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1. Plan orientacyjny 
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Drogi Krajowej nr 74 na odcinku przejścia 
przez miasto Kielce od węzła Kostomłoty (z drogą S7) do węzła Kielce  
(z DK nr 73) do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej. 
W stanie istniejącym przebieg DK 74 stanowią ulice: Łódzka, Jesionowa, Świętokrzy-
ska. Stanowią one waŜny element układu ulicznego miasta.  
 

 
 

2. Treść ogłoszenia 
 

OGŁOSZENIE 
 

Projekt: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 74 NA ODCINKU :  
PRZEJŚCIE PRZEZ KIELCE (S7 w ęzeł Kostomłoty-DK73 w ęzeł Kielce)” 

 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,  
Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 

informuje, Ŝe 

firma Schuessler – Plan InŜynierzy Sp. z o.o. 
ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa,  

wykonawca projektu pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 74 na odcinku:  
przejście przez Kielce (S7 węzeł Kostomłoty - DK73 węzeł Kielce)” 

 
organizuje w dniu 12.04.2011r. o godzinie 17.00, w sali CK-1 C entrum Konferen-
cyjnego Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce Spotkanie informacyjne, dotyczące 
wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-74 przez obszar miasta Kielce,  
na odcinku od węzła „Kostomłoty” z drogą S7 do węzła „Kielce” z drogą krajową  
nr 73 – Al. Solidarności. 
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Informacji udzielał będzie projektant. W spotkaniu uczestniczyć będzie takŜe przed-

stawiciel Inwestora – Oddziału GDDKiA w Kielcach. 
Wnioski, uwagi i zastrzeŜenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu wariantów 

trasy będzie moŜna składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni  
od daty spotkania, pocztą na adres: Schuessler – Plan InŜynierzy Sp. z o.o.,  
ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa, przesłać faksem na numer 022-4191401 
lub pocztą elektroniczną na adres: konsultacjeS74@schuessler-plan.com 

 
Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny uwagi, wnioski i zastrzeŜenia 

zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. moŜliwych  
do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną 
uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. 

 
Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony raport, który m.in. zawierał 

będzie informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag, wniosków  
i zastrzeŜeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na 
złoŜone wnioski nie będą udzielane odpowiedzi indywidualne. O miejscu i czasie jego 
udostępnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe 
oraz na stronie internetowej GDDKiA o/Kielce. 
 
1. Prowadz ący konsultacje społeczne: 

Schuessler – Plan InŜynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa 

 
2. Zleceniodawca konsultacji i Inwestor przedsi ęwzięcia: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach  
ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce  
 
3. Przedmiot konsultacji: 

Koncepcja Programowa dla zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej nr 74  
na odcinku: Przejście przez Kielce (S7 węzeł Kostomłoty - DK73 węzeł Kielce)” 
 
4. Opis przedsi ęwzięcia 

4.1 Podstawowe parametry trasy  

• Klasa drogi - S 

• Prędkość projektowa - 80 km/h 

• Prędkość miarodajna - 100 km/h 

• Dopuszczalne obciąŜenia nawierzchni - 115 kN/oś 

• Kategoria obciąŜenia ruchem - KR5 

• Pas ruchu - 2 x 3,5 m 
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• Pas awaryjny - 2,5 m 

• Pas dzielący spełniający wymagania techniczne - 5,0 m  

w tym obustronne bitumiczne opaski wewnętrzne 2 x 0,5 m 

• Pionowa skrajnia drogi - 4,7 m 

• Klasa obciąŜenia obiektów inŜynierskich - A 

 
4.2 Cel i korzy ści zamierzenia inwestycyjnego 

• Poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku zachód - 

wschód relacji Sulejów (Piotrków Tryb.) - Opatów - granica południowo - 

wschodnia państwa 

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi ekspresowej (krajowej) S74 

• Poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości znajdujących 

się w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej (istniejącej i nowoprojektowanej) 

• Modernizacja i rozwój transportu publicznego 

• Dzięki budowie sieci ścieŜek rowerowych uporządkowanie zasad obsługi ru-

chu pieszego i rowerowego 

 
4.3. Przebieg odcinka i opis wariantów  

Rozwiązania projektowe zostały wykonane dla dwóch wariantów. Trasy obydwu wa-
riantów ze względu na występujące warunki terenowe, na początkowym odcinku cał-
kowicie się pokrywają. Ich wspólnym początkiem jest włączenie w węzeł Kostomłoty, 
będący opracowaniem firmy WYG. Przebieg projektowanej drogi wariantowany jest 
na odcinku od Zalewu Kieleckiego do Al. Solidarności. W rozwiązaniach w planie 
przeanalizowano prowadzenie ruchu pieszego i rowerowego lokalizując odpowiednio 
ciągi piesze i rowerowe. Dokonano równieŜ analizy prowadzenia ruchu komunikacji 
zbiorowej podając propozycje lokalizacji zatok autobusowych przy jezdniach zbiera-
jąco – rozprowadzających i przy drogach lokalnych. 
 
Wariant 1 – Mury Oporowe 

 
Początek opracowania załoŜono na węźle „Kostomłoty” projektowanym przez firmę 
WYG. Utrzymano kontynuację projektowanego układu drogowego w zakresie lokali-
zacji jezdni głównych, dróg zbierająco - rozprowadzających oraz dróg dojazdowych. 
Na początkowym odcinku trasy w dostosowaniu do rozwiązań projektowych opraco-
wania łączącego się z naszym projektem jezdnia północna posiada przekrój trzypa-
sowy, z którego odbywa się rozplot jezdni drogi S74 i drogi krajowej DK 74. Jezdnia 
południowa posiada przekrój dwupasowy. Na dalszym odcinku jezdnia północna  
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i południowa posiadają przekrój dwupasowy z dodatkowymi pasami włą-
czeń/wyłączeń w rejonie projektowanych węzłów drogowych.  
 
Geometrię jezdni głównej zaprojektowano w osi pasa dzielącego stosując odcinki 
prostych wyokrąglanych łukami poziomymi z krzywymi przejściowymi. Zastosowano 
łuki kołowe o promieniach 1000m, 1200m, 1300m, 900m, 800m, 3000m, 2500m, 
2200m wraz z wymaganymi krzywymi przejściowymi. Rampy przechyłkowe zaprojek-
towano na długościach krzywych przejściowych uwzględniając wymagana dotyczące 
dodatkowych pochyleń krawędzi jezdni podanych w warunkach technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana geometria  
w planie wpisuje się w korytarz trasy uwarunkowany istniejącym zagospodarowaniem 
terenu i uwzględniający konieczność usytuowania dróg zbiorczych, serwisowych  
i jezdni zbierająco-rozprowadzających.  
 
W omawianym wariancie w planie występują następujące węzły drogowe: 
- Kostomłoty (projektowany przez firmę WYG), 
- Hubalczyków, 
- Zagnańska, 
- Solidarności (projektowany przez firmę FARDUB). 
 
Odległości między węzłami: 
1. Węzeł „Kostomłoty” – węzeł „Hubalczyków” – odległość w osiach krzyŜujących się 
dróg w węzłach – 1860 m. 
2. Węzeł „Hubalczyków” – węzeł „Zagnańska” - odległość w osiach krzyŜujących się 
dróg w węzłach – 1590 m. 
3. Węzeł „Zagnańska” – węzeł „Solidarności” - odległość w osiach krzyŜujących się 
dróg w węzłach – 1700 m. 
 
