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Kielce, dnia 20 grudnia 2014 roku 

 

 

 

  Szanowna Pani 

  Bożentyna Pałka - Koruba 

  Wojewoda Świętokrzyski 

  ŚwiętokrzyskiUrząd Wojewódzki 

  Aleja IX – Wieków Kielc 3, 25-516Kielce 

 

 

 

 

Szanowna Pani Wojewodo, 

 

 działając na podstawie art. 221 w zw. z art. 229 pkt 1 kpa, mieszkaocy osiedli Pakosz, 

Kadzielnia i Baranówek(adres do doręczeo: Krzysztof Kantor, ul. Marmurowa 3, 25-035 Kielce) 

składają skargę na postępowanie Prezydenta Miasta Kielce Pana Wojciecha Lubawskiego i podległych 

mu instytucji,w sprawie budowy tzw. południowej obwodnicy śródmieścia – zwanej dalej 

„Obwodnicą”. 

Plany Obwodnicyopracowano już w 2007r. /patrz: wypowiedź dyrektora Miejskiego Zarządu 

Dróg p. Wójcika zamieszczona na stronie internetowej www.echodnia.eu w dniu 29.11.2007 r.; tekst 

w załączeniu/. Wynikał z nich wprost zamiar przeprowadzenia Obwodnicy obecnymi ulicami: Pakosz, 

Marmurowa, Husarskai Wapiennikowa. Od tego czasu zostało stworzonych kilka różnych projektów 

jej przebiegu, a Miejski Zarząd Dróg w Kielcach (dalej zwany „MZD”) zlecił EkkomSp. z o.o. z siedzibą 

w Krakowie przeprowadzeniekonsultacji społecznych w 2009 r.. Miały one jednak na celu 

upozorowanie tylko umożliwienia mieszkaocom/społeczeostwu wypowiedzenie się na temat 

Obwodnicy. Jak się bowiem okazało, Prezydent Miasta Kielce (dalej zwany „Prezydentem”) oraz MZD 

nie zamierzają realizowad konsultowanych projektów, lecz tzw. wariant nowy Obwodnicy, który 

dokładnie pokrywa się z planami z 2007 r./wypowiedź Prezydenta z dnia 18.11.2013 r. w artykule 

„Nowy wariant dla Pakosza”, kielce.gazeta.pl/.  

Liczne apele, listy, wnioski miejscowej ludności nie zostały poważnie potraktowane przez 

Prezydenta i podległe mu instytucje. Prezydent nie odpowiadał na pisma w ogóle, a odpowiedzi MZD 

są wymijające, nie odnoszące się do istoty sprawy.Odnosimy wrażenie, że ich jedyną funkcją jest 

uśpienie czujności mieszkaoców, w celuspokojnego przeprowadzenia preferowanego przez władze 

miasta projektu. Odpowiadając na nasze pisma, MZD wykorzystywał cały 30-dniowy termin 

przewidziany w kpa, mimo że nie były to kwestie wymagające czynienia wyjaśnieo, czy też 
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szczególnie skomplikowane.  Mieszkaocom, którzy zgłaszali się bezpośrednio do MZD nie 

udzielanoinformacji, twierdząc, że projekt Obwodnicy jest dopiero w fazie koncepcyjnej. Nikt nie 

próbował nawet zorganizowad konsultacji społecznych dla tzw. projektu nowego Obwodnicy. 

Próbowano natomiast straszyd mieszkaoców specustawą w kieleckich mediach. Wszystkie tedziałania 

naruszają obowiązujące przepisy i nie mają nic wspólnego z poważnym traktowaniem obywateli, jako 

współgospodarzy miasta. Czujemy się traktowani przedmiotowo, tylko i wyłącznie jako płatnicy 

podatków, a nie jak obywatele, którzy mają coś do powiedzenia w żywotnych dla siebie sprawach.  

Aby nie byd gołosłownym, chcemy przedstawid tutaj tylko jeden z mechanizmów, 

potwierdzający stosowanie wobec nas wybiegów. Na początku 2013 r. w związku z informacjami 

prasowymi zaniepokojeni mieszkaocy Pakosza skierowali list otwarty do Prezydenta Miasta 

w sprawie tzw. nowego projektu Obwodnicy. Prezydent jak zwykle nie udzielił nam odpowiedzi, 

natomiast odpowiedział nam MZD, w kilku nic nie znaczących zdaniach powiadamiając nas, 

