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1. WSTĘP 

 

Niniejszy dokument ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w mieście 

Kielce. W poszczególnych rozdziałach omówione zostaną najwaŜniejsze elementy rozwoju społecznego, 

gospodarczego i przestrzennego składające się na całościowy obraz miasta. 

Kompleksowy dobór przedstawionych obszarów funkcjonowania samorządu pozwala na pełną 

orientację w zakresie wielu zagadnień: historii Kielc, jego środowiska geograficzno-przyrodniczego, 

zagospodarowania przestrzennego i ładu urbanistycznego, kondycji gospodarczej i społecznej i in. 
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2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY, DOKUMENTACJE 
 

W pracach nad diagnozą wykorzystano szereg najwaŜniejszych dokumentów o charakterze 

strategiczno – programowym, opracowania branŜowe, analizy i raporty będące w posiadaniu Miasta Kielce, 

tj.: 

• Lokalny Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście 

Kielce wraz ze zmianami 

• Strategia rozwoju miasta Kielce 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce 

• Opracowanie ekofizjograficzne wykonane na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce 

• Program ochrony środowiska dla miasta Kielce 

• Prognoza oddziaływania na środowisko 

• Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce wraz z Planem gospodarki 

odpadami 

• Raport o stanie środowiska miasta Kielce 

• Program ograniczenia emisji niskiej dla miasta Kielce 

• Koncepcja zagospodarowania wód deszczowych dla miasta Kielce 

• Projekt Polityki Transportowej zrównowaŜonego rozwoju dla miasta Kielce oraz Kieleckiego Obszaru 

Metropolitarnego 

• Polityka rowerowa miasta Kielce 

• i inne 

 

Wykorzystane zostały takŜe dane statystyczne, opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. 

Ich bezpośrednim źródłem był portal Bank Danych Regionalnych – www.stat.gov.pl oraz Statystyczne 

Vademecum Samorządowca – www.stat.gov.pl/kielce/. Podstawą do przeprowadzonej analizy wskaźnikowej 

o charakterze ilościowym stanowiły dane kieleckiego GIS opatrzone rokiem 2011. Opierano się ponadto 

na informacjach pozyskanych z miejskich stron internetowych: 

• Oficjalny serwis miasta Kielce: www.um.kielce.pl, 

• Biuletyn Informacji Publicznej miasta Kielce: www.bip.kielce.eu, 

• Serwis internetowy www.kielce.pl, 

• i inne. 

 

Całość została uzupełniona informacjami zawartymi w innych źródłach internetowych, bezpośrednio 

podejmujących tematykę poświęconą Kielcom. 
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3. DIAGNOZA STANU MIASTA KIELCE 

3.1. PołoŜenie i rys historyczny 
 

PołoŜenie 

Kielce są stolicą województwa świętokrzyskiego, jak równieŜ siedzibą władz powiatów ziemskiego 

oraz grodzkiego. Miasto połoŜone jest w południowej części centralnej Polski. Populacja Kielc na ostatni 

dzień grudnia 2012 roku kształtowała się na poziomie 200 938 mieszkańców, co daje miastu 17. miejsce 

wśród najludniejszych w Polsce. Natomiast powierzchnia całkowita to 109,48 km2,, gęstość zaludnienia 

wynosi więc 1835 osób/km2. Współrzędne geograficzne Kielc to 50° 53' N i 20° 38' E. 

Miasto na prawach powiatu otoczone jest powiatem kieleckim, który graniczy z powiatami: 

koneckim, skarŜyskim, starachowickim, ostrowieckim, opatowskim, staszowskim, buskim, pińczowskim, 

jędrzejowskim i włoszczowskim. W skład powiatu kieleckiego ziemskiego wchodzą miasta i gminy: 

Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, 

Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn oraz 

Zagnańsk. 

  

Miasto leŜy wzdłuŜ przebiegu trzech dróg krajowych: 7, 74 i 73. Nr 7 (równocześnie będąca trasą 

europejską E77) na odcinku przebiegającym przez miasto przybiera formę drogi ekspresowej S7 spełniając 

rolę kieleckiej obwodnicy. Droga ta łączy Kielce z dwoma największymi ośrodkami miejskimi w Polsce 

– od północy ze stolicą Warszawą oraz od południa Krakowem. Z kolei nr 74, to trasa relacji 

wschód-zachód. Natomiast droga krajowa nr 73 dobiega do Kielc od strony południowej. Sieć dróg stwarza 

dobre warunki komunikacyjne, z perspektywą ich poprawy po realizacji planu docelowej sieci dróg 

ekspresowych przyśpieszających ruch kołowy. Transport kolejowy odbywa się na dwóch liniach: 

północ-południe oraz w kierunku zachodnim. 
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Rysunek 1. PołoŜenie Kielc 

 

 
Źródło: maps.google.pl, wikimedia.org, car4fun.pl 

 

 

Rys historyczny 

Trudno wskazać konkretną datę powstania Kielc. JuŜ w X wieku istniała osada targowa, która 

z biegiem lat przybierała na znaczeniu. Jednak pierwszą pewną datą w kieleckiej historii był rok 1171, kiedy 

to wzniesiono kolegiatę pw. Najświętszej Marii Panny. Znamienny był rok 1213, w którym po raz pierwszy 

w dokumencie pojawiła się nazwa Kielce. Rozwój osady został powaŜnie zakłócony w połowie wieku XIII 

poprzez najazdy tatarskie oraz walki wewnętrzne. Nie doprowadziło to jednak do upadku, a okazało się 

przejściowymi problemami. Kielce zostały przeniesione na magdeburskie prawo miejskie, będąc w 1359 roku 

po raz pierwszy nazwane miastem. Sto lat później król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził prawa miejskie, 

natomiast w 1496 kardynał Franciszek Jagiellończyk nadał Kielcom herb. Rozwój trwał do roku 1655, kiedy 

to nastąpił potop szwedzki. Kielce zostały zniszczone. W 1661 roku miasto wizytował król Jan Kazimierz 

wraz z dworem. Po zawirowaniach Kielce starały się wrócić do dawnej świetności, działalność rozpoczęło 

seminarium duchowne, powstała szkoła średnia. W roku 1789 miasto przeszło na własność 

Rzeczypospolitej, która niestety chyliła się ku upadkowi, by w 1795 roku doczekać się III rozbioru. Kielce 

zostały wówczas włączone do zaboru austriackiego, stając się stolicą cyrkułu podlegającego władzom 

we Lwowie. Kolejną tragiczną datą kieleckiej historii okazał się rok 1800 – groźny poŜar pozbawił bowiem 

miasto ratusza, trawiąc przy tym zabudowę w centrum. W roku 1805 papieŜ Pius VII ustanowił diecezję 

kielecką przenosząc stolicę biskupią z Tarnowa. W 1809 roku Kielce stały się częścią Księstwa 
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Warszawskiego. Jednak juŜ w 1815 na mocy kongresu wiedeńskiego tereny przejął rosyjski zaborca. 

Rok później w Kielcach powstała Szkoła Akademiczno-Górnicza, pierwsza polska publiczna wyŜsza uczelnia 

techniczna. Natomiast w roku 1818 Kielce stały się stolicą województwa krakowskiego. Konsekwencje 

zrywów narodowych spowolniły jednak dalszy rozwój miasta. Pozytywnym impulsem dla dalszego rozwoju 

była nowa linia kolejowa z Dęblina, przez Kielce, do Dąbrowy Górniczej. Coraz silniejsze Kielce nie ustawały 

w staraniach o swoją polskość. Powstawały organizacje społeczne i kulturalne. Strajki z początku XX wieku 

zmusiły równieŜ do otwarcia polskojęzycznej szkoły. 

1914 to rok wybuchu pierwszej wojny światowej. Do Kielc wkroczyła Pierwsza Kompania Kadrowa 

Strzelców Józefa Piłsudskiego, a niedługo później zaprzysięŜono I Pułk Legionów Polskich pod jego 

dowództwem. Rosjanie opuścili Kielce. Jeszcze w czasie trwania wojny wybudowano linię kolejową łączącą 

Kielce z Częstochową. Po zakończeniu wojennych zmagań, osłabione miasto stało się stolicą województwa 

świętokrzyskiego. Rozwój przyśpieszył w latach 30. wraz z powstaniem Centralnego Okręgu Przemysłowego, 

by w 1939 roku zahamować wraz w wybuchem drugiej wojny światowej. Kielce zostały opanowane przez 

siły niemieckie, powstało getto, zaczęły się aresztowania. Konspiracyjnie walczono z wrogiem, którego 

na początku 1945 wyparła z Kielc Armia Czerwona zajmując w duŜej mierze miejsce okupanta na kolejnych 

wiele lat... 

Ostatnie tragiczne wydarzenie w historii Kielc miało miejsce w roku 1946. Na skutek pogłosek 

o rzekomym porwaniu chłopca przez śydów – tłum zamordował 42 ocalałych z Holocaustu. W świetle 

dzisiejszych dokumentów interpretacja tej tragedii nie jest jednak oczywista, gdyŜ rolę inspiratora i po części 

takŜe wykonawcę przyznaje się wojsku, milicji oraz Urzędowi Bezpieczeństwa nowego komunistycznego 

państwa. Po zawirowaniach, w nowej rzeczywistości, Kielce rozwijały się dalej. W roku 1974 powołano 

do Ŝycia Politechnikę Świętokrzyską, rok później WyŜszą Szkołę Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet  

im. Jana Kochanowskiego). Dzisiejszy kształt miasta powstał głównie na przełomie lat 1979-1980. 

W wyniku reformy administracyjnej – Kielce w 1999 roku ponownie zaczęły odgrywać rolę stolicy 

województwa świętokrzyskiego. 

 Rejony miejskiego centrum naleŜą do najwaŜniejszych historycznie obszarów Kielc. To w tych 

właśnie okolicach znajduje się kolebka miasta. Wokół niej na przestrzeni wieków następowała stopniowa 

rozbudowa, aŜ do obecnie znanych kształtów. Długą i bogatą historię kieleckiego centrum obrazuje 

nagromadzenie duŜej liczby zabytków. Ich skupienie w tej właśnie okolicy świadczy o wieloletnim pełnieniu 

najwaŜniejszych ról w dziejach Kielc przez ten rejon. Jednym z celów rewitalizacji jest odtworzenie i ochrona 

obiektów o historycznym znaczeniu. 
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3.2. Środowisko naturalne 
 

Rzeźba terenu 

Kielce ulokowane są na zachodniej części Doliny Kielecko-Łagowskiej charakteryzującej się 

nieregularną rzeźbą. Od północy otoczona jest zalesionymi wzgórzami Tumlińskimi, od północnego-wschodu 

Pasmem Masłowskim, z kolei od południowego-wschodu Pasmem Dymińskim, od południa Pasmem 

Posłowickim, a od południowego-zachodu Pasmem Zgórskim. Przez samo miasto przebiega Pasmo 

Kadzielniańskie. Układ wzgórz ma charakter horyzontalny, przecięty skośnie doliną rzeki Silnicy. Dolina 

ta jest najniŜej połoŜonym punktem Kielc. RóŜnica poziomów jest znaczna i wynosi 148 m – dolina 260 m 

n.p.m., najwyŜsze wzniesienie (Telegraf) 408 m n.p.m. 

 

Budowa geologiczna 

Na obszarze Kielc moŜna wyróŜnić struktury naleŜące do paleozoicznego trzonu 

Gór Świętokrzyskich, występują skały osadowe z wszystkich okresów tejŜe ery. W litych skałach zalegają 

piaski wodnolodowcowe, gliny zwałowe. Występują teŜ piaski eoliczne i lessy, natomiast w dolinach rzek 

mułki i piaski rzeczne oraz torf. Lokalizacja budownictwa na części terenów moŜe być problemowa 

i kosztowna. Badania wskazują, Ŝe teren przejawia aktywności tektoniczne (zarejestrowane trzęsienia ziemi 

w 1837 i 1932 roku). 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Teren Kielc połoŜony jest w dorzeczu Nidy w zlewniach rzek Bobrza (Silnica, Sufraganiec) 

i Lubrzanka (Zajączkowska Struga, Zagórka), których sezonowe wahania poziomów wód dochodzą nawet 

do 2,5 m. W Kielcach są takŜe bezodpływowe chłonne zagłębienia oraz tereny czasowo podmokłe. Główną 

rzeką jest przepływająca przez centrum podgórska Silnica, będąca lewostronnym dopływem Bobrzy. 

W granicach miasta osiąga długość ok. 17 km.  

Na terenie miasta występują trzy sztuczne zbiorniki wodne ( Zalew Kielecki, staw w parku im. 

Stanisława Staszica, zbiornik w Mójczy) oraz dwa osadniki. Nie występuje natomiast naturalny zbiornik 

wodny. 

Pod miastem znajdują się dwa zbiorniki szczelinowo-krasowe wód podziemnych. Jeden z nich jest 

źródłem wody pitnej dla ponad połowy kielczan.  
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Warunki glebowe 

Stan kieleckich gleb róŜni się w zaleŜności od rejonu. W centralnej części miasta jest 

ona zdegradowana i w 38,5% są to grunty antropogeniczne. Gleby z innych obszarów właściwościami 

nawiązują do skały macierzystej oraz uwarunkowań naturalnych.  

Gleby najlepszej I klasy i bardzo dobrej klasy II w mieście nie występują. PrzewaŜają 

za to gleby V-klasowe (słabe). Jednak przydatne do rolniczego wykorzystania gleb (klasy I-IV) zajmują 

blisko połowę powierzchni miasta, bo 48,7%. 

 

Zasoby surowcowe 

Miasto posiada dość sporą róŜnorodność geologicznych formacji. W historii Kielc wydobywano 

m.in. rudy Ŝelaza, miedzi i ołowiu. Dziś eksploatowane są rejony sąsiednie (wapienie, dolomity, piaskowce 

kwarcytowe, piaski wodnolodowcowe, Ŝwiry, łupki i iły). 

 

Warunki klimatyczne 

PołoŜenie miasta w wyŜynnym regionie nieopodal Gór Świętokrzyskich warunkuje jego klimat, który 

wykazuje cechy typowe dla małopolskich wyŜyn. Temperatura średnioroczna w Kielcach wynosi 7,8°C, 

podczas gdy średnia krajowa to 8,2°C. W lipcu (najcieplejszy miesiąc) temperatura powietrza osiąga 18,7°C, 

a w styczniu (miesiąc najchłodniejszy) spada -2,3°C poniŜej zera. Okres wegetacji wynosi od 200 

do 215 dni, natomiast pokrywa śnieŜna zalega przez okres 86 dni. Względna wilgotność powietrza to 80%, 

z kolei wysokość opadów kształtuje się na poziomie 724 mm – w tym 96 mm przypada na lipiec (wartość 

najwyŜsza), a 34 mm w miesiącu styczniu (najniŜsza wartość). Najczęstsze wiatry docierają z kierunku 

zachodniego. 

 

Topoklimat Kielc jest bardzo zróŜnicowany przestrzennie i uwarunkowany zagospodarowaniem 

terenu i jego morfologią. Najmniej korzystne pod względem klimatycznym są zbocza o duŜym nachyleniu 

oraz te o ekspozycji północnej. Zbocza o ekspozycji południowej, południowo-zachodniej, jak równieŜ 

południowo-wschodniej charakteryzują się dobrymi warunkami. Podobnie jak tereny płaskie, których jest 

najwięcej. 

 

UŜytkowanie gruntów 

Wg danych datowanych na rok 2005, uŜytki rolne zajmują 1/3 powierzchni Kielc, czyli 3651 ha. 

Dominują wśród nich grunty orne (obrzeŜa miasta od strony południowej, północno-zachodniej oraz 

wschodniej) z niewielkim udziałem łąk (5,5%) i pastwisk (2,8%). Sady stanowią jedynie 0,4% powierzchni 

miasta. 
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Lasy oraz grunty leśne zajmują powierzchnię 2311 ha. PołoŜone są one głównie w południowej 

części miasta oraz na północy i wschodzie, gdzie stanowią część większego kompleksu leśnego poza jego 

granicami. 

 

3.3. Zagospodarowanie terenu 
 

Zasoby mieszkaniowe 

Całkowita liczba mieszkań w roku 2010 w Kielcach to 79 168. Natomiast ich średnia powierzchnia 

to 58,5 m2. W badanym okresie, lata  2003-2010, powierzchnia ta wzrosła o 1,3 m2, jednak i tak w 

znaczącym stopniu odbiega od średniej wojewódzkiej, która wynosi 71,7 m2. Powierzchnia mieszkań 

naleŜących do osób fizycznych to 71 m2, a mieszkania TBS charakteryzują się średnią powierzchnią równą 

50,7 m2 – (danez roku 2007). 

ZauwaŜalny jest wzrost liczby mieszkań w badanym okresie (2003-2010), który wyniósł nieco ponad 

5,5%,co dało przyrost liczby mieszkań o 4154. Liczba izb wzrosła jeszcze wyraźniej – przyrost wyniósł w 

badanym okresie blisko 6,1%, czyli 15 156 izb. Nie przełoŜyło się to jednak w znaczący sposób na wzrost 

komfortu Ŝycia mieszkańców. Statystyczna liczba izb na 1 mieszkanie wzrosła minimalnie z 3,31 do 3,33. Co 

warte podkreślenia – mieszkania naleŜące do osób fizycznych mają średnio 2,39 izby, a w mieszkaniach 

Towarzystw Budownictwa Społecznego wskaźnik ten wynosi 2,88 – (dane z 2007 roku). 

Struktura własnościowa znajdujących się w Kielcach mieszkań ukazuje, Ŝe gminne zasoby stanowią 

zaledwie nieco ponad 8% całości zasobu. W sposób zdecydowany dominują mieszkania naleŜące 

do spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych – odpowiednio 47% i 41,5%. Niewielki udział mają 

mieszkaniowe zasoby zakładów pracy oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS). Spadł odsetek 

mieszkań komunalnych (o 1,2%) oraz spółdzielczych (o 6,5%). Mieszkania te przeszły 

na własność osób fizycznych, co rzutowało 7,9% wzrostem ich udziału w ogólnej puli mieszkań – 33,6% 

w 2002 roku i 41,5% w roku 2007. Wskazuje to na wdraŜanie polityki zbywania praw własności mieszkań 

w ręce osób prywatnych, mające na celu przeniesienie odpowiedzialności za remonty i utrzymanie bieŜące, 

a co za tym idzie partycypację finansową, na mieszkańców. 

  

WaŜnym celem rewitalizacji jest rozwój funkcji mieszkaniowej, wzrost komfortu zamieszkania 

rozumiany jako poprawa jakości substancji mieszkaniowej, ale takŜe poprawa otoczenia zabudowy pod 

kątem rozwoju funkcji rekreacyjnej, poprawa skomunikowania, rozwój istotnej dla mieszkalnictwa 

infrastruktury sieciowej. Szczegółowa analiza warunków mieszkaniowych w ujęciu przestrzennym została 

opisana w części diagnostycznej standardu mieszkalnictwa. 
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Sieć komunikacyjna 

Kielce nie naleŜą do dobrze połączonych z krajowym systemem transportowym. LeŜą co prawda 

przy drogach krajowych nr 7, 74 oraz 73, jednak nie są to główne ciągi komunikacyjne o priorytetowym 

znaczeniu. Trasa nr 7 (europejska E77) okala miasto od strony północno-zachodniej będąc przy okazji jego 

obwodnicą. Droga krajowa nr 74 przebiega przez północno-wschodnie rejony miasta pełniąc rolę jednej 

z waŜniejszych miejskich arterii drogowych. Jej przebieg w granicach miasta wyznaczają ulice: Łódzka 

(w trakcie jej biegu rozszerza się do 4 pasów ruchu) oraz Jesionowa. Następnie droga przybiera parametry 

drogi ekspresowej (S74) wyprowadzając ruch z miasta w kierunku wschodnim. Z kolei droga krajowa 

nr 73 przecina Kielce z północy na południe, takŜe w pobliŜu centrum, a jej przebieg w ramach miasta 

wyznaczają ulice: Radomska, Aleja Solidarności, Źródłowa, Tarnowska, Aleja Księdza Jerzego Popiełuszki 

oraz Księdza Piotra Ściegiennego. W sporej części przybiera ona formułę 4-pasmowego ciągu 

komunikacyjnego. 

 Z punktu widzenia rewitalizacji rozumianej jako rozwój wybranych funkcji miejskich w ujęciu 

przestrzennym – waŜny jest dostęp do środków komunikacji dla poszczególnych zbiorowisk mieszkaniowych 

oraz usługowych, handlowych i produkcyjnych. W skali całego miasta sytuacja jest dobra. Udział osób 

o niedostatecznej dostępności do przystanków komunikacji miejskiej kształtuje się na poziomie 4,66%. 

Rozlokowanie przystanków w większości pokrywa się z terenami zamieszkałymi, często jednak oparte jest 

o główne arterie komunikacyjne. Największe trudności z dotarciem na odległy przystanek ma zatem część 

mieszkańców obrzeŜy Kielc, którzy mieszkają w większej odległości od drogi głównej. Nie zawsze 

rozmieszczenie przystanków ma charakter równomierny, co jest powodem trudności mieszkańców 

śródmieścia Kielc. Analizując liczbę mieszkańców przypadających na przystanek najgorszą sytuację mają 

nieco oddalone od centrum tereny osiedlowe, w szczególności Ślichowice oraz Osiedle Świętokrzyskie, 

w których w przeliczeniu na 1 przystanek przypada ponad 5000 osób. Niewiele mniejsze potencjalne 

obłoŜenie notuje się na przystanku w obszarze Chęcińska. Na minus wyróŜniają się takŜe Psie Górki, 

Czarnów wielorodzinny, tereny Osiedla Sandomierskiego i ul. Leszczyńska oraz Osiedla Zagórska Północ 

i Zagórska Południe, jak równieŜ tzw. osiedla północne. 

 

Sieć energetyczna 

Liczba odbiorców energii elektrycznej w Kielcach wynosi 79 563 odbiorców (2011r.).  

