozwoju infrastruktury rowerowej, które będzie oparte na 

parametrach określonych w standardach 

173. Dążenie do ciągłości systemu dróg rowerowych na terenie całego miasta 

174. 

Uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i 

zbiorowej, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu 

pieszego, budowa systemu rowerów i hulajnóg miejskich 

4.3. Miasto pełne 

zieleni 
175. 

Zwiększenie udziału urządzonej zieleni miejskiej terenów prywatnych i 

publicznych  
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Cel operacyjny L.p. Kierunek działań 

176. 

Stosowanie roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych 

pozwalających pełnić funkcje estetyczne, dostarczania tlenu, 

podnoszenia wilgotności i tłumienia hałasu 

177. 
Zachowanie przyrodniczego systemu miasta, w tym klinów 

napowietrzających 

178. 

Wprowadzenie zasady na przykład „trzy do jednego” wymagającej 

posadzenia trzech nowych roślin na terenie miasta w przypadku wycinki 

jednej 

179. 
Wspieranie i włączanie społeczności lokalnej w procesy 

zagospodarowania terenów zieleni, w tym terenów osiedlowych 

180. 
Promowanie sadzenia kwiatów w ogródkach i na balkonach, poprzez 

dystrybucję darmowych nasion w Urzędzie Miasta 

181. 
Podkreślanie świadomości takiego projektowania nowych inwestycji, by 

przy tym została zaoszczędzona maksymalna możliwa liczba drzew 

182. Wzmocnienie działań pielęgnacyjnych istniejących terenów zielonych 

183. Organizowanie regularnych letnich konkursów na najładniejszy ogród 

184. 
Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i 

kompozycyjnych, w tym z terenami aktywnymi przyrodniczo 

185. 

Wykorzystanie potencjału przyrodniczego do stworzenia atrakcyjnej 

oferty aktywnego spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja, 

wypoczynek, turystyka) 

186. 
Zachowanie i ochrona obszarowych form ochrony przyrody i pomników 

przyrody 

4.4. Miasto o 

bogatej ofercie 

kulturalnej i 

sportowej 

187. Unowocześnienie i  rozwój infrastruktury instytucji  kultury 

188. 
Rozwijanie obecnych w mieście inicjatyw kulturalnych poprzez patronat 

miasta, w tym m.in.  pomoc organizacyjną 

189. 
Unowocześnianie ogólnodostępnej infrastruktury sportowej (m.in. 

boiska, siłownie na świeżym powietrzu) 

190. 
Organizowanie przez Urząd Miasta wydarzeń publicznych kulturalnych 

takich jak m.in. letnie kino na świeżym powietrzu  

191. 

Organizowanie przez Urząd Miasta zawodów sportowych o puchar 

Prezydenta Miasta Kielce dostosowanych do młodzieży (np. zawody 

piłkarskie) i osób starszych (np. turniej szachowy) 

192. 

Wsparcie finansowe dla inicjatyw pielęgnujących kieleckie i regionalne 

tradycje (m.in. jarmarki, kiermasze, targi) – w tym inicjatyw odbywających 

się poza granicami województwa i Polski 

193. 
Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych i ogólnorozwojowych 

dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym  

194. Poszerzenie oferty kulturalnej dla osób młodych  
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8. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW 

REALIZACJI ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROJEKCIE STRATEGII ROZWOJU 

MIASTA KIELCE 2030+ W KIERUNKU SMART CITY (W TYM 

ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE 

I  DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE 

I NEGATYWNE, NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 

2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU, A TAKŻE NA POZOSTAŁE 

ELEMENTY ŚRODOWISKA) 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana dla polityk, strategii, planów lub programów 

jest opracowywana w szczegółowości adekwatnej do szczegółowości ocenianego projektu dokumentu. 

Niniejszy dokument w sposób kompleksowy ujmuje korzyści i zagrożenia wynikające  

z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City. 

W celu dokonania oceny przewidywanych oddziaływań na środowisko zastosowano metodę macierzy 

interakcji, metodę kartograficzną i metodę opisową. 

Oceniany projekt Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City zawiera w części 

kierunkowej spis kierunków działań, które przypisane są do celów strategicznych i operacyjnych.  

Ocena przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie zapoznano się z wszystkimi kierunkami działań, 

które planowane są w projekcie Strategii i zidentyfikowano te, których realizacja może potencjalnie 

oddziaływać na środowisko (tabela 19).  

Następnie planowane kierunki działań pogrupowano na działania o podobnym charakterze 

potencjalnych oddziaływań na środowisko i w tabeli 20 przedstawiono grupy kierunków działań, które 

mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko wraz z opisem najważniejszych zidentyfikowanych 

oddziaływań i interakcji, które mogą potencjalnie wystąpić pomiędzy planowanymi kierunkami działań, 

a poszczególnymi elementami środowiska i środowiskiem jako całością. 

W kolumnach tabeli określono elementy środowiska, na które może oddziaływać realizacja kierunków 

działań/grup kierunków działań wynikających z celów projektu Strategii, które opisano w wierszach tabeli. 

Oceny dokonano osobno dla każdego z kierunków działań identyfikowanych jako mogące oddziaływać 

na środowisko, które zostały zaproponowane w projekcie Strategii. 

Oceny dokonano posługując się przyjętymi na potrzeby Prognozy poniższymi oznaczeniami: 
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+ Potencjalnie pozytywne oddziaływanie 

- Potencjalnie negatywne oddziaływanie  

0 Neutralne oddziaływanie/brak oddziaływania 

z Oddziaływanie zależne od założeń projektowych 

-/+ 
Oddziaływanie potencjalnie negatywne na etapie budowy/potencjalnie pozytywne na etapie 

eksploatacji 

B oddziaływanie bezpośrednie 

P oddziaływanie pośrednie 

W oddziaływanie wtórne 

S oddziaływanie skumulowane 

OS oddziaływanie stałe 

OD oddziaływanie długoterminowe 

OŚ oddziaływanie średnioterminowe 

OK oddziaływanie krótkoterminowe 

OC oddziaływanie chwilowe 

N oddziaływanie potencjalnie nieznaczące 

Z oddziaływanie potencjalnie znaczące 

 

Szczegółową ocenę zbiorczo przedstawiono w macierzy, która stanowi załącznik nr 1 do Prognozy. 

 



Tabela 20 Opis potencjalnych oddziaływań skutków realizacji działań Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

Cel strategiczny Cel 1 – Miasto dla każdego 

Cel operacyjny 1.2. Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne

- 

tyczne 

0 
   

0 
   

+ B O

S 

N 0 
   

0 
   

0 
   

+ B O

S 

Z 0 
   

+ B O

D 

N + B O

S 

Z + P O

S 

N 0 
   

0 
   

+ B O

S 

Z 0 
   

Kierunki działań: 

 

▪ Realizacja wizji miasta "15-minutowego" gdzie usługi lokalne - zarówno publiczne jak i prywatne dostępne są bardzo blisko mieszkańca 

▪ Udoskonalenie siatki połączeń systemu transportu publicznego z poszczególnych osiedli do śródmieścia 

▪ Upowszechnienie rozwiązań ekonomii współdzielenia w zakresie dostępności indywidualnych środków transportowych 

▪ Poprawa skomunikowania poszczególnych gmin KOF z Kielcami za pomocą transportu zbiorowego, z uwzględnieniem roli kolei 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze pozytywne, bezpośrednie, stałe oddziaływanie na ludzi, powietrze, klimat i klimat akustyczny to obniżenie poziomu emisji hałasu do 

środowiska, obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z potencjalnego wyższego stopnia wykorzystywania komunikacji zbiorowej 

przez obecnie korzystających z indywidualnych środków transportu (samochodów) lub poprzez lepsze wykorzystanie transportu pieszego, w 

przypadku „zbliżenia” usług lokalnych do mieszkańca, pośrednio zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne (paliwa), działania te 

bezpośrednio i długoterminowo będą oddziaływać na krajobraz poprzez zwiększenie atrakcyjności wizualnej przestrzeni publicznej (m.in. przystanki 

autobusowe, nowy tabor autobusowy). Ponadto kierunki działań pozytywnie będą wpływać na ludzi, ich komfort oraz jakość życia, a także poprzez 

obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń do środowiska na ochronę ich zdrowia.   
 



 

Cel strategiczny Cel 1 – Miasto dla każdego 

Cel operacyjny 1.2. Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + W O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z 0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Przeciwdziałanie degradacji środowiska leśnego dla zapewnienia harmonijnego rozwoju życia mieszkańców gminy 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze pozytywne, bezpośrednie, stałe oddziaływanie na wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, klimat 

akustyczny - właściwe zarządzanie zasobami leśnymi i ich utrzymanie oraz przeciwdziałanie degradacji wpłynie na polepszenie warunków 

mikroklimatycznych,  

▪ Zachowanie terenów leśnych i przeciwdziałanie ich degradacji pozytywnie wtórnie może przyczynić się do wzrostu różnorodności biologicznej, co 

więcej w sposób pośredni, stały będzie wpływać na zwierzęta i rośliny m.in. poprzez potencjalne powiększenie siedlisk , 

▪ Dzięki przeciwdziałaniu degradacji środowiska leśnego, utrzymana zostanie rola lasów jako terenów naturalnie zatrzymujących zanieczyszczenia 

znajdujące się w powietrzu, 

▪ Oddziaływanie na ludzi będzie miało charakter bezpośredni, stały, wykorzystywanie zieleni leśnej przez mieszkańców gminy może wiązać się z 

poprawą kondycji, zdrowia ludzi i poprawą jakości życia. 
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Cel strategiczny Cel 1 – Miasto dla każdego 

Cel operacyjny 1.2. Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

Z 0    z    0    + B O

S 

Z z    z    + B O

S 

Z 0    0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Przyspieszenie budowy nowych tras rowerowych umożliwiających wykorzystanie roweru jako pełnowartościowego i bezpiecznego środka transportu 

na każdym osiedlu miasta 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływania to pośrednie, pozytywne oddziaływanie na powietrze i klimat poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących 

z ruchu samochodów na rzecz ruchu rowerowego 

▪ Oddziaływanie na ludzi będzie miało charakter bezpośredni, stały – wykorzystanie roweru jako środka transportu przez mieszkańców gminy może 

wiązać się z poprawą kondycji, zdrowia ludzi i poprawą jakości ich życia. 

▪ Wykorzystanie roweru jako  pełnowartościowego i bezpiecznego środka transportu na każdym osiedlu miasta  ma także bezpośrednie, stałe 

oddziaływanie na klimat akustyczny poprzez obniżenie poziomu emisji hałasu do środowiska. 
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Cel strategiczny Cel 1 – Miasto dla każdego 

Cel operacyjny 1.2. Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    -

/

+ 

P O

C 

N -

/

+ 

B O

S 

Z -

/

+ 

P O

C 

N -

/

+ 

P O

C 

N + B O

S 

Z + B O

S 

Z -

/

+ 

P O

C 

N -

/

+ 

P O

C 

N 0    0    0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zniwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju infrastrukturalnego poszczególnych osiedli (w szczególności tzw. peryferyjnych) w zakresie 

podstawowych usług takich jak wodociągi, sieci ciepłownicze, kanalizacja oraz Internet 

▪ Poprawa jakości życia w budynkach wielorodzinnych poprzez likwidację piecyków gazowych do podgrzewania wody i rozbudowę miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Na etapie budowy infrastruktury podziemnej niezbędne jest wykonanie prac ziemnych, właściwe posadowienie elementów infrastruktury 

podziemnej, na etapie prac budowlanych mogą wystąpić chwilowe oddziaływania negatywne na zwierzęta, rośliny, wodę, powierzchnię ziemi, dobra 

materialne. Niemniej każdy rodzaj zainwestowania związany jest z ingerencją w środowisko, a cel jakiemu ma służyć planowane działanie jest bardziej 

istotny środowiskowo niż chwilowe oddziaływania mogące się pojawić na etapie budowy. 