że „trwają prace projektowe nad uszczegółowieniem przebiegu obwodnicy śródmieścia” i „rozmowy 

międzywydziałowe MZD jak i jednostek Urzędu Miasta”. W związku z tym „odpowiedź na zagadnienia 

zawarte w liście /…/ będzie udzielona niezwłocznie po dokonaniu uzgodnieo” /pełny tekst 

przedkładamy w załączeniu/. Pismo jest datowane na 28 lutego 2013 r. W październiku 2014 r. 

przypadkowo zwróciliśmy uwagę na obwieszczenie Prezydentaw sprawie wszczęcia postępowania 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulicy 

Wapiennikowej w Kielcach”, które to przedsięwzięcie jest ściśle związane z przebiegiem całej 

Obwodnicy. Natychmiast złożyliśmy pisma do Prezydenta, Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach (dalej zwanej „RDOŚ”) oraz MZD o zawieszenie tego postępowania do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy tzw. południowej obwodnicy śródmieścia. Najszybciej odpowiedziała  RDOŚ. 

Ku naszemu ogromnemu zdziwieniuuzyskaliśmy od Niej informację, że  MZD jako inwestor skierował 

do RDOŚ wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa południowej obwodnicy miasta Kielce”. Wkrótce z zapowiadanego w tekście obwieszczenia 

dowiedzieliśmy się, że wniosek ten MZD złożył już 22 lipca 2014 r., a później kilka razy go uzupełniał. 

Pytamy: dlaczego MZD, mimo złożonego na piśmie zobowiązania, nie poinformował nas o tym przed 

22 lipca 2014 r. ? Gdyby nie przypadek polegający na przeczytaniu obwieszczenia Prezydenta 

o rozbudowie ul. Wapiennikowej i podjęte w związku z tym nasze działania, mieszkaocy nie 

dowiedzieliby się o  formalnych krokach MZD, tracąc tym samym możliwośd wypowiedzenia się 

w sprawie całej Obwodnicy. Analiza tych faktów prowadzi do jednoznacznego dla nas wniosku, 

że brak odpowiedzi był zamierzony i wymierzony w mieszkaoców. Takie działania podważają zaufanie 

społeczeostwa w stosunku do władz. 

Ponadto zarzucamy Prezydentowi i podległym mu organom, że celowo, używając określenia 

„południowa obwodnica śródmieścia”, wprowadzają w błąd mieszkaoców Kielc i w związku z tym 

projektem, działa On na ich szkodę. W  Karcie informacyjnej złożonej do RDOŚ dot. ww. inwestycji  

MZD przyznaje, że droga ta ma służyd ruchowitranzytowemu.Jest oczywiste, że dotyczy to również 

ciężkich samochodów – tirów, ponieważ w  Karcie informacyjnej nie przewiduje się ograniczenia 

tonażu; wskazuje na to także szerokośd planowanej Obwodnicy.Droga ta będzie zbierad ruch 

tranzytowy z kierunku Łodzi, Krakowa i Warszawy,i poprzez węzły Skrzetle, Żelazna i ciąg ulic Pakosz-

Marmurowa-Husarska-Wapiennikowa wyprowadzad go na Tarnów.Funkcja, jaką będzie spełniała, 

odpowiadafunkcji obwodnicy miasta, a nie obwodnicy śródmieścia – przy czym będzie ona 

przechodziła praktycznie przez centrum miasta, o kilkaset metrów na południe od istniejących ciągów 
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komunikacyjnych, i w dodatku na terenach bezpośrednio przylegających do rezerwatu geologicznego 

Kadzielnia. 

MZD w swoich odpowiedziach posuwa się do tego, że usiłuje wmówid mieszkaocom, iż taka 

obwodnica już w tej chwili istnieje, mając na myśli drogi osiedlowe Pakosz, Marmurowa i Husarska, 

które obecnie wykorzystywane są do ruchu samochodów osobowych, jakby wprowadzenie tu ruchu 

tranzytowego tirów było tożsame z aktualną sytuacją. 

Mieszkaocy osiedli Pakosz i Kadzielnia powołali stowarzyszenie /w fazie rejestracji/, które 

zamierza przeciwstawid się tym planom.Jak ogromny, negatywny wpływ na środowisko 

i mieszkaoców ma ruch tranzytowy, zwłaszcza tirów, jest powszechnie znane. Dlatego, i jest to 

tendencja światowa, wszystkie racjonalnie i w zgodzie z interesami ich mieszkaoców zarządzane 

miasta starają się wyprowadzid ten ruch poza swoje granice. Co się dzieje z powietrzem,i ze 

zdrowiem mieszkaoców, kiedy ruch tranzytowy odbywa się przez centrum miasta, pokazuje przykład 

Krakowa. Jest to trzecie pod względem zanieczyszczenia powietrza miasto w Europie.  