Od 2005  wzrosła o 4215 osób (5,6%). Z kolei zuŜycie energii w tym samym czasie wzrosło nieco bardziej, 

bo o 7,4%. Przeliczając jednak zuŜycie energii na jednego odbiorcę widać, Ŝe wzrost ten wyniósł tylko 1,7% 

(z 1,549 MW*h w roku 2005 do 1,575 MW*h w 2011 roku). 
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Sieć gazowa 

Liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w  okresie 2005-2011 

wzrosła o 544, czyli o blisko 6,8%. Co jednak warte zauwaŜenie – liczba odbiorców wśród gospodarstw 

domowych spadła w tym samym czasie o 3968, czyli o 6,4%. ZuŜycie gazu mimo to wykazało 4,3% wzrost, 

choć przez cały okres ulegało wahaniom przybierając wartość najwyŜszą w roku 2010. Jednoznaczną 

tendencję spadkową przybrała natomiast liczba osób korzystających z sieci gazowej. W latach 2005-2011 

liczba takich osób zmniejszyła się o 5204, czyli o niemal 3% i na koniec badanego okresu 83,8% kielczan 

korzystało z sieci gazowej. 

 

Gospodarka wodna 

W Kielcach funkcjonują trzy ujęcia komunalne: w Zagnańsku, Białogonie i najnowsze w Dyminach. 

Oprócz tego jest jeszcze 7 awaryjnych ujęć wody oraz 13 studni głębinowych eksploatowanych na terenach 

zakładów przemysłowych oraz obiektów uŜyteczności publicznej. Jakość wody jest na tyle dobra, 

Ŝe nie wymaga ona skomplikowanych procesów uzdatniania. 

  

Długość wodociągowej czynnej sieci rozdzielczej sukcesywnie rośnie. Na przestrzeni lat 2005-2011 

wydłuŜyła się z nieco ponad 298 km do 320 km. Co jednak warte podkreślenia, mimo zwiększania długości 

czynnej sieci, systematycznie spadała liczba osób korzystających (w badanym okresie o 5296 osób, czyli 

blisko 2,7%). Powiązane jest to ze spadkiem ogólnej liczby mieszkańców Kielc. Z sieci w 2005 roku 

korzystało 95,4% mieszkańców; w 2011 było to 95,8%. 

 

Ilość wody dostarczanej gospodarstwom domowym najwyŜszy poziom osiągnęła na końcu 

badanego okresu, w roku 2011, notując wówczas jednocześnie największy wzrost, bo aŜ 15,6% 

rok do roku. Ponadto, liczba ponad 9,2 tys. litrów jest jedyną powyŜej tej zanotowanej na początku 

badanego okresu (w 2005 roku), po którym nastąpiła seria wahań ilości wody dostarczanej gospodarstwom 

domowym. 

 

Gospodarka ściekowa 

Analizując liczbę osób korzystających z sieci kanalizacyjnej widać, iŜ w latach 2005-2009 liczba 

podłączonych nieznacznie wahała się w zakresie ok. 182-183 tys. osób. Natomiast w kolejnych latach 

nastąpił jednak spadek. W 2011 r. z sieci korzystało juŜ niespełna 180 tys. mieszkańców, czyli 89,2% 

wszystkich mieszkańców Kielc, podczas gdy na początku badanego okresu odsetek ten kształtował się 

na poziomie 87,5%. 
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Długość czynnej sieci kanalizacyjnej z roku na rok wydłuŜa się – z 282,4 km w 2005 roku 

do 318,5 km w roku 2011, czyli o ponad 36 km, co oznacza skumulowany wzrost na poziomie 12,8%. 

Podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, tutaj takŜe zanotowano wzrost liczby połączeń do budynków 

mieszkalnych do roku 2010 oraz w dalszej kolejności spadek w 2011, w tym przypadku minimalny, 

bo łącznie o 17. Mimo wzrostu długości sieci i liczby przyłączy – ilość odprowadzanych ścieków w latach 

2005-2008 zmalała, w 2009 i 2010 znacznie wzrosła (35,5%), by w 2011r. nieznacznie spaść ( o 1,5%). 

 

Gospodarka odpadami 

Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012-2018 

Kielce współtworzą Region 4. W skład regionu wchodzą równieŜ gminy z powiatu kieleckiego: Bodzentyn, 

Chęciny, Chmielnik, Bieliny, Daleszyce, Górno, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa 

Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. 

 
 Mimo iŜ w badanym okresie ilość wytworzonych odpadów na 1 km2 ulegała znacznym wahaniom, 

to w 2011 roku była tylko nieznacznie wyŜsza, bo o 35,3 tony, niŜ w roku 2005. W stosunku 

do rekordowego roku 2009 ilość spadła o blisko 42%. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost udziału odpadów 

poddanych odzyskowi do 97,1%. Procentowo coraz mniej odpadów podlega składowaniu, co wskazuje na 

poprawę sprawności systemu gospodarki odpadami oraz jest efektem segregacji. 

Miejscem składowania odpadów jest wysypisko śmieci w Promniku, miejscowości oddalonej od Kielc 

o kilka kilometrów w kierunku zachodnim. W trakcie budowy jest tam Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego. 

 

3.4. Sytuacja demograficzna 
 

W roku 2012 populacja Kielc wynosiła 200 938, przy gęstości zaludnienia równej 1835,4 osoby/km2. 

Mimo względnie stałego poziomu ludności powiatu kieleckiego czy obszaru funkcjonalnego, populacja 

samego miasta systematycznie spada. W okresie 2003-2012 ani razu nie zanotowano wzrostu, a spadek 

w tym okresie wyniósł 9701, czyli 4,6%. Struktura ludności wg płci pokazuje nieco większy spadek liczby 

męŜczyzn. Natomiast liczba kobiet w badanym okresie tylko raz, w roku 2009 nieznacznie wzrosła o 17. 

 

W roku 2012 na 1000 męŜczyzn przypadały 1123 kobiety (ogólnopolska średnia to 1066 kobiet na 

1000 męŜczyzn). Współczynnik feminizacji stale wzrastał. 
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Dokonując analizy ruchu naturalnego w Kielcach, widać wzrost przyrostu naturalnego. W latach 

2003-2007 przybierał on jeszcze wartości ujemne (odpowiednio -91 i -1). Natomiast w roku 2008 oraz 2009 

zanotowano najwyŜsze poziomy przyrostu naturalnego – odpowiednio 146 i 235. Związane jest to z zasadą: 

„wyŜ rodzi wyŜ”. 

Od 2010 przyrost pozostał dodatni, ale kształtował się na poziomie niŜszym i w 2011 ponownie 

spadł. Stało się tak z powodu pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju. W porównaniu z średnią dla Polski 

nie ma duŜych róŜnic. W Kielcach przyrost wynosi 0,32‰, podczas średnia krajowa to nieznacznie więcej, 

bo 0,34‰. 

 Liczba urodzeń Ŝywych charakteryzowała się dość duŜą zmiennością. Największą wartość 

odnotowano w roku 2009, tj. 2037 Ŝywych urodzeń, natomiast najmniejszą w 2003 roku, tj. 1628. Wzrost 

widoczny jest od 2005 roku, natomiast spadek rozpoczął się od roku 2010. Wahaniom na mniejszą skalę 

podlegała liczba zgonów. 1704 i 1913 zgonów ogółem, odpowiednio w 2005 i 2012 roku, to wartości skrajne 

zanotowane w badanym okresie.  

 

Wykres 1. Piramida wieku za rok 2012 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Struktura demograficzna z podziałem na płeć i grupy wiekowe w stosunku do procentowego udziału 

w całej ludności charakteryzuje się podobnymi cechami, jak cały kraj. Stosunkowo małe udziały 

najmłodszych grup to jedna z głównych cech starzejącego się społeczeństwa. W Kielcach przewaga udziału 

procentowego grup wiekowych jest dość wyraźnie zarysowanai nie ma problemów ze wskazaniem wyŜów i 

niŜów, widoczne są tzw. echa demograficzne.  
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 Migracja w Kielcach ma od lat określony, wyraźnie ujemny kierunek.  W ciągu ostatnich 10 lat 

badanego okresu (2002-2011) saldo migracji wyniosło -10 566, co stanowi ponad 5,2% ludności w ostatnim 

roku. 

 Istotnym celem rewitalizacji jest zahamowanie niepoŜądanych skutków gentryfikacji oraz naprawa 

sytuacji w tych obszarach, w których nastąpiły niepoŜądane zmiany. Struktura demograficzna znamionuje 

potencjalne problemy związane ze zbyt niskim poziomem zróŜnicowania społecznego wybranych obszarów. 

W dalszej części opracowania została szczegółowo przeanalizowana struktura demograficzna w ujęciu 

przestrzennym. 

 

3.5. Rynek pracy i bezrobocie 
 

Analizując sytuację na rynku pracy Kielc w latach 2007-2012 dość wyraźnie widać kilka 

negatywnych procesów. Wraz z ogólnym spadkiem liczby ludności przybywa osób w wieku poprodukcyjnym. 

Liczba takich osób na przestrzeni badanych 6 lat wzrosła o 1/5, co w najlepszy sposób obrazuje problem 

starzenia się społeczeństwa. Jednocześnie o 7,3% spadł teŜ zasób osób w wieku produkcyjnym, co w duŜej 

mierze jest efektem ujemnego salda migracji dla Kielc. Stosunkowo najmniej negatywnie przedstawia się 

tendencja spadku udziału osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat). Jednak ubytek takich osób wyniósł 

i tak niemal 5,7%. 

 

 W roku 2012 liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 127 913 i była to liczba o 10 024 mniejsza 

niŜ zanotowana w 2007 roku. Stanowi to 63,7% udział w ogóle populacji Kielc, podczas gdy wcześniej 

wartość ta kształtowała się na wyŜszym, bo 67% poziomie. Skupiając się na udziale procentowym – widać 

wyraźnie, Ŝe największa zmiana dotyczy osób w wieku poprodukcyjnym, których udział na początku 

badanego okresu wynosił 16,8%, podczas gdy na jego końcu osiągnął juŜ 20,7%. Z kolei osób w wieku 

przedprodukcyjnym ubyło o 1881. Grupa ta stanowi 15,6% ogółu, podczas gdy w roku 2007 udział 

ten nieznacznie wzrósł do 16,2%. 

 

Struktura pracujących wg płci charakteryzuje się względną stałością z 1,2% przewagą męŜczyzn 

w roku 2011. W całym badanym okresie róŜnica ta nigdy nie przekroczyła wartości 3%. Tak równomierne 

zatrudnienie obojga płci wskazuje na sporą róŜnorodność branŜ oraz raczej niewielkie zatrudnienie 

w wyspecjalizowanym przemyśle. 

 

Pozytywnym zjawiskiem na kieleckim rynku pracy jest systematycznie rosnący udział ludności 

pracującej w grupie ludności wieku produkcyjnego ( z 51% w 2007r. do 56,5% w 2011r.) 



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

18  
 

 

 

Mimo iŜ tendencja jest wzrostowa, to jest spowodowana migracją kielczan w wieku produkcyjnym, 

co obniŜa zasób siły roboczej przy raczej niewielkim wzroście liczby miejsc pracy. 

 Analizując liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych widać, Ŝe zaczęła ona maleć w konsekwencji 

dobrej sytuacji gospodarczej. Jednak od 2009 widoczny jest wyraźny przyrost przerwany tylko w 2011 roku. 

Stopa zarejestrowanego bezrobocia na początku badanego okresu zbliŜała się do poziomu 12%. Do roku 

2008 spadła do 7,7%, by znów zacząć wzrastać (za wyjątkiem 2011 roku). Rok 2012 zamknął się 9,1% 

stopą bezrobocia rejestrowanego.  

Jednym z celów rewitalizacji jest niwelacja bierności zawodowej ludności oraz walka 

z niepoŜądanymi skutkami bezrobocia na obszarach, w których te problemy wystąpiły. Struktura ludności 

miasta ukazuje malejący zasób osób w wieku produkcyjnym, który spowodowany jest m.in. starzeniem się 

społeczeństwa, ale równieŜ migracją ludzi, głównie w celach zarobkowych, poza Kielce. Celem rewitalizacji 

jest zahamowanie negatywnych tendencji i nie dopuszczenie do tzw. drenaŜu mózgów poprzez stwarzanie 

dobrych warunków do Ŝycia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta. 

 

3.6. Bezpieczeństwo publiczne 
 

W Kielcach system bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpoŜarowej oparty jest 

o funkcjonowanie róŜnych słuŜb. Ochronę przeciwpoŜarową zabezpieczają Komenda Miejska Państwowej 

StraŜy PoŜarnej wraz z jednostkami ochotniczej straŜy poŜarnej. W mieście swą siedzibę ma Komenda 

Wojewódzka PSP, a takŜe Komenda Wojewódzka Policji. Cztery komisariaty podlegają pod Komendę Miejską 

Policji. System bezpieczeństwa publicznego w Kielcach uzupełnia StraŜ Miejska. 

 

Wydatki Kielc na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpoŜarową kształtują się na poziomie niewiele 

poniŜej 24 mln zł.  

Poruszając temat bezpieczeństwa naleŜy wspomnieć o przestępczości. W poniŜszej tabeli 

zaprezentowano szczegółowe dane statystyczne (z 2012 roku) na temat przestępstw stwierdzonych 

w rejonach działania komisariatów policji: I – północny-wschód, II – zachód i północy-zachód, III – centrum 

oraz IV – południowy-wschód. 
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Tabela 1. Statystyka przestępstw stwierdzonych w rejonach kieleckich komisariatów policji 

 
Komisariat I Komisariat II Komisariat III Komisariat IV 

liczba % ogółu liczba % ogółu liczba % ogółu liczba % ogółu 
Ogółem przestępstw stwierdzonych 1746 100% 1850 100% 1334 100% 3362 100% 
Razem drogowe 138 7,9% 224 12,1% 97 7,3% 159 4,7% 
Razem gospodarcze 249 14,3% 271 14,6% 299 22,4% 2055 61,1% 
Razem kryminalne 1269 72,7% 1297 70,1% 911 68,3% 1093 32,5% 
KradzieŜ mienia 339 19,4% 281 15,2% 278 20,8% 270 8,0% 
KradzieŜ z włamaniem 164 9,4% 184 9,9% 54 4,0% 137 4,1% 
KradzieŜ samochodu 26 1,5% 18 1,0% 1 0,1% 18 0,5% 
Rozboje 66 3,8% 92 5,0% 24 1,8% 46 1,4% 
Bójki, pobicia 30 1,7% 25 1,4% 24 1,8% 25 0,7% 
Uszkodzenie mienia 147 8,4% 215 11,6% 82 6,1% 125 3,7% 
Uszczerbek na zdrowiu 27 1,5% 22 1,2% 30 2,2% 9 0,3% 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach 

 

3.7. Edukacja i oświata 
 

W Kielcach działa 47 przedszkoli. Do 214 oddziałów uczęszcza 5327 dzieci. Objętych wychowaniem 

przedszkolnym jest 81,7% urodzonych w przedszkolnych rocznikach.  

Szkolnictwo podstawowe odbywa się w ramach 33 placówek. Przez okres do 2010 miał miejsce 

systematyczny spadek liczby uczniów – z 13 677 w 2002 roku do 9732 w roku 2010, czyli aŜ o 28,8%.Na 

początku badanego okresu na jedną szkołę przypadało średnio 342 uczniów, natomiast w 2011 roku 299.  

Sytuacja w szkolnictwie gimnazjalnym w Kielcach jest nieco inna. Liczba szkół wynosi 31, czyli tyle 

samo, ile w roku 2002. Gimnazjalistów w całym badanym okresie systematycznie ubywało – z 8674 w 2002 

roku do 5515 w roku 2011. Jest to spadek rzędu aŜ 36,4%. Liczba oddziałów w tym okresie równieŜ spadała 

(z 323 do 237). W praktyce oznacza to mniej o jeden oddział w kaŜdym roczniku przy jednoczesnym spadku 

ich liczby z blisko 27 do nieco ponad 23. 

Ponadto w mieście funkcjonują następujące szkoły: 

 

Tabela 2. Pozostałe szkoły na terenie miasta 
rodzaj liczba 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe 6 

Technika 15 

Licea profilowane 5 

Licea ogólnokształcące 10 

Szkoły policealne 8 

Szkoły wyŜsze 14 
Źródło: Urząd Miasta Kielce 
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3.8. Pomoc społeczna 
 

W Kielcach liczba osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców wynosi 93. 

Wypłacone na jednego mieszkańca świadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wyniosły średnio 

264 zł. Zasiłki oraz świadczenia pobiera 4,74% mieszkańców w ogólnej populacji miasta. 

W skali miasta pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie znajduje się ponad 9608 rodzin 

(2012r.). Biorąc pod uwagę liczbę osób w rodzinach potrzebujących, blisko 18 000 – trzeba zauwaŜyć, Ŝe 

stanowią one 8,9% ogółu mieszkańców miasta. Najczęstszą przyczyną otoczenia opieką MOPR-u jest 

długotrwała choroba, która dotyka ponad 4 tys. rodzin (6919 osób) oraz ubóstwo będące problemem 

niewiele mniejszej liczby kieleckich rodzin, bo 3691 (7060 osób). Problemem jest takŜe bezrobocie, z którym 

w mieście 

nie potrafi sobie poradzić 2860 rodzin (6400 osób). Z kolei ze względu na niepełnosprawność opieką 

otoczone zostały 2613 rodziny, w których Ŝyje niemal 4,5 tys. osób. W dalszej kolejności przyczynami 

są: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (rodzina niepełna), bezdomność, jak równieŜ 

alkoholizm, trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego oraz bezradność 

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (rodzina wielodzietna) czy potrzeba ochrony macierzyństwa. 

PoniŜej 100 rodzin jest pod opieką MOPR-u z powodu takich problemów, jak sieroctwo, przemoc w rodzinie, 

narkomania, braku umiejętności w przystosowaniu do Ŝycia młodzieŜy opuszczającej placówki 

opiekuńczo-wychowawcze oraz wielodzietność. 

 

3.9. Gospodarka 
 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w Kielcach kształtuje się na poziomie ok. 28 000 - 28 500. 

W trakcie badanego okresu (2009-2012) liczba ta wykazywała naprzemienne wzrosty i spadki w tych 

właśnie granicach. Zdecydowaną większość (ok. 95%) stanowią małe firmy zatrudniające do 9 osób. W 

strukturze własnościowej sektor publiczny stanowi jedynie wąski margines, jednak w ostatnich latach liczba 

podmiotów sektora publicznego nieznacznie wzrosła. Rejestruje się sporo podmiotów nowych, jednak liczba 

usuwanych z rejestru jest zbliŜona, co łącznie daje efekt względnie stałej liczby ogólnej. Rotacja taka 

świadczy 

o aktywności gospodarczej mieszkańców Kielc. 

 Co ciekawe, w bardziej stałym sektorze publicznym w roku 2011 zarejestrowano najwięcej nowych 

podmiotów, bo aŜ 14. Na przestrzeni badanego okresu wielkość sektora publicznego wzrosła jednak 

nieznacznie – z 473 podmiotów w roku 2005 do 489 w roku 2011. 
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Struktura podmiotów gospodarczych wg sekcji PKD ukazuje, Ŝe najwięcej podmiotów (aczkolwiek 

liczba ta maleje) działa w ramach sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, motocykli oraz artykułów uŜytku osobistego i domowego). W dalszej kolejności największe 

sekcje stanowią M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna) oraz F (budownictwo). Dominacja 

powyŜszych trzech sekcji trwa przez cały badany okres, łącznie stanowią one ponad połowę całej miejskiej 

gospodarki. Z kolei najwyraźniejszy wzrost na przestrzeni lat 2009-2012 wykazały sekcje P (edukacja) oraz 

J (informacja i komunikacja) i L (działalność związana z obsługą rynku nieruchomości). Spadła za to liczba 

podmiotów w sekcjach H (transport i gospodarka magazynowa), jak równieŜ K (działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa). 

 

W kieleckiej gospodarce najmniej podmiotów funkcjonuje w sekcji U (organizacje i zespoły 

eksterytorialne) – jest ich tylko 2. Niewiele więcej związanych jest z wytwarzaniem i zaopatrywaniem 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D) 

oraz  górnictwem i wydobywaniem, które z kolei wykazuje największy procentowy przyrost liczby 

podmiotów (sekcja B). 

Istotnym wskaźnikiem prezentującym kondycję gospodarki i działających w niej podmiotów 

są nakłady ponoszone na inwestycje. Dynamiczny rozwój często jest od nich uzaleŜniony, podczas gdy brak 

nakładów inwestycyjnych często moŜe świadczyć o słabej kondycji danego podmiotu. 

 

Tabela 3. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w mln zł 

 
Rok 

2008 2009 2010 2011 
Ogółem 870,3 570,0 614,1 738,1 
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,8 0,0 0,8 0,3 
przemysł i budownictwo 459,3 159,5 250,0 313,2 
handel; naprawa pojazdów samochodowych; 
transport i gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia; 
informacja i komunikacja 

208,0 181,9 165,6 245,1 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku nieruchomości 69,2 70,8 44,1 50,8 

pozostałe usługi 133,0 157,8 153,6 128,7 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

 

Z poziomu nakładów moŜna odczytać ogólną sytuację w gospodarce. W roku 2009 w porównaniu 

z rokiem 2008 obserwujemy spadek inwestycji o ponad 200 mln zł. Na to gwałtowne przyhamowanie 

największy wpływ miały o blisko 2/3 mniejsze inwestycje poczynione przez koło zamachowe gospodarki, 

jakim jest przemysł i budownictwo. Rok 2010 całościowo okazał się nieco lepszy, na co największy wpływ 
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miał równieŜ sektor przemysłowo-budowniczy, bowiem inne istotne sektory na inwestycje wydały mniej 

niŜ rok wcześniej. W 2011 roku nastąpił ponowny wzrost, ale nie osiągnął on poziomu roku 2008.  

