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Stowarzyszenie Mieszkaoców Pakosza Kielce, 31.03.2015 r. 

adres do doręczeo:  

Krzysztof Kantor – przedstawiciel  

ul. Marmurowa 3 

25-035 Kielce 

 

dot.: konsultacji społecznych dokumentów strategicznych miasta Kielce 

 

Szanowni Paostwo, 

 w związku z ogłoszonymi przez Prezydenta Miasta Kielce konsultacjami społecznymi 
dotyczącymi aktualizacji „Strategii rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020” i „Prognozy 
Oddziaływania na Środowiska” tej strategii, chcemy się wypowiedzied na tematy zawarte w w/wym. 
dokumentach w formie swobodnej, gdyż zaproponowana formuła ankiety ogranicza, naszym 
zdaniem, możliwośd szerszej oceny i formułowania wniosków i propozycji, dotyczących nie tylko 
wskazanych punktów czy stron. 

 Wyrażamy wątpliwości, czy cele sformułowane w „Strategii …” istotnie odzwierciedlają 
oczekiwania społeczeostwa miasta, ponieważ ankieta będąca podstawą aktualizacji objęła tylko 
grupę 1.000 losowo wybranych osób, a na ankietę internetową według przygotowanego przez UM 
schematu odpowiedziało zaledwie 127 osób. Czy taka metoda badawcza ma jakieś podstawy 
naukowe i czy próbki respondentów były wybrane w sposób reprezentatywny, tak aby formułowane 
na podstawie ich opinii wnioski  można było uznad za wolę większości mieszkaoców? 

 

Uwagi: 

1. Cel strategiczny 1 – Kielce przyjazne dla mieszkaoców – w działaniu operacyjnym nr 3 
brakuje, naszym zdaniem, tworzenia oddziałów geriatrycznych oraz opieki paliatywnej i 
hospicjów. Wobec starzenia się społeczeostwa Kielc, działania takie wydają się niezbędne. 
Należy również stworzyd system zachęt dla przyszłych lekarzy, aby wybierali te pożądane 
specjalizacje oraz stwarzad warunki dla wolontariatu dla pomocy osobom wymagającym 
opieki. 

2. Cel strategiczny nr 2 – Kielce atrakcyjne dlabiznesu, osób przedsiębiorczych i kreatywnych. 
W celu operacyjnym 3 zapisano „zwiększenie zewnętrznej dostępności oraz wewnętrznej 
spójności komunikacyjnej Kielc”. Opisane działania są tak ogólne, że nic z nich nie wynika. 
Oczekujemy konkretnej wizji rozwoju komunikacyjnego miasta oraz poddanie tego celu 
operacyjnego odrębnym konsultacjom społecznym. Nie chodzi o szczegółowe propozycje 
rozwiązao, ale o całościowe wskazanie, jak ma wyglądad układ komunikacyjny miasta, a w 
oparciu o to założenie wraz z uzyskaniem akceptacji społecznej,podjęcie pracy nad 
konkretnymi zadaniami inwestycyjnymi. Dopiero tak określone cele mogą podlegad ocenie 
ich wpływu na środowisko naturalne. 

3. Cel strategiczny nr 3 – Zielone i czyste Kielce. Cel operacyjny nr 1, działanie 3. Składamy 
zastrzeżenia do koncepcji rewitalizacji śródmieścia, która w większości przypadków oznacza 
istotne ograniczenie terenów zielonych oraz zamianę placów i ciągów komunikacyjnych w 
kamienne pustynie. Jesteśmy oburzeni, że taka koncepcja, wciąż kontynuowana, 
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doprowadziła do zagrożenia powodzią poprzez nadmierne zrzuty wody opadowej do Silnicy. 
Obywatel miasta, czytając działanie nr 3, jest przekonany, że zagrożenie powodziowe może 
byd efektem wyłącznie zjawisk atmosferycznych, podczas gdy działania człowieka – opisane 
powyżej – w znaczny sposób podniosły ryzyko powodzi. Władze miasta są świadome tego 
ryzyka, do którego się w sposób istotny przyczyniły i planują, na razie bez oficjalnej 
informacji, budowę ogromnego zbiornika w rejonie al. Legionów/ul. Marmurowej, którego 
zadaniem będzie przejęcie nadmiaru wód z rzeki Silnicy, która  w związku z zabetonowaniem 
miasta, przy obecnej przepustowości kanałów, nie będzie w stanie przyjąd wody opadowej z 
całego miasta. 