Prezydent chce nam stworzyd na Pakoszu i Kadzielni taką właśnie krakowską Aleję Trzech 

Wieszczów. Trzeba wyciągad wnioski z sytuacji już istniejących, a nie powielad błędne rozwiązania, 

których skutki będą odczuwad całe pokolenia. 

Już w tej chwili w Kielcach przekraczane są normy pyłów PM10 zarówno na stacji pomiarowej 

przy ul. Jagiellooskiej, jak i na Pakoszu przy ul. Kusocioskiego/str. A/19-A/20 Załącznika nr 1 do 

Uchwały Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2011 roku/. 

W skład frakcji PM10 wchodzi frakcja PM2,5, która wywołuje bardzo poważne konsekwencje 

zdrowotne. Małe ziarna tego pyłu przenikają do pęcherzyków płucnych,a stąd do układu krążenia. 

Zawartośd PM2,5 w PM10 jest największa przy transporcie drogowym,w którym stanowi 90%. 

Znaczna częśd emisji pyłu PM2,5, pomijając spalanie paliw, pochodzi ze ścierania opon, hamulców  

oraz ścierania nawierzchni dróg.  Następną niebezpieczną substancjąw pyle zawieszonym PM10 jest 

benzopiren, którego normy w Kielcach są również przekroczone. Jest to substancja rakotwórcza, 

której jednym ze źródeł są silniki spalinowe. Ma ona szkodliwy wpływ również na roślinnośd, glebę i 

wody.Kielce, w związku z problemem przekraczania norm emisji między innymi  tego bardzo 

szkodliwego rodzaju zanieczyszczeo, zostały objęte programem ochrony powietrza. We 

wspomnianym załączniku do uchwały czytamy: „Poza działaniami ograniczającymi emisję 

powierzchniową, konieczne są działania związane ze zmniejszeniem uciążliwości transportu 

samochodowego na terenie miasta i tym samym ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 

/wariant „0”/.”/str. A/26/. Transport drogowy odpowiada za 11% emisji PM10/źródło: 

http://siskom.waw.pl//.W świetle ww. cytatu i faktu już teraz bardzo dużego zanieczyszczenia 

powietrza PM10 na Pakoszu i Kadzielni, twierdzimy, iż dążąc do zrealizowania Obwodnicy, władze 

miasta,zamiast wprowadzid w rejonie Pakosza, Kadzielni i Baranówka program ochrony powietrza, 

zamierzają jeszcze mocniej je zanieczyścid, szkodząc zdrowiu i życiu mieszkaoców, a więc działają na 

ich szkodę. Jest to problem, który dotyka nie tylko tej części miasta.Proponujemy Prezydentowi, aby 

przeczytał uważnie Załącznik nr1, z którego jednoznacznie wynika, że wyprowadzenie ruchu 

tranzytowego poza miasto jest w tej chwili dla Kielc najbardziej palącą potrzebą. 

Desperacką próbą skłonieniaPrezydenta do reakcji na wieloletnie starania mieszkaoców 

Pakoszai Kadzielni o zaniechanie tej szkodliwej inwestycji była publikacja listu otwartego do 

Prezydenta /„Gazeta Wyborcza” z dnia 14.11. 2014; tekst w załączeniu/. Niestety, tak jak 
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dotychczas,zostaliśmy zignorowani. Prezydent uznał widocznie, że nie jesteśmy godnymi partnerami 

do rozmowy z Nim, a szkoda, bo wśród internautów list ten spotkał się z bardzo pozytywnym 

odzewem.  

Mieszkaocy, którzy wypowiedzieli się w tej formie, widzą  potrzebę wyprowadzenia ruchu 

tranzytowego poza Kielce i zamknięcia obwodnicy miasta od strony wschodniej i południowej. 

Przerzucanie tego ruchu  z jednej strony śródmieścia na drugą jest pójściem na łatwiznę i niczego nie 

załatwia. Oczywiście dużo prościej jest podejmowad decyzję samodzielnieniż  szukad wspólnych 

rozwiązao z innymi samorządami, co będzie musiało się zdarzyd w przypadku budowy południowej 

i wschodniej obwodnicy miasta. Rządząc przez 12 lat, Prezydent nie zdołał tego zrobid, naszym 

zdaniem zabrakło woli. Chęd odniesienia szybkich, spektakularnych sukcesów, zmierzających 

w kierunku reelekcji przeważyła nad dobrem obywateli i sprawiła, że trudne zadanie, jakim jest 

budowa południowej i wschodniej obwodnicy miasta, zostało zaniechane. 