 

W Kielcach siedzibę mają 3 spółki giełdowe: 

• Cersanit S.A. (producent ceramiki łazienkowej i sanitarnej) 

• Echo Investment S.A. (deweloper) 

• Barlinek S.A. (producent naturalnych podłóg drewnianych) 

innymi znaczącymi firmami są: 

• Targi Kielce 

• Kolporter (dystrybutor prasy i towarów FMCG) 

• ISKRA Zakład Maszyn i ŁoŜysk Specjalnych 

• Skanska 

 

Podsumowując rozwaŜania nad kielecką gospodarką lokalną naleŜy zauwaŜyć, Ŝe dawniej podstawą 

rozwoju gospodarczego Kielc była eksploatacja oraz przetwórstwo surowców mineralnych, głównie 

w postaci rud metali. Jednak od wielu lat obserwujemy zachodzące zmiany – Kielce z miasta o charakterze 

tradycyjnie przemysłowym przeistaczają się w ośrodek handlowo-usługowy. Jest to niewątpliwie pozytywna 

tendencja, na której miasto w długiej perspektywie będzie zyskiwać. Jedną z moŜliwości rozwoju jest rozwój 

w oparciu o usługi targowo-konferencyjno-szkoleniowe, które w Kielcach stanowią istotny element 

gospodarki lokalnej. 

Targi Kielce swą działalność rozpoczęły w roku 1992. Początkowo organizowanych było rocznie kilka 

wystaw. Na przestrzeni lat następował jednak dynamiczny rozwój, dzięki któremu Kielce na mapie targowej 

stawały się coraz waŜniejszym środkiem. Dziś do dyspozycji klientów jest 90 000 m2 powierzchni 

wystawienniczej (w tym 36 000 m2 w 7 pawilonach z nowoczesną infrastrukturą). Obecnie kalendarz 

targowy wypełnia kilkadziesiąt wystaw, kilkaset konferencji, odbywają się takŜe seminaria, koncerty, targi, 

a takŜe kongresy i wiele innych eventów. Organizowane są m.in. PLASTPOL – najbardziej międzynarodowe 

targi w Polsce, znany na całym świecie MSPO – trzecie targi przemysłu obronnego w Europie, 

AUTOSTRADA-POLSKA – jedyne takie targi na kontynencie, SACROEXPO – największe europejskie targi 

sakralne oraz AGROTECH – najchętniej odwiedzane targi rolnicze. Warto równieŜ dodać, Ŝe Targi Kielce 

rozszerzyły działalność wystawienniczą takŜe poza granice Polski, organizując na Ukrainie 

wschodnioeuropejskie edycje niektórych wystaw. W skali całego roku Targi Kielce odwiedza ponad 210 000 

osób z kilkudziesięciu krajów świata, a 6500 wystawców wynajmuje 185 000 m2 powierzchni. W kraju tylko 

Międzynarodowe Targi Poznańskie mogą pochwalić się lepszymi wynikami pozostając niezagroŜone 
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na pozycji lidera. Jednak Targi Kielce systematycznie zyskują na znaczeniu obsługując juŜ blisko 1/3 rynku 

targowego w Polsce. Warty podkreślenia jest fakt, Ŝe jednocześnie Poznań oraz Kielce stanowią ścisłą 

czołówkę największych ośrodków wystawienniczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 

Poza tym Targi Kielce to takŜe mecenas kultury oraz sportu, a sponsorowany przezeń klub Vive Targi Kielce 

to wielokrotny mistrz Polski w piłce ręcznej, czołowa druŜyna prestiŜowych rozgrywek europejskiej 

Ligi Mistrzów. 

Targi pełnią rolę miastotwórczą, podnosząc zdecydowanie atrakcyjność ekonomiczną ośrodka, 

stanowią równieŜ centrum wymiany myśli technologicznej oraz doświadczeń. Mogą być siłą napędową 

dla lokalnego biznesu: hoteli, gastronomii, instytucji kulturalno-rozrywkowych. Imprezy targowe mają 

ogromny wpływ na postrzeganie miasta, jego pozytywny wizerunek. Rozwój targów i miasta są wzajemnie 

skorelowane, gdyŜ rozwój wystawiennictwa jest szansą na generowanie dodatkowych dochodów dla sektora 

usług. Dodatkowo targi są elementem, który skupia osoby o podobnych zainteresowaniach, co jest 

wspaniałą bazą dla organizowania imprez tematycznych dla tych osób np. kulturalnych, sportowych, 

gospodarczych. 

 

3.10.  Organizacje pozarządowe 
 

Liczba organizacji pozarządowych świadczy o sieci powiązań, jakie występują pomiędzy 

mieszkańcami, jak równieŜ o społecznej aktywności i wraŜliwości czy teŜ poczuciu wzajemnej przynaleŜności 

do miasta. 

O rosnącej aktywności mieszkańców, świadczy zestawienie liczby organizacji pozarządowych 

na 10 000 mieszkańców. Jest to dziedzina, w której miasto nie wyróŜnia się, przyjmując wartości raczej 

przeciętne. Z roku na rok liczba organizacji jednak systematycznie wzrasta – z 29 w roku 2005 do 39 

w 2012, co naleŜy uznać za zjawisko pozytywne. Zgodnie z miejskimi wykazami struktura ich kształtuje się 

w sposób następujący: 

Tabela 4. Organizacje pozarządowe w Kielcach 

 Liczba 
Stowarzyszenia z osobowością prawną 484 
Oddziały stowarzyszeń 125 
Stowarzyszenia zwykłe 72 
Stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną 93 
Kluby sportowe 108 
Fundacje 59 

Źródło: Urząd Miasta Kielce 
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W roku 2012 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zawarto 

łącznie 252 umowy, z czego 86 na profilaktykę oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

48 na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 47 na wspieranie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury 

i tradycji, a takŜe 24 na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa  przyrodniczego, 20 na pomoc 

społeczną i działania na rzecz osób niepełnosprawnych, jak równieŜ 15 na ochronę, profilaktykę i promocję 

zdrowia oraz 12 na upowszechnianie turystyki. Kwota jaka została rozdysponowana oscylowała powyŜej 

10,3 mln zł.  

 

3.11.  Kultura i zabytki 
 

Reprezentacyjnym obiektem kulturalnym dla Kielc, jak i dla całego województwa świętokrzyskiego 

jest Kieleckie Centrum Kultury – organizator kilkuset wydarzeń w skali roku, takŜe o zasięgu 

międzynarodowym, w których brało udział 20 000 osób. W Centrum mieści się m.in. Galeria Sztuki 

Współczesnej Winda czy Teatr Pegaz. Innymi instytucjami kultury są: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara 

Kolberga czy teŜ istniejący od 1945 roku Teatr im. Stefana śeromskiego czy działający 10 lat krócej Teatr 

Lalki i Aktora „Kubuś”. W mieście działają teŜ Kielecki Teatr Tańca, Teatr Ecco Homo, jak równieŜ galerie, 

chóry, kina czy domy i ośrodki kultury. 

Jako stolica województwa miasto jest siedzibą Muzeum Narodowego w Kielcach – placówki 

działającej od ponad 100 lat. Jego oddziałami są m.in. Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych 

Stefana śeromskiego czy Muzeum Dialogu Kultur. W mieście funkcjonuje najstarsze 

i największe w kraju Muzeum Zabawek i Zabawy. Z dziejami Kielc i okolic moŜna zapoznać się w Muzeum 

Historii Kielc oraz w Muzeum Wsi Kieleckiej. Poza tym w Kielcach funkcjonują: zespół fabryczny „Białogon”, 

zespół powięzienny „Wzgórze Zamkowe” (w tym Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Design 

Centrum Kielce), Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Muzeum Diecezjalne, Centrum 

Geoedukacji. 

Na terenie Kielc działa 15 bibliotek. Pozytywnym zjawiskiem jest poszerzający się księgozbiór. W 

badanym okresie do księgozbioru liczącego 540 246 pozycji przybyło kolejne 85 781 ksiąŜek. Ten blisko 

16% przyrost woluminu sprawił, Ŝe na 1000 statystycznych mieszkańców miasta przypadają obecnie 3102 

ksiąŜki, podczas gdy w 2005 roku była to liczba 2579 ksiąŜek, czyli o 523 pozycji mniej. 

 

W Kielcach odbywają się imprezy cykliczne, które mają zasięg często ponadlokalny, jak np. „Święto 

Kielc” czy „Sylwester pod gwiazdami”, jak równieŜ odbywający się od 1974 roku Harcerski Festiwal Kultury 

MłodzieŜy Szkolnej. Poza tym regularnie odbywa się Festiwal Form Dokumentalnych NURT, Międzynarodowy 

Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion czy Kielecki Festiwal Nauki. 
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 Zdecydowana większość instytucji kultury oraz obiektów zabytkowych znajduje się w centrum oraz 

jego najbliŜszych okolicach. Ewentualnie, w przypadku prywatnych kin, ulokowane są one w pobliŜu 

głównych szlaków komunikacyjnych na terenie miasta. Jedną z funkcji rewitalizacji jest rozwój oraz 

przywracanie wartości kulturowych historycznym obszarom. 

 

3.12.  Turystyka, sport i rekreacja 
 

Kielce wraz z okolicami to atrakcyjne tereny do rozwoju turystyki. Nie są one jednak optymalnie 

wykorzystane. W samych Kielcach lub w pobliŜu znajdują się rezerwaty przyrody (w samych Kielcach 4), 

Świętokrzyski Park Narodowy, stadniny koni, ścieŜki rowerowe. Istnieje równieŜ moŜliwość uprawiania 

sportów zimowych na pobliskich stokach oraz zaŜywania kąpieli. W mieście niedostatecznie rozbudowana 

jest jednak baza hotelowa, co jednak ulega poprawie. Z uwagi na funkcjonowanie Targów Kielce miejsca 

noclegowe mogą być wykorzystywane równieŜ poza sezonem turystycznym. Z 9,85 miejsca noclegowego 

na 1000 mieszkańców Kielce wypadają przeciętnie na tle innych miast wojewódzkich.  

Kielecka baza sportowa jest dobrze rozwinięta, a w jej skład wchodzą stadiony, hale sportowe, 

pływalnie kryte i basen otwarty, korty tenisowe, jest równieŜ wyciąg narciarski, centrum jeździeckie, 

skatepark, ścianka wspinaczkowa czy lodowisko (okresowe). 

Liczba klubów sportowych w latach 2008-2010 utrzymywała się na stałym poziomie w liczbie 52. 

Liczba aktywnych sekcji sportowych zmniejszyła się o 3 do 91. Co prawda, liczba członków klubów równieŜ 

zmalała, jednak osób ćwiczących w tym czasie przybyło, zwiększyła się teŜ liczba trenerów. Zmiany 

w kieleckim sporcie moŜna więc uznać za pozytywne. 

Na sportowej mapie miasta najjaśniejszym punktem jest klub Vive Targi Kielce. ZałoŜony w roku 

1965 roku klub piłki ręcznej 10 razy zostawał Mistrzem Polski, a w sumie 18 razy stał na podium tych 

rozgrywek. RównieŜ 10 razy zdobywał Puchar Polski. Klub święcił teŜ sukcesy w rozgrywkach 

międzynarodowych, czego najlepszym potwierdzeniem jest wywalczenie 3. miejsca w rozgrywkach 

Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych w 2013 roku. 

Innym znanym kieleckim klubem jest występująca w piłkarskiej Ekstraklasie Korona Kielce, finalista 

Pucharu Polski w 2007 roku. Klub jest uŜytkownikiem oddanego w 2006 roku Stadionu Miejskiego. Z kolei 

w PlusLidze, najwyŜszej męskiej lidze siatkarskiej, występuje zespół Effector Kielce. 

 Rozmieszczenie obiektów sportowych i rekreacyjnych ma charakter względnie równomierny, 

nie koncentruje się wyłącznie w ścisłym centrum Kielc. Ich obecność moŜna zaobserwować głównie 

w pobliŜu zabudowy mieszkaniowej, choć z wyłączeniem najodleglej połoŜonych nowych terenów 

osiedlowych o jednorodzinnej zabudowie. Zapewnienie moŜliwości uprawiania sportu, jak i rekreacji jest 

bardzo waŜne w procesie rewitalizacji. 
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4. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW 
DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO-SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO KRAJU, REGIONU I MIASTA – PRZESŁANKI 
DO ZAŁOśEŃ REWITALIZACJI MIASTA 

 

Lokalny Program Rewitalizacji powinien być zgodny z załoŜeniami innych opracowań dotyczących róŜnych 

sfer rozwoju obszaru rewitalizacji i miasta, a jego zapisy – spójne z dokumentami strategicznymi 

opracowanymi na poziomie polityki regionalnej UE, krajowym, regionalnym i lokalnym.  

 

EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaŜonego rozwoju sprzyjającemu 

włączeniu społecznemu 

Strategia Europa 2020 przedstawia wytyczne dla działań prorozwojowych Unii Europejskiej na najbliŜszą 

dekadę (2010-2020). Kładą one nacisk na: 

I. Inteligentny wzrost - wspierający rozwój gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i nowych 

technologiach 

II. Trwały wzrost - wspierający rozwój niskoemisyjnej, konkurencyjnej gospodarki, wykorzystującej 

w bardziej efektywny sposób zasoby Wspólnoty 

III. Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu - wspierający rozwój gospodarki nastawionej 

na jak najwyŜszy poziom zatrudnienia oraz zapewniający spójność społeczną, gospodarczą 

i terytorialną Unii Europejskiej. 

 

ZałoŜenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych 

w Mieście Kielce są zgodne z kierunkami wsparcia rozwoju polityki regionalnej w Unii Europejskiej. 

Realizacja katalogu działań infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych zapisanych w niniejszym 

programie rewitalizacji przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej i ekonomicznej miasta Kielce, jak 

równieŜ pośrednio całego regionu.  

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności 

Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego 

załoŜenia powinny być uwzględniane w dokumentach strategicznych samorządów lokalnych. Lokalny 

Program Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce wpisuje się 

w cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze równowaŜenia potencjałów rozwojowych regionów. 

W szczególności przedmiotowy program wypełnia załoŜenia celu 8 - Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego równowaŜenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, 

w którym został określony kierunek interwencji „Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach”. 



Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 
 

 

   

 

 27 
 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

Jest to dokument strategiczny odnoszący się do prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego 

kraju w ujęciu wojewódzkim. KSRR wyznacza cele polityki regionalnej wobec poszczególnych terytoriów 

w kraju, w tym w szczególności obszarów miejskich i wiejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu 

do innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Dokument ten określa takŜe 

sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw 

dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. 

W KSRR przyjęto trzy główne cele polityki regionalnej do 2020 roku: 

Cel 1 – „konkurencyjność” – wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów; 

Cel 2 – „spójność” – budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów 

problemowych; 

Cel 3 – „sprawność” – tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Problematyka rewitalizacji została ujęta w drugim celu polityki regionalnej. W KSRR 2010-2020 

wyodrębniono obszary strategicznej interwencji, dotyczące miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

i ich obszarów funkcjonalnych, które wymagają restrukturyzacji i rewitalizacji „Cel 2.3. Restrukturyzacja 

i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze”. 

W województwie świętokrzyskim do takich miast zaliczono Kielce oraz następujące ośrodki subregionalne: 

Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, SkarŜysko-Kamienna. 

Z punktu widzenia realizacji celów KSRR istotne jest wsparcie tych miast, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji. W dokumencie zostały wymienione najwaŜniejsze zagadnienia, które powinny być brane 

pod uwagę przy projektowaniu i realizacji działań restrukturyzacyjnych i rewitalizacyjnych: 

• działania nakierowane na wsparcie jakości kapitału ludzkiego 

• działania skierowane na modernizację struktury gospodarczej 

• działania wspierające nadrabianie zaległości w zakresie infrastruktury technicznej 

• działania wspierające modernizację i rozwój obiektów uŜyteczności publicznej 

• wsparcie kompleksowych programów rewitalizacyjnych obejmujących zagadnienia infrastrukturalne, 

gospodarcze i społeczne 

Działania w określonych powyŜej obszarach będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 

w mieście Kielce. 

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Nadrzędna idea działań podejmowanych w regionie w perspektywie 2020 roku została zawarta w misji 

Strategii Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020: „Pragmatyczne dąŜenie do najpełniejszego 

i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia niekorzystnych tendencji demograficznych oraz 

podniesienia jakości Ŝycia mieszkańców przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska”. Konkretyzacja 
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powyŜszej misji Strategii będzie się odbywała na drodze realizacji następujących sześciu celów 

strategicznych: 

1. Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 

2. Koncentracja na kluczowych gałęziach i branŜach dla rozwoju gospodarczego regionu. 

3. Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla innowacyjnej gospodarki. 

4. Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. 

5. Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

 

Program rewitalizacji, jako zespół kompleksowych działań dotyczących zarówno sfery społecznej, 

gospodarczej, jak i przestrzennej jest zgodny z celami strategicznymi rozwoju województwa. 

W szczególności działania podejmowane w ramach rewitalizacji wpisują się w następujące cele operacyjne: 

4.1 Kielecki Obszar Funkcjonalny jako waŜny stymulator rozwoju całego regionu 

4.2 Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu 

 

Cele i działania przewidziane w ramach programu rewitalizacji są spójne z następującymi celami 

strategicznymi, operacyjnymi i działaniami ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego: 

 

1. W sferze rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych występuje zgodność 

w zakresie m.in.: 

- cel operacyjny 1.2 „Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału 

społecznego” z działaniami: „poprawa jakości i dostępności usług społecznych, poprzez inwestycje w 

infrastrukturę społeczną (edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury)”; „efektywna i nowoczesna 

polityka społeczna integrująca działania w obszarze pracy, kultury, edukacji, bezpieczeństwa społecznego 

oraz komunikacji społecznej”; „wsparcie ludzi młodych w zakresie zdobywania pracy (nie tylko pierwszej) 

oraz wspieranie ich przedsiębiorczości w tworzeniu nowych miejsc pracy, równieŜ z wykorzystaniem 

Internetu umoŜliwiającego pracę zdalną oraz nabywaniu kompetencji społecznych, bardzo istotnych na 

rynku pracy, np. poprzez wolontariat czy system praktyk; wspieranie zatrudnienia, włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa”; „usprawnienie materialne i organizacyjne takich instytucji jak m.in.: szpitale, 

sanatoria, jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej, szkoły, przedszkola, obiekty kultury, 

obiekty sportowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe”; „poprawa jakości i 

dostępności usług świadczonych przez regionalne instytucje pomocy i integracji społecznej, poprzez 

stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz 

przeciwdziałania dysfunkcjom”; „tworzenie na poziomie regionalnym i lokalnym systemowych rozwiązań 

wzmacniających więzi społeczne mieszkańców oraz umoŜliwiających likwidację barier dla społecznej i 

obywatelskiej aktywności mieszkańców (szczególnie młodzieŜy)”; „rozwój sektora ekonomii społecznej oraz 
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sektora organizacji pozarządowych, jako istotnych elementów systemu zaspokajania potrzeb społecznych”; 

„wspieranie instytucji publicznych działających w obszarze bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa oraz 

systemów bezpieczeństwa cyfrowego”; 

- cel operacyjny 3.1 „Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie 

jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości” z działaniami: „rozwój systemu usług umoŜliwiających 

zapobieganie występowaniu róŜnych form wykluczenia społecznego w szczególności wobec osób starszych, 

a takŜe niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych oraz dzieci pochodzących ze 

środowisk dysfunkcyjnych”; „wspieranie, poprawę dostępności i wzrost efektywności kształcenia 

ustawicznego”; „działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu, w szczególności wśród dzieci i 

młodzieŜy, jako waŜnego czynnika sprzyjającego kreowaniu postaw prospołecznych, przeciwdziałaniu 

wykluczeniu społecznemu oraz promocji zdrowego trybu Ŝycia”; „propagowanie, szczególnie wśród młodych 

mieszkańców regionu, wolontariatu i innych form aktywności społecznej i obywatelskiej, umoŜliwiających 

podniesienie kompetencji społecznych, budowę więzi ze swoim regionem oraz zdobycie pierwszego 

doświadczenia”; „rozwój odpowiednio sprofilowanego szkolnictwa zawodowego”; 

 

2. W sferze rozwiązywania zdiagnozowanych problemów degradacji fizycznej, 

przestrzennej m.in.; 

- cel operacyjny 2.4 „Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra zespołowa” 

z działaniami: „rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej oraz wzmacnianie potencjału 

turystycznego regionu”; „rozwój turystyki wydatnie wykorzystującej bogate dziedzictwo kulturowe regionu 

(m.in. turystyki kulturowej, edukacyjnej, geologicznej, rodzinnej, sportowej, wypoczynkowej, alternatywnej 

tzw. „zielonej turystyki”)”; „konsekwentny rozwój specjalności w zakresie turystyki zdrowotnej 

(uzdrowiskowej, rehabilitacyjnej, profilaktycznej, rewitalizacyjnej i geriatrycznej)”; 

- cel operacyjny 3.1 „Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni ludzie 

jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości” z działaniem: „pełne wykorzystanie zasobów dziedzictwa 

kulturowego, ułatwianie dostępu do dóbr kultury”; 

- cel operacyjny 4.1 „Kielecki Obszar Funkcjonalny jako waŜny stymulator rozwoju całego regionu” z 

działaniami: „wspieranie rewitalizacji miasta”; „kreowanie klimatu kooperacji oraz kształtowanie wizerunku 

Kielc jako ośrodka o rosnącym znaczeniu w układzie krajowym i międzynarodowym, którego rozwój jest 

bardzo korzystny dla całego województwa świętokrzyskiego”; 

- cel operacyjny 4.2 „Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu” z działaniami:; 

„wspieranie rewitalizacji subregionalnych i lokalnych ośrodków wzrostu”; „poprawa infrastruktury 

komunikacyjnej i telekomunikacyjnej – przede wszystkim wzrost dostępu do szybkiego transferu 

internetowego”; 

- cel operacyjny 6.1 „Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić jednocześnie 

środowisku i gospodarce” z działaniami: „promocja i wspieranie znacznie szerszego niŜ dotychczas 
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), jako istotnego elementu dywersyfikacji źródeł energii 

oraz budownictwa energooszczędnego”; „modernizacja energetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej sieci 

przesyłowej”; „rozwój komunikacji publicznej i jej promocja”; 

- cel operacyjny 6.2 „InŜynieria środowiska, czyli dokończenie infrastruktury komunalnej oraz efektywne 

wykorzystanie zlewni Wisły” z działaniem: „poprawa gospodarki wodno – kanalizacyjnej” 

- cel operacyjny 6.4 „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych” z działaniem: „tworzenie infrastruktury 

zielonej oraz utrzymanie i powiększanie zasobów i powierzchni leśnych”. 