4. Cel strategiczny nr 3 – Zielone i czyste Kielce. Cel operacyjny 1, działanie 4. Opisane działania 
są niewystarczające, bowiem dotyczą tylko jednego emitora, czyli emisji niskiej, a pomijają 
zupełnie emisję liniową – pochodzącą z transportu samochodowego. Wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego z miasta jest warunkiem podstawowym, aby ograniczyd  emisję zwłaszcza 
szczególnie szkodliwego pyłu PM2,5. Domagamy się uzupełnienia tego punktu o działania 
polegające na wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z miasta poprzez budowę prawdziwej 
sieci obwodnic miasta. To działanie koresponduje z uchwalonymi już kilka lat temu aktami 
prawnymi Samorządu – „Studium uwarunkowao przestrzennego zagospodarowania miasta 
Kielce” oraz Załącznikiem nr 1 „Program ochrony powietrza – częśd A strefa miasto Kielce ze 
względu na przekroczenia PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu” – uchwałą Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego z 2011 r. 

Naszym zdaniem problem jakości powietrza w Kielcach został w Strategii zmarginalizowany. 
Chcielibyśmy poznad przyczyny takiego stanu rzeczy. Kielce znajdują się w czołówce miast najbardziej 
zanieczyszczonych pyłem PM2,5 – zajmują niechlubne 4 miejsce w 2013 r./Źródło: „Gazeta 
Wyborcza”, 25.03.2015/.  Pył ten ma bardzo istotny wpływ na zdrowie ludzi. Jest go najwięcej w 
spalinach samochodowych/90% PM10 stanowi PM2,5/.  Problem emisji liniowej dla twórców 
„Strategii” nie istnieje. Walka o czyste powietrze to dla nas walka o ŻYCIE mieszkaoców Kielc. To 
zadanie powinno byd w tej sytuacji działaniem operacyjnym nr1 w celu strategicznym „Zielone i 
czyste Kielce”. 

Najpierw trzeba BYD na tym świecie, aby móc korzystad z kultury, turystyki, prowadzid biznes. I 
do tego, żeby BYD potrzebujemy czystego, nie powodującego chorób i  nie skracającego życia 
POWIETRZA w Kielcach. 

Na bardzo niezadawalającym poziomie jest naszym zdaniem dialog społeczny. Kielczanie nie są 
informowani lub niedostatecznie są informowani o ważnych dla całej społeczności sprawach, 
chociażby o stanie powietrza w mieście. Większośd żyje w przekonaniu, że problem 
zanieczyszczonego powietrza Kielc nie dotyczy, a PM10, PM2,5 oraz benzo{a}piren to słowa 
egzotyczne. Nie wiedzą również, że wyjście na spacer i uprawianie sportu na powietrzu w dniach 
smogu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia. 

Adres strony internetowej, na której można śledzid na bieżąco stan zanieczyszczeo jest 
skomplikowany i nie kojarzący się z powietrzem. Strona jest prowadzona w języku angielskim i nie 
podaje się jej do publicznej wiadomości chociażby na stronie UM, czy też WIOŚ. Skąd takie 
lekceważenie przez władze miasta problemu zdrowia i życia mieszkaoców wynikającego z 
zanieczyszczonego powietrza? A przecież pierwszy cel strategiczny to KIELCE PRZYJAZNE DLA 
MIESZKAOCÓW. 
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Uwagi do dokumentu „ Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju miasta Kielce na 
lata 2007 – 2020. 