▪ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę wodnościekową, w tym odprowadzania i oczyszczania wód opadowych. 
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Cel strategiczny Cel 1 – Miasto dla każdego 

Cel operacyjny 1.2. Miasto stawiające na zrównoważoną lokalność 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    - B O

S 

Z z    - B O

S 

Z - B O

S 

Z z    z    z    z    z    z    0    z    z    0    

Kierunki działań: 

▪ Rozbudowa sieci dróg lokalnych 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają charakter inwestycyjny i są związane z rozbudową sieci dróg lokalnych. 

▪ Najważniejsze oddziaływania wystąpią na etapie budowy, oddziaływania będą miały charakter oddziaływań stałych, bezpośrednich i mogą wiązać się 

z koniecznością usunięcia drzew kolidujących z planowanym przebiegiem (nie tylko jezdni ale też infrastruktury towarzyszącej, ewentualne usunięcie 

zieleni wiąże się z lokalnym przekształceniem krajobrazu, przekształcona zostanie powierzchnia ziemi ze względu na konieczność ukształtowania 

niwelety itp., oddziaływanie będzie także związane z koniecznością odwodnienia planowanych jezdni i zagospodarowania wód opadowych i 

roztopowych. Budowa i eksploatacja dróg może bezpośrednio negatywnie oddziaływań na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny. 

▪ Planowane w Strategii kierunki działań mają służyć optymalizacji rozwiązań transportowych w mieście, dlatego należy uznać, że upłynnienie ruchu 

wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie emisji hałasu oraz wibracji oraz wtórnie wpłynie na zmniejszenie zużycia 

paliw (zasobów naturalnych), oddziaływanie to będzie pozytywne, stałe w stosunku do ludzi i ich jakości życia (w tym jakości przemieszczania się), a 

także w stosunku do dóbr materialnych. 

▪ Jeżeli rozbudowa drogi lokalnej będzie dłuższa niż 1 km, wówczas wymagane będzie uzyskanie dla danego zadania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, ostatecznie o charakterze i skali oddziaływania przesądzą przyszłe, nieznane na obecnym etapie, rozwiązania techniczne i 

organizacyjne wynikające ze szczegółowych projektów i koncepcji, dlatego też większość oddziaływań została określona jako „zależna od założeń 

projektowych” 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.1. Sprawny Urząd 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    

Kierunki działań: 

 

▪ Uchwalenie nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady 

zagospodarowania. Uchwalenie nowego SUiKZP nie będzie oddziaływać na środowisko, oddziaływania pojawią się na etapie realizacji ustaleń 

dokumentów planistycznych. Podkreślić należy, że projekt SUiKZP również podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.3. Miasto sprawnych usług cyfrowych i publicznych 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

D 

Z + P O

D 

N + P O

D 

N 0    + P O

S 

Z 0    0    + W O

D 

Z + P O

S 

N 0    0    + W O

D 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wdrażanie rozwiązań z zakresu inteligentnego systemu transportowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz integracji transportu publicznego 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają charakter zwiększający komfort, bezpieczeństwo i efektywność podróżowania i zarządzania transportem publicznym (w domyśle 

autobusowym, co wynika ze specyfiki transportu publicznego w mieście) i ruchem drogowym.  

▪ Najważniejsze oddziaływania będą pozytywne, bezpośrednie, stałe, oddziaływanie na ludzi. A także pozytywne oddziaływanie pośrednie na powietrze 

poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z potencjalnego wyższego stopnia wykorzystywania komunikacji zbiorowej przez 

obecnie korzystających z indywidualnych środków transportu (samochodów), pośrednio zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne (paliwa) 

i łączące się z ograniczeniem korzystania z indywidualnych środków transportu obniżenie poziomu emisji hałasu do środowiska, Pośrednio realizacja 

przedsięwzięcia będzie oddziaływać pośrednio na jakość powietrza. Ponadto wdrażanie systemów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego 

i podróżowania pozytywnie będzie wpływać na ludzi i bezpieczeństwo, a także ich komfort oraz jakość życia. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i zwiększenie popularność korzystania z transportu publicznego będzie także miało pozytywny wpływ pośredni na zwierzęta poprzez 

potencjalne odejście od korzystania z samochodów, co się przyczyni do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego.  
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.3. Miasto sprawnych usług cyfrowych i publicznych 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

S 

N + P O

S 

N + P O

S 

N + P O

S 

N + P O

S 

N 0    + P O

S 

N + P O

S 

N 0    0    0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Korzystanie z  innowacyjnych metod aktualizacji i udostępniania danych przestrzennych o mieście poprzez cykliczne wykonywanie specjalistycznych 

zdjęć lotniczych, skaningu laserowego, tworzenie na ich podstawie ortofotomap, modeli 3D, wykorzystywanie  metod fotogrametrycznych do 

inwentaryzacji  i oceny istotnych elementów infrastruktury komunalnej i  środowiska 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają te będą miały pozytywne oddziaływanie pośrednie na bioróżnorodność biologiczną, zwierzęta, wodę, powierzchnię ziemi i krajobraz, 

gdyż przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat ich stanu oraz trafność decyzji podejmowanych w ich zakresie. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z 0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

N + B O

S 

Z 0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Ochrona zbiorników wód podziemnych, ich stref ochronnych oraz ujęć wód – uregulowanie gospodarki wodnej 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze znaczące oddziaływanie tego kierunku działań to pozytywne bezpośrednie stałe oddziaływanie na jakość wód podziemnych i 

powierzchniowych, a także pozytywne pośrednie stałe oddziaływanie na rośliny, zwierzęta, ludzi i powierzchnię ziemi, gdyż ochrona zbiorników 

wodnych i jakości wód oraz regulacja gospodarki wodnej przyczyni się także do ochrony tychże komponentów, których byt zależy od dostępu do 

zasobów wodnych. 

▪ Ochrona zasobów wodnych wpłynie także pozytywnie na ludzi – zachowanie dobrej jakości wody pitnej przyczyni się do ochrony zdrowia ludzi.  
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

D 

Z + P O

D 

Z + P O

D 

Z + P O

D 

Z + B O

D 

Z 0    + P O

D 

Z + P O

D 

Z + P O

D 

Z 0    0    + P O

D 

Z 0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wspieranie retencjonowania wody, w tym małej retencji, działania w celu zatrzymania odpływu wód opadowych 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania te przede wszystkim będą znacząco pozytywnie oddziaływać bezpośrednio na zasoby wodne w mieście, a także potencjalnie będą 

pozytywnie pośrednio oddziaływać przede wszystkim na komponenty funkcjonujące w zależności od wody, tj. rośliny, zwierzęta i ludzi – działania te 

przyczynią się do zatrzymania wody na terenie miasta, co będzie korzystne dla tychże organizmów. Pozytywne oddziaływanie będzie wiązało się także 

zabezpieczeniem ludzi i dóbr materialnych w przypadku intensywnych opadów, m.in. chroniąc miasto przed podtopieniami. Działanie to jest rówież 

elementem miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

D 

Z + B O

D 

Z + B O

D 

Z + B O

D 

Z + B O

D 

Z + B O

D 

Z + P O

D 

Z + B O

D 

Z + B O

D 

Z + P O

D 

Z 0    z    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu wynikającym z globalnego ocieplenia poprzez eliminację punktów charakteryzujących się nadmiernym 

nagrzewaniem i np. dostosowanie infrastruktury do ekstremalnych stanów pogodowych w tym rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze bezpośrednie stałe oddziaływanie pozytywne wystąpi na klimat, wodę, rośliny, ludzi i zwierzęta i powietrze. Wprowadzenie tych 

rozwiązań złagodzi klimat lokalny i miejską wyspę ciepła, a także wesprze retencję wody.  

▪ Zielona i niebieska infrastruktura będzie także znacząco bezpośrednio i długoterminowo oddziaływać na krajobraz, którego ocena jest subiektywna. 

Jednak zakładanym oddziaływaniem jest oddziaływanie pozytywne, gdyż należy założyć, że wprowadzanie w krajobraz miasta elementów 

przyrodniczych, do jakich należy błękitna i zielona infrastruktura, przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności estetycznej krajobrazu. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    0    + B O

S 

Z 0    0    + P O

S 

Z + B O

S 

Z 0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z OZE (np. fotowoltaicznej, czy biopaliwa) 

▪ Walka z zanieczyszczeniem powietrza w Kielcach poprzez zintensyfikowanie działań przeciwdziałających paleniu materiałami niedozwolonymi 

▪ Minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne poprzez stopniowe odejście od nieodnawialnych źródeł energii i wsparcie produkcji energii z 

odnawialnych źródeł 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze znaczące pozytywne bezpośrednie oddziaływanie stałe wystąpi na powietrze i klimat. Działania te przyczynią się do zmniejszenia 

niskiej emisji, co poprawi jakość powietrza w mieście, a także zmniejszy presję na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz 

zwiększenie efektywności energetycznej w skali całego miasta  

▪ Działania te będą pośrednio znacząco pozytywnie i stale oddziaływać na ludzi, wpływając na jakość powietrza, którym oddychają. Korzystanie z 

odnawialnych źródeł energii przyczyni się także do zmniejszenia kosztów energii dla mieszkańców miasta, co także jest pozytywnym pośrednim 

oddziaływaniem.  
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z 0    z    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Modernizacja systemów oświetleniowych w mieście w kierunku energooszczędności 

▪ Wdrażanie działań zawartych w strategiach niskoemisyjnych 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze pozytywne stałe bezpośrednie oddziaływanie to oddziaływanie na powietrze i zasoby naturalne, co wyniknie ze zmn iejszenia 

zapotrzebowanie na energię. 

▪ Na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, wodę, powierzchnię ziemi, krajobraz i klimat działania te będą oddziaływać pośrednio pozytywnie stale, 

z kolei oddziaływanie na dobra materialne będzie zależało od konkretnych założeń projektowych. 

▪ Sposób wykonania modernizacji systemów oświetleniowych prowadzony będzie z uwzględnieniem kierunkowości strumienia światła, co ograniczy 

rozproszenie światła, które stanowi tzw. zjawisko zanieczyszczenia światłem i oddziałuje na zwierzęta, sprzyja dezorientacji tych zwierząt. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z 0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Utrzymywanie bioróżnorodności na terenie całego miasta 

▪ Zadrzewianie ulic 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze znaczące oddziaływania tych kierunków działań to pozytywne oddziaływanie bezpośrednie i stałe na bioróżnorodność i zwierzęta, 

a także na wodę, powietrze krajobraz i klimat. 

▪ Działania te, szczególnie zadrzewianie ulic, będą oddziaływać pozytywnie bezpośrednio stale na klimat akustyczny, zatrzymując część hałasu 

emitowanego przez pojazdy, właściwe zarządzanie zasobami zieleni i ich utrzymanie wpłynie na polepszenie warunków mikroklimatycznych oraz na 

zwiększenie retencyjności powierzchni biologicznie czynnych na obszarach nieuszczelnionych. 

▪ Na ludzi rozwiązania te będą oddziaływać pośrednio pozytywnie stale, poprawiając jakość powietrza poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń 

znajdujących się w powietrzu (głównie pyłu) czy estetykę miasta, a co za tym idzie poprawę jakości życia ludzi. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + P O

S 

N 0    0    + P O

S 

Z 0    + B O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z 0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wprowadzanie w życie i promowanie idei Gospodarki Obiegu Zamkniętego 

▪ Zwiększenie liczby  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 

▪ Opracowanie systemu poprawiającego efekty selektywnej zbiórki odpadów 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływania bezpośrednie pozytywne stałe tych kierunków działań to oddziaływania na zasoby naturalne, powierzchnię ziemi i 

krajobraz – wprowadzenie proponowanych rozwiązań może przyczynić się do ochrony środowiska, ułatwiając ludziom odpowiednie gospodarowanie 

odpadami i chroniąc krajobraz i powierzchnię ziemi przed np. „dzikimi składowiskami”, co z kolei pozytywnie pośrednio wpłynie także na komfort 

ludzi. Natomiast Gospodarka Obiegu Zamkniętego przyczyni się do zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenia presji na 

środowisko, w tym przede wszystkim na powierzchnię ziemi i wody.  