Węzeł Hubalczyków, węzeł Zagnańska, węzeł Solidarności stanowi zespół węzłów 
połączonych ze sobą jezdniami zbierająco – rozprowadzającymi. Wjazd/wyjazd  
na zespół węzłów odbywa się poprzez pasy włączania/wyłączania z jezdni głównej 
drogi S74 i łącznice typu P1 przed ul. Hubalczyków, a zjazd/wjazd z tego zespołu 
węzłów odbywa się za węzłem Solidarności. Ulica Olszewskiego połączona jest  
z jezdniami zbierająco - rozprowadzającymi na zasadzie skrzyŜowania, ale nie ma 
bezpośredniego połączenia z drogą ekspresową. Jezdnia zbierająca jest kontynuo-
wana dalej do węzła z ul. Solidarności. Na odcinku Zagnańska – Solidarności,  
z uwagi na brak moŜliwości lokalizacji dróg zbiorczych obsługujących teren przyległy, 
do jezdni zbierająco – rozprowadzającej podłączone są ulice Klonowa, Toporowskie-
go i Warszawska. Połączenia z tymi ulicami zaprojektowano jako skrzyŜowania ska-
nalizowane. Rozwiązania geometryczne na końcowym odcinku trasy, na połączeniu 
z węzłem Solidarności zaprojektowano z załoŜeniem maksymalnego wykorzystania 
elementów projektowanych przez firmę Fardub, tj. jak najmniejszych robót straco-
nych. Ruch lokalny na odcinku od węzła “Kostomłoty” do ul. Zagnańskiej przejęty 



Raport z konsultacji społecznych  

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku:  
Przejście przez Kielce (S7 węzeł KOSTOMŁOTY – DK 73 węzeł KIELCE) 

 

 8

zostanie poprzez istniejący układ drogowy oraz poprzez projektowane drogi zbiorcze. 
Na pozostałym odcinku ruch lokalny powiązany będzie z jezdniami zbierająco - roz-
prowadzającymi. 
 
Wariant 2 – Estakada 

 
Początek opracowania załoŜono na węźle „Kostomłoty” i jest analogiczny, jak przed-
stawiony w wariancie 1 – Mury Oporowe.  
Geometrię jezdni głównej zaprojektowano w osi pasa dzielącego stosując odcinki 
prostych wyokrąglanych łukami poziomymi z krzywymi przejściowymi. Geometrię  
w planie zaprojektowano stosując łuki kołowe o promieniach 1000m, 1400m, 900m, 
800m, 3000m, 2500m, 2200m. Rampy przechyłkowe zaprojektowano na długościach 
krzywych przejściowych uwzględniając wymagana dotyczące dodatkowych pochyleń 
krawędzi jezdni podanych w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektowana geometria w planie wpisuje się  
w korytarz trasy uwarunkowany istniejącym zagospodarowaniem terenu  
i uwzględniający konieczność usytuowania dróg zbiorczych, serwisowych i jezdni 
zbierająco - rozprowadzających. 
 
W omawianym wariancie w planie występują następujące węzły drogowe: 

- Kostomłoty (projektowany przez firmę WYG), 
- Olszewskiego, 
- Zagnańska, 
- Solidarności (projektowany przez firmę FARDUB). 
 
Odległości między węzłami: 
1. Węzeł „Kostomłoty” – węzeł „Olszewskiego” – odległość w osiach krzyŜujących się 
dróg w węzłach – 2860 m. 
2. Węzeł „Olszewskiego” – węzeł „Zagnańska” – odległość w osiach krzyŜujących się 
dróg (dotyczy jezdni zbierająco-rozprowadzającej) – 800 m. 
3. Węzeł „Zagnańska” – węzeł „Kielce” - odległość w osiach krzyŜujących się dróg  
w węzłach – 1700 m. 
 
Węzeł Olszewskiego i węzeł Zagnańska stanowi zespół węzłów połączonych ze sobą 
jezdniami zbierająco – rozprowadzającymi. Konieczność połączenia węzłów jezdnią 
zbierająco – rozprowadzającą wynika z odległości między węzłami, która wynosi oko-
ło 700m. Wjazd/wyjazd na zespół węzłów Olszewskiego – Zagnańska odbywa się 
poprzez pasy włączania/wyłączania z jezdni głównej drogi S74 i łącznice typu P1 
przed ul. Olszewskiego, a zjazd/wjazd z tego zespołu węzłów odbywa się za węzłem 
na ul. Zagnańskiej. Jezdnia zbierająca jest kontynuowana dalej do węzła  
z Al. Solidarności. Na odcinku Zagnańska – Solidarności, z uwagi na brak moŜliwości 
lokalizacji dróg zbiorczych obsługujących teren przyległy, do jezdni zbierająco – roz-
prowadzającej podłączone są ulice Klonowa, Toporowskiego i Warszawska. 
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Połączenia z tymi ulicami zaprojektowano jako skrzyŜowania skanalizowane. Roz-
wiązania geometryczne na końcowym odcinku trasy, na połączeniu z węzłem Soli-
darności zaprojektowano z załoŜeniem maksymalnego wykorzystania elementów 
projektowanych przez firmę Fardub, tj. jak najmniejszych robót straconych. Ruch lo-
kalny na odcinku od węzła “Kostomłoty” do ul. Zagnańskiej przejęty zostanie poprzez 
istniejący układ drogowy oraz poprzez projektowane drogi zbiorcze. Na pozostałym 
odcinku ruch lokalny powiązany będzie z jezdniami zbierająco - rozprowadzającymi. 
 

3. Termin i miejsce konsultacji społecznych – skład y osobowe delegowa-
nych zespołów GDDKiA O/Kielce i Schuessler – Plan I nŜynierzy Sp. z o.o.  

 
Spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 74  
do parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku: Przejście przez 
Kielce (S7 węzeł KOSTOMŁOTY – DK 73 węzeł KIELCE) odbyło się 12.04.2011r.  
o godz. 17.00 na sali konferencyjnej Targów Kielce w Kielcach przy ul. Zakładowej 1. 
W spotkaniu udział wzięli: 

1. Przedstawiciele GDDKiA O/Kielce w składzie: 

Dyrektor – Ewa Sayor 
z-ca Dyrektora – Krzysztof Strzelczyk 
Kierownik Projektu –Marian Kubicki 
Naczelnik Wydz. Środowiska – Joanna Pawłowska 
Naczelnik Wydz. Sieci Drogowej – Jacek Sztechman 
Rzecznik Prasowy – Małgorzata Pawelec 

2. Przedstawiciele firmy Schuessler-Plan InŜynierzy Sp. z o.o. w składzie: 

Główny Projektant – Mariusz Szyszkowski 
Projektant – Jarosław Grabowski 
Asystent Projektanta – Ewa Zaniewska 
Zespół ds. ochrony środowiska – 
Stefan Obłąkowski 
Sylwia Lewsza 
Tomasz Habrat 
Łukasz Sawa 

3. Zainteresowani mieszkańcy Kielc. 
 

4. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społeczny ch 
 
Konsultacje społeczne, o planowanych wariantowych przebiegach korytarza drogi 
S74 są elementem całości zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do parame-
trów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku: Przejście przez Kielce  
(S7 węzeł KOSTOMŁOTY – DK 73 węzeł KIELCE) i mają na celu: 
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- przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowa-
nych stron o planowanym przedsięwzięciu i proponowanych wariantowych przebie-
gach drogi ekspresowej i ich powiązań z siecią dróg publicznych, 
- stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją moŜliwości zgłosze-
nia ewentualnych wniosków, uwag i zastrzeŜeń lub wskazania rozwiązań preferowa-
nych, 
- zebranie wniosków, uwag i zastrzeŜeń dotyczących wariantów przebiegu trasy na 
terenie miasta Kielce, 
- sporządzenie Raportu z konsultacji społecznych zawierającego między innymi spo-
sób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeŜeń. 