 

Z ubolewaniem stwierdzamy, że dokument powyższy w żaden sposób nie nawiązuje do 
analogicznej „Prognozy …” sporządzonej przez firmę WyginternationalIMC Polska w grudniu 2006 r. 
w zakresie szkodliwości oddziaływania emisji liniowej na jakośd powietrza w mieście. Ówczesny 
dokument słusznie zakładał koniecznośd wyprowadzenia transportu tranzytowego z miasta i 
podkreślał, że tylko kompleksowe działanie w obszarze eliminowania wszystkich emitorów może 
przynieśd skutek w postaci poprawy jakości powietrza. Zaniechanie chod części działao 
przewidzianych w tamtym dokumencie może zniweczyd, według jego autorów, pozytywne trendy 
osiągnięte do roku 2006. Podobne uwagi dotyczą walki z hałasem, który również związany jest przede 
wszystkim z transportem drogowym. 

W dokumencie aktualnie poddanym konsultacjom poddano analizie oddziaływanie na 
środowisko naturalne celów określonych i opisanych w „Strategii …”.,a więc siłą rzeczy analiza nie 
obejmuje postulowanego przez nas uzupełnienia do punktu nr 4. 

 Zadziwiające jest, że autorzy „Prognozy oddziaływania..” sami nie zauważyli braku emitora 
liniowego w  „Strategii…”, przecież powołują się na dane co do jakości powietrza w Kielcach uzyskane 
od WIOŚ. Dla nikogo nie jest tajemnicą jak bardzo spaliny samochodowe, zwłaszcza z tirów, które 
niestetynie zostały wyprowadzone z miasta,źle wpływają na jakośd powierza.  

Tak więc analizie powinien byd poddany wpływ emisji liniowej na jakośd powietrza oraz 
wskazane działania, które ograniczą negatywne skutki dla jakości powietrza tego emitora. Sam 
program ograniczenia niskiej emisji nie wyczerpuje problemu i przy wzrastającym ruchu 
samochodowym, może nie przynieśd pozytywnych rezultatów. 

Ciekawe są również „uspokajające” oceny dotyczące jakości powietrza w Kielcach. Na 
stronach 15-17 czytamy, że „prawie wszystkie normy stężenia substancji mieszczą się w klasie A, a 
tylko stężenia substancji PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu mieszczą się w klasie C”.   

Wskazywanie, że prawie wszystkie normy stężenia substancji spełniają kryteria klasy A jest 
manipulacją, bowiem akurat te składniki powietrza, które wykazują znaczne przekroczenia – PM10, 
PM2,5 oraz benzo(a)piren stanowią, według wielu opracowao naukowych,  największe zagrożenia dla 
człowieka. Są przyczyną licznych zakażeo dróg oddechowych i chorób układu krążenia, raka oraz 
skracają długośd życia ludzkiego. 80 dni ze smogiem to nie jest powód do zadowolenia, a 
powoływanie się na „średnią”, która jakoby była poniżej normy, powoduje brak motywacji do 
konkretnych działao.Pytamy: na podstawie jakiego dokumentu WIOŚ pada stwierdzenie, że 
„powietrze w Kielcach systematycznie ulega poprawie”? Według naszych informacji, uzyskanych 
bezpośrednio od WIOŚ, nie można jeszcze oceniad tendencji, ponieważ nie minął pięcioletni okres od 
czasu rozpoczęcia systematycznego monitoringu powietrza. 