▪ Zwiększenie liczby  Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów pozytywnie wpłynie na miejską gospodarkę odpadami poprzez ułatwienie ludziom 

korzystania z tych punktów, promując proekologiczne nawyki. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    z    + P 
O

S 
Z - B 

O

K 
N 0    0    + B 

O

S 
Z 0    0    + P 

O

S 
Z + W 

O

S 
Z + P 

O

S 
N + B 

O

S 
Z 0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Podniesienie jakości powietrza poprzez m.in.: zwiększanie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użytku publicznego poprzez 

działania takie jak m.in. Termomodernizacja 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze pozytywne oddziaływanie tych projektów to bezpośrednie oddziaływanie na jakość powietrza, klimat i pośrednie na ludzi poprzez 

zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza głównie w wyniku zmniejszenia spalania węgla na rzecz paliw pochodzących ze źródeł 

odnawialnych, zmniejszenie energochłonności budynków a pośrednio zmniejszenie ilości paliw wykorzystywanych do ogrzewania budynków.  

▪ Działania termomodernizacyjne potencjalnie mogą mieć krótkoterminowy negatywny wpływ na zwierzęta (szczególnie na ptaki i nietoperze) na etapie 

wykonywania prac termoizolacyjnych na elewacjach budynków do czasu odtworzenia ich środowiska życia po zakończeniu działań modernizacyjnych. 
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Cel strategiczny Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne 

Cel operacyjny 2.4. Miasto odpowiedzialne środowiskowo 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    + P O

S 

Z + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Objęcie Strefą Czystego Transportu obszaru ścisłego centrum miasta w trzech etapach 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze bezpośrednie oddziaływania pozytywne stałe będą dotyczyły powietrza i klimatu akustycznego – działania te wpłyną na polepszenie 

jakości powietrza, ograniczając ruch samochodów napędzanych na nieodnawialne źródła energii, dzięki czemu w tej części miasta zmniejszy się 

emisja hałasu silnikowego. Bezpośrednio pozytywne oddziaływanie będzie także na ludzi, rozwiązania te potencjalnie polepszą ich jakość życia i 

przyczynią się do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne. 

▪ Pośrednio odziaływanie będzie także odczuwalne dla zasobów naturalnych, gdyż proponowane działania będą promowały odejście od 

nieodnawialnych źródeł energii w transporcie.  

▪ Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta oraz bioróżnorodność i wodę będzie miało charakter pośredni pozytywny stały, chroniąc ich kondycję i 

poprawiając warunki funkcjonowania poprzez zmniejszenie presji na środowisko związanej z wykorzystaniem w transporcie nieodnawialnych źródeł 

energii i wiążących się z nimi. 
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Cel strategiczny Cel 3 – Miasto rozwijające się 

Cel operacyjny 3.3. Miasto wspierające przedsiębiorców lokalnych i inwestorów 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

Z - B O

K 

N - B O

K 

N - B O

K 

N + P O

D 

N - B O

K 

N -

/

+ 

B O

K 

N + B O

S 

Z + P O

D 

Z 0    0    - B O

C 

N 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez odpowiednie przygotowywanie gruntów na etapie przedinwestycyjnym (np. uzbrajanie 

działek) 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają charakter inwestycyjny. W związku z czym na etapie budowy potencjalnie mogą mieć krótkoterminowe oddziaływanie na zwierzęta, 

rośliny i powierzchnię ziemi i na krajobraz oraz klimat akustyczny. 

▪ Oddziaływanie na ludzi będzie miało charakter pozytywny ze względu na zwiększenie jakości życia ludzi dzięki tego typu inwestycjom. 

▪ Doprowadzenie gazu jako jeden z wymiarów uzbrajania działek może mieć pośrednio pozytywny wpływ na klimat, powietrze i zasoby naturalne, 

ponieważ pozwoli na odstąpienie od surowców energetycznych oddziałujących negatywnie na środowisko tj. spalanie węgla 
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Cel strategiczny Cel 3 – Miasto rozwijające się 

Cel operacyjny 3.4. Miasto atrakcyjne turystycznie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z 0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zwiększanie udziału terenów zielonych w centrum miasta i na terenach osiedli (np. poprzez zadrzewianie ulic, tworzenie tzw. zielonych korytarzy oraz 

parków linearnych) 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze znaczące oddziaływania tych projektów to pozytywne oddziaływanie bezpośrednie i stałe na bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny 

a także na wodę, powietrze krajobraz i klimat, klimat akustyczny i zasoby wodne.  

▪ Działania te, szczególnie zadrzewianie ulic, będą oddziaływać pozytywnie bezpośrednio stale na klimat akustyczny, ochrona psychoakustyczna 

▪ Tworzenie zielonych korytarzy i parków linearnych będzie sprzyjało zachowaniu bioróżnorodności i funkcjonowaniu roślin i zwierząt, stwarzając dla 

nich możliwości siedliskowe i migracyjne. 

▪ Na ludzi rozwiązania te będą oddziaływać pośrednio pozytywnie stale, poprawiając jakość powietrza i  estetykę miasta. 

▪ Zwiększanie powierzchni terenów zielonych będzie także pozytywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi i wodę, wspierając m.in. retencjonowanie 

wody. 
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Cel strategiczny Cel 3 – Miasto rozwijające się 

Cel operacyjny 3.4. Miasto atrakcyjne turystycznie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    - B O

S 

N + B O

S 

Z - B O

S 

N - B O

S 

N 0    + P O

S 

Z z    z    + P O

S 

Z 0    0    0    + P O

D 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zapewnienie infrastruktury parkingowej w miejscach popularnych wśród turystów 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają charakter inwestycyjny. Najważniejsze znaczące oddziaływania pozytywne to oddziaływania na ludzi. 

▪ Potencjalnie nieznaczące oddziaływania negatywne wystąpi prawdopodobnie na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, szczególnie w 

momencie realizacji inwestycji, jednak będzie to w większości oddziaływanie chwilowe, występujące na etapie budowy. Działania te mogą wiązać się 

z potencjalną koniecznością usunięcia drzew kolidujących z planowanym przebiegiem, usunięcie zieleni wiąże się z lokalnym przekształceniem 

krajobrazu, przekształcona zostanie powierzchnia ziemi, jednak ostateczny charakter oddziaływania na te komponenty będzie zależał od założeń 

konkretnych projektów. Działania opisane w niniejszym punkcie nie są dokładnie określone przestrzennie i mają charakter działań wpływających 

pozytywnie stale i bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo ludzi.  

▪ Wyznaczenie dedykowanych miejsc parkingowych przyczyni się do zapobieżenia parkowania w przypadkowych, nieprzeznaczonych do tego 

miejscach, dzięki czemu, zależnie od założeń projektowych, będzie można kontrolować miejsce postoju, zmniejszając presję na środowisko. 
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Cel strategiczny Cel 3 – Miasto rozwijające się 

Cel operacyjny 3.4. Miasto atrakcyjne turystycznie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

N - P O

S 

N 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wykorzystanie atrakcyjnych walorów przyrodniczych, lokalizacyjnych i geologicznych Kielc i terenów przyległych w celu zwiększenia i wypromowania 

oferty turystycznej miasta 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie stałe bezpośrednie pozytywne będzie oddziaływaniem na ludzi. Omawiane działanie przyczyni się do pogłębienia relacji 

człowieka z przyrodą, polepszając jego jakość życia i wpływając na ogólny dobrostan. 

▪ Na pozostałe komponenty kierunki działań będą potencjalnie oddziaływać neutralnie. Można stwierdzić, że potencjalnie pośrednio działania te będą 

miały na nie pozytywny wpływ, poprzez zwiększanie świadomości ekologicznej ludzi i troski o te komponenty. 

▪ Potencjalnie może pojawić się negatywne wtórne oddziaływanie na zwierzęta poprzez zwiększenie ilości ludzi odwiedzających tereny zielone. 
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Cel strategiczny Cel 3 – Miasto rozwijające się 

Cel operacyjny 3.4. Miasto atrakcyjne turystycznie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    z    + B O

S 

Z - P O

S 

N - P O

S 

N z    0    z    z    z    + P O

S 

Z 0    z    + P O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zapewnienie dobrego skomunikowania transportem zbiorowym, rowerem lub pieszo miejsc popularnych wśród turystów 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie bezpośrednie pozytywne stałe to oddziaływanie na ludzi, działania te przyczynią się do zwiększenia komfortu i 

dobrostanu ludzi. 

▪ Działania te przyczynią się także do promowania transportu zbiorowego i rowerowego, zmniejszając natężenie ruchu samochodowego, a przez co 

presję na komponenty środowiska przyrodniczego, a także zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych źródeł energii i zmniejszanie emisji. 

▪ Proponowane rozwiązania promują cichsze środki transportu, co pozytywnie wpłynie na klimat akustyczny. 

▪ Jednak na etapie budowania tras potencjalnie może wystąpić nieznacznie negatywny wpływ na rośliny. Z kolei oddziaływanie na wodę, powierzchnię 

ziemi, krajobraz i klimat oraz dobra materialne będzie zależał od konkretnych założeń projektowych. 

▪ Potencjalnie może pojawić się negatywne wtórne oddziaływanie na zwierzęta poprzez zwiększenie ilości ludzi odwiedzających tereny zielone. 
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Cel strategiczny Cel 3 – Miasto rozwijające się 

Cel operacyjny 3.4. Miasto atrakcyjne turystycznie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + P O

S 

Z 0    z    0    + P O

S 

Z z    z    + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Promowanie turystyki rowerowej i tworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowej 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływania to pośrednie, pozytywne oddziaływanie na powietrze i klimat poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z ruchu 

samochodów na rzecz ruchu rowerowego, budowa dróg rowerowych pozytywnie pośrednio i stale będzie wpływać pozytywnie na zdrowie korzystających z 

infrastruktury rowerowej, budowa ciągów pieszo rowerowych wpływa również na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów - pośrednio wzrost 

korzystających z dróg rowerowych wpłynie na zmniejszenie ilości spalanego paliwa (zasoby naturalne), oddziaływanie takie należy ocenić jako pozytywne, stałe i 

długookresowe. 

▪ Realizacja ww. działań nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na lokalne warunki klimatyczne i bioklimatyczne; planowane działania potencjalnie mogą 

pozytywnie oddziaływać na klimat, ze względu na zmniejszenie natężenia ruchu pojazdami silnikowymi (na rzecz transportu rowerowego), a co za tym idzie 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, co bezpośrednio przekłada się na procesy związane ze zmianą klimatu. 

▪ Drogi rowerowe nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, niemniej przed ich budową należy szczegółowo rozpoznać teren, 

przez który drogi rowerowe mają przebiegać, drogi rowerowe często realizowane są w pasach drogowych istniejących lub modernizowanych, przebudowywanych 

dróg, w graniach, których znajdują się drzewa i krzewy będące lokalnymi siedliskami zwierząt głównie ptaków. W związku z powyższym drogi rowerowe należy 

projektować w sposób minimalizujący m.in. konieczność wycinki drzew czy krzewów, a jeśli nie będzie to możliwe wycinkę prowadzić poza okresem lęgowym, jednak 

oddziaływanie na poszczególne komponenty będzie zależało od konkretnych założeń projektowych. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.1. Miasto atrakcyjne wizualnie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + P O

D 

N 0    0    0    0    0    0    0    0    z    z    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Rozwijanie sztuki miejskiej w przestrzeni publicznej (graffiti, murale, instalacje artystyczne) 

▪ Uatrakcyjnianie wyglądu miasta artystycznymi muralami na ścianach budynków oraz murach obecnych w mieście 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływania to oddziaływanie pozytywne pośrednie na ludzi. Obecność sztuki w przestrzeni miejskiej wpłynie na przyjemność 

przebywania w mieście poprzez poprawienie estetyki budynków czy skwerów. Sztuka potencjalnie zacieśni także tożsamość miejska, wpływając 

pozytywnie na relację ludzi z miastem. 