 
Zgodnie z zaleceniami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Kielce spo-
tkanie to zostało przeprowadzone w formie akcji informacyjnej, której celem było za-
poznanie miejscowej społeczności z planowaną inwestycją oraz wysłuchanie uwag  
i wniosków na temat projektu. 
 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zamawiającego, czyli Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, oraz przedstawiciele firmy  
Schuessler – Plan InŜynierzy Sp. z o.o. - wykonawcy dokumentacji projektowej. 
 
Plan spotkania: 
- przedstawienie przedstawicieli oddziału GDDKiA w Kielcach i firmy Schuessler – 
Plan InŜynierzy Sp. z o.o.; 
- krótkie omówienie przez przedstawiciela GDDKiA historii miasta oraz zagospoda-
rowania przestrzennego istniejącego i planowanego (prezentacja PowerPoint); 
- omówienie przez projektanta przebiegu projektowanych wariantów drogi (prezenta-
cja PowerPoint, wizualizacja przejazdu trasą); 
- omówienie warunków środowiskowych, klimatu akustycznego i planowanej ochrony 
przed hałasem dla obu wariantów drogi (prezentacja PowerPoint); 
- dyskusja ze zgromadzona społecznością na temat planowanej inwestycji. 
 

4.1. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest Umowa nr 135/DR/15/2009 
zawarta w dniu 20.05.2009r. pomiędzy Inwestorem: Skarbem Państwa – Generalnym 
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez GDDKiA Oddział  
w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, a Wykonawcą: Konsorcjum 
Schuessler-Plan InŜynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa  
(lider konsorcjum) oraz Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH Sankt-Franziskus 
– Str. 148; 40470 Dusseldorf / Niemcy. 
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4.2. Zamawiaj ący 
 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach  
ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 
 

4.3. Wykonawca 
 
Schuessler-Plan InŜynierzy Sp. z o.o., ul. Grzybowska 12/14, 00-132 Warszawa 
 

4.4. Materiały wyj ściowe 
 
Materiałami wyjściowymi są: 
- prezentacja przedstawiająca przebiegi wariantów wykonana w programie PowerPo-
int przez firmę Schuessler-Plan InŜynierzy Sp. z o.o., 
- nagrania audio ze spotkania informacyjnego ze społecznością w sprawie przebiegu 
korytarza drogi S-74, 
- otrzymane pisma, uwagi, wnioski i zastrzeŜenia 
 

4.5. Kserokopia tekstu ogłosze ń prasowych 
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4.6. Kopia tekstu ogłosze ń internetowych 
Strona internetowa GDDKiA: 
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Strona internetowa Urzędu Miasta Kielce: 
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4.7. Kserokopia ulotki informacyjnej 
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4.8. Wzór formularza do opiniowania 
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5. Zestawienie zgłoszonych wniosków, uwag i zastrze Ŝeń 
 
Na spotkaniu, które obyło się w Kielcach w dniu 12.04.2011r. oraz w ustalonym ter-
minie od dnia spotkania informacyjnego do Biura Schuessler – Plan InŜynierzy i do 
GDDKiA O/Kielce wpłynęło łącznie 58 wniosków spełniających warunki formalne. 
KaŜdemu z wniosków z osobna przypisany został numer porządkowy. Wszystkie 
wnioski ze szczegółowymi danymi osobowymi zostały zarchiwizowane,  
a ich kopie oznaczone zgodnie z przypisanym numerem porządkowym zawarto  
w Części II Raportu. 
PoniŜej zamieszczono tabelaryczne zestawienie wniosków z numerem porządko-
wym, nazwiskiem i imionami wnioskodawcy, ogólną treścią wniosku oraz sposobem 
uwzględnienia wniosku.  
 

N
r w
ni

os
ku

 Wnioskodawca Data Streszczenie wniosku Sposób 
uwzględnienia 

Wnioski, które wpłynęły do Schuessler – Plan InŜynierzy Sp. z o.o. 

1 Michał Jamrozik 19.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

 

Wniosek o zaprojektowa-
nie estetycznych ekranów 

akustycznych. 
 

Wniosek przyjęto. 
 

Wniosek o włączenie 
ulicy Wróblej w projek-
towany układ drogowy. 

 

Wniosek odrzucono. 
 

Wniosek o włączenie 
ulicy Robotniczej (DL-2) 

w ul. Zagnańską. 

Wniosek odrzucono. 
Zgodnie z warunkami tech-

nicznymi ( Dz.U. nr 43, 
§9.1), odstępy pomiędzy 

skrzyŜowaniami na drodze 
klasy G (jaką jest ul. Za-

gnańska), powinny być nie 
mniejsze niŜ 500m (wyjąt-

kowo 400m).  
Odległość skrzyŜowania ul. 
Robotniczej z ul. Zagnańską 

od skrzyŜowania jezdni 
zbierająco - rozprowadzają-
cej z ulicą Zagnańską wyno-
siłaby około 95m, co decy-
duje o odrzuceniu wniosku. 
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2 Patryk Banach 18.04.2011 Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Protest przeciwko warian-
towi przebiegu drogi 

ekspresowej S74 na esta-
kadzie. 

Przyjęto informację o po-
parciu wariantu w wykopie i 
sprzeciwie dot. wariantu na 

estakadzie. 

3 Jacek Walkowicz 19.04.2011 Protest przeciwko budo-
wie drogi ekspresowej 

S74 w mieście. 

Przyjęto informację o sprze-
ciwie. 

4 Michał Szrek 19.04.2011 Wniosek o zaprojektowa-
nie dodatkowego zjazdu 

na działkę. 

Wniosek rozpatrzono pozy-
tywnie. 

5 Dorota Turek 
Jan Turek 

BoŜena Turek 
Urszula Turek 
Andrzej Turek 

Krystyna Więckowska 
Maria Kowalczyk 

20.04.2011 Protest przeciwko budo-
wie drogi ekspresowej 

S74 w mieście. 
 

Wniosek o przeanalizo-
wanie budowy tunelu. 

 
 
 

Wniosek o przesunięcie 
osi drogi ekspresowej  i 
jezdni zbierająco - roz-
prowadzających w kie-
runku północnym na 

odcinku od km 3+400 do 
km 3+800. 

 (wg załącznika graficz-
nego). 

Przyjęto informację o sprze-
ciwie. 

 
 

Wariant budowy drogi S74 
w tunelu został odrzucony 
na wstępnym etapie prac 

projektowych. 
 

Korekta osi trasy nie jest 
moŜliwa pod względem 

technicznym. 
 

6 Mirosława Zarzyńska 21.04.2011 Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu wariantu w wykopie. 

7 Zofia Włoch 21.04.2011 Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Protest przeciwko warian-
towi przebiegu drogi 

ekspresowej S74 na esta-
kadzie. 

Przyjęto informację o po-
parciu wariantu w wykopie i 
sprzeciwie dot. wariantu na 

estakadzie. 

8 Jakub Włoch 21.04.2011 Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

 
9 Bertus Servaas 

EKO-Collections 
22.04.2011 Wniosek o włączenie 

ulicy Robotniczej (DL-2) 
w ul. Zagnańską. 

Wniosek odrzucono.  
Zgodnie z warunkami tech-

nicznymi ( Dz.U. nr 43, 
§9.1), odstępy pomiędzy 

skrzyŜowaniami na drodze 
klasy G (jaką jest ul. Za-

gnańska), powinny być nie 
mniejsze niŜ 500m (wyjąt-

kowo 400m).  
Odległość skrzyŜowania ul. 
Robotniczej z ul. Zagnańską 
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od skrzyŜowania jezdni 
zbierająco - rozprowadzają-
cej z ulicą Zagnańską wyno-
siłaby około 95m, co decy-
duje o odrzuceniu wniosku. 