Wspomina się również o Załączniku nr 1, ale tylko w kontekście przystąpienia Pana 
Prezydenta, w wyniku zalecenia  zawartego w tym dokumencie, do opracowania „Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Kielce”. Autorzy nie zauważają, że w tym samym dokumencie są 
zalecenia dla Pana Prezydenta dotyczące ograniczenia szkodliwego wpływu transportu drogowego na 
powietrze w mieście, łącznie z zaleceniem wyprowadzenia tranzytu poza Kielce. Odnośnie 
szkodliwości transportu na stronach tych jest tylko jedno zdanie. W tym przypadku Pan Prezydent 
postępuje dokładnie odwrotnie do zaleceo. Zwracamy uwagę, że dokument ten powstał w 2011 r. i 
działania w nim zalecone powinny zostad podjęte znacznie wcześniej. Już teraz wiadomo, że cele 
pośrednie, określone w „Załączniku …” przewidziane do realizacji w roku 2015 nie zostały osiągnięte, 
a wprowadzenie dodatkowej emisji wynikającej ze zwiększonego ruchu samochodowego, zwłaszcza 
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ciężarowego, raczej te wskaźniki pogorszy. Raz jeszcze podkreślamy, że działania mające na celu 
ograniczenie emisji niskiej mogą okazad się niewystarczające. 

W „Strategii …” nie wspomniano o planowanych inwestycjach drogowych mających wpuścid 
ruch tranzytowy samochodów ciężarowychw tzw. „południową obwodnicę śródmieścia”. Plan ten ze 
zrozumiałych względów nie podlegał zatem ocenie. Pogorszenie jakości powietrza z tego powodu, 
przy istniejącej topografii miasta i róży wiatrów oraz zastoiskach powietrza w rejonie tej inwestycji, 
będzie miało bardzo negatywny wpływ na zdrowie i życie mieszkaoców nie tylko wzdłuż planowanej 
drogi.  

Zwracamy uwagę, że inwestycja ta przejmie dotychczasowy ruch tranzytowy z całego miasta i 
dodatkowo po przebiciu drogi w ciągu ul. Wapiennikowej w okolicach „Premy”- ruch tranzytowy z 
kierunku Rzeszowa. 

Ostatnie doniesienia prasowe wskazują na znaczne ograniczenie terenów zielonych w 
mieście. Wycięto w ramach rewitalizacji centrum Kielc stare drzewa. Zresztą, nie dotyczy to tylko 
tego projektu. Wszystkie nagłaśniane w mediach w ostatnim czasie protesty mieszkaoców w obronie 
drzew, zakooczyły się fiaskiem.  

Ostatni kompleks leśny opisany w „Prognozie ...” jako najmniej zagrożony znajduje się na 
południu miasta, przy planowanej „południowej obwodnicy śródmieścia”. Biorąc pod uwagę 
zalegające w tym rejonie zastoiny powietrza, cisze atmosferyczne (czyli brak przewietrzania), 
kompleks ten, jeśli powstanie planowana inwestycja, wkrótce stanie się również tak podatny na 
antropopresję jak lasy za zachodzie i północy miasta, wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. 
Kielce, które jeszcze 20 lat temu były postrzegane jako wyjątkowo zielone miasto, już w chwili 
obecnej są wyprzedzane pod tym względem przez miasta Górnego Śląska, nie mówiąc już o 
najbardziej zielonych Sopocie i Zielonej Górze. Strach pomyśled, co stanie się z powietrzem, jeśli 
degradacji ulegną również lasy na Stadionie. 

 W naszej opinii aktualizacja „Strategii …” jest zbiorem ogólników i słusznych, ale banalnych 
stwierdzeo. Brakuje planu ochrony tego, co dla ludzi jest najważniejsze do życia – POWIETRZA, co 
bezwzględnie tu byd powinno zawarte, a co autorzy sprowadzają tylko do niskiej emisji. Słuszne z 
założenia cele powinny byd skwantyfikowane, aby można było uczciwie zmierzyd poziom ich 
realizacji. Wobec szczupłości środków finansowych, poszczególne zadania powinny mied nadane 
priorytety na początku ich realizacji.  