Z doniesieo prasowych wynika, że budowa Obwodnicy przez Pakosz, Kadzielnię i Baranówek 

pochłonie grubo ponad 200 mln zł. Zostaną zburzone dopiero co wyremontowane wiadukty na ul. 

Krakowskiej, domy przy ul. Marmurowej, Husarskiej, dawne kino Skałka, budowa wejdzie też 

częściowo w Kadzielnię, ale nie to jest najgorsze. Ci mieszkaocy, których domy zostaną zburzone 

wygrają los na loterii /o ile dostaną godziwe odszkodowanie/. To pozostali będą ponosid 

konsekwencje oddychania zanieczyszczonym powietrzem, życia w hałasie, znacznie utrudnionej 

komunikacji lokalnej czy też dostępu do osiedlowych sklepów i utrudnionej drogi do szkoły i 

przedszkola, kościoła i przychodni zdrowia.Ogrody przydomowe będące obecnie oazą spokoju i 

wypoczynku stracą ten charakter, a wskutek emisji trujących substancji ulegną degradacji. 

Nie negujemy konieczności modernizacji ww. ulic. Rozumiemy, że ruch samochodów 

osobowych z dzielnic Barwinek, Baranówek, Os. Pod Telegrafem, Ostra Górka w kierunku północnym 

i z powrotem jest bardzo intensywny. (Chociaż istnieją już w tej chwili inne ciągi komunikacyjne, 

które częściowo obsługują ten ruch.)Nie zgadzamy się jednak na wprowadzenie w ciąg tych ulic 

ciężkiego ruchu towarowego tirów. W 2020 r. przestaną płynąd do Polski środki z Unii. Nie będzie 

żadnych szans na dofinansowanie z zewnątrz. Dla Kielc jest to ostatni dzwonek, aby zawalczyd 

o pieniądze na budowę obwodnicy miasta z prawdziwego zdarzenia.  

Postulujemy, aby miasto w osobie Prezydenta i nowej Rady Miasta, w porozumieniu 

z władzami Urzędu Marszałkowskiego i przedstawicielami rządzących partii, a byd może i Głównej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA/ zabiegało o budowę prawdziwej obwodnicy.  Liczne 

plany w tym zakresie, jako koncepcje, były również prezentowane w prasie. Z tego względu 

domagamy się, aby docelowy układ komunikacyjny naszego miasta był opracowany wraz z 

mieszkaocami, a nie wbrew ich woli, bo to my ponosimy konsekwencje nieprzemyślanych decyzji 

władzy. Koszty obwodnicy wcale nie muszą byd wyższe niż forsowana obecnie koncepcja. Mogą byd 

nawet dużo niższe. Dla przykładu podpisana właśnie przez GDDKiA umowa na budowę obwodnicy 

Wielunia, w ciągu drogi krajowej nr 8, opiewa na kwotę 178 mln zł.  

Obwodnica Wielunia ma wyprowadzid ruch tranzytowy z zatłoczonego centrum miasta. Droga będzie 

miała 13,2 km długości i pobiegnie na północ od Wielunia. Wzdłuż nowej drogi powstaną trzy węzły 

drogowe: Biała, Raczyn i Jodłowiec. /wnp.pl z dnia 03.10.2013 r./ 

Koszty społeczne forsowanego przez Prezydenta rozwiązania będą natomiast ogromne i nie 

do cofnięcia na przestrzeni wielu lat. Bez prawdziwej obwodnicy, tylko z tzw. południową obwodnicą 

śródmieścia miasto się „udusi”. 
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Wnosimy o zbadanie tej sprawy, a także przedstawienie naszej skargi publicznie na 

posiedzeniu Rady Miasta i powiadomienie nas o terminie jej rozpatrzenia. 

Skarga ta została złożona w interesie nie tylko mieszkaoców Pakosza, Kadzielni i Baranówka. 

Jeśli Prezydent nie wycofa się ze swoich planów, w dalszej perspektywie ucierpią wszyscy 

mieszkaocy. Brak poszanowania dla praw obywateli nie może byd tolerowany, ponieważ rodzi  to 

przeświadczenie, że władza mając do dyspozycji rzesze urzędników, w tym prawników oraz 

specustawę, może wszystko, a obywatel nic. 

 

 

Załączniki: 

1. Wypowiedź dyrektora MZD p. Wójcika z 29.11.2007 r. 

2. Pismo MZD do mieszkaoców Pakosza z 28.02.2013 r. 

3. List otwarty do Prezydenta Kielc z 14.11.2014 r. 

 

Do wiadomości: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. 

 

 