10 Krzysztof Sabat 22.04.2011 Wniosek o przeanalizo-
wanie budowy tunelu. 

 
 
 

Wniosek o zaprojektowa-
nie estetycznych ekranów 
akustycznych zapewnia-

jących najwyŜszą ochronę 
akustyczną. 

 
Wniosek o odtworzenie 

zieleni wzdłuŜ przebudo-
wywanej ul. Jesionowej. 

Wariant budowy drogi S74 
w tunelu został odrzucony 
na wstępnym etapie prac 

projektowych. 
 

Ekrany akustyczne zostaną 
zaprojektowane w miej-

scach uzasadnionych analizą 
akustyczną. 

 
 

Projekt zieleni (nasadzeń) 
zostanie opracowany na 

etapie Projektu Budowlane-
go. 

11 Kazimiera Dąbrowska 22.04.2011 Wniosek o zaprojektowa-
nie zjazdu na działkę. 

Wniosek rozpatrzono pozy-
tywnie. 

Dojazd do działki zostanie 
zapewniony. 

12 Barbara Banasik 26.04.2011 Protest przeciwko budo-
wie drogi ekspresowej 

S74 w mieście. 
 

Wniosek o przeanalizo-
wanie budowy tunelu. 

 
 
 

Wniosek o przesunięcie 
osi drogi ekspresowej  i 
jezdni zbierająco - roz-
prowadzających w kie-
runku północnym  na 

odcinku od km 3+500 do 
km 3+800. 

 
Wniosek o porowadzenie 
drogi dojazdowej do po-
sesji o nr 23a,23b, 25,27  

od ul. Topolowej. 

Przyjęto informację o sprze-
ciwie. 

 
 

Wariant budowy drogi S74 
w tunelu został odrzucony 
na wstępnym etapie prac 

projektowych 
 

Korekta osi drogi S74 nie 
jest moŜliwa ze względów 

technicznych. 
 
 
 
 
 

Odrzucono wniosek o inną 
lokalizację drogi dojazdo-
wej jako mniej korzystną 

pod względem technicznym. 
13 Zofia Jamrozik 

Barbara Jamrozik 
Jan Jamrozik 

Paweł Jamrozik 
Agnieszka Jamrozik 

26.04.2011 Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

 
Wniosek o zaprojektowa-
nie estetycznych ekranów 

akustycznych. 
 
 

Wniosek o włączenie 
ulicy Wróblej w projek-
towany układ drogowy. 

 
Wniosek o włączenie 

Przyjęto informację o po-
parciu wariantu w wykopie. 

 
 

Ekrany akustyczne zostaną 
zaprojektowane w miej-

scach wskazanych w anali-
zie akustycznej. 

 
Wniosek o włączenie ul. 

Wróblej do układu drogo-
wego odrzucono. 

 
Wniosek o włączenie ul. 
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ulicy Robotniczej (DL-2) 
w ul. Zagnańską. 

Robotniczej w Zagnańską 
odrzucono. Zgodnie z wa-

runkami technicznymi 
(Dz.U. nr 43, §9.1), odstępy 
pomiędzy skrzyŜowaniami 
na drodze klasy G (jaką jest 

ul. Zagnańska), powinny 
być nie mniejsze niŜ 500m 

(wyjątkowo 400m).  
Odległość skrzyŜowania ul. 
Robotniczej z ul. Zagnańską 

od skrzyŜowania jezdni 
zbierająco - rozprowadzają-
cej z ulicą Zagnańską wyno-
siłaby około 95m, co decy-
duje o odrzuceniu wniosku 

14 January Grabowski 26.04.2011 Protest przeciwko budo-
wie drogi ekspresowej 

S74 w mieście. 
 

Wniosek o przeanalizo-
wanie budowy tunelu. 

 
 
 

Wniosek o przesunięcie 
osi drogi ekspresowej  i 
jezdni zbierająco - roz-
prowadzających w kie-
runku północnym na 

odcinku od km 3+500 do 
km 3+800.  

Przyjęto informację o sprze-
ciwie. 

 
 

Wariant budowy drogi S74 
w tunelu został odrzucony 
na wstępnym etapie prac 

projektowych. 
 

Korekta osi trasy nie jest 
moŜliwa pod względem 

technicznym. 
 
 

15 Jacek Ramski 26.04.2011 Wniosek o zaprojektowa-
nie dodatkowego zjazdu 
na działkę od strony ul. 

Łódzkiej. 

Wniosek odrzucono. Propo-
nowane rozwiązania zapew-

niają właściwą obsługę 
komunikacyjną.  

16 Karolkowa-Investment 
Sp.z o.o. Spółka 

komandytowo - akcyjna 

26.04.2011 Wniosek o utrzymanie 
zjazdu z ul. Skrzetlew-
skiej w ul. Helenówek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek odrzucono. 
Zgodnie z warunkami tech-

nicznymi ( Dz.U. nr 43, 
§9.1), odstępy pomiędzy 

skrzyŜowaniami na drodze 
klasy Z (jaką jest ul. Skrze-
tlewska), powinny być nie 
mniejsze niŜ 300m (wyjąt-

kowo 150m).  
Odległość skrzyŜowania ul. 
Helenówek z ul. Skrzetlew-
ską od skrzyŜowania jezdni 
zbierająco - rozprowadzają-

cej z ulicą Skrzetlewską 
wynosiłaby około 80m, co 

decyduje o odrzuceniu 
wniosku. 

Ponadto, zbyt duŜa róŜnica 
wysokości pomiędzy ul. 

Skrzetlewską i Helenówek, 
nie pozwalająca na wyko-

nanie połączenia. 
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Wniosek o ograniczenie 
zajęcia działek od strony 
ul. Łódzkiej i Skrzetlew-
skiej pod nowe pasy dro-

gowe. 

 
Wniosek odrzucono. Nie-
moŜliwe jest zmniejszenie 
zajęcia działek pod nowy 

pas drogowy. 

17 Kolporter Holding 
Sp.z o.o. 

26.04.2011 Wniosek o włączenie 
ulicy Robotniczej (DL-2) 

w ul. Zagnańską. 

Wniosek odrzucono.  
Zgodnie z warunkami tech-

nicznymi ( Dz.U. nr 43, 
§9.1), odstępy pomiędzy 

skrzyŜowaniami na drodze 
klasy G (jaką jest ul. Za-

gnańska), powinny być nie 
mniejsze niŜ 500m (wyjąt-

kowo 400m).  
Odległość skrzyŜowania ul. 
Robotniczej z ul. Zagnańską 

od skrzyŜowania jezdni 
zbierająco - rozprowadzają-
cej z ulicą Zagnańską wyno-
siłaby około 95m, co decy-
duje o odrzuceniu wniosku. 

18 Mieszkańcy miasta Kielce 
(wniosek zbiorowy) 

26.04.2011 Kopia wniosków nr 47, 
48, 49, 50, które wpłynęły 

do GDDKiA O/Kielce 

------------ 

19 Wspólnota Mieszkaniowa 
bloku przy ul. Wiśniowej 

21 

26.04.2011 Kopia wniosku nr 45, 
który wpłynął do 

GDDKiA O/Kielce 

------------ 

20 Sylwester Surowiec 26.04.2011 

Wniosek o przeanalizo-
wanie nowej lokalizacji 
projektowanej drogi DZ-

3, na odcinku od ul. 
Transportowców do ul. 
Zakładowej, po połu-

dniowej stronie istnieją-
cych domów, tzn. od 

strony MAKRO. 

Wniosek odrzucono. 
Zaproponowane rozwiąza-

nie jest optymalne pod 
względem obsługi komuni-

kacyjnej. 