 

3. W sferze rozwiązywania zdiagnozowanych problemów gospodarczych m.in.; 

- cel operacyjny 2.1 „Cenna spuścizna - ugruntowanie pozycji przemysłu i budownictwa w regionie” z 

działaniem: „aktywne kształtowanie profilu szkolnictwa zawodowego i wyŜszego zgodnie z oczekiwaniami 

regionalnej gospodarki”; 

- cel operacyjny 3.3 „Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim 

sektora MŚP, czyli dla podmiotów, które finalnie decydują o innowacyjności”; 

- cel operacyjny 4.2 „Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu” z działaniami: 

„wspieranie tworzenia na terytorium wspomnianych ośrodków miejskich inkubatorów przedsiębiorczości oraz 

instytucji otoczenia biznesu”; „wzrost poziomu usług publicznych i komunalnych”; „rozwój wyŜszego 

szkolnictwa zawodowego, wsparcia szkolnictwa średniego o profilu technicznym oraz rozwoju instytucji 

zajmujących się kształceniem ustawicznym”; 

 

Określone w Programie cele i działania rewitalizacyjnie realizują główną misję  Strategii regionalnej, tj. 

„pragmatyczne dąŜenie do najpełniejszego i innowacyjnego wykorzystania przewag i szans, odwrócenia 

niekorzystnych tendencji demograficznych oraz podniesienia jakości Ŝycia mieszkańców przy jednoczesnej 

dbałości o stan środowiska” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  

Główny cel RPOWŚ 2014-2020 brzmi „Województwo świętokrzyskie jako region efektywnie wykorzystujący 

swoje potencjały rozwojowe, w oparciu o postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów 

środowiska, oraz budowę kapitału społecznego”. W dokumencie sformułowano cztery cele uzupełniające: 

1) Województwo świętokrzyskie dysponujące infrastrukturą, podnoszącą jego zdolność do budowy 

nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki 

2) Województwo świętokrzyskie jako region umiejętnie korzystający z posiadanych zasobów oraz 

innowacji, stanowiących podstawę dla budowy przewagi konkurencyjnej gospodarki 

3) Miasta województwa świętokrzyskiego jako obszary koncentracji czynników rozwoju 

społeczno-ekonomicznego 
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4) Województwo świętokrzyskie, jako region ludzi aktywnych, konkurujących swoją wiedzą 

i umiejętnościami na otwartym rynku pracy 

Cele te będą realizowane w ramach dziesięciu osi priorytetowych. Wsparcie w Programie będzie miało 

za zadanie m.in. poprawę jakości środowiska miejskiego, włącznie z rewitalizacją terenów zdegradowanych 

oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Działania poświęcone szeroko pojętej rewitalizacji 

i restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych zostały wyodrębnione w Osi priorytetowej 6. Rozwój miast. 

Zadaniem polityki spójności w 2014-2020 jest wsparcie odbudowy funkcji społeczno-gospodarczych 

obszarów tracących funkcje społeczno-gospodarcze (do których zakwalifikowano m.in. Kielce), bądź 

nadawanie im nowych funkcji. SłuŜyć mają temu m.in. następujące przedsięwzięcia: 

• kompleksowa rewitalizacja społeczno-gospodarcza, 

• rekultywacja obszarów zdegradowanych, 

• poprawa jakości kapitału ludzkiego, w kontekście rynku pracy oraz aktywizacji społecznej 

i przeciwdziałaniu wykluczeniu, 

Niniejszy program rewitalizacji naleŜy do typów przedsięwzięć objętych wsparciem w następujących 

priorytetach inwestycyjnych: 

• Priorytet inwestycyjny 6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego, 

rekultywację terenów poprzemysłowych i redukcję zanieczyszczenia powietrza 

• Priorytet inwestycyjny 9.2. wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności oraz obszarów miejskich i wiejskich 

 

Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020 

W strategii rozwoju sformułowano wizję miasta „Kielce – ambitne miasto liderów”, której realizacja odbywa 

się poprzez podejmowane liczne inicjatywy i działania budujące przewagi konkurencyjne Kielc.  

Cele strategiczne zostały określone dla trzech sfer: 

• społecznej „Stworzenie mieszkańcom Kielc atrakcyjnych warunków do zdrowego Ŝycia, rozwoju 

i pracy w bezpiecznym, atrakcyjnym i otwartym na świat mieście kultury, edukacji, turystyki  

i sportu”, 

• gospodarczej „Rozwinięcie w Kielcach i Kieleckim Obszarze Metropolitarnym sektorów gospodarki 

opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach komunikacyjnych oraz rozwinięcie kompleksowego 

systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw”, 

• przestrzenno-ekologicznej „Powiązanie miasta Kielce i pozostałych gmin Kieleckiego Obszaru 

Metropolitalnego w spójną komunikacyjnie i funkcjonalnie całość z zachowaniem walorów 

środowiskowych i urbanistycznych”. 

Problematyka rewitalizacji została ujęta w sferze przestrzenno-ekologicznej, w celu kierunkowym „Poprawa 

stanu przestrzeni miejskiej oraz podniesienie jakości Ŝycia w mieście poprzez rewitalizację oraz działania 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”. W strategii podkreślono wagę realizacji zadań przewidzianych 
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w Lokalnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych „odpowiednie 

zagospodarowanie centrum miasta, rewitalizacja zabytkowych ulic i obiektów z przeznaczeniem 

na działalność handlowo-usługową, w tym przede wszystkim na funkcje rozrywkowe oraz bazę 

hotelowo-restauracyjną znacznie poprawi jakość Ŝycia w Kielcach”. 

 

„Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020 (Aktualizacja)” – uchwała Rady Miasta Kielce 

nr XXXI/613/2016 z dnia 15 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu 

„Strategia rozwoju miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja” 

 

W aktualnie przyjętej strategii rozwoju miasta kwestia rewitalizacji obszarów problemowych nie jest 

poruszana wprost, imiennie – jednak cele i metody  rewitalizacji określone w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji dla wyznaczonych terenów kryzysowych są toŜsame ze sformułowanymi następującymi celami 

operacyjnymi i działaniami w ramach poszczególnych celów strategicznych:  

 

1. W sferze rozwiązywania zdiagnozowanych problemów społecznych występuje zgodność w 

zakresie m.in.: 

- cel operacyjny 1.1. „Rozwój oferty kulturalnej miasta tak, aby była dostępna dla róŜnych grup 

społecznych” z działaniami: 1.1.4. „Organizowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym dla grup 

społecznych zagroŜonych wykluczeniem, w celu ich zaktywizowania”; 1.1.5. „Stworzenie oferty działań 

dającej moŜliwość aktywnego udziału w kulturze i współkreowania działań kulturalnych”; 

- cel operacyjny 1.3. „Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych i 

seniorów” z działaniami: 1.3.2. „Wzmacnianie aktywności społecznej i integracji seniorów i osób 

niepełnosprawnych poprzez dostosowanie oferty wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych do 

ich potrzeb”; 1.3.3. „Rozwój sieci i oferty klubów seniora oraz ośrodków wsparcia dziennego dla osób 

chorych na chorobę Alzheimera, Parkinsona”; 1.3.5. „Prowadzenie kampanii społecznych 

upowszechniających prawa, potrzeby i zasoby osób starszych i niepełnosprawnych oraz idee integracji 

społecznej”; 1.3.9. „Ułatwianie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych w tym promowanie 

włączenia społecznego, walka z ubóstwem i dyskryminacją”; 

 

2. W sferze rozwiązywania zdiagnozowanych problemów degradacji fizycznej, przestrzennej 

m.in.; 

- cel operacyjny 1.1. „Rozwój oferty kulturalnej miasta tak, aby była dostępna dla róŜnych grup 

społecznych” z działaniem: 1.1.2. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego”; 

- cel operacyjny 1.3. „Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych i 

seniorów” z działaniami: 1.3.1. „Likwidacja barier architektonicznych utrudniających poruszanie się po 
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mieście oraz odpowiednia lokalizacja mebli miejskich (np. ławek) pozwalająca na odpoczynek dla osób 

z trudnościami w poruszaniu się”; 

- cel operacyjny 1.5. „Zwiększanie dostępności mieszkań” z działaniem: 1.5.1. „Zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”;  

- cel operacyjny 2.2. „Wykorzystanie potencjału turystycznego Kielce i regionu” z działaniami: 2.2.8. 

„Rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej, rekreacyjnej”; 2.2.7. „Zagospodarowanie lokalnych 

zasobów przyrodniczych i ekologicznych na potrzeby rekreacji, turystyki i edukacji wraz z ich 

promocją”; ; 

- cel operacyjny 2.3. „Zwiększenie zewnętrznej dostępności oraz wewnętrznej spójności komunikacyjnej 

Kielc” z działaniami: 2.3.3. „Poprawa jakości infrastruktury zwiększającej mobilność mieszkańców”; 

2.3.4. „Rozwijanie infrastruktury transportu zbiorowego”; 2.3.5. „Rozwijanie spójnej sieci ścieŜek/tras 

rowerowych w mieście i obszarze funkcjonalnym”; 

- cel operacyjny 3.1. „Podniesienie jakości rozwiązań infrastrukturalnych w celu zwiększenia ich 

ekologiczności i podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców” z działaniami: 3.1.1. „Sukcesywna 

modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej, które zapewniają mieszkańcom w większym 

stopniu dostęp do wody wodociągowej, bezpieczne dla środowiska odprowadzanie ścieków oraz 

prawidłowe oczyszczanie ścieków”; 3.1.2. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej (…); 3.1.4. 

Poprawa stanu jakości powietrza w tym m.in. poprzez realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”; 

3.1.5. „Termomodernizacja, sukcesywna modernizacja oraz promocja działań mających na celu 

efektywne wykorzystanie energii”; 3.1.6. „Modernizacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej na 

efektywne i ekologiczne”; 3.1.7. „Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej w celu poprawy 

bezpieczeństwa energetyki”; 

- cel operacyjny 3.2. „Ochrona i promocja walorów przyrodniczych oraz rozbudowa strefy rekreacyjnej 

bazującej na atrakcyjności przyrodniczej miasta” z działaniami: 3.2.4. „Zwiększenie zakresu działań 

pielęgnacyjnych zieleni miejskiej i wykorzystania nowych technik w tym zakresie”; 3.2.6. „Ochrona 

zasobów i bioróŜnorodności przyrodniczej miasta oraz zagospodarowanie i prawidłowe utrzymanie 

miejsc cennych środowiskowo wraz z zachowaniem na obecnym poziomie ich wartości przyrodniczych”; 

 

3. W sferze rozwiązywania zdiagnozowanych problemów gospodarczych m.in.; 

- cel operacyjny 1.2. „Rozwój oferty edukacyjnej, w tym poprawa jakości infrastruktury i jakości 

nauczania” z działaniem: 1.2.1. „Rozbudowa i doposaŜenie placówek oświatowych, w tym 

infrastruktura szkolnictwa zawodowego oraz ośrodków i centrów egzaminacyjnych”;  

- cel operacyjny 1.3. „Poprawa jakości Ŝycia mieszkańców miasta, w tym osób niepełnosprawnych i 

seniorów” z działaniami: 1.3.7. „Wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy dla osób 

niepełnosprawnych z wykorzystaniem środków PFRON i moŜliwości tworzonych przez ekonomię 



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

34  
 

 

społeczną”; 1.3.8. „Podnoszenie kompetencji dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej w celu osiągnięcia 

samodzielności”; 

- cel operacyjny 2.1. „Stworzenie warunków do zwiększenia zainteresowania inwestorów miastem i 

rozwoju przedsiębiorczości” z działaniami: 2.1.1. „Rozwój oferty uzbrojonych i przygotowanych terenów 

inwestycyjnych pod aktywizację gospodarczą”; 2.1.2. „Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie 

nowych miejsc pracy”; 2.1.10. „Realizacja programu rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz 

opracowanie programu wspierającego aktywność zawodową ludzi młodych”; 

- sformułowanymi wyzwaniami strategicznymi m.in. „zatrzymanie odpływu młodych ludzi”, 

„przeciwdziałanie bezrobociu” realizowanymi poprzez „utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, 

umoŜliwiającego mieszkańcom rozwój, a takŜe zdobycie kompetencji dostosowanych bezpośrednio do 

potrzeb rynku pracy, szczególnie w branŜach poszukiwanych na rynku pracy”.  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Przyjęte Uchwałą nr 580/2000 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 26 października 2000 r. z późniejszymi 

zmianami. 

 

Występują następujące spójności (w zakresie zgodności diagnozy, celów, koniecznych działań o charakterze 

przestrzennym): 

 

W tabelarycznym opisie uwarunkowań związanych z poszczególnymi jednostkami  urbanistycznymi (III-3.1. 

„Charakterystyka struktury funkcjonalno-przestrzennej – waloryzacja przestrzeni miejskiej”), obszary osiedli 

zabudowy wielorodzinnej (tzw. „blokowiska”), m.in. „Świętokrzyskie”, „Na Stoku”, „Sady”, „Uroczysko”, 

„Bocianek”, „Herby”, „KSM”, „XXV0-lecia”, „Pomorska”, „Czarnów”, zakwalifikowane zostały do struktur 

miejskich trwałych, ukształtowanych, ale z dyspozycjami  kierunków niezbędnych działań i przekształceń 

polegających na „humanizacji istniejącego zespołu”, „Humanizacji osiedla”, „odbudowie istniejących niegdyś 

ciągów zieleni systemowej”, „wprowadzeniu zieleni systemowej”, „poprawa estetyki”, „uzupełnienie 

komunalnej infrastruktury technicznej”, „uporządkowanie i uzupełnienie zabudowy jednorodzinnej”, 

„podniesienie standardu obiektów usługowych”, „ograniczanie uciąŜliwości komunikacyjnej”, „ochrona przed 

uciąŜliwością akustyczną”. 

Dla Pakosza: struktura miejska do przekształceń; „podnoszenie standardu estetycznego, ograniczenie 

uciąŜliwości dla środowiska, opracowanie sposobu zagospodarowania styku z doliną rzeki Silnicy”; „Zmiany 

w układzie przestrzennym związane z koniecznością uzupełnienia podstawowego układu komunikacyjnego 

miasta (przedłuŜenie ul. Wapiennikowej do ul. Jagiellońskiej) – konieczność jednoczesnego uporządkowania 

zabudowy oraz uzupełnienia i podniesienia standardu komunalnej infrastruktury technicznej” – przy czym, 

przez pojęcie „humanizacja osiedla” naleŜy rozumieć „dostosowanie do potrzeb i moŜliwości człowieka”. 
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Biesak jednorodzinne: „Uzupełnienie komunalnej infrastruktury technicznej, ograniczenie uciąŜliwości linii 

kolejowej” 

Dla rejonu ulkic Mielczarskiego i Chałubińskiego: struktura miejska do przekształceń; „Ze względu na 

sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej a takŜe atrakcyjne połoŜenie w całości struktury miejskiej konieczność 

przesądzenia o trwałości struktury przemysłowo - składowej - wskazana ewolucyjna zmiana funkcji na 

program usług centrotwórczych - w tym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy” 

Dla zabytkowego śródmieścia: struktura miejska do przekształceń „Wymagane porządkowanie 

zabudowy, szczególnie „pozafrontowej”, wykorzystanie wartości kulturowych, podnoszenia standardu 

uzbrojenia komunalnego, estetyki, wykorzystanie istniejących rezerw terenowych do lokalizacji atrakcyjnych 

obiektów o charakterze centrotwórczym, wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego” 

Na rysunku studium obszar śródmieścia ograniczony został ulicami śelazną, Czarnowską, al. IX Wieków 

Kielc, Sandomierską. Źródłową, Seminaryjską, Ogrodową, śniwną – wskazany jest jako „Obszar wymagający 

przekształceń, rewitalizacji lub rehabilitacji”, w ramach definiowania „Głównych terenów, na których muszą 

być prowadzone prace modernizacyjne i rehabilitacyjne”. 

TakŜe, jak wyŜej, część Pakosza przyległa od południa do ulicy Krakowskiej (od ulicy 

Jagiellońskiej po ulice Pakosz, na głębokośc ok. 200-300 m w kierunku południowym). 

 

W Tomie II Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce” sformułowane zostały m.in. 

główne cele zagospodarowania przestrzennego wynikające z uwarunkowań rozwoju i potrzeb społecznych 

(dział IV-1); 

- Zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego - ładu ekologicznego poprzez: utrzymanie i rozwijanie 

przestrzennej ciągłości systemu przyrodniczego miasta w powiązaniu z zielenią funkcjonalną wewnątrz 

struktury osadniczej, zachowanie i wzbogacenie terenów o naturalnych warunkach do wypoczynku, 

powstrzymanie procesów degradacji i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego, głównie wód 

powierzchniowych i wgłębnych; 

- Zachowanie wieczystości kluczowych warunków środowiskowych i kulturowych poprzez: zachowanie w 

dobrym stanie a takŜe rewitalizacja i modernizacja środowiska kulturowego oraz obszarów 

przenikania się załoŜeń urbanistycznych z załoŜeniami parkowymi i krajobrazem otwartym; 

- Spełnianie naleŜnych potrzeb współczesnego człowieka w zakresie ładu przestrzennego oraz 

wyrównywanie standardów poprzez: zapewnienie zharmonizowanej struktury przestrzennej tworzącej 

logiczny układ funkcjonalny i kompozycyjny z dostępnością komunikacyjną i moŜliwościami obsługi 

technicznej przy spełnieniu następujących załoŜeń: korygowanie obszarów o cechach negatywnych 

lub zdegradowanych; przygotowanie od strony działań organizacyjno - prawnych (w tym 

planistycznych) terenów budowlanych pod zabudowę mieszkaniową z równoczesnym rozwojem 

infrastruktury technicznej, miejsc pracy i usług podstawowych przy oszczędnym otwieraniu 

nowych terenów w oparciu o prognozy demograficzne; wytworzenie w miarę ciągłych, atrakcyjnych 
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przestrzeni publicznych o funkcjach handlowo-usługowych oraz kulturowych i rekreacyjnych (system 

głównych przestrzeni publicznych) o znaczeniu metropolitarnym w centrum miasta, o charakterze 

rekreacyjno-turystycznym w krajobrazie w połączeniu z ruchem rowerowym oraz o znaczeniu 

osiedlowym w poszczególnych zespołach mieszkaniowych. 

W dziale IV-2 „Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego” sformułowano następujące zadania: 

- Zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego – ładu ekologicznego poprzez: „zachowanie terenów o 

naturalnych warunkach wypoczynku, pozwalających na codzienny kontakt z naturalnym środowiskiem 

przyrodniczym, co podnosi atrakcyjność miasta jako miejsca licznych moŜliwości wyboru stylu Ŝycia 

mieszkańców; utrzymywanie walorów estetycznych związanych z zachowaniem krajobrazu naturalnego, 

utrzymanie higieny atmosfery zapewniającej zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców”. 

W dziale IV-3 „Kierunki ochrony środowiska kulturowego i krajobrazu” sformułowano następujące zadania: 

a) rewaloryzacja, uporządkowanie zabytkowego zespołu śródmiejskiego poprzez opracowanie 

szczegółowego projektu rewaloryzacji centrum, w tym wyznaczenie i zagospodarowanie śródmiejskiego 

systemu głównych przestrzeni publicznych, z głównymi punktami węzłowymi – placami, ciągami pieszymi 

i pieszo-jezdnymi oraz elementami infrastruktury miejskiej, oraz dla fragmentu sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

b) rozpoznanie i wyjaśnienie stanu prawnego gruntów w śródmieściu, 

c) działania prowadzące do wprowadzenia w centrum śródmiejskiego systemu głównych przestrzeni 

publicznych (m.in. przebudowa placów : Rynek, Najświętszej Marii Panny, Wolności, Moniuszki, 

Konstytucji 3 Maja; przebudowa ulic : Małej, DuŜej, Leśnej, Staszica, Mickiewicza, Warszawskiej – na 

odcinku pomiędzy Al. IX Wieków Kielc i Rynkiem) wraz z elementami infrastruktury miejskiej słuŜącymi 

temu celowi np. realizacja ogólnodostępnych parkingów zlokalizowanych na obrzeŜach strefy ruchu 

uspokojonego i umoŜliwiających obsługę komunikacyjną głównych przestrzeni publicznych; 

d) działania prowadzące do wprowadzenia w centrum strefy uspokojonego ruchu kołowego (działania 

organizacyjne i inwestycyjne - budowa parkingów buforowych wokół strefy śródmiejskiej), 

e) opracowanie stosownego projektu i jego konsekwentna realizacja w zakresie kształtowania małych 

zespołów zieleni miejskiej. 