▪ Odziaływanie na pozostałe komponenty będzie neutralne, bądź zależne od założeń projektowych.  
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.1. Miasto atrakcyjne wizualnie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

S 

N + P O

S 

Z 0    + P O

S 

N + P O

S 

N + P O

S 

N -

/

+ 

B O

S 

N + B O

S 

Z 0    + P O

S 

N + B O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

N 0    

Kierunki działań: 

▪ Transformacja miasta w kierunku obszaru spójnego oraz atrakcyjnego urbanistycznie i architektonicznie 

▪ Prowadzenie regularnych działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie budynków zabytkowych 

▪ Dokończenie rewitalizacji przestrzeni w złym stanie technicznym, które w bliskiej odległości od ścisłego centrum stanowią negatywny kontrast dla śródmieścia 

 

Potencjalne oddziaływania: 

▪ Najważniejsze oddziaływania znaczące to pozytywne bezpośrednie oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materialne. Proponowane kierunki działań są 

skierowana na uporządkowanie chaosu przestrzennego w mieście i zwiększenie atrakcyjności krajobrazu. Działania te mają także na celu ochronę zabytków, co 

potencjalnie będzie oddziaływać na nie pozytywnie.  

▪ Oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie potencjalnie negatywne na etapie budowy/prowadzenia działań budowlanych, ale potencjalnie pozytywne na etapie 

eksploatacji. 

▪ Oddziaływanie na ludzi będzie pozytywne pośrednie, przez zwiększenie ich jakości życia, a także bezpieczeństwa. 

▪ Oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny i wodę, a także na powietrze i zasoby naturalne będzie potencjalnie pozytywne – działania rewitalizacyjne, zgodnie 

z obecnie trendami, dążą do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, wprowadzania roślinności i zwiększania energooszczędności budynków, co pozytywnie 

wpływa na te komponenty środowiska. 

▪ W przypadku prawdopodobnych remontów budynków, każdorazowo przed podjęciem takich prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem 

występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, termin i sposób 

wykonywania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych, rozrodczych i hibernacji. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.1. Miasto atrakcyjne wizualnie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

Z 0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wprowadzenie możliwości prostego i szybkiego zgłaszania zaniedbanych obszarów miasta wymagających natychmiastowej uwagi Urzędu Miasta 

 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie będzie oddziaływaniem pozytywnym na ludzi. Omawiane działania potencjalnie wpłyną na poprawę jakości życia ludzi, 

zwiększając także ich bezpieczeństwo i poczucie sprawczości. 

▪ Oddziaływanie na pozostałe komponenty będzie potencjalnie neutralne. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.1. Miasto atrakcyjne wizualnie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

D 

N 0    0    0    0    0    + P O

D 

Z 0    0    + P O

D 

N + P O

D 

Z 0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Opracowanie systemu zarządzania reklamami w miejscach publicznych – system wdrożony na mocy partycypacyjnej uchwały reklamowej oraz na 

podstawie regularnych konsultacji z mieszkańcami 

▪ Opracowanie standardów ulicy miejskiej, które określą i ujednolicą rodzaj stosowanych mebli miejskich, nawierzchni, latarni, małej architektury czy 

urządzeń BRD 

▪ Wprowadzenie standardów urządzania osiedli, które pomogą mieszkańcom i wspólnotom odpowiednio urządzać przestrzeń wokół swoich domów 

 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Oddziaływanie omawianych kierunków działań będzie pozytywne, przede wszystkim na ludzi, krajobraz, zabytki i dobra materialne. Prawne 

uregulowanie sytuowania reklam oczyści miasto z chaosu reklamowego, wpływając na poprawiając estetykę krajobrazu miasta, a także poprawi jakość 

życia ludzi i ich bezpieczeństwo. Nagromadzenie reklam w przestrzeni miejskiej wpływa negatywnie na dobrostan ludzi, dostarczając im zbyt dużo 

bodźców wzrokowych, a także – w przypadku sytuowania przy ciągach jezdnych – może odwracać uwagę kierowców, doprowadzając do 

niebezpiecznych sytuacji na drodze.  
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.1. Miasto atrakcyjne wizualnie 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

D 

N + B O

D 

N 0    0    0    0    + B O

D 

Z 0    0    0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Integracja urbanistyczna nowych budynków wielorodzinnych z otoczeniem realizowana poprzez zakaz ich grodzenia 

 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to oddziaływanie pozytywne na ludzi i zwierzęta – rezygnacja z grodzenia przestrzeni osiedli ułatwi migracje zwierząt i 

ludzi, przyczyniając się do poprawy jakości ich życia i oszczędzenia czasu, a także – w przypadku zwierząt – do ochrony ich populacji.  

▪ Oddziaływanie pozytywne wystąpi także na krajobraz – obecność ogrodzeń, często ze sobą nie spójnych, szpeci krajobraz miasta, a zakaz sytuowania 

ogrodzeń wpłynie pozytywnie na estetykę miasta.  
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

S 

N + B O

S 

Z + P O

S 

N -

/

+ 

B O

K 

N z    + P O

S 

N -

/

+ 

B O

K 

N 0    0    + P O

S 

N 0    0    + P O

S 

N 0    

Kierunki działań: 

▪ Zwiększanie komfortu podróżowania transportem publicznym poprzez inwestycje w infrastrukturę, nowoczesne urządzenia i rozwiązania informatyczne służące 

komunikacji zbiorowej, integracja środków transportu publicznego w sposób umożliwiający podróżowanie z „przesiadkami” bez niepotrzebnych opóźnień w postaci 

oczekiwania na kolejny przejazd, w szczególności w godzinach porannych 

 

Potencjalne oddziaływania 

▪ Najważniejsze oddziaływania wystąpią na etapie potencjalnej budowy – remontu nawierzchni i rozbudowy infrastruktury, oddziaływania będą miały charakter 

oddziaływań krótkoterminowych i mogą wiązać się z koniecznością usunięcia zieleni, przekształcona zostanie powierzchnia ziemi ze względu na konieczność 

ukształtowania niwelety itp., potencjalne oddziaływanie będzie również związane z koniecznością odwodnienia planowanych jezdni i terenów utwardzonych oraz 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, jednak to oddziaływanie będzie zależne od założeń projektowych konkretnych inwestycji. 

▪ Oddziaływanie na zasoby naturalne  

▪ Najważniejsze oddziaływania będą pozytywne, bezpośrednie, stałe, oddziaływanie na ludzi. A także pozytywne oddziaływanie pośrednie na powietrze poprzez 

obniżenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z potencjalnego wyższego stopnia wykorzystywania komunikacji zbiorowej przez obecnie korzystających z 

indywidualnych środków transportu (samochodów), pośrednio zmniejszenie zapotrzebowania na zasoby naturalne (paliwa) i łączące się z ograniczeniem korzystania 

z indywidualnych środków transportu obniżenie poziomu emisji hałasu do środowiska, Pośrednio realizacja przedsięwzięcia będzie oddziaływać pośrednio na jakość 

powietrza. Ponadto wdrażanie systemów zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego i podróżowania pozytywnie będzie wpływać na ludzi i bezpieczeństwo, a 

także ich komfort oraz jakość życia. Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie popularność korzystania z transportu publicznego będzie także 

miało pozytywny wpływ pośredni na zwierzęta poprzez potencjalne odejście od korzystania z samochodów, co się przyczyni do zmniejszenia natężenia ruchu 

drogowego.  

▪ Oddziaływanie na zwierzęta oraz bioróżnorodność będzie miało charakter pośredni pozytywny stały, chroniąc ich kondycję i poprawiając warunki funkcjonowania 

poprzez zmniejszenie presji na środowisko związanej z wykorzystaniem w transporcie nieodnawialnych źródeł energii i wiążących się z nimi. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

Z 0    0    0    0    -

/

+ 

B O

K 

N 0    0    0    0    + P O

S 

N + P O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zwiększanie bezpieczeństwa pieszych na przejściach występujących na ruchliwych drogach poprzez ich doświetlanie oraz dodatkową sygnalizację 

świetlną zwiększającą ich widoczność dla kierowców fizyczne ograniczniki prędkości w tym zwężenia jezdni, wyniesienie przejść dla pieszych, progi 

wyspowe, antyzatoki, fotoradary 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie pozytywne to oddziaływanie na ludzi. Wdrożenie omawianych działań potencjalnie poprawi bezpieczeństwo na drogach. 

▪ Działania uspokajające ruch wpłyną pozytywnie na klimat akustyczny. 

▪ Sposób wykonania modernizacji systemów oświetleniowych potencjalnie może wpłynąć nieznacząco negatywnie na zwierzęta, szczegó lnie ptaki w 

sytuacji, kiedy zastosowane zostanie światło rozproszone, które sprzyja dezorientacji tych zwierząt, jednak ogólne poprawienie bezpieczeństwa 

równoważy zagrożenie dla zwierząt. 

▪ Wprowadzenie rozwiązań infrastrukturalnych spowalniających ruch w fazie budowy potencjalnie mogą nieznacząco wpłynąć negatywnie na 

powierzchnię ziemi, jednak będzie to działanie krótkoterminowe, do czasu ukończenia prac. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

Z - B O

K 

N - B O

K 

N + B O

S 

N + P O

D 

N - B O

K 

N -

/

+ 

B O

K 

N + B O

S 

Z + P O

D 

Z 0    0    - B O

C 

N 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Rozwój sieci podstawowej infrastruktury (wodociągi, kanalizacja, sieć elektrociepłownicza, sieć gazowa) 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają charakter inwestycyjny. W związku z czym na etapie budowy potencjalnie mogą mieć krótkoterminowe oddziaływanie na zwierzęta, 

rośliny i powierzchnię ziemi i na krajobraz oraz klimat akustyczny. 

▪ Oddziaływanie na ludzi będzie miało charakter pozytywny ze względu na zwiększenie jakości życia ludzi dzięki tego typu inwestycjom. 

▪ Doprowadzenie gazu jako jeden z wymiarów rozwoju infrastruktury może mieć pośrednio pozytywny wpływ na klimat, powietrze i zasoby naturalne, 

ponieważ pozwoli na odstąpienie od surowców energetycznych oddziałujących negatywnie na środowisko tj. węgiel. 

▪ Oddziaływanie na wodę będzie potencjalnie pozytywne dzięki rozwojowi kanalizacji i zapobieganiu odprowadzania ścieków do środowiska.  

▪ Przedsięwzięcia ze względu na swój charakter mogą wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

128 

Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

N 0    0    0    + P O

S 

Z 0    0    0    0    0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Rozwój systemu informowania o zamkniętych trasach, objazdach i remontach na drogach 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to oddziaływanie pozytywne na ludzi. System potencjalnie polepszy jakość życia ludzi, usprawniając poruszanie się po 

mieście i oszczędność czasu. 

▪ Usprawnienie ruchu potencjalnie wpłynie pozytywnie na zmniejszenie/zapobieganie korkom, a co za tym idzie większej emisji spalin, dzięki czemu 

oddziaływanie tego kierunku działań będzie potencjalnie pozytywne także na jakość powietrza w mieście. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    - B O

S 

N + B O

S 

Z - B O

S 

N - B O

S 

N 0    + P O

S 

Z z    z    + P O

S 

Z 0    0    0    + B O

K 

N 0    

Kierunki działań: 

▪ Usprawnienie komunikacji miejskiej z gminami KOF oraz budowa infrastruktury zachęcającej do korzystania z niej (np. miejsca parkingowe „park-and-ride”) 

▪ Dostosowywanie struktury parkingowej w mieście do zmieniających się trendów rozwojowych 

 

Potencjalne oddziaływania: 
▪ Działania mają charakter inwestycyjny. Najważniejsze znaczące oddziaływania pozytywne to oddziaływania na ludzi. 

▪ Potencjalnie nieznaczące oddziaływania negatywne wystąpi prawdopodobnie na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta, szczególnie w momencie realizacji 

inwestycji, jednak będzie to w większości oddziaływanie chwilowe, występujące na etapie budowy. Działania te mogą wiązać się z koniecznością usunięcia drzew 

kolidujących z planowanym przebiegiem, usunięcie zieleni wiąże się z lokalnym przekształceniem krajobrazu, przekształcona zostanie powierzchnia ziemi, jednak 

ostateczny charakter oddziaływania na te komponenty będzie zależał od założeń konkretnych projektów. Działania opisane w niniejszym punkcie nie są dokładnie 

określone przestrzennie i mają charakter działań wpływających pozytywnie stale i bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo ludzi.  