21 SM Bocianek 27.04.2011 

Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

 
Wniosek o budowę no-

wych garaŜy lub parkingu 
wielopoziomowego dla 
mieszkańców osiedla. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

 
 

Wniosek o budowę garaŜy 
lub parkingu wielopozio-

mowego – odrzucono. 
 

22 Dariusz Bojczuk 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

23 Konrad Bojczuk 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

24 Maria Bojczuk 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

25 Justyna CzyŜewska 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

26 Wojciech CzyŜewski 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
Przyjęto informację o po-

parciu. 
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sowej S74 w wykopie. 

27 Sebastian Michalski 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

28 Mariola Michalska 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

29 Małgorzata Sołtys 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

30 Mateusz Sołtys 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspre-
sowej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

31 Andrzej Sołtys 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

32 Lucjan Dulnik 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

33 Laurence Pesenti 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

34 Teresa Zięba 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

35 Władysława Pokrzepa 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

36 Tadeusz Pokrzepa 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

37 Katarzyna Kosak 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

38 Piotr Kosak 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

39 Grzegorz Wiśniowski 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

40 Agata Wiśniowska 29.04.2011 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

Wnioski, które wpłynęły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/ Kielce 

41 Stefania Łuszcz 13.04.2011 

Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspreso-

wej S74 w wykopie. 
WyraŜenie zgody na wy-

burzenie budynku. 

Przyjęto informację o po-
parciu. 

Przyjęcie informacji o zgo-
dzie na wyburzenie. 

42 Henryk Góra 13.04.2011 

Protest przeciwko budowie 
drogi ekspresowej S74  

w mieście. 
Poparcie dla wariantu 

przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 

Przyjęto informację o po-
parciu i sprzeciwie. 
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43 Paweł Szczeciński 13.04.2011 

Poparcie dla wariantu 
przebiegu drogi ekspreso-
wej S74 w wykopie. 
 
Wniosek o likwidację 
drogi DZ-4 i włączenia jej 
do jezdni zbierającoroz-
prowadzającej lub do ul. 
Hubalczyków. 
 
Wniosek o zwęŜenie prze-
kroju drogowego na wyso-
kości Zalewu Kieleckiego, 
a przede wszystkim obiek-
tu hydrotechnicznego. 
 
 
 
Wniosek o przeanalizowa-
nie budowy tunelu. 
 
 
 
Wniosek o zaprojektowa-
nie estetycznych ekranów 
akustycznych 

Poparcie dla wariantu w 
wykopie przyjęto. 

 
 

Wniosek o likwidację drogi 
DZ-4 odrzucono jako nie-
zgodny z warunkami tech-

nicznymi. 
 
 

Wniosek o zawęŜenie prze-
kroju drogowego na wyso-
kości zalewu odrzucono z 
uwagi na konieczność za-

pewnienia wymaganej prze-
pustowości układu drogo-

wego. 
 

Wariant budowy drogi S74 
w tunelu został odrzucony 
na wstępnym etapie prac 

projektowych. 
 

Ekrany akustyczne zostaną 
zaprojektowane w miej-

scach wskazanych w anali-
zie akustycznej. 

44 

January Grabowski 
Ewa Laprus 

Jacek Walkowicz 
Zbigniew Sobierajski 

Robert Mrozik 
Jan Turek 

Dorota Turek 
Barbara Banasik 

18.04.2011 

Protest przeciwko budowie 
drogi ekspresowej S74  

na estakadzie. 
 

Wniosek o przeanalizowanie 
budowy tunelu. 

 
 
 
 
 

Wniosek o przesunięcie osi 
drogi ekspresowej i jezdni 

zbierająco - rozprowadzają-
cych w kierunku północnym na 
odcinku od km 3+500 do km 

3+800. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

 
 

Wariant budowy drogi 
S74 w tunelu został 
odrzucony na wstęp-
nym etapie prac pro-

jektowych. 
 
 

Korekta osi drogi S74 
nie jest moŜliwa ze 
względów technicz-

nych. 

45 Wspólnota Mieszkaniowa 20.04.2011 

Poparcie dla wariantu przebie-
gu drogi ekspresowej S74 w 

wykopie. 
 

Wniosek o zaprojektowanie 
wzdłuŜ drogi S74 i jezdni zbie-
rająco-rozprowadzającej ekra-
nów wyŜszych niŜ 4 m oraz 
ekranów wzdłuŜ ul. Zagnań-

skiej od strony zalewu. 
 

Wniosek o przeanalizowanie 
konieczności przebudowy ul. 

Topolowej (DL-4). 

Przyjęto informację o 
poparciu. 

 
 

Ekrany akustyczne 
zostaną zaprojekto-

wane o parametrach i 
lokalizacji wskazanej 
w analizie akustycznej 

 
 

Wniosek przyjęto. 
Ulica Topolowa (DL-
4) nie będzie objęta 
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przebudową. 

46 Jarosław Jachymczyk 20.04.2011 
Wniosek o całkowite zajęcie 
działki pod projektowany pas 

drogowy. 

Wniosek odrzucono. 
Nie ma uzasadnienia 

do wykupu całej 
działki. 

47 
Mieszkańcy bloku przy  

ul. Jesionowej 2 
26 podpisów 

28.04.2011 
Protest przeciwko budowie 

drogi ekspresowej S74  
w mieście. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

48 
Mieszkańcy bloku przy  

ul. Wiśniowej 13 
35 podpisów 

18.04.2011 
Protest przeciwko budowie 

drogi ekspresowej S74  
w mieście. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

49 
Mieszkańcy bloku przy  

ul. Wiśniowej 21 
8 podpisów 

26.04.2011 
Protest przeciwko budowie 

drogi ekspresowej S74  
w mieście. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

50 
Mieszkańcy bloku przy  

ul. Jesionowej 4 
29 podpisów 

18.04.2011 
Protest przeciwko budowie 

drogi ekspresowej S74  
w mieście. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

51 Zbigniew Sobierajski 28.04.2011 

Protest przeciwko budowie 
drogi ekspresowej S74  

w mieście. 
 

Wniosek o przeanalizowanie 
budowy tunelu. 

 
 
 
 

Wniosek o przesunięcie osi 
drogi ekspresowej i jezdni 

zbierająco rozprowadzających 
w kierunku północnym na 

odcinku od km 3+500 do km 
3+800. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie dot. lokali-
zacji S74 w m. Kielce. 

 
Wariant budowy drogi 

S74 w tunelu został 
odrzucony na wstęp-
nym etapie prac pro-

jektowych. 
 

Korekta osi drogi S74 
nie moŜliwa ze 

względów technicz-
nych. 

52 
Krystyna Salwa 

Danuta Trawińska 
26.04.2011 

Protest przeciwko budowie 
węzła Hubalczyków w warian-

cie przebiegu drogi S74 w 
murach oporowych. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 

53 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. 

06.05.2011 
Protest przeciwko budowie 

drogi ekspresowej S74  
w mieście. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie. 
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Zgłoszone wnioski, uwagi i zastrzeŜenia moŜna podzielić na: 

• wyraŜające sprzeciw lub poparcie dla wskazanego we wniosku konkretnego wa-
riantu przebiegu drogi S74 – 44 wnioski 

• zawierające propozycje i sugestie innych niŜ przedstawione w czasie konsultacji 
warianty przebiegu osi lub korytarza drogi S74 – 10 wniosków 

• zawierające propozycje i sugestie innych niŜ przedstawione w czasie konsultacji 
lokalizacji ulic i dróg dojazdowych oraz ich połączeń - 9 wniosków 

Wnioski, zgłoszone na spotkaniu informacyjnym 

54 Maria Bolczuk 12.04.2011 
Protest przeciwko budowie 
drogi ekspresowej S74 w 

mieście. 