 

W dziale IV-4.4. „Obszary przewidywane do realizacji zadań z zakresu infrastruktury społecznej” wskazuje 

się m.in. następujące potrzeby uzupełnień tej infrastruktury (w dziedzinach kultury, edukacji, opieki 

zdrowotnej, rekreacji i sportu): w śródmieściu (w szczególności nowe obiekty kultury oraz tworzenie 

śródmiejskiego systemu przestrzeni publicznych poprzez rewitalizację zabytkowego zespołu placów i ulic) 

oraz na terenach obszarów mieszkaniowych jako „dzielnicowe ośrodki kultury”. Wskazuje się takŜe na 

konieczność większego nasycenia jednostek mieszkaniowych usługami edukacyjnymi (szkolnictwa), 

usługami zdrowotnymi, obiektami sportowymi – a w szczególności rozbudowę i budowę sieci placówek 

opieki społecznej dla ludzi starszych i przewlekle chorych. 
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W dziale IV-5 „Kierunki modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji” wskazuje się konieczność podjęcia 

następujących działań: „Realizacja brakujących elementów podstawowego i uzupełniającego układu 

komunikacyjnego”; „Podniesienie standardu obsługi komunikacją zbiorową”; „Kontrolowana realizacja 

systemu parkingów dla samochodów osobowych wokół centrum w celu ograniczenia zbyt głębokiego 

przenikania ruchu do wewnątrz centrum”; „Wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu kołowego w 

centrum”; „Minimalizacja uciąŜliwości komunikacyjnych (hałas, spaliny, wibracje) poprzez: wyrugowanie 

ruchu cięŜarowego z obszarów zamieszkania wprowadzenie strefy ograniczonego ruchu kołowego w 

centrum, wprowadzenie priorytetów dla komunikacji zbiorowej i inne działania (np. ekrany akustyczne, 

stolarka izolująca, pasy zieleni)”; „Realizacja systemu ścieŜek rowerowych”. 
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5. ZAŁOśENIA AKTUALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH 

I POWOJSKOWYCH W MIEŚCIE KIELCE 

 

5.1. Odniesienie do obowiązującego Programu 

Opracowany w 2004 roku Lokalny Program Rewitalizacji (LPR 2004) Obszarów Miejskich, 

Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce jest pierwszym dokumentem o charakterze polityki 

miejskiej w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Program zgodnie z przyjętymi załoŜeniami 

na poziomie lokalnym miał operacjonalizować zapisy Strategii Rozwoju Miasta Kielce „Kielce 2015”, Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (Kielce, 2000 r.) oraz innych 

programów strategicznych, w tym ZałoŜeń polityki ekologicznej dla Miasta Kielce, Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Kielcach na lata 2002 – 2006, Strategia Bezpieczeństwa „SłuŜyć i chronić”, 

Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobami Mieszkaniowymi Gminy. Opracowany Program 

odpowiadał równieŜ na potrzeby wynikające z dokumentów ponadlokalnych, w tym Strategii Rozwoju 

Województwa Świętokrzyskiego oraz Strategii Lizbońskiej. LPR 2007 został przyjęty w pierwszym roku 

budŜetowania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2007-2013. W okresie tym w wielu regionalnych 

programach operacyjnych, w tym takŜe województwa świętokrzyskiego, przewidziano środki na projekty 

głównie inwestycyjne dotyczące rewitalizacji. Warunkiem niezbędnym pozyskiwania środków z tego źródła 

było opracowanie programu rewitalizacji, a w jego ramach wyznaczenie obszarów do rewitalizacji. W okresie 

programowania funduszy w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 równieŜ przewiduje się środki 

na projekty rewitalizacyjne. Przyjęte w 2007 r. załoŜenia wyznaczania obszarów do rewitalizacji zostały 

oparte przede wszystkim o cele strategiczne zapisane w Strategii Rozwoju Miasta „Kielce 2015”. Zgodnie 

z nimi miasto powinno utrzymać i rozwijać funkcje metropolii regionu, m.in. poprzez stworzenie bazy 

i atrakcyjnej oferty kulturalnej, turystycznej i sportowej dla regionu i Miasta oraz tworzenie warunków 

do aktywnego stylu Ŝycia, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. WaŜną przesłanką podjęcia działań 

rewitalizacyjnych był równieŜ cel związany z utworzeniem wielofunkcyjnego Centrum Miasta. Zgodnie 

z załoŜeniami polityki ekologicznej Kielcom miał być nadany indywidualny charakter ośrodka o unikatowych 

zasobach przyrodniczych i kulturowych. Realizacja LPR 2007 miała się przyczynić do osiągnięcia tego celu, 

a takŜe do wyeksponowania walorów przyrodniczych terenów rewitalizowanych. Lokalny Program 

Rewitalizacji został przewidziany równieŜ jako narzędzie usprawniające zaspokajanie potrzeb 

mieszkaniowych mieszkańców Miasta. Istotne cele LPR dotyczyły rozwiązywania problemów społecznych, 
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szczególnie ubóstwa i bezrobocia oraz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego. W kolejnym rozdziale 

zaprezentowano, w jakim stopniu zaplanowane w ramach LPR 2007 przedsięwzięcia zostały zrealizowane. 

Uwzględniając przyjęte załoŜenia, wyodrębniono następujące obszary: 

• OBSZAR A – TERENY MIEJSKIE 

o strefa rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych i mieszkaniowych 

o strefa rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-rekreacyjnych:  

� podstrefa Stadion – Ogród 

� podstrefa Zalew Kielce 

o strefa rewitalizacji „Karczówka”; zespół klasztorny na Karczówce, zgodnie z wpisem 

do rejestru zabytków, w obrębie granic władania 

o strefa rewitalizacji „Jagiellońska”; blok komunalny przy ul. Jagiellońskiej wraz ze związanym 

z nim terenem (działką) 

• OBSZAR B – TERENY PO-PRZEMYSŁOWE 

o strefa rewitalizacji poeksploatacyjnych terenów kamieniołomów: 

� Kadzielnia 

� Wietrznia 

� Ślichowice 

o strefa dawnych terenów poprzemysłowych: Herby wzdłuŜ linii kolejowej 

• OBSZAR C – TERENY POWOJSKOWE 

o strefa rewitalizacji terenów powojskowych naleŜących do Miasta Kielce 

o strefa rewitalizacji terenów powojskowych naleŜących do Komendy Wojewódzkiej Policji 

  

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych 

i Powojskowych w Mieście Kielce 

 

Rewaloryzacja Śródmieścia Kielc 

W ramach pierwotnego opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji przewidziano kilka zasadniczych 

zadań. Zrealizowana została spora część spośród nich. „Rewaloryzacja Śródmieścia”, czyli odtworzenie, 

odnowa oraz oŜywienie przestrzeni publicznej wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego 

Śródmieścia Kielc została zrealizowana w następującym zakresie. 

 

Etap I: 

• Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku) 

• Budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Placu Św. Wojciecha) 
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• Przebudowa płyty Placu Najświętszej Maryi Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza 

do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej) 

• Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie 

ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyŜowania ul. Nowy 

Świat z Al. IX Wieków Kielc 

• Przebudowa zespołu obiektów powięziennych przy ul. Zamkowej 3 

• Adaptacja budynku przy ulicy Kapitulnej 2, na potrzeby Biura Wystaw Artystycznych 

 

Etap II: 

• Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej) 

• Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Planty 

• Zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych – przebudowa ul. Leśnej 

• Przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego 

KrzyŜa, Mickiewicza i św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej) 

 

Etap III zrealizowany zostanie poprzez: 

• Przywrócenie przestrzeni publicznej przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 

• Otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego 

Zadanie obejmuje połączenie ulic Krakowskiej i Wojska Polskiego z przecięciem ul. Ściegiennego 

wraz z przebudową układu komunikacyjnego w rejonie Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz 

zmianą układu funkcjonalno-przestrzennego tegoŜ placu. 

 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

• Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia 

• Świętokrzyski Szklak Archeo-Geologiczny ( budowa Centrum Geoedukacji) 

  

 

PoniŜej wypisano wszystkie zadania, które zakładało pierwotne opracowanie LPR, z których zrealizowane 

lub będące w trakcie realizacji, w ramach większych zadań lub osobno, wypisano w kolorze zielonym, 

natomiast niezrealizowane w czerwonym. 

 

„Rewaloryzacja Śródmieścia” 

• Przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic 
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• Przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej na odcinku od Al. IX Wieków Kielc do Rynku 

• Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach na funkcje 

muzealno-dydaktyczne, wystawiennicze i artystyczne wraz z przekształceniami zagospodarowania 

terenu w otoczeniu 

• Budowa parkingu wielopoziomowego dla samochodów osobowych przy ul. Solnej w Kielcach 

• Przebudowa Placu Najświętszej Maryi Panny w Kielcach oraz ulic Małej, DuŜej (do ul. Sienkiewicza), 

Kapitulnej i Jana Pawła II 

• Przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie 

ul. Piotrkowskiej, Silnicznej, IX W. Kielc (nowy wlot komunikacyjny z Al. IX. W. Kielc, obecnie 

Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) 

• Budowa ulicy „Nowosilnicznej” (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha) 

• Rozbudowa galerii przy ul. Leśnej w Kielcach – Centrum Sztuki Współczesnej (galeria została 

przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Kapitulnej) 

• Rewitalizacja rejonu rzeki Silnicy na odcinku śródmiejskim – zadanie zrealizowane w części: 

fragment ul. Planty, apartamenty przy Solnej, obecnie trwa przebudowa ciągu wzdłuŜ Silnicy 

od Solnej do Sienkiewicza 

• Budowa Centrum Osób Niepełnosprawnych, Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych przy 

ul. Bodzentyńskiej w Kielcach (teren d. targowiska) 

• Przebudowa i modernizacja Pl. Św. Wojciecha z uporządkowaniem i wprowadzeniem małej 

architektury (etap I i II) 

• Przebudowa i modernizacja Placu Wolności (m.in. urządzenia związane z Muzeum Zabaw i Zabawek, 

scena z mini widownią, zieleń, mała architektura itp) 

• Budowa zbiornika wód deszczowych w rejonie Pl. Św. Wojciecha i ul. Bodzentyńskiej w Kielcach 

• Etapowe wprowadzanie Strefy Ruchu Uspokojonego w śródmieściu (zespół działań) 

• Budowa parkingu dla samochodów osobowych na Pl. Konstytucji wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia 

• Przebudowa dziedzińca Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z modernizacją infrastruktury 

– rewaloryzacja obejmowała ogrody, natomiast dziedziniec frontowy nie był modernizowany 

– inwestycja na etapie projektowania 

• Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu 

i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Rynek 1 

• Budowa Centrum Usług Socjalnych i Turystycznych Caritas Diecezji Kieleckiej 

• Remonty i termomodernizacje budynków w obszarze śródmieścia – w trakcie realizacji 
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• Zakup urządzeń do sezonowego sztucznego lodowiska na Placu Wolności 

• Wpisanie zabytków z terenów rewitalizowanych do gminnej ewidencji zabytków i objęcie 

ich gminnym programem opieki nad zabytkami zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. – w trakcie realizacji 

 

Podstrefa Stadion – Ogród 

• Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Ściegiennego 

w Kielcach, 

• Budowa ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Pakosz w Kielcach 

– parking zrealizowany przy hali na ul. Bocznej 

• Budowa Parku Sportu i Rekreacji w rejonie ul. Pakosz w Kielcach wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

– inwestycja w przygotowaniu 

• Modernizacja wybranych elementów infrastruktury drogowej i podziemnej w dzielnicy Pakosz 

w Kielcach – inwestycja na etapie projektowania 

• Modernizacja i rozbudowa stoku narciarskiego na Pierścienicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą  

• Budowa urządzeń sportowo-rekreacyjnych na Stadionie Leśnym 

• Rewitalizacja Osiedla Legionów w Kielcach 

 

Podstrefa Zalew Kielce: 

• Budowa przystani Ŝeglarskiej (przebudowa i rozbudowa hangaru Ŝeglarskiego) nad zalewem 

• Realizacja infrastruktury wynikająca z zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego – zrealizowano w części 

 

Strefa rewitalizacji „Karczówka”: 

• Budowa Pallotyńskiego Centrum Kształcenia Integralnego MłodzieŜy 

 

Strefa rewitalizacji „Jagiellońska”: 

• Rozbudowa infrastruktury technicznej i społecznej oraz zagospodarowanie terenu związane 

z blokiem komunalnym przy ulicy Jagiellońskiej w Kielcach 

 

Strefa rewitalizacji poeksploatacyjnych tereny kamieniołomów: 
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• GEOPARK KIELCE: Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji 

i wypoczynku (amfiteatr „Kadzielnia”) 

• GEOPARK KIELCE: Udostępnienie do zwiedzania jaskiń Odkrywców, Prochownia i Szczelina 

na Kadzielni 

• GEOPARK KIELCE: Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, 

Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia 

• Budowa i urządzenie Parku Miniatur Zabytków Regionu Świętokrzyskiego w wyrobisku 

poprzemysłowym 

• Budowa i urządzenie Strefy Rekreacji Dziecięcej moduł „C” (rejon ul. OkręŜnej, Husarskiej), 

„D” (rejon Kadzielni, ul. Gagarina) i „E” (Las Komunalny) – w trakcie realizacji 

• GEOPARK KIELCE: Budowa Muzeum Geologicznego w rezerwacie Wietrznia 

 

Strefa dawnych terenów poprzemysłowych Herbów w kierunku Targów Kielce: 

• Opracowanie programu oŜywienia dawnych terenów poprzemysłowych Herby.  

 

Strefa rewitalizacji terenów powojskowych Miasta Kielce: 

• Przygotowanie terenu i adaptacja budynków pokoszarowych pod nowe funkcje usługowe, 

gospodarcze, społeczne – w trakcie realizacji 

• Budowa zespołu kortów tenisowych „Kuźnia talentów tenisowych” – dz. Nr 60/16 

  

Strefa rewitalizacji terenów powojskowych Komendy Wojewódzkiej Policji: 

• Przygotowanie terenu i adaptacja budynków powojskowych pod nowe funkcje – w części 

zrealizowane: szpital (oddział psychiatrii), archiwum państwowe, delegatura IPN 

 

Planowane działania z zakresu zagospodarowania przestrzennego realizowane  

na wszystkich obszarach rewitalizacji: 

• Opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wymagających 

planów 

• Opracowanie Strategii rozwiązywania problemów społecznych w mieście Kielce 

• Opracowanie programu zachęt do regulacji stanu prawnego gruntów i budynków 

• Opracowanie programu zachęt do podejmowania remontów i modernizacji budynków i mieszkań 

w strefach rewitalizacji 
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• Kompleksowa ochrona zasobów wód podziemnych (w części dotyczącej terenów rewitalizowanych) 

– w trakcie realizacji 

 

Planowane działania z zakresu gospodarki realizowane na wszystkich obszarach rewitalizacji: 

• Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dopuszczający zwolnienia z podatku 

od nieruchomości, stwarzający atrakcyjniejsze warunki dla podmiotów gospodarczych z obszarów 

rewitalizowanych 

• Priorytetowe traktowanie przez Kielecki Inkubator Technologiczny inicjatyw gospodarczych 

z obszarów rewitalizowanych, zgodnie z zapisami w regulaminie KIT-u, 

• OŜywienie gospodarcze terenów wokół PKP i PKS poprzez ewentualną realizację zadań 

inwestycyjnych w oparciu partnerstwo publiczno – prywatne (nie oznacza to jednak zamknięcia 

drogi dla inwestycji o charakterze PPP na innych obszarach rewitalizowanych) – w trakcie realizacji 

• Centrum Obsługi Inwestora promujące w szczególności obszary rewitalizowane wśród inwestorów 

zainteresowanych podejmowaniem działań gospodarczych w Kielcach  

• Zwiększanie ruchu turystycznego poprzez min. publikacje promocyjne uwzględniające odnowione 

tereny, w szczególności obszary: Stadion – ogród, Śródmieście oraz rezerwat Kadzielnia wraz 

z Amfiteatrem. 

 

Planowane działania społeczne realizowane na wszystkich obszarach rewitalizacji: 

• Opracowanie strategii integracji i polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

rewitalizowanych 

• Stworzenie systemu wielopłaszczyznowej pomocy osób zmarginalizowanych i zagroŜonych 

marginalizacją 

• Opracowanie wspólnie z wyspecjalizowanymi jednostkami zatrudnienia tak zwanych 

„mikroprogramów włączania społecznego bezrobotnych” na terenach rewitalizowanych 

• Stworzenie kompleksowego – atrakcyjnego programu wykorzystania udostępnianych terenów 

i obiektów przez społeczność Miasta, organizacje pozarządowe, placówki kulturalno – oświatowe, 

i inne grupy, organizacje mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych, z poszanowaniem zasad 

równouprawnienia kobiet i męŜczyzn, zgodnie z priorytetami rewitalizacji 

• Promowanie aktywnego stylu Ŝycia i wypoczynku mieszkańców Kielc poprzez rozbudowę 

infrastruktury sportowo-rekreacyjno-turystycznej i wspieranie przez władze miasta działań innych 

instytucji w tym zakresie 
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• Udostępnienie wskazanych obiektów rewitalizacji do moŜliwości organizacji szkoleń mieszkańców 

terenów rewitalizowanych w zakresie zmiany lub podwyŜszenia kompetencji odpowiadających 

potrzebom lokalnego i regionalnego rynku pracy 

• Tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dzieci i młodzieŜy zagroŜonych demoralizacją 

• Wspieranie zatrudnienia młodzieŜy i osób niepełnosprawnych poprzez system subsydiowania 

• Opracowanie programu aktywizacji osób starszych, wypracowanie programu powszechnego dostępu 

do kultury 

• Konsekwentna realizacja strategii wzrostu poziomu bezpieczeństwa publicznego w strefach 

szczególnie zagroŜonych 

 

Zadanie rewaloryzacji śródmieścia Kielc zostało podzielone na trzy etapy. Łącznie wartość projektu 

stanowi aŜ 97 092 407 zł, z czego dofinansowanie unijne opiewało na niebagatelną kwotę 73 170 325 zł. 

Poczynione ponad 97-miliowe inwestycje są widoczne na pierwszy rzut oka przyczyniając się 

do metamorfozy miejskiego centrum. Łączny koszt inwestycji poczynionych na terenach poprzemysłowych 

to kolejne 54 204 528 zł. Na projekty te pozyskano 40 251 100 zł ze środków Unii Europejskiej. Kielecką 

rewitalizację, szczególnie w sferze rewaloryzacji przestrzennej i technicznej, moŜna uznać za sukces. Dobrze 

wykorzystane pieniądze unijne moŜna obserwować w wielu miejscach. DuŜe zmiany przyczyniły się 

do poprawy infrastruktury technicznej, zmiany funkcji kilku terenów poprzemysłowych i powojskowych 

na turystyczne, kulturowe, rekreacyjne, a takŜe usługowe i administracyjne, co było jednym z celów 

rewitalizacji. Przeprowadzone działania rewitalizacyjne przyczyniły się równieŜ do uatrakcyjnienia i poprawy 

funkcjonalności obszarów centralnych. Zyskały one przestrzeń publiczną o wyŜszej jakości. W strefie 

śródmiejskiej zostały osiągnięte cele związane z poprawą systemu komunikacji, poprawą funkcjonowania 

instytucji edukacji, w tym wyŜszej, rozwojem turystycznym i kulturalnym. Wiele inwestycji jest w trakcie 

realizacji, na róŜnych etapach. W najmniejszym zakresie przeprowadzono działania rewitalizacyjne w rejonie 

Zalewu Kieleckiego. Generalnie jednak naleŜy stwierdzić, Ŝe rewitalizacja Kielc jako polityka miejska jest 

realizowana poprawnie. Kielce stały się atrakcyjniejszym ośrodkiem miejskim. DuŜy postęp, jaki dokonał się 

w przeciągu kilku lat wpłynął na wizerunek Kielc, które coraz częściej wywołują pozytywne skojarzenia. 

Aby ostatecznie zakończyć procesy rewitalizacyjne we wszystkich wskazanych w ramach LPR 2007 

obszarach, zakłada się, Ŝe pozostaną one aktualnymi obszarami wskazanymi do rewitalizacji. 

W największym stopniu zostały zrealizowane procesy rewitalizacyjne w rejonach kamieniołomów Kadzielnia 

i Wietrznia, oraz na Karczówce. Zaawansowane są równieŜ działania odnowy i nadania nowych funkcji 

na obszarach powojskowych oraz w rejonie Stadion – Ogród. Rewitalizacja strefy śródmiejskiej równieŜ jest 

w znacznym stopniu zaawansowana, jednak w przypadku tego obszaru moŜna obecnie mówić 

o zaawansowaniu rewitalizacji przestrzennej i technicznej. Procesy odnowy społecznej, jak wykazała analiza 

w ramach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, nie dokonały się w tak widoczny sposób. 
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ZauwaŜono w wielu rejonach centrum spadek przestępczości, jednak nadal te obszary są dotknięte innymi 

problemami społecznymi. Ich rozwiązywanie będzie przedmiotem dalszych działań podejmowanych przez 

samorząd miejski we współpracy z partnerami społecznymi. 

Zgodnie z załoŜeniami Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2007-2020 w sferze społecznej naleŜy 

stworzyć mieszkańcom Kielc atrakcyjne warunki do zdrowego Ŝycia, rozwoju i pracy w bezpiecznym, 

atrakcyjnym i otwartym na świat mieście kultury, edukacji, turystyki i sportu, w sferze gospodarczej naleŜy 

rozwijać w Kielcach i Kieleckim Obszarze Metropolitarnym sektory gospodarki opartej na wiedzy 

i nowoczesnych technologiach komunikacyjnych oraz rozwijać kompleksowy system wsparcia dla małych 

i średnich przedsiębiorstw, natomiast w sferze przestrzenno-ekologicznej miasto Kielce z pozostałymi 

gminami Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego ma być powiązane w spójną komunikacyjnie i funkcjonalnie 

całość z zachowaniem walorów środowiskowych i urbanistycznych. Zgodnie z przyjętą polityką miejską 

w zakresie realizacji załoŜeń strategicznych, Lokalny Program Rewitalizacji ma być jednym z waŜniejszych 

dokumentów operacyjnych wdraŜających w Ŝycie postanowienia Strategii. Wyzwania stojące przez miastem 

na najbliŜsze lata związane są z procesami zmiany funkcji z przemysłowej na usługową i handlową, 

co związane jest z rozwojem funkcji wystawienniczej w ramach Targów Kielce. Miasto, aby poprawnie 

rozwijać funkcje metropolitalne musi skupić się na przyspieszeniu przemian funkcjonalnych, ale takŜe 

na dalszym wpieraniu rozwoju szkolnictwa wyŜszego oraz realizacji celów związanych ze sportem, kulturą 

i turystyką. Jako ośrodek metropolitalny Kielce powinny być miejscem atrakcyjnym do inwestowania, 

ale przede wszystkim bogatym w ofertę usług dla ludności i biznesu rozwijanych przez sektor prywatny. 