▪ Wyznaczenie dedykowanych miejsc parkingowych przyczyni się do zapobieganiu parkowaniu w przypadkowych, nieprzeznaczonych do tego miejscach, dzięki czemu, 

zależnie od założeń projektowych, będzie można kontrolować miejsce postoju, zmniejszając presję na środowisko. 

▪ Oddziaływanie na powietrze będzie potencjalnie pozytywne – zgodnie z trendami dąży się do zmniejszania ruchu samochodowego w miastach, a struktura parkingowa 

powinna wpływać na wybieranie transportu zbiorowego, co potencjalnie wpłynie na poprawę jakości powietrza w KOF.  

▪ Wpływ na klimat akustyczny będzie negatywny w momencie budowania infrastruktury, a w momencie eksploatacji oddziaływanie będzie pozytywne, dzięki wzrostowi 

popularności transportu zbiorowego i zmniejszeniu się natężenia ruchu samochodowego. 

▪ Nie zakłada się żadnych znaczących oddziaływań na przedmiot, cele i integralność obszarów Natura 2000. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    0    + B O

S 

Z - B O

K 

N - B O

K 

N - B O

K 

N 0    - B O

K 

N 0    0    0    z    z    - B O

K 

N 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Poprawienie stanu infrastruktury drogowej w mieście (w tym poprawa stanu chodników) 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania mają charakter inwestycyjny. Potencjalnie nieznaczące oddziaływania negatywne wystąpi prawdopodobnie rośliny, zwierzęta i klimat 

akustyczny, szczególnie w momencie realizacji inwestycji, jednak będzie to w większości oddziaływanie chwilowe, występujące na etapie budowy. 

Działania te mogą wiązać się z koniecznością usunięcia drzew kolidujących z planowanym przebiegiem, usunięcie zieleni wiąże się z lokalnym 

przekształceniem krajobrazu, przekształcona zostanie powierzchnia ziemi, jednak ostateczny charakter oddziaływania na te komponenty będzie 

zależał od założeń konkretnych projektów. Działania opisane w niniejszym punkcie nie są dokładnie określone przestrzennie.  

▪ Najważniejsze znaczące oddziaływania pozytywne to oddziaływania na ludzi, omawiane działania mają charakter wpływający pozytywnie stale 

i bezpośrednio na komfort i bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia ludzi. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.2. Miasto o nowoczesnej infrastrukturze 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

D 

N + P O

D 

Z + P O

D 

N + W O

D 

N 0    + B O

S 

Z z    z    + B O

S 

Z 0    0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Uspokajanie ruchu poprzez: priorytet komunikacji pieszej, rowerowej i zbiorowej, dążenie do powiększania powierzchni przeznaczonej do ruchu 

pieszego, budowa systemu rowerów i hulajnóg miejskich 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to oddziaływanie pozytywne na ludzi. Działania te po pierwsze potencjalnie zwiększą bezpieczeństwo i jakość 

podróżowania, po drugie będą promować ruch fizyczny, dzięki czemu potencjalnie poprawi się stan zdrowia fizycznego i psychicznego korzystających 

z niego osób.  

▪ Polepszenie jakości korzystania z rowerów i hulajnóg zwiększy ich popularność, przyczyniając się do zmniejszenia ruchu samochodowego, a co za 

tym idzie zmniejszenia ilości spalin, polepszenie jakości powietrza oraz klimatu akustycznego.  

▪ Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz będzie zależało od konkretnych założeń projektowych. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z z    z    z    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zwiększenie udziału urządzonej zieleni miejskiej terenów prywatnych i publicznych. 

▪ Wzmocnienie działań pielęgnacyjnych istniejących terenów zielonych. 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to oddziaływanie na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta. Zwiększenie udziału zieleni miejskiej przyczyni się  do 

ochrony różnorodności biologicznej, zadrzewień, i zwiększania powierzchni biologicznie czynnej, wspierającej m.in. małą retencję, będzie 

oddziaływało pozytywnie na powierzchnię ziemi i wodę. 

▪ Obecność terenów zielonych, w szczególności drzew przyczyni się do ochrony jakości powietrza i ochrony przed hałasem. 

▪ Wszystkie te czynniki będą wspierać ochronę zdrowia i jakości życia ludzi. 

▪ Tereny zieleni potencjalnie pozytywnie będą oddziaływać na ochronę klimatu i łagodzenie miejskiej wyspy ciepła oraz skutków zmian klimatu. 

▪ Pielęgnacja i zwiększanie powierzchni terenów zieleni będzie potencjalnie oddziaływać pozytywne na krajobraz i estetykę miasta. 
 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

133 

Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    0    0    + B O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Stosowanie roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych pozwalających pełnić funkcje estetyczne, dostarczania tlenu, podnoszenia wilgotności i 

tłumienia hałasu. 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to oddziaływanie pozytywne na jakość powietrza i klimat akustyczny oraz na ochronę gleb. Zrealizowanie 

proponowanych kierunków działań potencjalnie wpłynie, zgodnie z charakterystyką roślin fitoremediacyjnych, na polepszenie jakości powietrza oraz 

gleb, a także klimatu akustycznego, co będzie pośrednio oddziaływać pozytywnie także na jakość życia i ochronę zdrowia ludzi. Oddziaływać będzie 

pozytywnie także na funkcjonowanie zwierząt i zachowanie bioróżnorodności. 

▪ Zwiększanie liczby roślin w krajobrazie miasta będzie oddziaływać pozytywnie na jego estetykę. 
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Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z 0    + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    0    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zachowanie przyrodniczego systemu miasta, w tym klinów napowietrzających 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze pozytywne oddziaływania wystąpią na bioróżnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta dzięki zachowaniu korytarzy ekologicznych, co 

m.in. ułatwi im migracje. Z zachowanie kluczowych dla przyrodniczego systemu miasta przestrzeni zielonych zapewni utrzymanie siedlisk i 

funkcjonowanie obecnych w mieście zwierząt.  

▪ Zachowanie klinów napowietrzających pozytywnie oddziaływać będzie przede wszystkim na powietrze – pozwoli to na doprowadzanie czystego 

powietrza z terenów zielonych do centrum miasta i stałe przewietrzanie przestrzeni miejskich, co będzie także pozytywnie wpływać na jakość życia 

ludzi, zapewniając im czyste powietrze i chroniąc przed chorobami cywilizacyjnymi. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    0    0    + P O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wprowadzenie zasady na przykład „trzy do jednego” wymagającej posadzenia trzech nowych roślin na terenie miasta w przypadku wycinki jednej 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze znaczące oddziaływania tych kierunków działań to pozytywne oddziaływanie bezpośrednie i stałe na bioróżnorodność. 

▪ Oddziaływanie na zwierzęta, a także na wodę, powietrze krajobraz, klimat i klimat akustyczny będzie pozytywne pośrednie. Poprzez zwiększanie 

świadomości ludzi i promowanie postawy proekologicznej, potencjalnie w mieście, zgodnie z tą zasadą pozostanie zachowana lub docelowo 

zwiększona liczba drzew, na czym zyskają pośrednio także inne rośliny i zwierzęta. Potencjalnie zostanie zachowany także klimat akustyczny i 

chroniona będzie jakość powietrza. 

▪ Działania te, będą oddziaływać pozytywnie pośrednio stale na klimat akustyczny, zatrzymując część hałasu emitowanego przez pojazdy, właściwe 

zarządzanie zasobami zieleni i ich utrzymanie wpłynie na polepszenie warunków mikroklimatycznych oraz na zwiększenie retencyjności powierzchni 

biologicznie czynnych na obszarach nieuszczelnionych. 

▪ Na ludzi rozwiązania te będą oddziaływać pośrednio pozytywnie stale, poprawiając jakość powietrza poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń 

znajdujących się w powietrzu (głównie pyłu) czy estetykę miasta, a co za tym idzie poprawę jakość życia.  
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

D 

Z + B O

D 

Z + P O

D 

Z + B O

D 

Z + P O

D 

Z + P O

D 

Z + B O

D 

Z + B O

D 

Z + P O

D 

Z 0    0    z    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wspieranie i włączanie społeczności lokalnej w procesy zagospodarowania terenów zieleni, w tym terenów osiedlowych 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to pozytywne bezpośrednie stałe na bioróżnorodność biologiczną, realizacja działań potencjalnie przyczyni się do 

zwiększania liczby gatunków roślin na terenie miasta. Powiązane z tym jest także pozytywne oddziaływanie bezpośrednie na krajobraz miasta, które 

potencjalnie będzie pozytywne, bo to szczególnie mieszkańcy-użytkownicy przestrzeni najlepiej wiedzą, czego potrzeba, żeby poprawić estetykę 

krajobrazu w miejscu zamieszkania. 

▪ Oddziaływanie dla ludzi będzie pozytywne bezpośrednie, ponieważ zaangażowanie w uprawę roślin i praca z glebą wpłynie na ich dobre 

samopoczucie, poprawiając jakość ich życia, a wspólne podejmowanie decyzji dotyczących przestrzeni miasta zwiększy poczucie wspólnoty i troski o 

całe miasto. 

▪ Także oddziaływanie na powierzchnię ziemi, powietrze, a także klimat akustyczny i zasoby naturalne będzie pozytywny. Osiedlowe kwietniki 

uatrakcyjnią przestrzeń miasta, a także zatrzymają część pyłów osadzonych w powietrzu. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    z    + P O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Promowanie sadzenia kwiatów w ogródkach i na balkonach, poprzez dystrybucję darmowych nasion w Urzędzie Miasta 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie to pozytywne bezpośrednie stałe na bioróżnorodność biologiczną, realizacja działań potencjalnie przyczyni się do 

zwiększania liczby gatunków roślin na terenie miasta. 

▪ Oddziaływanie dla ludzi będzie pozytywne pośrednie, ponieważ zaangażowanie w uprawę roślin i praca z glebą wpłynie na ich dobre samopoczucie, 

poprawiając jakość ich życia. 

▪ Także oddziaływanie na powierzchnię ziemi, powietrze i krajobraz, a także klimat akustyczny i zasoby naturalne będzie pozytywny. Osiedlowe kwietniki 

uatrakcyjnią przestrzeń miasta, a także zatrzymają część pyłów osadzonych w powietrzu. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z 0    z    + P O

S 

Z 0    

Kierunki działań: 

 

▪ Podkreślanie świadomości takiego projektowania nowych inwestycji, by przy tym została zaoszczędzona maksymalna możliwa liczba drzew 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze znaczące oddziaływania tych kierunków działań to pozytywne oddziaływanie pośrednie i stałe na bioróżnorodność i zwierzęta, a także 

na wodę, powietrze krajobraz i klimat. Poprzez zwiększanie świadomości ludzi i promowanie postawy proekologicznej, potencjalnie w mieście będzie 

wycinanych mniej drzew, niż to z pozoru byłoby konieczne, na czym zyskają pośrednio także inne rośliny i zwierzęta. Potencjalnie zostanie zachowany 

także klimat akustyczny i chroniona będzie jakość powietrza. 

▪ Działania te, szczególnie potencjalne zmniejszenie wycinki drzew, będą oddziaływać pozytywnie pośrednio stale na klimat akustyczny, zatrzymując 

część hałasu emitowanego przez pojazdy, właściwe zarządzanie zasobami zieleni i ich utrzymanie wpłynie na polepszenie warunków 

mikroklimatycznych oraz na zwiększenie retencyjności powierzchni biologicznie czynnych na obszarach nieuszczelnionych. 

▪ Na ludzi rozwiązania te będą oddziaływać pośrednio pozytywnie stale, poprawiając jakość powietrza poprzez zatrzymywanie zanieczyszczeń 

znajdujących się w powietrzu (głównie pyłu) czy estetykę miasta, a co za tym idzie poprawę jakość życia. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    z    + B O

S 

Z - P O

S 

N - P O

S 

N z    0    z    z    z    z    0    z    z    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Kreowanie połączeń z układem zewnętrznym: komunikacyjnych i kompozycyjnych, w tym z terenami aktywnymi przyrodniczo 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działanie ma charakter inwestycyjny. Najważniejsze oddziaływania wystąpią na etapie budowy, oddziaływania będą miały charakter oddziaływań stałych, 

długoterminowych i mogą wiązać się z koniecznością usunięcia drzew kolidujących z planowanym przebiegiem (nie tylko jezdni ale i infrastruktury towarzyszącej), 

usunięcie zieleni wiąże się z lokalnym przekształceniem krajobrazu, przekształcona zostanie powierzchnia ziemi ze względu na konieczność ukształtowania niwelety 

itp. 