Przyjęto informację o 
sprzeciwie 

55 Urszula Gubała 12.04.2011 
Wniosek w sprawie korekty 

błędnych nazw ulic 
Błędne nazwy ulic zosta-

ną poprawione. 

56 Jacek Ambroziak 12.04.2011 

Wniosek o przeanalizowanie 
budowy tunelu. 

 
 
 
 

Wniosek o włączenie ulicy 
Robotniczej (DL-2) w ul. 

Zagnańską. 

Wariant budowy drogi 
S74 w tunelu został od-
rzucony na wstępnym 

etapie prac projektowych. 
 
 

Wniosek o włączenie ul. 
Robotniczej w Zagnań-

ską odrzucono. Zgodnie z 
warunkami technicznymi 
(Dz.U. nr 43, §9.1), od-
stępy pomiędzy skrzy-
Ŝowaniami na drodze 
klasy G (jaką jest ul. 

Zagnańska), powinny być 
nie mniejsze niŜ 500m 

(wyjątkowo 400m).  
Odległość skrzyŜowania 

ul. Robotniczej z ul. 
Zagnańską od skrzyŜo-

wania jezdni zbierająco - 
rozprowadzającej z ulicą 
Zagnańską wynosiłaby 

około 95m, co decyduje o 
odrzuceniu wniosku. 

57 Jerzy Naworski 12.04.2011 

Wniosek o zaprojektowanie 
ekranów akustycznych za-
pewniających najwyŜszą 

ochronę akustyczną miesz-
kańcom okolic Zalewu Kie-

leckiego. 

Ekrany akustyczne zo-
staną zlokalizowane o 
parametrach i w miej-
scach wskazanych w 
analizie akustycznej. 

58 ElŜbieta Adamowska 12.04.2011 
Wniosek o przeanalizowanie 
innego korytarza drogi eks-

presowej S74 

Wniosek odrzucono. 
Zadanie projektowe po-
lega na budowie drogi 

S74 na odcinku przejścia 
przez m. Kielce. 
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• zawierające propozycje i sugestie innych niŜ przedstawione w czasie konsultacji 
lokalizacji zjazdów na działki – 3 wnioski 

• zawierające propozycje i sugestie dotyczące ochrony akustycznej - 5 wniosków 
• inne – 4 wnioski 

 

Dodatkowo GDDKiA celem uzyskania opinii do planowanej inwestycji odrębnymi pi-

smami wystąpiła do: 

- UM Kielce, 

- Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Kielce, 

- Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Od-

dział Kielce, 

- Świętokrzyska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, 

- Pan Jacek Sztechman Prezes Krajowej Rady Izby Urbanistów, 

- Świętokrzyska Izba InŜynierów Budownictwa 

 

Kopie pism GDDKiA do w/w instytucji oraz wyjaśnień Projektanta zostają dołączone 

do niniejszego Raportu. 

6. Podsumowanie konsultacji 
 
Na podstawie opinii wyraŜanych w trakcie przebiegu spotkania i przesłanych wnio-
sków przez mieszkańców Kielc naleŜy stwierdzić, Ŝe część prezentowanych w ra-
mach konsultacji społecznych proponowanych rozwiązań projektowych drogi S74 
wzbudziły kontrowersje i nie uzyskały akceptacji. 
Główny zarzut dotyczył zasadności rozbudowy drogi S74 przez m. Kielce. Zdaniem 
mieszkańców konieczna jest budowa obwodnicy Kielc w ciągu drogi S74 a nie roz-
budowa istniejącej drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej. 
Szczególnie duŜe niezadowolenie okazywali mieszkańcy dla odcinka drogi zlokalizo-
wanego między ulicą Zagnańską a Al. Solidarności. Dla mieszkańców nie do przyję-
cia jest lokalizowanie trasy na estakadzie. Postulują wykonanie tunelu ewentualnie 
drogi w wykopie otwartym. Z prezentowanych rozwiązań wariant w wykopie otwartym 
uzyskał największe poparcie mieszkańców i instytucji. 
Pojawiły się postulaty zastosowania zmian w układzie lokalnym – najbardziej istotne 
dotyczące włączenia ul. Robotniczej w ul. Zagnańską. Z uwagi na niezgodność loka-
lizacji skrzyŜowania Robotnicza – Zagańska z zapisami warunków technicznych 
wniosek o wykonanie tego połączenia został odrzucony. 
Wnioski, które zostały uznane za zasadne, znajdą odzwierciedlenie w ostatecznych 
rozwiązaniach projektowych i będą uwzględnione w dalszych pracach projektowych. 
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1. Kopie wniosków – w zał ącznikach 

2. Protokół ze spotkania 

2.1. Cel 
- Przedstawienie mieszkańcom Kielc wariantów przebiegu drogi ekspresowej S74  
na odcinku Przejścia przez Kielce od węzła Kostomłoty z drogą S7 do węzła Kielce  
z DK 73. 
- Wyjaśnienie wątpliwości oraz zebranie pisemnych uwag i wniosków od mieszkań-
ców do przedstawionych wariantów przebiegu korytarzy drogi S74. 
 