Kluczowym wyzwaniem dla miasta na nadchodzące lata jest takŜe rozwój mieszkalnictwa. Miasto musi się 

rozwijać demograficznie i być przygotowane na zaoferowanie obecnym i przyszłym mieszkańcom 

atrakcyjnych warunków Ŝycia. To warunki podstawowe rozwoju silnego ośrodka metropolitalnego. 

W związku z tak przyjętymi załoŜeniami oraz faktem, Ŝe dotychczasowe procesy rewitalizacyjne 

są na końcowym etapie lub zaawansowane przystąpiono do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce. Dodatkowym bodźcem 

do zrewidowania załoŜeń LPR jest silna aktywność partnerów społecznych reprezentujących sektor 

pozarządowy oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Partnerzy ci deklarują włączenie się w proces rewitalizacji, 

co moŜe wiązać się ze znacznym rozprzestrzenieniem procesów rewitalizacyjnych na terenie miasta. 

W ramach aktualizacji LPR przyjęto, Ŝe wszystkie dotychczasowe obszary zachowują status 

obowiązujących obszarów wskazanych do rewitalizacji oraz Ŝe zostaną przeprowadzone analizy zmierzające 

do wytypowania wszystkich innych potencjalnie zagroŜonych procesami degradacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej obszarów miasta. W kolejnych rozdziałach zostały zaprezentowane wyniki przeprowadzonych 

badań oraz wskazano, które z obszarów uznaje się za obszary problemowe, na których będą realizowane 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne.   
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Przygotowując Lokalny Program Rewitalizacji Kielc na lata 2014-2020 samorząd zdaje sobie sprawę 

z faktu, Ŝe efektywne działania rewitalizacyjne mogą być realizowane poprzez połączenie trzech sfer 

rozwojowych: 

• Gospodarczej (pobudzanie przedsiębiorczości, promocja gospodarcza, podnoszenie jakości kapitału 

ludzkiego przedsiębiorstw działających w zdegradowanym obszarze); 

• Społecznej (integracja społeczna oraz zawodowa osób wykluczonych lub zagroŜonych 

wykluczeniem, rozwój kultury i toŜsamości lokalnej oraz poprawa warunków mieszkaniowych 

i bezpieczeństwa publicznego); 

• Przestrzennej (poprawa funkcjonalności terenu, odnowa przestrzeni publicznej i uatrakcyjnienia 

miejsca zamieszkania oraz rozwoju turystycznego). 

Tylko równoczesne działania łączące te obszary rozwojowe mogą przyczynić się do przełamania kryzysu 

społeczno-gospodarczego rewitalizowanego obszaru. 

Podstawowe załoŜenia Programu Rewitalizacji obejmują okres programowania działań 

rewitalizacyjnych wraz z diagnozą obszaru wskazanego do rewitalizacji (musi zawierać analizę statystyczną 

uzasadniającą konieczność podjęcia działań rewitalizacyjnych na danym obszarze), uwarunkowania 

i problemy przestrzenne wybranego obszaru do rewitalizacji, logikę interwencji na wskazanym obszarze 

zdegradowanym, plany działań przestrzennych, gospodarczych i społecznych, za pomocą których będą 

realizowane cele rewitalizacji. 
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5.2. Obowiązujące obszary wyznaczone do rewitalizacji 

w ramach pierwotnego opracowania 

 

5.2.1. Miejskie 
 
 

OBSZAR A – TERENY MIEJSKIE 

• strefa rewitalizacji miejskich przestrzeni publicznych i mieszkaniowych 

 

• strefa rewitalizacji miejskich obszarów sportowo-rekreacyjnych:  

o podstrefa Stadion – Ogród 
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o podstrefa Zalew Kielce 

 

 

• strefa rewitalizacji „Karczówka”; zespół klasztorny na Karczówce, zgodnie z wpisem do rejestru 

zabytków, w obrębie granic władania 

 

• strefa rewitalizacji „Jagiellońska”; blok komunalny przy ul. Jagiellońskiej wraz ze związanym z nim 

terenem (działką) 
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5.2.2. Poprzemysłowe 
 

Kielce to jedyne miasto w Europie, posiadające w swoich granicach taką róŜnorodność formacji 

geologicznych, odsłaniających się na powierzchni terenu i w wyeksploatowanych kamieniołomach; stąd 

nazwa: „najpiękniejsze muzeum pod gołym niebem”. Budowa geologiczno-morfologiczna województwa 

kieleckiego sprawiła, Ŝe znaczna część osadów starszych od czwartorzędów odsłania się bezpośrednio 

na powierzchni lub występuje tylko pod niewielkim przykryciem nadkładu. Powstanie i historyczny rozwój, 

zarówno Miasta jak i całego regionu świętokrzyskiego związany był zawsze z praktycznym wykorzystaniem 

tych naturalnych bogactw kopalnianych. 

 

Obszar rewitalizacji obszarów po dawnych kamieniołomach określono w sposób następujący: 

1) Rezerwat Ślichowice – według granic rezerwatu Czarnockiego. 

2) Teren wokół Rezerwatu Kadzielnia ograniczony ulicami: J. Gagarina, Al. Legionów, Osobna, Pakosz, 

Krakowska. 

3) Teren wokół Rezerwatu Wietrznia ograniczony: od północy i wschodu granicą Rezerwatu,  

od południa ulicą Daleszycką, Wojska Polskiego, od zachodu ulicą ks. J. Poniatowskiego. 

 

Wielkość obszarów rewitalizacji terenów poprzemysłowych kamieniołomy wynosi 30 ha. 
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Dawne kamieniołomy objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji znajdują się niemal w centrum Kielc 

tworząc strukturę (równieŜ administracyjną) pod nazwą „Geopark - Kielce”, w skład którego wchodzą: 

• Rezerwat Wietrznia  

            Zasięg geograficzny obszaru Wietrznia 

 

 

• Kadzielnia 

                    Zasięg geograficzny obszaru Kadzielnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

52  
 

 

• Rezerwat Ślichowice  

       Zasięg geograficzny obszaru Ślichowice 

 

Podsumowując naleŜy stwierdzić, iŜ objęcie terenów dawnych kamieniołomów wspólnym zarządem 

w ramach „Geopark Kielce” stwarza wyjątkową szansę na prawidłowe, zgodne z polityką ekorozwoju 

i atrakcyjne zagospodarowanie pokopalnianych terenów Wietrzni, Kadzielni i Ślichowic. Ze względu na swoje 

unikalne w skali Europy wartości Geopark jest centrum geoedukacji dla regionu i poza jego granicami. 

 

5.2.3. Powojskowe 
 

Obszary powojskowe zostały wydzielone w ramach pierwotnego opracowania. Aktualizując 

dokument, nie wskazano innych obszarów oraz nie wprowadzono zmian w granicach nadal obowiązujących 

obszarów powojskowych. 

Strefa rewitalizacji terenów powojskowych w Kielcach obejmuje teren po dawnej jednostce 

wojskowej, a dokładniej kompleksu koszarowego Jednostki Wojskowej 3417, będącego obecnie częściowo 

w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji, a częściowo w zarządzie Miasta. 

 

Przejęcie przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach nieruchomości kompleksu koszarowego 

Jednostki Wojskowej 3417 nastąpiło na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kielc z dnia 24.05.2001 r.. 

Przedmiotowa decyzja stworzyła szansę na rozpoczęcie starań rewitalizowania tego obszaru (Obszar C: 

strefa Komendy Wojewódzkiej Policji i strefa Miasta Kielce), który bez tego przedsięwzięcia przeobraziłby się 

w strefę całkowicie zdegradowaną i zaburzałby wizerunek tego obszaru miasta z punktu widzenia 

krajobrazowego i rekreacyjnego. 
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Zatrzymanie degradacji terenu związane jest  równieŜ z ochroną środowiska, gdyŜ znajduje się 

on w obrębie Doliny Białogońskiej, na obszarze najwyŜszej ochrony (ONO) zbiornika GZWP Nr 417 (poziom 

wód dewońskich), który ma podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu w wodę pitną aglomeracji Kielc. 

Ze względu na specyfikę terenu konieczne jest podjęcie działań z słuŜących przygotowaniu terenu 

i adaptacji znajdujących się na nim budynków pod nowe funkcje usługowe, gospodarcze i społeczne. 

 

Obecnie teren ten nie jest w pełni wykorzystywany, następuje dekapitalizacja majątku, a co więcej 

wskazany jest równieŜ jako ognisko zanieczyszczenia gruntowo – wodnego (była stacja paliw, obiekty 

warsztatowe, myjnie, magazyny, parking). Wody podziemne i grunty zanieczyszczone są metalami azotu, 

metalami cięŜkimi, węglowodorami. Wielkość zanieczyszczenia i skala zagroŜenia kształtuje się odpowiednio 

na poziomie średnim i duŜym. 

 

Łączna kubatura obiektów wynosi 160103 m3, powierzchnia ogólna budynków 33902 m2, powierzchnia 

uŜytkowa 27116,8 m2. 

 

Biorąc pod uwagę potencjalną wielofunkcyjność opisywanego obszaru, bardzo atrakcyjną lokalizację 

(połoŜenie w lesie na terenie Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego) i bezpośrednie sąsiedztwo 

rewitalizowanego obszaru sportowo – rekreacyjnego Stadion – Ogród, zdecydowano się włączyć ten obszar 

do zakresu Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Sukcesywnie, od daty przejęcia nieruchomości w ramach posiadanych środków opracowano dokumentację 

projektową oraz dokonano przebudowy i modernizacji niektórych budynków powojskowych. Komenda 

Wojewódzka Policji w Kielcach wykonała szereg prac inwestycyjnych w celu zrewitalizowania przejętego 

terenu, z czego między innymi naleŜy wymienić: remont kapitalny budynku koszarowego nr 93 

dla Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, likwidacja centralnej kotłowni na paliwo stałe 

(miałowo-węglowej), w której miejsce wybudowano sześć lokalnych kotłowni gazowych wraz z siecią 

gazową, remont budynków magazynowych, przebudowa i rozbudowa stacji diagnostycznej w pełni 

uwzględniającej wymogi ochrony środowiska (odprowadzenie ścieków technologicznych poprzez separatory 

i odstojniki). Obecnie w trakcie realizacji jest dwustanowiskowa automatyczna myjnia samochodowa, 

z której wody ściekowe włączone są w obieg zamknięty.  

 

Obszar rewitalizacji terenów powojskowych wyznaczono według map terenu dawnej Jednostki Wojskowej.  

Łączna wielkość terenu rewitalizacji: 61,99 ha, w tym teren Urzędu Miasta 13,78 ha 

 

Zasięg geograficzny: 

• strefy rewitalizacji terenów powojskowych naleŜących do Miasta Kielce 

• oraz strefy rewitalizacji terenów powojskowych naleŜących do Komendy Wojewódzkiej Policji 



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

54  
 

 

 

 

5.3. Okres programowania 
 

W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Kielc odnoszącego się do zdegradowanych obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych wyróŜniono jeden okres programowania środków: 2014-2020. 

Program ma charakter strategiczno-operacyjny, a zatem naleŜy przyjąć, Ŝe rok 2020 wyznacza okres 

obowiązywania zapisów Programu głównie w zakresie: załoŜonych celów rewitalizacji na wskazanych 

obszarach, zakresu interwencji oraz priorytetowych typów projektów. 

Podstawową przesłanką do wyboru okresu programowania LPR był okres realizacji Strategii Rozwoju 

Kielc przewidzianej na lata 2004-2020, aktualizowany w 2016 r. na 2007-2020. Okres realizacji projektów 

finansowych z funduszy strukturalnych odbędzie się w latach 2014-2020. 
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5.4. Aktualizacja zasięgu terytorialnego rewitalizowanych 
obszarów i ich diagnoza 

 
 

Scharakteryzowane poniŜej obszary uzupełniają wskazane do rewitalizacji w ramach 

dokumentu pierwotnego. Obszary wyznaczone w dwóch opracowaniach mają charakter 

obowiązujący. 

 
 

5.4.1. Obszary miejskie   

 

Kryteria, które wzięto pod uwagę przy wskazaniu obszarów zdegradowanych miejskich 

do rewitalizacji, mają charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. 

 

Analiza ilościowa 

Przeprowadzono szeroką analizę danych statystycznych, z uŜyciem 9 głównych wskaźników 

badających istotne problemy o charakterze społeczno-gospodarczym. Większość wskaźników skupia kilka 

podwskaźników, co sprawia, Ŝe analiza sytuacji mierzona jest przez pryzmat 32 podkryteriów. Zagadnienie 

przestrzenno-środowiskowe zostały ocenione za pomocą analizy jakościowej. 

 

Kryteria wraz z podkryteriami oraz wagami (100): 

• Poziom migracji wewnętrznych [wskaźnik W1 (11)] – mierzone przez saldo migracji 

wewnętrznej 

• Sytuacja demograficzna [wskaźnik W2, (11)] – mierzone przez 

o Udział osób w wieku przedprodukcyjnym [wskaźnik W2a (1,5)] 

o Udział osób w wieku produkcyjnym [wskaźnik W2b (1,5)] 

o Udział osób w wieku poprodukcyjnym [wskaźnik W2c (1,5)] 

o Wskaźnik obciąŜenia demograficznego [wskaźnik W2d (2,5)] 

o Przyrost naturalny i liczba Ŝywych urodzeń [wskaźnik W2e (2)] 

o Liczbę zgonów w roku na 1000 mieszkańców [wskaźnik W2f (2)] 

• Gęstość zabudowy mieszkaniowej [wskaźnik W3 (11)] – mierzone przez 

o Gęstość zaludnienia [wskaźnik W3a (3)] 
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o Liczbę osób na lokal mieszkalny [wskaźnik W3b (2)] 

o Udział mieszkań w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych [wskaźnik W3c (1)] 

o Udział domów jednorodzinnych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych [wskaźnik W3d (1)] 

o Liczbę osób mieszkających w mieszkaniach na 1000 mieszkańców [wskaźnik W3e (2)]  

o Liczbę osób mieszkających w domach na 1000 mieszkańców [wskaźnik W3f (2)] 

• Poziom ubóstwa i wykluczenia [wskaźnik W4 (11)] – mierzone przez 

o Liczbę osób korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców [wskaźnik W4a (4)] 

o Sumę wypłaconych świadczeń przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na mieszkańca 

[wskaźnik W4b (3,5)] 

o Udział osób pobierających świadczenia oraz zasiłki w ogólnej liczbie ludności [wskaźnik 

W4c (3,5)] 

• Poziom i struktura bezrobocia [wskaźnik W5 (11)] – mierzone przez 

o Stopę bezrobocia [wskaźnik W5a (3)] 

o Udział osób pozostających bez pracy przez okres od 12 miesięcy do 5 lat w ogólnej liczbie 

osób produkcyjnych [wskaźnik W5b (3,5)] 

o Udział osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych [wskaźnik W5c (1,5)] 

o Udział osób bezrobotnych w wieku 18-24 w ogólnej liczbie bezrobotnych [wskaźnik 

W5d (1)] 

o Udział osób bezrobotnych w wieku 18-24 w ogólnej liczbie ludności w tym wieku [wskaźnik 

W5e (1)] 

o Udział osób z wykształceniem wyŜszym w ogólnej liczbie bezrobotnych [wskaźnik W5f (1)] 

• Poziom przedsiębiorczości [11] (wskaźnik W6) – mierzone przez 

o Wskaźnik przedsiębiorczości na 100 mieszkańców [wskaźnik W6a (4)] 

o Liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w ciągu roku na 1000 mieszkańców 

[wskaźnik W6b (3,5)] 

o Liczbę podmiotów gospodarczych zlikwidowanych w ciągu roku na 1000 mieszkańców 

[wskaźnik W6c (3,5)] 

• Powierzchnia zieleni (tereny potencjalnie rekreacyjne) [wskaźnik W7 (11)] – mierzone przez 

powierzchnię zieleni (terenów potencjalnie rekreacyjnych) na 1000 mieszkańców 

• Poziom przemocy w rodzinie [wskaźnik W8 (11)] – mierzone przez przemoc w rodzinie na 1000 

mieszkańców 

• Poziom pozostałych wskaźników [wskaźnik W9 (12)] – mierzone przez 



Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 
 

 

   

 

 57 
 

o Udział mieszkańców z polskim obywatelstwem [wskaźnik W9a (1)] 

o Udział osób samotnie mieszkających [w wieku emerytalnym) w ogólnej liczbie mieszkańców 

[wskaźnik W9b (6,5)] 

o Wskaźniki dotyczące transportu [wskaźnik W9c (4,5)] 

� Liczbę pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców [wskaźnik 

W9c1 (3,5)] 

� Gęstość ścieŜek rowerowych [wskaźnik W9c2 (0,5)] 

� Długość ścieŜek rowerowych na 1000 mieszkańców [wskaźnik W9c3 (0,5)] 

 

Dla wskazania obszaru do rewitalizacji wszystkie powyŜsze wskaźniki zostały wystandaryzowane. Polegało 

to na odjęciu średniej wartości dla wszystkich obszarów od nominalnej wartości wskaźnika dla danego 

obszaru oraz podzieleniu przez odchylenie standardowe populacji. Efektem tej procedury jest moŜliwość 

logicznej interpretacji oraz dodawania wskaźników, poniewaŜ wszystkie wskaźniki mają rozkład 

charakteryzujący się jednakową średnią (zero), jak i odchyleniem standardowym populacji (do jeden). 

 

  Analiza jakościowa: 

Analiza jakościowa odnosząca się głównie do zagadnień przestrzenno-środowiskowych oparta 

została o wskaźnik urbanistyczny W10, który podzielony został na 7 podwskaźników. Analizę wykonali 

eksperci z zakresu planowania przestrzennego, którzy podczas wizji terenowej dokonali oceny obszarów 

Kielc pod kątem następujących podkryteriów: 

• Stan infrastruktury technicznej [wskaźnik W10a (6)] – ocena infrastruktury technicznej 

(oznakowania, systemy oświetleniowe, instalacje elektryczne, występowanie hydrantów, 

odprowadzanie wód opadowych i in.) i budynków (elewacje – pokrycie, okna i in.) – w zaleŜności od 

zastanych w przestrzeni obiektów. 

o Ocena: 1 (słaby), 2 (średni), 3 (dobry), 4 (b. dobry) 

• Stan infrastruktury transportowej: [wskaźnik W10b (6)] – ocena infrastruktury transportowej 

(stan ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, układów drogowych, separacja ciągów, dostępność 

miejsc parkingowych, ekrany akustyczne) – w zaleŜności od zastanych w przestrzeni obiektów. 

o Ocena: 1 (słaby), 2 (średni), 3 (dobry), 4 (b. dobry) 

• Poziom występowania elementów małej architektury: [wskaźnik W10c (3)] – stopień 

wypełnienia przestrzeni drobnymi elementami, podnoszącymi walory uŜytkowe i estetyczne danego 

obszaru (ławki, stojaki rowerowe, rzeźby, fontanny, pomniki, kwietniki, donice, stoły, place zabaw, 

tablice i in.) – w zaleŜności od zastanych w przestrzeni obiektów. 

o Ocena: 0 (brak elementów małej architektury), 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki) 
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• Poziom występowania elementów zdegradowanych: [wskaźnik W10d (6)] – identyfikacja 

zniszczonych obiektów/instalacji, dysfunkcyjnych w danym obszarze (budynki i budowle w ruinie, 

zdekapitalizowane pustostany, zdegradowanie powierzchnie zieleni miejskiej, zniszczone instalacje 

techniczne, występowanie dysfunkcyjnych nieuŜytków miejskich i in.) – w zaleŜności od zastanych  

w przestrzeni obiektów. 

o Ocena: 0 (wysoki), 1 (średni), 2 (niski), 3 (brak elementów zdegradowanych) 

• Stan przestrzeni publicznych: [wskaźnik W10e (6)] – występowanie i stan zorganizowanych 

przestrzeni wolnych, otwartych, dostępnych dla kaŜdego mieszkańca („uŜytkownika” miasta),                  

w których realizowana jest aktywność społeczna, turystyczna, rekreacyjna, kulturowa i in. (place, 

parki, targowiska, plaŜe, bulwary, skate parki, boiska itp.) – w odniesieniu do charakteru                         

i zagospodarowania danego obszaru. 

o Ocena: 0 (brak przestrzeni publicznych), 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki) 

• Walory estetyczne: [wskaźnik W10f (3)] – ocena podstawowych składowych kompozycji 

urbanistycznej (osiowość, symetria, barwa, podłoga i in.) oraz architektury obiektów wypełniających 

dany obszar (jakość, spójność, występowanie obiektów architektury współczesnej, występowanie 

zabytków) – ocena fizjonomii obszaru i jej percepcji. 

o Ocena: 1 (niskie), 2 (średnie), 3 (wysokie) 

• Funkcjonalność: [wskaźnik W10g (3)] – ocena wybranych aspektów funkcjonalnych (dostępność 

dla osób niepełnosprawnych i starszych, stopień nasycenia obiektami usługowymi i handlowymi) – 

w odniesieniu do charakteru i zagospodarowania danego obszaru. 

o Ocena: 1 (słaba), 2 (średnia), 3 (dobra), 4 (b. dobra) 

 

Dla wskazania obszaru do rewitalizacji wszystkie powyŜsze wskaźniki zostały wystandaryzowane. Polegało 

to na odjęciu średniej wartości dla wszystkich obszarów od nominalnej wartości wskaźnika dla danego 

obszaru oraz podzieleniu przez odchylenie standardowe populacji. Efektem tej procedury jest moŜliwość 

logicznej interpretacji oraz dodawania wskaźników, poniewaŜ wszystkie wskaźniki mają rozkład 

charakteryzujący się jednakową średnią (zero), jak i odchyleniem standardowym populacji  (do jeden). 