▪ Oddziaływanie będzie również związane z koniecznością odwodnienia planowanych jezdni i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.  

▪ Opisywane działania nie są dokładnie określone przestrzennie i mają charakter działań ogólnych - wszystkie planowane w ramach Strategii Rozwoju działania mają 

służyć poprawie stanu infrastruktury komunikacyjnej w gminie, dlatego należy uznać, że upłynnienie ruchu wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, zmniejszenie emisji hałasu oraz wtórnie wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw (zasobów naturalnych), oddziaływanie to będzie pozytywnie, stale i 

długookresowe w stosunku do ludzi, dóbr materialnych. 

▪ Ostatecznie o charakterze i skali oddziaływania przesądzą rozwiązania techniczne i organizacyjne wynikające z szczegółowych projektów i koncepcji. 

▪ Tworzenie połączeń przyrodniczych potencjalnie będzie sprzyjało zachowaniu bioróżnorodności i funkcjonowaniu roślin i zwierząt, stwarzając dla nich możliwości 

siedliskowe i migracyjne, jednak oddziaływanie będzie zależne od konkretnych założeń projektowych. 

▪ Na ludzi rozwiązania te będą oddziaływać pośrednio pozytywnie stale, poprawiając dostępność komunikacyjną, jakość powietrza i  estetykę miasta, tym samym 

polepszając jakość życia. 
 

  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

140 

Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    z    + B O

S 

Z - W O

D 

N z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Wykorzystanie potencjału przyrodniczego do stworzenia atrakcyjnej oferty aktywnego spędzania czasu wolnego (sport, rekreacja,  wypoczynek, 

turystyka) 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Najważniejsze oddziaływanie pozytywne bezpośrednie to oddziaływanie na ludzi. Działania te stworzą ludziom możliwości do aktywnego spędzania 

czasu, a co za tym idzie, do poprawy warunków fizycznych i profilaktyki dla zdrowia i dobrostanu psychicznego, polepszając jakość ich życia. 

▪ Zwiększenie liczby ludzi na terenach przyrodniczych potencjalnie wtórnie może oddziaływać negatywnie na zwierzęta. Nie zakłada się jednak żadnych 

znaczących oddziaływań na przedmiot, cele i integralność obszarów Natura 2000. 

▪ Oddziaływanie na pozostałe komponenty środowiska będzie zależało od konkretnych założeń projektowych. 
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Cel strategiczny Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć 

Cel operacyjny 4.3. Miasto pełne zieleni 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na następujące elementy środowiska: 
Formy 

ochrony 

przyrody w 

tym Natura 

2000 

Różnorodność 

biologiczna 
Ludzie Zwierzęta Rośliny Woda Powietrze 

Powierzchnia 

ziemi 
Krajobraz Klimat 

Zasoby 

naturalne 
Zabytki 

Dobra 

materialne 

Klimat 

akustyczny 

Pola 

elektromagne- 

tyczne 

0    + B O

S 

Z + P O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + B O

S 

Z + P O

S 

Z + P O

S 

Z z    z    0    0    

Kierunki działań: 

 

▪ Zachowanie i ochrona obszarowych form ochrony przyrody i pomników przyrody 

 

Potencjalne oddziaływania: 

 

▪ Działania te, wspierające ochronę przyrody, będą oddziaływały bezpośrednio pozytywnie i stale na zachowanie różnorodności biologicznej, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, chroniąc ich walory. 

▪ Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne będzie zależało od konkretnych założeń projektowych. 
 

 

 

 

 



9. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI ZAŁOŻEŃ OPRACOWANIA ORAZ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA 
 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City została sformułowana w podziale na 

cztery główne cele strategiczne oraz podlegające im cele operacyjne i kierunki działań, którymi władze 

winny kierować się przy realizacji przyszłych działań zmierzających do rozwoju obszaru. Wprowadzenie 

stałego, okresowego monitoringu jest zatem niezbędne do prowadzenia właściwej kontroli nad 

procesami monitoringu i weryfikacji przyszłych skutków realizacji założeń dokumentu. Został on zatem 

zawarty i opisany w dokumencie Strategii. Dla ocenienia realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz analizy ich skutków w zakresie środowiska także należy systematycznie gromadzić i 

porównywać dane zawarte w opracowaniu z danymi aktualnymi. Do analizy skutków środowiskowych 

należy uwzględniać dane własne oraz gromadzone i przetwarzane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowisk w Kielcach, a także Państwową Inspekcję Sanitarną. Zalecane jest wykonywanie analizy skutków 

wpływu na środowisko przynajmniej raz do roku, ale nie rzadziej niż raz na trzy lata. Podstawę analizy 

środowiskowej stanowić powinno porównanie stanu przed rozpoczęciem realizacji kierunków działań do 

stanu w trakcie ich wykonywania (w częstotliwości wskazanej powyżej) lub po ich zakończeniu. 

Najistotniejsze wskaźniki wpływające na stan środowiska przedstawione zostały zawarte w poniższej tabeli 

wraz z odpowiednimi jednostkami. 

Tabela 21 Wskaźniki proponowane do zastosowania w celu monitorowania skutków realizacji postanowień 

projektowanej Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

L.p. Wskaźniki 

1. Poziom emisji zanieczyszczeń gazowych (t/rok). 

2. Poziom emisji pyłowych (t/rok). 

3. Lesistość obszaru administracyjnego miasta Kielce (%). 

4. Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z użytkowania leśnego (ha). 

5. Powierzchnia gruntów wysokich klas bonitacyjnych (I-III) przeznaczona na cele nierolnicze (ha). 

6. 
Wskaźnik presji na krajobraz – iloraz powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 

zabudowy i zurbanizowanej. 

7. Powierzchnia gruntów zrekultywowanych ogółem (ha). 

8. Powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji leśnej (ha). 

9. Długość zmodernizowanych dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych (km) 

10. Długość nowo wybudowanych dróg i chodników oraz ścieżek rowerowych (km) 

11. Liczba niskoemisyjnych autobusów (szt.) 

12. Liczba punktów do ładowania pojazdów elektrycznych (szt.) 

13. Odsetek powierzchni miasta pokryty aktualnymi mpzp (%) 

14. 
Liczba udzielonych dofinansowań na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne w budynkach 

mieszkalnych (szt.) 

15. Liczba budynków komunalnych, w których wymieniono źródła ciepła (szt.) 

16. Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci kanalizacji (km) 

17. Średnia roczna poziomu PM10 w powietrzu (μg/m3) 

18. Stosunek liczby nowych nasadzeń drzew i krzewów do liczby ubytków (%) 

19. Powierzchnia powstałych, urządzonych lub zmodernizowanych terenów zieleni (ha) 

20. Udział procentowy terenów zieleni w powierzchni miasta (%) 

21. Udział terenów sportowych i rekreacyjnych w powierzchni miasta (%) 

22. Liczba zorganizowanych wydarzeń i imprez proekologicznych (szt.) 

Źródło: Opracowanie własne 
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 

NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 
 

Treść ocenianego projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City nie zakłada 

realizacji żadnych inwestycji w granicach siedlisk chronionych obszarów Natura 2000, nie zakłada 

znaczących oddziaływań na przedmiot, cele i integralność obszarów Natura 2000. W niektórych 

przypadkach określone w projekcie Strategii kierunki działań mogą wpłynąć pozytywnie na środowisko 

miasta oraz występujące na jego obszarze formy ochrony przyrody. 

W związku z powyższym należy się zgodzić z tezami przedstawionymi przez Kistowskiego i Pchałka 

(2009), że charakter rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko (w przypadku dokumentów o ogólnym 

charakterze) koncentrować się powinien na generalnym łagodzeniu oraz generalnej kompensacji 

oddziaływań. W związku z tym autorzy Prognozy sformułowali ogólne zasady zapobiegania i 

ograniczania oddziaływań powstających na etapie realizacji i eksploatacji ewentualnych kierunków 

działań posiadających charakter inwestycyjny, wynikających z ocenianego dokumentu: 

− na etapie realizacji prac i użytkowania należy stosować najlepsze dostępne technologie; 

− w należy w sposób odpowiedni zabezpieczać ewentualne place budowy; 

− należy stosować środki zapobiegające zwiększonej emisji hałasu, np. poprzez stosowanie rozwiązań 

funkcjonalnych i organizacyjnych; 

− należy ograniczyć ilość emisji zanieczyszczeń do powietrza, środowiska gruntowo-wodnego w 

trakcie prowadzonych prac; 

− prowadząc prace termomodernizacyjne elewacji budynków wskazane jest kontrola budynku pod 

kątem gniazdowania ptaków (np. jerzyka) i nietoperzy; 

− należy ograniczyć do niezbędnego minimum prace prowadzone w sąsiedztwie obszarów 

chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody, lasów, cieków i zbiorników wodnych, 

− należy w jak najmniejszym stopniu ingerować w obszary chronione i respektować obowiązujące na 

tych obszarach szczególne przepisy; 

− należy ograniczać liczbę drzew podlegającą wycince, a w przypadku konieczności usunięcia 

wykonywać nasadzenie kompensujące, a same prace prowadzić poza okresem lęgowym; 

− w miarę możliwości stosować podczyszczanie wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych z 

powierzchni utwardzonych w separatorach substancji ropopochodnych; 

− należy dążyć do umożliwienia infiltracji wód opadowych do gruntu; 

− należy stosować materiały energooszczędne oraz ekologiczne; 

− należy w racjonalny sposób korzystać z zasobów wodnych; 
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− należy ograniczać zmiany stosunków wodnych; 

− należy minimalizować ilość wytwarzanych odpadów i ilości odpadów poddawanych 

unieszkodliwianiu poprzez składowanie. 

Mając na uwadze społeczno-gospodarcze cele rozwoju miasta Kielce oraz dążenie do idei Smart City 

propagującej inteligentne rozwiązania także w obszarze ochrony środowiska, nie zaleca się rezygnacji 

z żadnych działań inwestycyjnych. Warunkiem jednakże jest należyte minimalizowanie oraz 

zapobieganie negatywnemu wpływowi realizowanych przedsięwzięć na środowisko według m.in. 

powyższych zaleceń.  

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 
 

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City jest zbiorem kierunków działań 

zmierzających do zrównoważonego i trwałego rozwoju gminy, w kierunku Smart City, opracowanym 

pod kątem osiągnięcia zakładanych celów. 

W projekcie ocenianego dokumentu zdefiniowano cele strategiczne, które należy osiągnąć jako 

pożądany obraz gminy m.in. w zakresie ochrony środowiska.  

W ramach wielu celów operacyjnych, prowadzone będą działania związane ze środowiskiem 

przyrodniczym. 

Projekt Strategii jest dokumentem o dużym stopniu szczegółowości, przedsięwzięcia nie są osadzone 

w konkretnej przestrzeni, lokalizacji. Należy jednak zauważyć, że o oddziaływaniu na środowisko 

decyduje nie tylko lokalizacja, ale również rozwiązania techniczne, organizacyjne i skala przedsięwzięcia. 

Przedmiotowy dokument nie definiuje rozwiązań technicznych. Do tego trzeba dodać zmieniające się 

uwarunkowania finansowe i postęp techniczny, który może spowodować radykalną zmianę podejścia 

do określonego zagadnienia. Z powyższych względów rozwiązania alternatywne będą pojawiały się 

sukcesywnie w miarę zmieniających się uwarunkowań finansowych, koncepcyjnych i prawnych. 

Ponadto, proces wdrażania Strategii wymaga kontroli, której najważniejszym elementem jest ocena 

realizacji działań z punktu widzenia osiągania założonych celów. Wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta 

Kielce 2030+ w kierunku Smart City będzie podlegało regularnej ocenie. 

Rada Miasta przyjmuje uchwałą Strategię Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, dalej 

zgodnie z jej zapisami prowadzony będzie monitoring realizacji Strategii, zgodnie z wytycznymi w niej 

zapisanymi. 