2.2. Przebieg spotkania  
Termin spotkania informacyjnego w Kielcach został ustalony na 12.04.2011r. Spo-
tkanie odbyło się o godzinie 17 w sali konferencyjnej w Centrum Konferencyjnym 
Targi Kielce. Spotkanie rozpoczęła rzecznik GDDKiA pani Małgorzata Pawelec. Po-
witała wszystkich przybyłych mieszkańców i pokrótce przedstawiła cel spotkania. Na-
stępnie przedstawiła gospodarzy spotkania, tj. przedstawicieli GDDKiA O/Kielce oraz 
firmę Schuessler – Plan.  
Następnie głos zabrała pani Ewa Sayor, dyrektor GDDKiA O/Kielce. Powitała 
wszystkich przybyłych mieszkańców, po czym w ramach wstępu wyjaśniła cel spo-
tkania, zaznaczając, Ŝe jest to spotkanie informacyjne a nie formalne konsultacje 
społeczne oraz poinformowała o zakresie objętym umową. Przedstawiła poszczegól-
ne etapy spotkania oraz zasady zadawania pytań i przedstawiania wniosków. Uprze-
dzając pytania przedstawiła informację dotyczące przewidywalnego terminu rozpo-
częcia budowy – z prawnego punktu widzenia po 2013 roku. Następnie przekazała 
głos naczelnikowi wydziały sieci drogowej panu Jackowi Sztechmanowi. 
Pan Jacek Sztechman przedstawił krótką prezentację dotyczącą aspektów urbani-
stycznych dotyczących projektowanej drogi ekspresowej S74. Omówił rolę drogi S74, 
historię komunikacji i układu komunikacyjnego Kielc oraz związek układu komunika-
cyjnego z planowaniem przestrzennym. Zaznaczył najwaŜniejsze zmiany w układzie 
komunikacyjnym, które pojawiły się na przestrzeni ubiegłego wieku. 
Kolejna prezentacja dotyczyła rozwiązań drogowych. Głos zabrał przedstawiciel biura 
Schuessler – Plan, główny projektant pan Mariusz Szyszkowski. Przedstawił krótką 
prezentację dotyczącą lokalizacji przebiegu drogi S74 i zakresu opracowania. Omó-
wił główne cele inwestycji i szczegółowy zakres inwestycji dla dwóch wariantów oraz 
wyjaśnił jej specyfikę z punktu widzenia drogowego. Omówił główne parametry tech-
niczne projektowanej drogi ekspresowej, a następnie przekazał głos projektantowi 
drogowemu panu Jarosławowi Grabowskiemu.  
Pan Grabowski omówił szczegółowo projektowany wariant z murami oporowymi  
z węzłami Hubalczyków – Zagnańska - Solidarności prezentując plany sytuacyjne, 
profile podłuŜne drogi głównej oraz przekroje normalne, po czym przekazał z powro-
tem głos panu Szyszkowskiemu. 
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Pan Mariusz Szyszkowski omówił szczegółowo projektowany wariant z estakadą  
z węzłami Olszewskiego – Zagnańska - Solidarności prezentując plany sytuacyjne, 
profile podłuŜne drogi głównej oraz przekroje normalne. Podczas prezentacji zostały 
dokładnie omówione róŜnice między wariantami przebiegu drogi ekspresowej w wy-
kopie i na estakadzie. Po omówieniu wariantów zaprezentowano dwukrotnie wizuali-
zację przejazdu projektowaną drogą ekspresową. 
Następnie głos zabrali pani Sylwia Lewsza i pan Stefan Obłąkowski z FPP Consul-
ting reprezentujący zespół środowiskowy firmy Schuessler – Plan. Tytułem uzupeł-
nienia prezentacji pana Mariusza Szyszkowskiego przedstawili uwarunkowania śro-
dowiskowe planowanego przedsięwzięcia. Pani Lewsza przedstawiła główne kryteria 
oceny wariantów i zaznaczyła, iŜ kwestią priorytetową przy projektowaniu dróg są 
oczywiście uwarunkowania społeczne oraz oddziaływanie na zdrowie i bezpieczeń-
stwo ludzi, ale równie istotny jest aspekt przyrodniczy przedsięwzięcia. NajwaŜniej-
szym wnioskiem wynikającym z prezentacji jest fakt, Ŝe Ŝaden z projektowanych wa-
riantów nie koliduje z obszarami podstawowej ochrony przyrody, jak i z obszarami 
Natura 2000. Pani Lewsza zaznaczyła takŜe, Ŝe waŜnym aspektem ochrony środo-
wiska przyrodniczego jest ochrona akustyczna mieszkańców. Pan Stefan Obłąkowski 
przedstawił analizę wpływu zanieczyszczeń pochodzących z drogi ekspresowej S74, 
wykazując brak przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz omówił wpływ inwestycji 
na GZWP. Po przedstawieniu analizy wariantów pod względem środowiskowym pan 
Łukasz Sawa akustyk z FPP Consulting omówił kwestie związane z przygotowanym 
modelem akustycznym oraz odpowiednimi zabezpieczeniami na obszarze, przez któ-
ry przebiegać będzie droga ekspresowa S74. Szczegółową lokalizację ekranów aku-
stycznych dla dwóch wariantów przedstawił projektant drogowy pan Jarosław Gra-
bowski. 
Podsumowując prezentację głos zabrała pani Ewa Sayor. Wyjaśniła zgromadzonym 
poszczególne etapy toku postępowania administracyjnego podczas realizacji inwe-
stycji do których m.in. naleŜy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 
inwestycji oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Przypomniała, Ŝe jeste-
śmy przed pierwszą z nich. Dopiero po złoŜeniu wniosku o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach odbędą się formalne konsultacje społeczne, na których 
GDDKiA przedstawi wariant rekomendowany. Rekomendacja uwzględni wszystkie 
wnioski złoŜone na i po spotkaniu informacyjnym. Na koniec poinformowała zgroma-
dzonych o zasadach obowiązujących podczas zadawania pytań podczas spotkania 
oraz o moŜliwości przekazywania wniosków, uwag i postulatów drogą pocztową, fak-
sem lub poczta elektroniczną w ciągu 14 dni od dnia spotkania do GDDKiA lub bez-
pośrednio do projektanta. 
Następnie rozpoczęła się druga część spotkania, polegająca na zadawaniu pytań 
poprzez zaproszonych mieszkańców. 
Jako pierwszy głos zabrał pan Jerzy Naworski, prosząc przedstawicieli Inwestora  
o zapoznanie się z opiniami mieszkańców dotyczącymi przedmiotowej inwestycji do-
stępnymi w Internecie. Zapytał równieŜ o to co spowodowało, Ŝe nie moŜna było zlo-
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kalizować drogi S74 poza rejonem Kielc tak jak np. trasę S7? Czy spowodowane to 
było uwarunkowaniami historycznymi? 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe miasto takie jak Kielce powinno 
mieć dobry przejazd przez miasto jak i pełen układ obwodnicowy, którego jeszcze nie 
ma w Ŝadnych planach ogólnokrajowych. PoniewaŜ istniejąca droga wymaga popra-
wy przepustowości naleŜy wybudować dwie jezdnie i bezkolizyjne skrzyŜowania. 
 
Prosił takŜe o komentarz do stanowiska pani dyrektor Ewy Sayor z wypowiedzi pra-
sowych, dotyczących wyraŜenia poparcia dla wariantu z estakadą jako „wariantu 
ekonomicznego” – przytoczony cytat z Echa Dnia z dn. 12.04.2011r. Podając za 
przykład budowę drogi S7 w Warszawie na odcinku od węzła Konotopa, gdzie 30% 
trasy jest w murach oporowych, starał się zwrócić uwagę Inwestora, Ŝe nie koszty 
powinny być kryterium wybory wariantu a ochrona mieszkańców. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi zaprzeczyła jakimkolwiek rekomendacjom, 
gdyŜ decyzja ta jest zaleŜna od wielu opinii i decyzji, których jeszcze nie posiada. 
 
Trzecie pytanie skierowane było do akustyków. Dlaczego nie zostały zaprojektowane 
zabezpieczenia akustyczne przy zalewie uwzględniające hałas z węzła Skrzele? 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi na trzecie pytanie poinformowała, Ŝe inwestor 
ma obowiązek przeprowadzenia kontroli wybudowanych zabezpieczeń w rok po od-
daniu ich do uŜytkowania oraz w razie potrzeby zmiany lub uzupełnienia wymaga-
nych elementów. Podała przykłady przeprowadzonych inwestycji. Tytułem uzupeł-
nienia wypowiedzi pani dyrektor akustyk pan Łukasz Sawa wyjaśnił, Ŝe w przygoto-
wanym modelu zostało uwzględnione przenoszenie się dźwięku po powierzchni wo-
dy. 
 
Pan Sławomir Gołchowski zapytał o planowany termin rozpoczęcia prac budowla-
nych na odcinku od ul. Zakładowej w kierunku Łazów i terminy wykupu gruntów. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe zgodnie załoŜeniami Pro-
gramu Budowy Dróg GDDKiA przewidywany termin rozpoczęcia budowy z prawnego 
punktu widzenia nastąpi po 2013 roku po uzyskaniu wszystkich wymaganych decyzji. 
Po uzyskaniu decyzji ZRID zgodnie ze Specustawą Inwestor staje się właścicielem 
gruntów pod inwestycję i wypłacane są odszkodowania za zajmowane grunty. 
 
Pani ElŜbieta Adamowska prosiła o uzasadnienie wyboru korytarza drogi ekspreso-
wej S74 podając swoją propozycję rozwiązania oraz wyjaśnienie kwestii związanych 
z istniejącym oznakowaniem pionowym.  
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Pani Ewa Sayor poinformowała, Ŝe odpowiedź na pierwsze pytanie została juŜ udzie-
lona dodając, Ŝe analizowany jest takŜe wariant bezinwestycyjny. Udzielając odpo-
wiedzi na drugie pytanie wyjaśniła, Ŝe ulica Jesionowa jest obecnie w zarządzie MZD 
w Kielcach i GDDKiA nie ma wpływu na podejmowane decyzje. 
Pan Michał Jamrozik zapytał o szczegóły dotyczące estetyki i parametrów technicz-
nych ekranów akustycznych. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe nie odpowiada za inwesty-
cje inne niŜ realizowane na zlecenie GDDKiA i nie chce się na ten temat wypowia-
dać. Zapewniła jednak, Ŝe ekrany lokalizowane wzdłuŜ drogi S74 będą spełniały wy-
magania techniczne dotyczące ochrony akustycznej oraz będą posiadały estetyczny 
wygląd. Szczegóły ustalane będą na etapie projektu budowlanego. 
 