 

Wystandaryzowane składniki pozwoliły utworzyć indeks zbiorczy (wskaźnik sumaryczny): 

Wskaźnik (waga) 

Analiza ilościowa (100) 
Analiza 

jakościowa 
(33) 

W1 (11) W2 (11) W3 (11) W4 (11) W5 (11) W6 (11) W7 (11) W8 (11) W9 (12) W10 (33) 

-W1 (11) 

-W2a (1,5) 

-W2b (1,5) 

+W2c (1,5) 

+W2d (2,5) 

+W3a (3) 

+W3b (2) 

+W3c (1) 

-W3d (1) 

+W4a (4) 

+W4b (3,5) 

+W4c (3,5) 

+W5a (3) 

+W5b (3,5) 

+W5c (1,5) 

+W5d (1) 

-W6a (4) 

-W6b (3,5) 

+W6c (3,5) 

-W7 (11) +W8 (11) 

-W9a (1) 

+W9b (6,5) 

+W9c1 (3,5) 

-W9c2 (0,5) 

+W10a (6) 

+W10b (6) 

+W10c (3) 

+W10d (6) 
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-W2e (2) 

+W2f (2) 

-W3e (2) 

+W3f (2) 

+W5e (1) 

+W5f (1) 

-W9c3 (0,5) +W10e (6) 

+W10f (3) 

+W10g (3) 

 

Uwagi metodologiczne:  

Obszary, których nazwy umieszczone są w komórkach o szarym tle – są obszarami o charakterze 

osiedlowym. 

W tabeli ukazano wartości liczbowe wskaźnika, natomiast na mapie zaprezentowano poziom nasycenia: 

• Kolorem czerwonym oznaczono obszary o najwyŜszym poziomie nasycenia problemem mierzonym 

przez wskaźnik, dla których wartości wskaźnika odchylały się powyŜej odchylenia standardowego 

populacji po stronie wartości dodatnich 

• Kolorem pomarańczowym obszary o wysokim poziomie nasycenia problemem mierzonym przez 

wskaźnik, dla których wartości mieszczą się w przedziale od połowy wartości odchylenia 

standardowego populacji do jego pełnej wartości po stronie dodatnich wartości 

• Kolorem Ŝółtym obszary o stopniu nasycenia problemem mierzonym przez wskaźnik powyŜej 

średniej dla miasta, dla których notowane były wartości powyŜej 0, ale do połowy wartości 

odchylenia standardowego populacji 

• 0 rozumiane jest jako wartość średnia dla Kielc 

• Kolorem bladozielonym o poziomie nasycenia problemem mierzonym przez wskaźnik poniŜej 

średniej dla miasta, dla których przedział wartości analogicznie ograniczają wartości ujemne 

do połowy wartości odchylenia standardowego populacji 

• Kolorem zielonym obszary o relatywnie dobrej sytuacji, dla których przedział stanowi połowa oraz 

pełna wartość odchylenia standardowego populacji po stronie wartości ujemnych 

• Kolorem ciemnozielonym obszary o relatywnie bardzo dobrej sytuacji, dla których notowane 

wartości są poniŜej wartości odchylenia standardowego populacji dla ujemnych wartości. 

Oczywiście nie dla kaŜdego wskaźnika występują wszystkie kolory, wartości skrajne lub pośrednie mogą 

po przeliczeniu nie wystąpić. 

 

Zestawienie wyników analizy ilościowej oraz jakościowej pozwoli na wyznaczenie obszarów do rewitalizacji. 

 

5.4.1.1 Poziom migracji wewnętrznych (W1) 

Poziom migracji wewnętrznych wyznaczony został saldem migracji wewnętrznej. Dane 
do poszczególnych obszarów ukazują tendencje zaludniania rejonów Kielc. Dodatnie saldo migracji 
zazwyczaj oznacza atrakcyjność miejsca zamieszkania, ale takŜe obecność terenów pod zaludnienie. Z kolei 
saldo migracji o charakterze ujemnym moŜe oznaczać wyprowadzki z danego obszaru przy jednoczesnym 
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braku napływów następców. Z uwagi na fakt, iŜ najczęściej migrują osoby w wieku produkcyjnym 
(ewentualnie z rodzinami) uszczuplają w ten sposób tę grupę na terenie, z którego wyjeŜdŜają. Długotrwała 
niezmienna tendencja o takim charakterze moŜe zaburzyć strukturę ludności na danym obszarze. Powstają 
wówczas tereny, na której Ŝyją w bardzo duŜej mierze wyłącznie ludzie starsi. Taka nierównomierność nie 
naleŜy do zjawisk poŜądanych. Znacznie korzystniejsza sytuacja występuje wówczas, gdy struktura ludności 
ma charakter względne równomierny we wszystkich obszarach, co pozwala na bardziej zrównowaŜony 
rozwój całego miasta. 

 

Tabela 25. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu migracji wewnętrznych 

Lp NAZWA OBSZARU W1 Lp NAZWA OBSZARU W1 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 21,52 74 Nowy Folwark -0,51 
80 Zgoda 16,03 2 Aleja Legionów -0,65 
1 1 Maja 13,43 7 Biesak -0,74 
43 Podkarczówka-Wielorodzinna 9,51 87 Łazy -0,74 
38 Osiedle Związkowiec 9,47 60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -0,75 
40 Piaski 9,11 6 Plac Moniuszki -1,07 
8 Osiedle Bocianek 8,13 69 Złodziejów -1,07 
36 Osiedle Świętokrzyskie 7,42 85 Ostra Górka -1,07 
14 Chęcińska 6,88 46 Sitkówka -1,10 
11 śelazna 6,77 20 Dąbrowa -1,64 
51 Centrum 6,77 25 Posłowicka -1,84 
82 Łódzka 6,37 81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -1,84 
75 Warszawska-Solidarności 6,10 3 Baranówek -1,86 
86 Politechnika 6,10 78 Zalesie -2,58 
50 Osiedle Ślichowice 5,86 19 Osiedle Dąbrowa -3,12 
49 Szydłówek Jednorodzinny 5,67 31 Osiedle Kochanowskiego -3,40 
76 Niewachlów 5,63 72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -4,14 
32 Osiedle Na Stoku 5,62 5 Białogon 1 -5,15 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 5,54 17 Czarnów Rządowy -5,90 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 5,48 13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 -7,10 
84 Osiedle Sady 2 5,48 65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 -7,88 
33 Osiedle Pod Dalnią 5,37 54 Tarnowska -8,04 
35 Osiedle Słoneczne Wzgórze 5,28 70 Bukówka -11,63 
71 Wietrznia 5,27 4 Bernardyńska-Diamentowa -12,67 
47 Szydłówek 4,98 23 Karczówka -13,39 
18 Czarnów Wielorodzinny 4,87 62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -19,74 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 4,72 58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -22,83 
30 Osiedle Jagiellońskie 4,54 44 Psie Górki -25,45 
28 Osiedle Barwinek 4,13 48 Szydłówek Górny -31,03 
29 Osiedle Czarnockiego 4,04 79 Zalew Kielecki -62,45 
10 Cegielnia 3,92 
21 Gruchawka 3,92 
41 Piekoszowska-Łąkowa 3,92 
53 Świętokrzyska-Radomska 3,92 
61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 3,92 
63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 3,92 
37 Osiedle Uroczysko 3,72 
22 Herby-Głęboczka 3,48 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 3,31 
26 Dyminy 2,61 
77 Zagórska-Pomorska 2,02 
16 Czarnów Jednorodzinny 2 1,71 
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9 Bór 1,52 
39 Pakosz 1,31 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna 0,97 
73 Zagórze 0,94 
24 Krakowska-Ogrodowa 0,22 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Analizując wystandaryzowany wskaźnik migracji wewnętrznych dla poszczególnych obszarów Kielc 
wyraźnie widoczne są obszary, które kielczanie opuszczają. W pierwszej kolejności są to tereny 
przemysłowo-usługowe 6 oraz centralne okolice miasta – Zgoda i 1 Maja. W dalszej kolejności wyludnieniu 
ulegają obszary północne Kielc, w tym połoŜone tam osiedla mieszkaniowe. Coraz częściej ludzie 
wyprowadzają się równieŜ z Centrum. Ubywa takŜe mieszkańców w większości rejonów połoŜonych               
w pobliŜu drogi krajowej o numerze 74 przecinającej północną część miasta. Tereny, z których ludność 
odpływa do innych rejonów z reguły na minus wyróŜniają się na tle miasta pod względem struktury 
zabudowy mieszkaniowej (w zdecydowanej większości przybiera tam ona formę wielorodzinną) i, co się              
z tym wiąŜe, wysoką gęstością zaludnienia. Z kolei pośród obszarów, które najbardziej skorzystały w 
procesie migracji wewnętrznej z reguły większą część stanowi zabudowa jednorodzinna, o niskiej gęstości 
zaludnienia. Często wskazuje to pośrednio na jeszcze niepełne wykorzystanie terenu pod cele 
mieszkaniowe. Istnieje więc dopływ ludzi młodych, którzy często osiedlając się budują własne domy. 
Podnoszą w ten sposób standard Ŝycia rodziny, tym samym wskaźniki komfortu mieszkalnictwa, u których 
widać pewną korelację z migracjami kielczan. Napływająca ludność nie boryka się z problemami natury 
ekonomicznej, co odbija się na wskaźnikach poziomu i struktury bezrobocia oraz poziomu ubóstwa dla 
całego obszaru. Tereny te nierzadko bywają atrakcyjne pod względem ilości terenów rekreacyjnych, bądź 
połoŜone są w ich niedalekim pobliŜu (lasy, parki, wody). Wybierane rejony Kielc w niewielkim stopniu 
zamieszkują osoby w wieku poprodukcyjnym, bardzo niski jest teŜ udział samotnych emerytów. Kierunek 
migracji pokazuje więc, Ŝe regiony zaludniane są często poprzez zasiedlenie nowych terenów. Warto 
równieŜ dodać, Ŝe najczęściej wybierane obszary są, zgodnie ze wskaźnikiem sumarycznym, jednocześnie 
najmniej problematycznymi. 

 Wskaźnik poziomu migracji wewnętrznych w poszczególnych obszarach Kielc zaprezentowany został 
na mapie poniŜej. 
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5.4.1.2  Sytuacja demograficzna (W2) 

Sytuacja demograficzna mierzona jest za pomocą: udziału osób w wieku przedprodukcyjnym 
(wskaźnik W2a), produkcyjnym (wskaźnik W2b) i poprodukcyjnym (wskaźnik W2c) oraz wskaźnika 
obciąŜenia demograficznego (wskaźnik W2d), pod uwagę brany jest takŜe poziom przyrostu naturalnego             
i liczba Ŝywych urodzeń (wskaźnik W2e) oraz liczba zgonów w roku na 1000 mieszkańców (wskaźnik W2f). 
Tak skonstruowany wskaźnik pozwala stwierdzić natęŜenie problemów związanych z demografią. 

Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym ukazuje pole do interwencji związanej z aktywizacją 
społeczną osób nieczynnych juŜ zawodowo (emerytów), ludzi starszych. Rejony z duŜym udziałem takiej 
ludności zazwyczaj charakteryzują się słabszym, mniej dynamicznym rozwojem. Stan materialny osób 
starszych jest statystycznie niŜszy, czego obrazem moŜe być znacznie ograniczony poziom inwestycji                
w infrastrukturę mieszkaniową. Osoby takie z reguły wykazują się gorszym stanem zdrowia. Pojawia się 
więc potrzeba wyŜszych nakładów na ten cel. Poziom ochrony zdrowia oraz odsetek ludzi starszych 
pośrednio wskazuje liczba zgonów na 1000 mieszkańców. Wysoki procentowy udział ludności 
poprodukcyjnej moŜe wskazywać rejony, które młodzi ludzie opuszczają z powodu nieatrakcyjności danego 
obszaru jako miejsca zamieszkania. O nieatrakcyjności rejonu moŜe takŜe świadczyć niski udział osób               
w wieku przedprodukcyjnym oraz mały przyrost naturalny. WyŜsze bowiem wskaźniki będą 
charakterystyczne dla rejonów, w których ludzie młodzi zakładają rodziny. Często wiąŜe się to                          
z inwestycjami w mieszkaniową infrastrukturę (remont, rozbudowa, kupno nowego lokum). Osoby w wieku 
produkcyjnym, a więc teoretycznie zdolne do generowania dochodów z zarobkowej pracy utrzymują ludność 
nieprodukcyjną (np. dzieci czy emerytów), która nie utrzymuje się jeszcze/juŜ z pracy własnej. Stosunek ten 
obrazuje wskaźnik obciąŜenia demograficznego. Relatywnie wyŜszy odsetek osób produkcyjnych jest 
zjawiskiem pozytywnym. Osoby w takim wieku stanowią zasób ludzki w gospodarce, który jest elementem 
wpływającym na rozwój. 

 

Tabela 26. Wystandaryzowany wskaźnik sytuacji demograficznej 

Lp NAZWA OBSZARU W2 Lp NAZWA OBSZARU W2 

65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 34,86 34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa -0,29 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 19,10 71 Wietrznia -0,81 
84 Osiedle Sady 2 15,86 26 Dyminy -0,98 
2 Aleja Legionów 15,61 53 Świętokrzyska-Radomska -1,03 
77 Zagórska-Pomorska 11,62 5 Białogon 1 -1,06 
30 Osiedle Jagiellońskie 10,16 72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -1,27 
81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 9,68 9 Bór -1,30 
47 Szydłówek 8,84 1 1 Maja -1,49 
11 śelazna 8,48 15 Czarnów Jednorodzinny 1 -1,69 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 8,37 43 Podkarczówka-Wielorodzinna -1,80 
8 Osiedle Bocianek 8,29 38 Osiedle Związkowiec -1,82 
6 Plac Moniuszki 7,96 74 Nowy Folwark -2,43 
49 Szydłówek Jednorodzinny 7,73 78 Zalesie -2,50 
24 Krakowska-Ogrodowa 7,42 63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -2,86 
14 Chęcińska 6,92 73 Zagórze -3,11 
29 Osiedle Czarnockiego 6,29 25 Posłowicka -3,42 
7 Biesak 6,28 86 Politechnika -3,71 
80 Zgoda 5,31 22 Herby-Głęboczka -3,93 
54 Tarnowska 4,68 4 Bernardyńska-Diamentowa -4,01 
18 Czarnów Wielorodzinny 4,54 17 Czarnów Rządowy -4,08 
51 Centrum 4,35 76 Niewachlów -4,15 
16 Czarnów Jednorodzinny 2 3,92 69 Złodziejów -4,22 
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41 Piekoszowska-Łąkowa 3,02 61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 -4,27 
44 Psie Górki 2,50 85 Ostra Górka -4,80 
3 Baranówek 2,42 35 Osiedle Słoneczne Wzgórze -5,60 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna 1,89 36 Osiedle Świętokrzyskie -5,97 
20 Dąbrowa 1,64 13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 -6,76 
46 Sitkówka 1,26 10 Cegielnia -7,32 
21 Gruchawka 1,04 79 Zalew Kielecki -7,37 
70 Bukówka 1,03 87 Łazy -7,61 
37 Osiedle Uroczysko 0,96 28 Osiedle Barwinek -8,37 
82 Łódzka 0,84 31 Osiedle Kochanowskiego -9,27 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 0,79 40 Piaski -9,35 
75 Warszawska-Solidarności 0,67 32 Osiedle Na Stoku -10,04 
23 Karczówka 0,61 19 Osiedle Dąbrowa -10,60 
39 Pakosz 0,26 48 Szydłówek Górny -10,71 

 

33 Osiedle Pod Dalnią -12,80 
50 Osiedle Ślichowice -14,00 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -15,91 
62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -16,13 
60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -16,31 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Nie trudno zauwaŜyć, Ŝe obszarami o najbardziej niekorzystnej sytuacji demograficznej 
są w ogromnej większości tereny połoŜone w pobliŜu centrum miasta o charakterze przemysłowo 
– usługowym (7, 11 i 6) lub leŜącym nieopodal (śelazna) oraz osiedlowym (Osiedle Zagórska Północ 
i Zagórska Południe, część Osiedla Sady, Aleja Legionów, Zagórska – Pomorska, Osiedle Jagiellońskie, 
Szydłówek). Są to z reguły tereny zurbanizowane od dawna, a gros mieszkańców stanowią osoby zbliŜające 
się do wieku poprodukcyjnego lub ludzie starsi, często mieszkający samotnie. Wpływa to poniekąd na niski 
wskaźnik liczby osób przypadających na mieszkanie. Mieszkańcy tych terenów zazwyczaj są nieco gorzej 
sytuowani ekonomicznie, co pośrednio potwierdza stosunkowo raczej niŜszy wskaźnik samochodów                    
w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Poza tym zazwyczaj wyŜszy jest tutaj poziom bezrobocia, a osób 
długotrwale bezrobotnych notuje się stosunkowo więcej niŜ w innych obszarach. Relatywnie mały udział            
w ogóle ludności mają tutaj osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym. Ujemny jest teŜ 
przyrost naturalny i liczba Ŝywych urodzeń. Wskazuje to na niski odsetek ludzi młodych, którzy ze swoimi 
rodzinami często wybierają mieszkanie poza miejscem wychowania, gdzie pozostali ich rodzice. Na 
potwierdzenie tej tezy warto dodać, Ŝe w większości na terenach o niekorzystnej sytuacji demograficznej 
obserwowane jest ujemne saldo migracji wewnętrznych. Patrząc na strukturę bezrobocia widoczny jest 
równieŜ niski odsetek osób w wieku 18-24 lat, jak i dobrze wykształconych. Wszystko to świadczy o 
trwającej od pewnego czasu tendencji wyludnieniowej części obszarów Kielc i wyprowadzaniu się ludzi 
młodych w inne rejony miasta. Warto równieŜ zauwaŜyć, Ŝe część obszarów o niekorzystnej sytuacji 
demograficznej charakteryzuje się korzystnym poziomem wskaźnika gęstości zabudowy mieszkaniowej. 
Są to często obszary o starszej zabudowie jednorodzinnej, jak Szydłówek jednorodzinny 
lub ze zróŜnicowaną formą zabudowy, w której stoją zarówno bloki mieszkalne, jak równieŜ domy. 
Co ciekawe, rejony o najkorzystniejszej sytuacji demograficznej charakteryzują się raczej niekorzystnym 
poziomem gęstości zabudowy mieszkaniowej, w którym lwią część stanowi zabudowa wielorodzinna. 
Wyjątkiem jest połoŜone pod lasem na obrzeŜach miasta Osiedle Dąbrowa, które istnieje stosunkowo 
krótko, w porównaniu z zabudową połoŜoną bliŜej centrum miasta. Dominuje tam zabudowa szeregowa 
oraz domy. Warty podkreślenia jest fakt, Ŝe mimo zróŜnicowania w liczbie osób przypadających na lokal 
mieszkalny – niski jest odsetek samotnie mieszkających emerytów. Bardzo duŜy odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym nie zawsze idzie jednak w parze z duŜym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym. Wysoki 
jest jednak poziom przyrostu naturalnego, co jednak nie zawsze rekompensuje często powstających 
ubytków wynikających z migracji odpływowej z tych terenów. 

Wskaźnik sytuacji demograficznej w poszczególnych jednostkach statystycznych został szczegółowo 
zaprezentowany na poniŜszej mapie. 
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5.4.1.3.  Gęstość zabudowy mieszkaniowej (W3) 

Gęstość zabudowy mieszkaniowej mierzona jest za pomocą: gęstości zaludnienia (wskaźnik W3a) 
oraz przeciętnej liczby osób na lokal mieszkalny (wskaźnik W3b), jak równieŜ udziału mieszkań (wskaźnik 
W3c) i domów jednorodzinnych (wskaźnik W3d) w ogólnej puli lokali mieszkalnych oraz liczby osób tam 
mieszkających na 1000 mieszkańców (odpowiednio wskaźniki: W3e dla mieszkań i W3f dla domów 
jednorodzinnych). 

Wskaźnik gęstości zaludnienia ukazuje ile osób mieszka w przeliczeniu na 1 km2 danego obszaru. 
Wartość ta z jednej strony moŜe wskazywać na poziom zabudowania terenu (biorąc pod uwagę obszary 
mieszkalne), a pośrednio świadczy równieŜ o rodzaju zabudowy. Mając na uwadze wielkość powierzchni 
badanych obszarów oraz ograniczoną szybkość zasiedlania nowych terenów – naleŜy uznać, Ŝe proces ten 
jest rozłoŜony w czasie i następuje stopniowo. Wysoki wskaźnik gęstości zaludnienia wskazuje więc na 
długotrwały czas rozbudowy. Pozwala to stwierdzić, Ŝe pierwsze budynki, ze względu na wiek mogły obniŜyć 
swoją wartość. Nie jest to zawsze występująca zaleŜność, jednak korelacja taka jest zauwaŜalna. Ponadto, 
im wskaźnik ten jest wyŜszy, tym bardziej wskazuje to na wielorodzinną zabudowę (np. kamienice lub 
bloki). Zakłada się, Ŝe komfort mieszkalnictwa wyŜszy jest w domach jednorodzinnych, aniŜeli mieszkaniach, 
za czym przemawia statystyczna wielkość powierzchni mieszkalnej w tych rodzajach zabudowy. Zatem im 
udział domów w ogólnej puli mieszkań jest wyŜszy i korzysta z niego większy odsetek ludności – tym 
komfort teoretycznie stoi na wyŜszym poziomie. Istotnym wskaźnikiem jest takŜe liczba osób 
przypadających na jedno mieszkanie, która im jest mniejsza – tym teoretycznie powoduje wzrostu komfortu 
mieszkania. 