Jeśli do tego dodać konieczny etap procedur planistyczno-lokalizacyjnych z przypisanymi im 

procedurami oceny oddziaływania na środowisko, to można być przekonanym, że zostaną 

przedstawione wszystkie istotne okoliczności pozwalające na wybór optymalnych rozwiązań łączących 

aspekty rozwojowe, środowiskowe i dotyczące jakości życia mieszkańców. 

Konieczność rozpatrywania rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie 

dokumentu, a także rozwiązań kompensujących zachodzi w przypadku stwierdzenia możliwości 

wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 17 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analizy 

przeprowadzone na potrzeby sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii 
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nie wykazały możliwości wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań na przedmioty, cele i 

integralność obszarów Natura 2000. Nie występuje zatem konieczność przedstawienia rozwiązań 

kompensujących potencjalne oddziaływania. Działania minimalizujące potencjalne oddziaływania dla 

przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną 

określone w decyzjach. 

12. NAPOTKANE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW 

TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 
 

Jako podstawową trudność przy ocenie oddziaływania ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

kierunku Smart City uznaje się charakter dokumentu, który co zrozumiałe, opisuje działania w sposób 

ogólny. W ramach kierunków działań znajdują się zadania mogące posiadać charakter inwestycyjno-

budowlany. Na obecnym etapie nie są znane rozwiązania techniczne planowane do zastosowania w 

ramach tych działań/przedsięwzięć, w związku z tym trudno oceniać w sposób jednoznaczny jakie 

oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na etapie realizacji, mogą wywołać. Jednak z uwagi na cel w 

jakim sporządzane są strategie rozwoju gmin, zakłada się, że oddziaływanie planowanych 

działań/przedsięwzięć na środowisko będzie pozytywne, długookresowe i stałe na poszczególne 

elementy środowiska oraz na środowisko jako całość. 

Ponadto należy podkreślić, że prognozę zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy z dnia z dnia 3 października 

2008  r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) 

sporządzono stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowano do zawartości 

i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. 

 

13. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 
 

Obszar objęty projektem znajduje się w znacznej odległości od granic międzynarodowych. W związku 

z tym oraz z uwagi na charakter ocenianego dokumentu nie przewiduje się możliwych transgranicznych 

oddziaływań na środowisko.   

Realizacja ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City nie spowoduje możliwości 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

1. Informacje zawarte w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 52 ust.1 

ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami), zostały opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane są do zawartości i stopnia 

szczegółowości projektowanego dokumentu, a także etapu przyjęcia tego dokumentu. 
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2. Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

mogących wynikać z ustaleń projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart 

City, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie może nieść za sobą realizacja zapisów 

dokumentu, dla poszczególnych komponentów środowiska oraz środowiska jako całości. 

3. Podstawowym celem prognozy było wykazanie czy zapisy Strategii mogą oddziaływać na 

środowisko, a jeśli tak to jaki charakter i siłę będą miały hipotetyczne oddziaływania. Po 

dokładnej analizie i ocenie uwzględniającej dużą złożoność zjawisk przyrodniczych oraz 

charakter badanego dokumentu stwierdzono, że oddziaływania wynikające z realizacji 

zaplanowanych działań/przedsięwzięć nie będą miały charakteru oddziaływań znacząco 

negatywnych. 

4. Jednoznacznie można stwierdzić, że analiza projektu Strategii, na obecnym etapie nie definiuje 

działań/przedsięwzięć, które dyskwalifikowałyby ją ze względu na skalę i charakter oddziaływań 

na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000 i innych form ochrony 

przyrody.  

5. Analiza oddziaływań na poszczególne elementy środowiska wskazuje, że realizacja ustaleń 

Strategii wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska w granicach miasta Kielce. 

6. Etap realizacji niektórych działań określonych w projekcie Strategii, przede wszystkim tych 

posiadających charakter inwestycyjno-budowlany może wpłynąć na poszczególne elementy 

środowiska przyrodniczego. Oddziaływanie to można ograniczyć lub wyeliminować poprzez 

zastosowanie na etapie realizacji i użytkowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych lub 

organizacyjnych. 

7. Część z działań wskazanych w Strategii może chwilowo negatywnie oddziaływać na środowisko 

w skali lokalnej, jednak długookresowy i ogólnomiejski, czy metropolitalny efekt ekologiczny 

będzie pozytywny. 

8. Można postawić tezę, że długookresowym efektem ekologicznym realizacji założeń Strategii 

będzie zmniejszona emisja zanieczyszczeń do powietrza, niższa emisja hałasu oraz 

polepszenie stanu terenów zieleni w mieście, a także wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców miasta. 
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15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

WPROWADZENIE  

Podstawa prawna prognozy 

Niniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisu art. 51 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 247 ze zmianami).  

 

Cel i zakres prognozy 

Prognoza dotyczy projektu „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. 

Podstawowym celem prognozy jest wskazanie, jak oddziaływać będzie na środowisko realizacja 

określonych w projekcie Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City celów i kierunków 

działań.  

 

Metodyka zastosowana przy sporządzaniu prognozy 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w Ustawie 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 w zgodności z pismem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dn. 17.11.2021 (znak sprawy WOO-

III.410.100.2021.DZ, WOO-III.411.20.2021.DZ). 

Przy wykonywaniu Prognozy wykorzystano metody prognostyczne, które miały na celu zidentyfikować 

potencjalne i rzeczywiste zmiany, jakie mogą wystąpić w środowisku w związku z przewidywanymi w 

projektowanym dokumencie kierunkami działań.  

 

PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 

Dokument stanowiący przedmiot opracowania 

„Przedmiot opracowania stanowi Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”. 

 

Cel i zakres opracowania 

 

W ramach opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City zdefiniowano 4 

cele strategiczne: 

• Cel 1 – Miasto dla każdego, 

• Cel 2 – Miasto sprawne i aktywne, 

• Cel 3 – Miasto rozwijające się, 

• Cel 4 – Miasto, w którym chce się żyć. 

w ramach których wyznaczono 18 celów operacyjnych, które pełnią funkcję uszczegółowienia i 

dodefiniowania celów strategicznych i wizji miasta. Logika ułożenia oraz sformułowania poszczególnych 

celów operacyjnych ma z kolei przede wszystkim na celu pokreślić priorytety kluczowe dla działań 

miasta w trakcie realizacji Strategii. Każdy z celów operacyjnych odpowiada na określone wyzwanie lub 

wyzwania. 
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Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City jest spójna z celami określonymi w 

kluczowych dokumentach na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, wojewódzkim i 

lokalnym. 

W Prognozie dokonano oceny planowanych kierunków działań, zidentyfikowanych jako mogące 

oddziaływać na środowisko. Oceniając kierunki działań zastosowano następującą skalę oceny:  

Potencjalnie pozytywne oddziaływanie – co oznacza, że może wystąpić pozytywne oddziaływanie,  

Potencjalnie negatywne oddziaływanie- co oznacza, że może wystąpić negatywne oddziaływanie,  

Neutralne oddziaływanie/brak oddziaływania – co oznacza, że prawdopodobnie nie wystąpi 

oddziaływanie lub oddziaływanie to będzie miało charakter neutralny, 

Oddziaływanie zależne od założeń projektowych – z uwagi na ogólny charakter projektowanego 

dokumentu Strategii, na etapie oceny nie jest możliwe określenie oddziaływań, ponieważ zależą one 

od przyszłych, nieznanych na tym etapie założeń projektowych 

Oddziaływanie potencjalnie negatywne na etapie budowy/potencjalnie pozytywne na etapie 

eksploatacji – co oznacza, że ewentualne oddziaływanie negatywne ograniczone będzie wyłącznie do 

etapu budowy i na etapie budowy będzie miało charakter chwilowy. 

Przeanalizowano również charakter oddziaływań: bezpośredni, pośredni, wtórny, skumulowany, 

krótkoterminowy, średnioterminowy, długoterminowy, stały, chwilowy, a także skalę oddziaływań 

(potencjalnie znaczące i potencjalnie nieznaczące). W ocenie tej nie wartościowano wielkości 

poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość ich wystąpienia. 

 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,   

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w Kierunku Smart City jest spójna z celami określonymi w 

kluczowych dokumentach na szczeblu międzynarodowym, europejskim, krajowym, regionalnym i 

lokalnym.  

 

OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM 

Lokalizacja i zakres terytorialny 

Obszarem objętym opracowaniem jest miasto Kielce w obrębie jego granic administracyjnych, 

zlokalizowane w centralnej części województwa świętokrzyskiego. 

 

CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE OBJĘTYM OPRACOWANIEM 

Położenie i struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

Kielce są położone w mezoregionie Góry Świętokrzyskie, administracyjnie są stolicą województwa 

świętokrzyskiego. Miasto ma 109,65 km2 powierzchni.  
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Ukształtowanie terenu i krajobraz 

Ukształtowanie terenu miasta jest zróżnicowane. Wyróżnia się wzniesienia Grzbietu Szydłówkowskiego 

i Pasma Dąbrowskiego – na północy, Pasma Kadzielniańskiego – na wschodzie oraz Pasma Dymińskiego 

i Posłowickiego – na południu. Stoki tych wzniesień cechują się dość dużym nachyleniem, 

przekraczającym 10°, a lokalnie 15°. Stanowi to naturalne ograniczenie rozlewania przestrzennego 

miasta. Charakterystycznym i istotnym elementem rzeźby Kielc są przełomowe odcinki dolin Silnicy, 

Sufragańca, Bobrzy i Lubrzanki, wykształcone w obrębie wymienionych pasm górskich. Doliny te, 

szczególnie dolina Silnicy, odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu Kielc, odwadniając obszar 

miasta w kierunku południowym. 

 

Budowa geologiczna 

Kielce to jedyne miasto w Europie posiadające w swoich granicach taką różnorodność formacji 

geologicznych. W mieście występują liczne geostanowiska, czyli najcenniejsze obiekty przyrody 

nieożywionej w Polsce. Z budową geologiczną miasta Kielce związanych jest 5 rezerwatów.   

 

Gleby 

Na terenie miasta występuje duże zróżnicowanie gleb. Związane jest to ze złożoną budową geologiczną 

tego obszaru a także z przemysłową działalnością człowieka. Największą powierzchnię miasta zajmują 

urbanoziemy i industroziemy. Następnie gleby bielicowe i rdzawe, a także rędziny i gleby organiczne 

(gleby torfowe, murszowe i torfowo-mułowe). Dla gleb na terenie Kielc charakterystyczna jest dość silna 

alkalizacja spowodowana wieloletnią akumulacją pyłów emitowanych z pobliskich cementowni.  

Lokalnie występujące podwyższone zawartości ołowiu i cynku w glebach  

związane są najprawdopodobniej z historyczną eksploatacją kruszców.  Przepuszczalność podłoża na 

terenie miasta Kielce charakteryzuje się dużą przestrzenną zmiennością, zwłaszcza w obrębie obszaru 

zurbanizowanego. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Miasto Kielce znajduje się w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły, w zlewni Nidy, w zlewni 

6 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzecznych (RW20008216459 Czarna Nida, 

RW20006216488 Silnica, RW200062164869 Sufraganiec, RW200082164899 Bobrza, RW20006216452 

Chodcza i RW200062164489 Dopływ z Dymin), których stan ekologiczny w większości jest 

umiarkowany, a wyjątkiem są Silnica (RW20006216488) i Bobrza (RW200082164899), których stan 

ekologiczny jest słaby, stan chemiczny wszystkich 6 z nich jest poniżej dobrego, a stan ogólny jakości 

JCWP jest zły we wszystkich przypadkach. Rzeki mezoregionu Góry Świętokrzyskie mają reżim rzeczny 

niwalny średnio wykształcony, są to rzeki o charakterze górskim i dużym spadku. 

 

Zagrożenie powodzią 

Obszar zalewowy wzdłuż koryta Bobrzy we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego został wyznaczony 

jako obszar o niebezpieczeństwie wystąpienia powodzi rzecznych.  