Pan Wiesław Siedlecki prosił o wyjaśnienie kwestii związanych z samym procesem 
budowy – jak będzie przebiegał remont i jakie są planowane zabezpieczenia budyn-
ków przy ul. Jesionowej? 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe są brane pod uwagę 
wszystkie niebezpieczeństwa związane z przeprowadzaniem tak duŜych inwestycji. 
Oczywiście będzie to utrudnieniem dla mieszkańców, ale trzeba przez to przejść.  
 
Pani Gwóźdź mieszkanka bloku przy ul. Jesionowej 4 zapytała, czy mieszkańcy będą 
mieli zapewnione warunki mieszkaniowe nie gorsze niŜ dotychczas.  
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi przypomniała, Ŝe z przeprowadzonych  
i przedstawionych na spotkaniu analiz wynika, Ŝe bez przeprowadzenia planowanej 
inwestycji warunki akustyczne ulegną znacznemu pogorszeniu, natomiast dzięki pro-
jektowanym zabezpieczeniom mieszkańcy nie będą naraŜeni na przekroczenia do-
puszczalnych norm hałasu. 
 
Pan Jerzy Stradomski zapytał o rodzaj nawierzchni na projektowanych ścieŜkach 
rowerowych i chodnikach oraz prosił o uzasadnienie lokalizacji przejazdów ciągów 
pieszych i rowerowych nad wykopem tylko z jednej strony. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe rodzaj nawierzchni nie jest 
jeszcze ustalony.  
 
Pan Lucjan Dulnik zapytał o moŜliwość wpływu mieszkańców na wybór wariantu. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe zbierane są wnioski i opi-
nie wśród róŜnych zainteresowanych, które następnie będą zebrane i przeanalizo-
wane na etapie decyzji środowiskowej. Decyzja o budowie zostanie podjęta w chwili 
ustalenia źródła finansowania.  
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Pani Maria Bolczuk zgłosiła swój sprzeciw dla budowy drogi ekspresowej w mieście i 
zapytała o moŜliwość wpływu mieszkańców na wybór najkorzystniejszego dla nich 
wariantu. 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe decyzja o budowie drogi 
ekspresowej nie jest indywidualną decyzją zarządcy w tym przypadku GDDKiA tylko 
decyzją ogólnokrajową. Nie ma jeszcze decyzji dotyczącej wyboru wariantu, a inwe-
stycja ma przede wszystkim na celu poprawę przepustowości. 
 
Pani Urszula Gubała zadała 2 pytania. Najpierw poprosiła o wyjaśnienie terminu 
Ekonatura i sprecyzowanie celu nadrzędnego. Następnie poprosiła o wyjaśnienie, 
dlaczego nie było organizowanych spotkań informacyjnych dla mieszkańców na eta-
pie przystępowania do przetargu. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe projekt rozpoczęty został w 
2009r. i do teraz trwały opracowania wariantów. Obecnie są juŜ przygotowane pewne 
warianty rozwiązań projektowych i one właśnie są prezentowane wszystkim zaintere-
sowanym.  
 
Pan Artur Bar zapytał o wysokość projektowanej estakady. 
 
Pan Jarosław Grabowski udzielając odpowiedzi wyjaśnił, Ŝe estakada projektowana 
jest na wysokości ok. 7 metrów nad poziomem terenu. 
 
Następnie na prośbę pani Urszuli Gubały głos zabrał pan Artur Gierada. Zwracając 
się do mieszkańców przedstawił swoją opinię na temat planowanej inwestycji oraz 
sugerowane zmiany i pomysły dotyczące przedstawiania swoich stanowisk. 
 
Pan Jacek Ambroziak zapytał dlaczego nie był rozwaŜany wariant z tunelem na od-
cinku 1000 m oraz zgłosił wniosek o utrzymanie połączenia ul. Robotniczej z ul. Za-
gnańską. 
 
Wnioski pana Ambroziaka zostały zapisane i odpowiedź zostanie przedstawiona 
wraz z innymi. 
 
Pan Kargul zapytał, dlaczego z rozwaŜań wyłączony został „prawdziwy” tunel. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi poinformowała, Ŝe jest to najdroŜsze rozwią-
zanie. W Polsce mało stosowane ze względu na odrębną ustawę o utrzymaniu i spo-
sób zapewnienia bezpieczeństwa w tunelu jest trudny.  
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Pani Urszula Gubała ponownie zabrała głos prosząc o uzasadnienie likwidacji zjaz-
dów z ul. Świętokrzyskiej na osiedle po południowej stronie drogi oraz utrzymanie 
zjazdu do Tesco. Czy mieszkańcy będą mogli korzystać ze zjazdu do Tesco?  
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe pytanie dotyczy inwestycji reali-
zowanej a nie projektowanej. Zjazd do Tesco nie jest uwzględniony w projekcie, a 
Tesco wystąpiło o odstępstwo od warunków technicznych. Zgody na odstępstwo 
jeszcze nie wydano.  
 
Pani Urszula Gubała po wysłuchaniu odpowiedzi zgłosiła wniosek w sprawie korekty 
błędnych nazw ulic. 
 
Pan January Grabowski zapytał o koszty poszczególnych wariantów. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe inwestor ma obowiązek przea-
nalizowania wszystkich kosztów. 
 
Kolejny uczestnik spotkania poprosił o wyjaśnienie powodów, dla których przebudo-
wywane będą wiadukty kolejowe i jaki będzie stosunek kosztów przebudowy wiaduk-
tów do kosztów całkowitych.  
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe przebudowa wiaduktów kolejo-
wych konieczna była ze względu na zachowanie skrajni drogowej oraz ze względu na 
przeprowadzenie zakładanego przekroju drogowego między podporami. Na obecnym 
etapie STEŚ koszty liczone są wskaźnikowo. 
 
Ten sam uczestnik zapytał takŜe, czy zakładając budowę obwodnicy poza miastem 
teŜ będzie zachodziła konieczność przebudowy wiaduktów kolejowych. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe ruch wzrasta i przeprowadzenie 
go przez miasto będzie wymagało zwiększenia przekroju drogowego na odcinku 
miejskim, nawet po wybudowaniu ewentualnej obwodnicy. 
 
Pani rzecznik Małgorzata Pawelec zachęciła do pobrania ulotek informacyjnych i 
formularzy do opiniowania oraz przekazania swoich wniosków na piśmie. 
 
Pani Dorota Smolarczyk zadała pytanie dotyczące terminu budowy odcinka między 
ul. Zakładową i Hubalczyków oraz prosiła o podanie terminu wykupu gruntów. 
 
Pani Ewa Sayor udzielając odpowiedzi wyjaśniła, Ŝe rozwaŜany jest podział inwesty-
cji na etapy. Natomiast w sprawie zajęcia gruntów, to dzieje się to na podstawie wy-
dawanych decyzji i wypłacanych odszkodowań. 
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Na zakończenie pani dyrektor Ewa Sayor podziękowała wszystkim za udział w spo-
tkaniu i zaprosiła do obejrzenia dokładnie przedstawianych planów oraz rozmowy  
z projektantami. 

3. Kopia nagra ń audio – w zał ącznikach 

4. Kopie pism GDDKiA do instytucji i wyja śnienia Projektanta – w zał ącznikach 
 