Prognoza oddziaływania na środowisko 

do projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City 

 

150 

 

Wody podziemne 

Miasto Kielce znajduje się w graniach dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Pierwszy z nich 

to GZWP nr 417 Kielce, drugi to GZWP nr 418 Gałęzice-Bolechowice-Borków. 

Miasto Kielce zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych nr 3101 o europejskim 

kodzie PLGW2000101, położonej w regionie wodnym Górnej Wisły, w dorzeczu Wisły. Według aPGW 

2016 stan ilościowy został oceniony jako słaby, a stan ilościowy jako dobry. JCWPd jest zagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zarówno stan chemiczny jaki i stan ilościowy został 

określony jako dobry. Jakość wód oceniona w 2020 r. w ramach monitoringu operacyjnego otrzymała 

klasę IV.  

 

Zagrożenie suszą 

Dla obszaru miasta nie przewiduje się większego zagrożenia suszą, miasto Kielce zlokalizowane jest na 

terenie określonym jako klasa II – o umiarkowanym zagrożeniu suszą hydrologiczną.  

 

Klimat 

Miasto Kielce leży jest w strefie klimatu umiarkowanego łagodnego. Średnia roczna temperatura na 

terenie miasta wynosi 7,8C. Dominują wiatry zachodnie. 

 

Jakość powietrza atmosferycznego 

Kielce przyporządkowano do klasy C z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. z 

kolei pod względem poziomu celu długoterminowego ozonu do klasy D2. W pozostałych przypadkach, 

z racji dotrzymywania norm, strefa miasto Kielce uzyskała klasę A, a w przypadku pyłu zawieszonego 

PM2,5 klasę A1. W przypadku B(a)P przekroczenia poziomu docelowego w 2020 roku wystąpiły na 

większości obszaru miasta Kielce.  

 

Zagrożenie hałasem 

Główną uciążliwość akustyczną miasta Kielce stanowią istniejące ciągi komunikacyjne, szczególnie 

drogi, hałas kolejowy i przemysłowy oddziałuje jedynie lokalnie. Klimat akustyczny miasta cechuje się 

dużymi zmianami w czasie, zależnymi od liczby i natężenia źródeł hałasu.  

 

Problematyka osuwiskowa 

Jedyne zarejestrowane w ramach programu SOPO osuwiska na terenie Kielc znajdują się przy ulicy 

Aleksandrówka, w zachodnim krańcu miasta.  
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Pola elektromagnetyczne 

Na terenie miasta Kielce nie odnotowuje się szczególnych uciążliwości związanych z polami 

elektromagnetycznymi. 

 

Flora i fauna 

W Kielcach występuje wysoka różnorodność roślin i zwierząt, w tym wiele gatunków chronionych. 

 

Formy ochrony przyrody 

W granicach miasta Kielce znajdują się dwa obszary Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk 

PLH 260041 Wzgórza Chęcińsko-Kieleckie oraz specjalny obszar ochrony siedlisk PLH260014 Dolina 

Bobrzy. Na terenie miasta znajduje się także 6 rezerwatów (Rezerwat Skalny im. Jana, Czarnockiego, 

Karczówka, Rezerwat Kadzielnia, Rezerwat Biesak Białogon, Rezerwat Wietrznia im. Z.Rubinowskiego), 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH 260014 Dolina Bobrzy, Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 

oraz Chęcińsko-Kielecki Obszar chronionego krajobrazu, a także zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Grabina-Dalnia. W granicach miasta znajduje się 50 pomników przyrody, a także 2 stanowiska 

dokumentacyjne i 1 użytek ekologiczny.  

 

Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych 

W Kielcach znajduje się 117 nieruchomych zabytków. 

 

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

OPRACOWANIA 

Do najważniejszych problemów ochrony środowiska na terenie Miasta Kielce, zgodnie z Programem 

Ochrony Środowiska dla miasta Kielce na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 roku, można zaliczyć: 

emisję zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego wynikającą ze znacznego natężenia ruchu, w tym 

nakładanie się ruchu tranzytowego na lokalny. Ponadto transport drogowy jest jednym z głównych 

źródeł hałasu na terenie miasta. W zakresie zanieczyszczeń powietrza istotny wpływ ma także 

stosowanie mało wydajnych oraz niskiej jakości źródeł ciepła w gospodarstwach domowych. Wody 

podziemne są zagrożone w dużej mierze antropopresją – zabudowa i powierzchnie utwardzone 

blokują procesy infiltracji wody do ziemi, co ogranicza zasianie zbiorników wód podziemnych Na 

środowisko przyrodnicze wpływa także niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, skutkująca jego 

zaśmiecaniem oraz dewastacją. 
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OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY BRAKU REALIZACJI ZADAŃ 

ZAPLANOWANYCH W PROJEKCIE STRATEGII 

Cele projektu Strategii nawiązują do sfery środowiskowej, a ich realizacja ma na celu poprawę jakości 

elementów środowiska przyrodniczego i związanej z tym jakości życia i zdrowia ludzi. Realizacja 

kierunków działań wskazanych w ocenianym projekcie Strategii, w części jednoznacznie należy uznać 

za pro-środowiskowe, stanowią one spójną całość i konsekwentnie realizują cele określone w 

dokumentach krajowych, regionalnych i gminnych. Brak ich realizacji lub realizacja częściowa 

spowoduje, że założone cele nie zostaną osiągnięte. 

Brak realizacji celów projektu Strategii spowoduje, że osiągnięcie harmonii pomiędzy rozwojem 

gospodarczym, społecznym i przestrzenno-środowiskowym będzie praktycznie niemożliwe. Ponadto 

zaniechanie realizacji tychże celów może powodować niesprawność całego systemu lokalnej polityki 

ekologicznej. 

 

ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ZAŁOŻEŃ STRATEGII NA ŚRODOWISKO 

 

Przewidywane oddziaływanie na środowisko skutków realizacji zadań określonych w projekcie Strategii 

Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na pozostałe elementy środowiska)  

Prognoza oddziaływania na środowisko dla polityk, strategii, planów lub programów jest opracowywana 

w szczegółowości adekwatnej do szczegółowości ocenianego projektu dokumentu. Niniejszy dokument 

w sposób kompleksowy ujmuje korzyści i zagrożenia wynikające z realizacji Strategii Rozwoju Miasta 

Kielce 2030+ w kierunku Smart City. 

W celu dokonania oceny przewidywanych oddziaływań na środowisko zastosowano metodę macierzy 

interakcji, metodę kartograficzną i metodę opisową. Oceniany projekt Strategii Rozwoju Miasta Kielce 

2030+ w kierunku Smart City zawiera w części kierunkowej spis kierunków działań, które przypisane są 

do celów strategicznych i operacyjnych. Ocena przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie 

zapoznano się ze wszystkimi kierunkami działań planowanymi w projekcie Strategii i zidentyfikowano 

te, których realizacja może potencjalnie oddziaływać na środowisko. Następnie planowane kierunki 

działań pogrupowano na działania o podobnym charakterze potencjalnych oddziaływań na środowisko 

i przedstawiono tylko grupy kierunków działań, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko 

wraz z opisem najważniejszych zidentyfikowanych oddziaływań i interakcji, które mogą potencjalnie 

wystąpić pomiędzy planowanymi kierunkami działań, a poszczególnymi elementami środowiska i 

środowiskiem jako całością. Oceny dokonano osobno dla każdego z działań zidentyfikowanych jako 

mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko, które zostały zaproponowane w projekcie Strategii. 

 

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI ZAŁOŻEŃ 

OPRACOWANIA ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA 

Treść ocenianego projektu Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City nie zakłada 

realizacji żadnych inwestycji w granicach siedlisk, nie zakłada znaczących oddziaływań na przedmiot, 
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cele i integralność obszarów Natura 2000. W niektórych przypadkach określone w projekcie Strategii 

kierunki działań mogą wpłynąć pozytywnie na środowisko miasta oraz występujące na jego obszarze 

formy ochrony przyrody. 

 

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT 

OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 

Ogólne zasady zapobiegania i ograniczania oddziaływań powstających na etapie realizacji i eksploatacji 

ewentualnych działań posiadających charakter inwestycyjny przedstawione zostały w projekcie 

dokumentu, do najbardziej istotnych należą: zabezpieczenie placów budowy; ograniczenie ilość emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, środowiska gruntowo-wodnego w trakcie prowadzonych prac; 

kontrolowanie budynków pod kątem gniazdowania ptaków i nietoperzy podczas prowadzenia prac 

termomodernizacyjnych; stosowanie materiałów energooszczędnych oraz ekologicznych; stosowanie 

podczyszczania wód deszczowych i roztopowych odprowadzanych z powierzchni utwardzonych w 

separatorach substancji ropopochodnych; ograniczenie liczby drzew podlegającej wycince, a w 

przypadku konieczności usunięcia wykonywanie nasadzeń kompensujących; minimalizowanie ilość 

wytwarzanych odpadów i ilości odpadów poddawanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie, 

ograniczanie zajmowanego obszaru, prawidłowe zabezpieczanie wykorzystywanego sprzętu, 

prawidłowe zabezpieczenie wykorzystywanego obszaru, uwzględnianie w harmonogramie prac 

terminów wegetacji i rozrodu poszczególnych gatunków, niwelowanie i maskowanie elementów 

wpływających negatywnie na harmonię krajobrazu, zabezpieczanie wykopanej ziemi w celu jej 

ponownego wykorzystania, utworzenie bezpiecznego miejsca do składowania materiałów negatywnie 

oddziaływujących na środowisko do momentu ich utylizacji, w przypadku wykorzystywanie materiałów 

szkodliwych dla środowiska zapewnienie warunków dla ich bezpiecznego wykorzystywania, 

ograniczanie pylenia w miejscach budowy poprzez okresowe zraszanie terenu, przywracanie terenu, 

który doświadczył tymczasowego negatywnego oddziaływania podczas realizacji przedsięwzięcia do 

stanu pierwotnego, zabezpieczenie terenu, na którym występuje tymczasowe negatywne 

oddziaływanie na środowisko przed zwierzętami (uniemożliwienie wejścia), prowadzenie działań ze 

szczególną starannością w przypadku prac w pobliżu drzew i krzewów, uwzględniając ich systemy 

korzeniowe, wykonywanie wstępnej oraz okresowych inwentaryzacji terenów w poszukiwaniu 

możliwych negatywnych oddziaływań na środowisko, zabezpieczenie terenu, na którym realizowane 

jest działanie przez negatywnym wpływem na wody powierzchniowe i podziemne, ograniczanie do 

minimum szerokości i głębokości realizowanych ingerencji w glebę. 

 

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Konieczność rozpatrywania rozwiązań alternatywnych w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie 

dokumentu, a także rozwiązań kompensujących zachodzi w przypadku stwierdzenia możliwości 

wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań w rozumieniu art. 3 ust. 1. pkt 17 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Analizy 

przeprowadzone na potrzeby sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

nie wykazały możliwości wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań na przedmioty, cele i 

integralność obszarów Natura 2000. Nie występuje zatem konieczność przedstawienia rozwiązań 

kompensujących potencjalne oddziaływania. Działania minimalizujące potencjalne oddziaływania dla 
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przedsięwzięć, które wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną 

określone w decyzjach. 

 

NAPOTKANE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ 

WIEDZY 

Podstawową trudnością przy ocenie oddziaływania ustaleń Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w 

kierunku Smart City uznaje się charakter dokumentu, który co zrozumiałe, opisuje działania w sposób 

ogólny. W ramach kierunków działań znajdują się zadania mogące posiadać charakter inwestycyjno-

budowlany. Na obecnym etapie nie są jednak znane rozwiązania techniczne planowane do 

zastosowania w ramach tych działań/przedsięwzięć, w związku z tym trudno oceniać w sposób 

jednoznaczny jakie oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na etapie realizacji, mogą wywołać. Jednak 

z uwagi na cel w jakim sporządzane są strategie rozwoju gmin, zakłada się, że oddziaływanie 

planowanych działań/przedsięwzięć na środowisko będzie pozytywne, długookresowe i stałe na 

poszczególne elementy środowiska oraz na środowisko jako całość. 
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z tym oraz z uwagi na charakter ocenianego dokumentu nie przewiduje się możliwych transgranicznych 

oddziaływań na środowisko.   
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