 

Tabela 27. Wystandaryzowany wskaźnik gęstości zabudowy mieszkaniowej 

Lp NAZWA OBSZARU W3 Lp NAZWA OBSZARU W3 

18 Czarnów Wielorodzinny 12,95 15 Czarnów Jednorodzinny 1 -0,81 
31 Osiedle Kochanowskiego 12,33 24 Krakowska-Ogrodowa -1,26 
38 Osiedle Związkowiec 12,27 76 Niewachlów -1,88 
32 Osiedle Na Stoku 11,28 63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -2,37 
33 Osiedle Pod Dalnią 11,23 64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 -2,73 
47 Szydłówek 11,18 17 Czarnów Rządowy -2,76 
36 Osiedle Świętokrzyskie 10,12 5 Białogon 1 -3,49 
35 Osiedle Słoneczne Wzgórze 9,93 13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 -3,76 
43 Podkarczówka-Wielorodzinna 9,73 3 Baranówek -4,11 
8 Osiedle Bocianek 9,67 9 Bór -4,37 
37 Osiedle Uroczysko 9,62 54 Tarnowska -4,39 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 9,58 23 Karczówka -4,59 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 9,32 61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 -4,85 
14 Chęcińska 8,72 87 Łazy -4,90 
30 Osiedle Jagiellońskie 8,51 10 Cegielnia -5,06 
50 Osiedle Ślichowice 8,33 21 Gruchawka -5,18 
84 Osiedle Sady 2 8,15 39 Pakosz -5,33 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 6,91 82 Łódzka -5,33 
29 Osiedle Czarnockiego 6,67 81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -5,64 
11 śelazna 6,10 86 Politechnika -5,75 
28 Osiedle Barwinek 5,95 16 Czarnów Jednorodzinny 2 -5,83 
62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 4,93 25 Posłowicka -5,83 
51 Centrum 4,91 26 Dyminy -5,90 
2 Aleja Legionów 4,87 79 Zalew Kielecki -6,21 
75 Warszawska-Solidarności 4,62 69 Złodziejów -6,23 
6 Plac Moniuszki 3,02 85 Ostra Górka -6,30 
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22 Herby-Głęboczka 2,60 71 Wietrznia -6,31 
80 Zgoda 2,19 7 Biesak -6,53 
65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 1,83 74 Nowy Folwark -6,68 
40 Piaski 1,40 73 Zagórze -6,78 
41 Piekoszowska-Łąkowa 1,32 4 Bernardyńska-Diamentowa -7,00 
1 1 Maja 1,31 46 Sitkówka -7,43 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 1,26 78 Zalesie -7,47 
60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 1,20 44 Psie Górki -8,02 
72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 0,99 77 Zagórska-Pomorska -8,75 
48 Szydłówek Górny 0,95 20 Dąbrowa -8,81 

 

42 Podkarczówka-Jednorodzinna -8,84 
49 Szydłówek Jednorodzinny -8,92 
53 Świętokrzyska-Radomska -9,05 
70 Bukówka -9,83 
19 Osiedle Dąbrowa -10,63 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Wśród obszarów o najmniej korzystnej gęstości zabudowy mieszkaniowej zdecydowanie dominują 
tereny osiedli wielorodzinnych oraz w sposób zwarty zabudowane rejony miejskiego centrum. Z reguły są to 
obszary, z których ludzie się wyprowadzają, na co wskazuje wskaźnik migracji wewnętrznej. PoniŜej średniej 
kształtuje się takŜe liczba osób przypadająca na lokal mieszkalny, co moŜe być efektem opuszczania 
mieszkań przez ludzi młodych w celu załoŜenia rodziny lub zapewnienia jej lepszych warunków. Ogólna 
sytuacja jest w większej części dla tych obszarów niekorzystna, aczkolwiek są obszary, w których wskaźnik 
sumaryczny wskazuje wartości korzystne. Są to osiedla połoŜone dalej od centrum, a więc równieŜ 
przynajmniej częściowo nowsze. Po części z tego właśnie wynika bardzo zróŜnicowana sytuacja 
demograficzna na tych terenach (od bardzo korzystnej, po bardzo niekorzystną). Choć na niemal całości 
wyraźnie widoczny jest niski udział osób w wieku przedprodukcyjnym, to jednak przyrost naturalny 
przybiera poziomy dodatnie głównie w osiedlach dalej od centrum. W zbliŜony sposób kształtuje się 
nierównomierność wysokości udziału osób w wieku poprodukcyjnym oraz samotnie mieszkających 
emerytów. Potwierdza to tylko, Ŝe tereny mimo wielorodzinnego charakteru zabudowy są zróŜnicowane pod 
względem profilu mieszkańców i nowsze osiedla zamieszkiwane są częściej przez młodszych mieszkańców. 
Starsze z kolei charakteryzują się często większą liczbą osób w starszym wieku, większe jest tam nasilenie 
problemów, wyŜszy jest poziom bezrobocia oraz udział osób długotrwale bezrobotnych, częściej mają 
miejsce przypadki przemocy w rodzinie. NiezaleŜnie jednak od wymienionych róŜnic – niemal cały obszar 
boryka się z migracją odpływową, na czym korzystają obszary o innej strukturze zabudowy, nowsze, 
nierzadko dalej od centralnych partii miasta. Obszary o korzystniejszym poziomie wskaźnika poziomu 
gęstości zabudowy mieszkaniowej mają liczniejsze gospodarstwa domowe, co wskazuje na obecność rodzin           
z dziećmi. NiŜsza jest za to gęstość zaludnienia, co po części wynika z rodzaju zabudowy, ale takŜe z jeszcze 
niepełnego zaludnienia terenu, które prawdopodobnie nastąpi w przyszłości. Obszary te są teŜ częściej 
wybierane jako nowe miejsce zamieszkania, co moŜe wskazywać na ich postępującą rozbudowę. 

Wskaźnik gęstości zabudowy mieszkaniowej w poszczególnych jednostkach statystycznych został 
szczegółowo zaprezentowany na mapie poniŜej. 
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5.4.1.4.  Poziom ubóstwa i wykluczenia (W4) 

Poziom ubóstwa i wykluczenia mierzony jest za pomocą: liczby osób korzystających z pomocy 
społecznej na 1000 mieszkańców (wskaźnik W4a), sumy wypłaconych świadczeń przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie na mieszkańca (wskaźnik W4b) i udział osób pobierających świadczenia oraz zasiłkimw 
ogólnej liczbie ludności (wskaźnik W4c). 

Ubóstwo i wykluczenie to bardzo powaŜne problemy o charakterze społecznym. Niskie dochody nie 
pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb świadczą o ubóstwie. Rodziny, w których dochód              
na osobę nie przekracza odpowiednich kwot, uprawnione są do pobierania zasiłków (zgodnie z Ustawą             
o pomocy publicznej). Przyczyną tego moŜe być np. duŜa liczba osób w rodzinie lub brak pracy. Skutkiem 
natomiast jest wykluczenie rodziny, której samodzielnie nie stać na godne Ŝycie. W rodzinach takich częściej 
pojawiają się patologie, niŜ w rodzinach w pełni funkcjonalnych, mogących zagwarantować sobie Ŝycie na 
wyŜszym od minimalnego poziomie. Przyczyny korzystania z pomocy społecznej prezentuje tabela 28. 

 

Tabela 28. Powody korzystania z pomocy społecznej według rejonów opiekuńczych MOPR 
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KSM 1 145 47,5% 26,7% 23,0% 19,8% 7,9% 0,5% 1,0% 0,8% 0,9% 0,8% 

Śródmieście 988 34,1% 39,5% 30,9% 19,8% 7,0% 1,0% 1,7% 2,6% 2,1% 0,6% 

Szydłówek 889 48,0% 31,8% 24,0% 33,0% 7,3% 0,3% 2,0% 1,5% 1,3% 2,0% 

Czarnów 881 51,4% 42,9% 35,3% 38,7% 10,1% 0,3% 6,0% 3,6% 1,6% 0,2% 

Os. Jagiellońskie 871 45,6% 42,5% 35,9% 29,7% 10,8% 1,5% 3,4% 2,5% 1,6% 1,3% 

Uroczysko 869 49,6% 33,3% 26,4% 37,7% 6,9% 0,8% 2,4% 1,4% 2,2% 1,3% 

Barwinek-Baranówek 837 45,6% 49,1% 33,9% 31,2% 10,4% 0,8% 1,0% 0,8% 3,7% 1,1% 

Białogon 775 43,0% 43,1% 30,1% 33,9% 6,6% 2,5% 4,1% 3,0% 0,9% 1,8% 

Herby 670 30,1% 46,9% 31,2% 19,9% 9,3% 0,6% 0,6% 2,8% 1,6% 2,2% 

Za Torami 643 31,4% 40,1% 28,9% 22,9% 4,2% 1,4% 1,7% 1,1% 1,2% 0,8% 

Os. Świętokrzyskie 540 44,6% 24,4% 28,9% 15,4% 10,7% 0,4% 2,0% 1,1% 3,3% 2,6% 

Dział Bezdomności 500 16,2% 45,2% 31,6% 16,4% 2,0% 42,2% 11,0% 4,2% 0,8% 0,2% 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach 

 

Analizując dane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (za rok 2012) naleŜy zauwaŜyć, 
Ŝe w znacznym stopniu są one toŜsame z danymi źródłowymi wykorzystanymi do analizy wskaźnikowej. 
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Niestety granice obszarów działania MOPR nie zawsze pokrywają się z granicami obszarów 
wykorzystywanych do szczegółowej analizy, co utrudnia, a niekiedy uniemoŜliwia ich prawidłową analizę. Do 
analizy wykorzystano więc dane starsze, równieŜ pochodzące z MOPR, jednak z podziałem na 87 obszarów. 
Dzięki temu zachowana została porównywalność poszczególnych problemów, gdyŜ wszystkie wskaźniki ich 
dotyczące opierają się na tym samym podziale przestrzennym Kielc. Niemniej jednak naleŜy przywołać w 
diagnozie stanu ubóstwa i wykluczenia dane dotyczące powodów korzystania z pomocy społecznej, których 
weryfikacja stanowi pogłębioną analizę wskaźnika poziomu ubóstwa i wykluczenia. Najczęstsze powody 
korzystania z pomocy społecznej, według liczby osób w rodzinach dotkniętych trudnościami, to długotrwała 
lub cięŜka choroba, ubóstwo oraz bezrobocie. PowaŜnym problemem jest równieŜ niepełnosprawność. 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych dotycząca rodzin niepełnych lub rodzin wielodzietnych 
dotyka mieszkańców Kielc juŜ duŜo w mniejszym stopniu niŜ podane wcześniej problemy, a w kaŜdym razie 
są to powody rzadziej wymieniane jako bezpośrednia przyczyna korzystania z pomocy, podobnie jak 
alkoholizm, czy teŜ trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego lub potrzeba 
ochrony macierzyństwa. Analizując strukturę powodów korzystania z pomocy społecznej według rejonów 
opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, moŜna zauwaŜyć róŜnice w rozmieszczeniu 
geograficznym problemów społecznych. 
 

Tabela 29. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu ubóstwa i wykluczenia 

Lp NAZWA OBSZARU W4 Lp NAZWA OBSZARU W4 

65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 40,05 54 Tarnowska -0,89 
53 Świętokrzyska-Radomska 24,37 11 śelazna -1,03 
62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 18,07 34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa -1,07 
61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 17,47 4 Bernardyńska-Diamentowa -1,90 
76 Niewachlów 17,41 31 Osiedle Kochanowskiego -1,91 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 17,08 41 Piekoszowska-Łąkowa -2,07 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 16,85 73 Zagórze -2,62 
60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 16,53 39 Pakosz -3,09 
7 Biesak 13,73 14 Chęcińska -3,90 
1 1 Maja 13,13 79 Zalew Kielecki -3,99 
9 Bór 11,69 84 Osiedle Sady 2 -4,27 
21 Gruchawka 9,12 68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe -4,33 
71 Wietrznia 9,02 70 Bukówka -4,49 
51 Centrum 8,25 3 Baranówek -4,84 
86 Politechnika 8,20 37 Osiedle Uroczysko -5,04 
18 Czarnów Wielorodzinny 7,78 58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -5,04 
10 Cegielnia 7,19 29 Osiedle Czarnockiego -5,12 
26 Dyminy 5,83 36 Osiedle Świętokrzyskie -5,59 
81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 5,60 85 Ostra Górka -5,61 
2 Aleja Legionów 5,27 38 Osiedle Związkowiec -5,63 
25 Posłowicka 5,14 6 Plac Moniuszki -5,69 
5 Białogon 1 4,83 74 Nowy Folwark -5,78 
17 Czarnów Rządowy 4,35 30 Osiedle Jagiellońskie -5,85 
46 Sitkówka 3,60 8 Osiedle Bocianek -6,60 
40 Piaski 3,21 35 Osiedle Słoneczne Wzgórze -6,71 
80 Zgoda 3,18 32 Osiedle Na Stoku -7,19 
13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 2,99 28 Osiedle Barwinek -7,75 
47 Szydłówek 2,99 24 Krakowska-Ogrodowa -8,38 
78 Zalesie 2,96 45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska -8,46 
22 Herby-Głęboczka 2,75 16 Czarnów Jednorodzinny 2 -8,47 
82 Łódzka 1,60 72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -8,60 
87 Łazy 1,54 43 Podkarczówka-Wielorodzinna -10,25 
20 Dąbrowa 0,63 63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -10,51 
23 Karczówka 0,01 50 Osiedle Ślichowice -11,97 
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33 Osiedle Pod Dalnią -12,02 
44 Psie Górki -12,48 
75 Warszawska-Solidarności -13,15 
49 Szydłówek Jednorodzinny -13,44 
69 Złodziejów -13,65 
77 Zagórska-Pomorska -13,74 
48 Szydłówek Górny -14,10 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna -16,76 
19 Osiedle Dąbrowa -18,43 

Źródło: Obliczenia własne  

 
 RozłoŜenie poziomu ubóstwa oraz wykluczenia koncentruje się głównie na terenach spełniających 
role przemysłowo – usługowe, bądź leŜących w pobliŜu takowych, jak równieŜ część rejonów naleŜących do 
centrum Kielc oraz obszary północnego – zachodu  miasta. Co jednak ciekawe – z reguły wskaźnik gęstości 
zabudowy mieszkaniowej nie jest tam niski, na co głównie wpływa niska gęstość zaludnienia. Jednak liczba 
osób przypadających na lokal mieszkalny jest często wysoka, co wskazuje na wyŜszy udział rodzin 
wielopokoleniowych lub wielodzietnych. Mimo niskiego przyrostu naturalnego często udział osób w wieku 
przedprodukcyjnym jest bowiem dość spory, ale w duŜej mierze jest to efekt niskiego udziału osób 
starszych. Są to tereny wyludniające się w procesie migracji wewnętrznej, ale równieŜ kurczące się 
ludnościowo ze względu na inne problemy. Mimo nie najwyŜszego udziału osób starszych w ogóle ludności – 
często wyŜsza jest liczba zgonów na 1000 mieszkańców. Prawdopodobnie jest to w pewnej mierze wynikiem 
szerzej obecnej patologii, która skraca Ŝycie zanim przekroczona zostanie granica między wiekiem 
produkcyjnym, a poprodukcyjnym. NiŜszy udział osób starszych w dotkniętych ubóstwem terenach moŜna 
równieŜ tłumaczyć gorszymi niŜszym poziomem Ŝycia spowodowanym słabością ekonomiczną. Pokrycie 
problemem ubóstwa jest jednak najbardziej zbliŜone do problemów związanych z bezrobociem, którego 
poziom jest tutaj wysoki, a udział długotrwałych bezrobotnych znaczny. Niski odsetek wśród ludności 
bez pracy jest osób z wyŜszym wykształceniem, co teoretycznie moŜe dowodzić, Ŝe osoby takie pracują, 
jednak bardziej prawdopodobna jest ich niska ogólna liczebność, bądź bardzo niski udział w strukturze 
wykształcenia ludności tych obszarów. Częściej niŜ, w innych rejonach miasta dochodzi tutaj do przemocy  
w rodzinie. Są to obszary, gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie kieruje najwięcej uwagi. Natomiast 
najlepiej sytuacja pod względem ubóstwa wypadają tereny osiedli. Nie ma tam problemów z przemocą 
rodzinną, a bezrobocie jest na znacznie niŜszym poziomie. Problem długotrwałego bezrobocia jest                   
w znacznym stopniu ograniczony. Za to wysoki jest udział osób dobrze wykształconych, co jednak w 
większej mierze naleŜy zrzucić na karb gospodarki, która nie potrafi wykorzystać potencjału ludzkiego, ale 
równieŜ nadmiernej liczby absolwentów wyŜszych uczelni, co jest problemem o zasięgu ogólnokrajowym. 
Podsumowując naleŜy zauwaŜyć, Ŝe obszary, na których występuje największy problem z ubóstwem, często 
notują teŜ wyŜszą przemoc oraz bezrobocie – widoczna jest więc korelacja tych problemów, które często 
ujawniają się jednocześnie. Z uwagi więc na taki stan ludności, nie powinien dziwić fakt, Ŝe sumarycznie 
słabsze wyniki, znacznie częściej, notują obszary o wysokim poziomie ubóstwa i wykluczenia. 

Wskaźnik obrazujący poziom ubóstwa i wykluczenia poszczególnych jednostek statystycznych został 
szczegółowo zaprezentowane na mapie poniŜej. 
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5.4.1.5. Poziom i struktura bezrobocia (W5) 

Poziom i struktura bezrobocia mierzona jest przez stopę bezrobocia (wskaźnik W5a), udział osób 
pozostających bez pracy przez okres od 12 miesięcy do 5 lat (długotrwale bezrobotnych) w ogólnej liczbie 
osób produkcyjnych (wskaźnik W5b), udział osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych (wskaźnik W5c), 
udział osób bezrobotnych w wieku 18-24 w ogólnej liczbie bezrobotnych (wskaźnik W5d) i ogólnej liczbie 
ludności w tym wieku (wskaźnik W5e) oraz udział osób z wykształceniem wyŜszym w ogólnej liczbie 
bezrobotnych (wskaźnik W5f). 

Bezrobocie powyŜej pewnego higienicznego poziomu jest problemem samym w sobie. Poza tym ma 
ono wpływ na szereg innych problemów związanych z dysfunkcyjnością społeczną dotkniętych bezrobociem 
osób oraz ich rodzin. Im dłuŜej osoba pozostaje bezrobotną – tym zwiększa to jej szanse 
na wykluczenie zawodowe oraz społeczne, czego moŜliwym skutkiem mogą być róŜnego rodzaju patologie. 
Długotrwale bezrobotni stają się coraz mniej mobilni na rynku pracy, co dodatkowo zmniejsza ich szanse na 
znalezienie pracy. Często więc aktywizacja zawodowa nie przyniesie oczekiwanych rezultatów bez 
prowadzenia działań mających na celu aktywizację społeczną. Bardziej mobilni, szybciej się adaptujący oraz 
lepiej przystosowujący do nowych warunków, a takŜe częściej zakładający własną działalność gospodarczą 
są osoby młodsze, lepiej wykształcone. Jednak ich duŜy odsetek wśród osób bezrobotnych moŜe świadczyć 
o słabości gospodarki, która nie potrafi wykorzystać potencjału ludzi. Mapy nasycenia problemów bezrobocia 
oraz ubóstwa często są w duŜym stopniu zbieŜne. 

 

Tabela 30. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu i struktury bezrobocia 

Lp NAZWA OBSZARU W5 Lp NAZWA OBSZARU W5 

62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 23,77 81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -0,20 
61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 16,16 68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe -0,73 
65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 14,62 85 Ostra Górka -0,78 
51 Centrum 9,43 40 Piaski -0,96 
26 Dyminy 8,99 25 Posłowicka -1,03 
76 Niewachlów 8,76 14 Chęcińska -1,11 
60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 6,87 39 Pakosz -1,26 
1 1 Maja 6,70 29 Osiedle Czarnockiego -1,56 
53 Świętokrzyska-Radomska 6,48 3 Baranówek -1,57 
18 Czarnów Wielorodzinny 5,73 32 Osiedle Na Stoku -1,75 
72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 5,56 30 Osiedle Jagiellońskie -1,79 
9 Bór 5,54 74 Nowy Folwark -2,11 
82 Łódzka 5,28 73 Zagórze -2,13 
5 Białogon 1 5,19 84 Osiedle Sady 2 -2,40 
4 Bernardyńska-Diamentowa 5,08 15 Czarnów Jednorodzinny 1 -2,42 
54 Tarnowska 4,92 58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -2,67 
23 Karczówka 4,66 36 Osiedle Świętokrzyskie -2,86 
13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 4,62 43 Podkarczówka-Wielorodzinna -3,23 
2 Aleja Legionów 4,32 35 Osiedle Słoneczne Wzgórze -3,40 
10 Cegielnia 4,19 37 Osiedle Uroczysko -3,42 
46 Sitkówka 4,18 31 Osiedle Kochanowskiego -3,46 
47 Szydłówek 3,42 38 Osiedle Związkowiec -3,51 
80 Zgoda 3,26 20 Dąbrowa -3,70 
17 Czarnów Rządowy 2,36 8 Osiedle Bocianek -3,75 
11 śelazna 2,13 16 Czarnów Jednorodzinny 2 -3,75 
86 Politechnika 1,82 45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska -3,85 
21 Gruchawka 1,81 28 Osiedle Barwinek -4,00 
22 Herby-Głęboczka 1,48 69 Złodziejów -4,32 
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87 Łazy 1,22 50 Osiedle Ślichowice -4,59 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 0,72 63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -4,83 
6 Plac Moniuszki 0,54 33 Osiedle Pod Dalnią -5,16 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 0,40 19 Osiedle Dąbrowa -5,54 
71 Wietrznia 0,39 48 Szydłówek Górny -5,90 
41 Piekoszowska-Łąkowa 0,22 42 Podkarczówka-Jednorodzinna -6,04 
78 Zalesie 0,17 49 Szydłówek Jednorodzinny -7,41 

 

7 Biesak -7,52 
70 Bukówka -7,57 
75 Warszawska-Solidarności -8,63 
77 Zagórska-Pomorska -9,75 
79 Zalew Kielecki -11,18 
24 Krakowska-Ogrodowa -12,31 
44 Psie Górki -16,81 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Obszary o niekorzystnej sytuacji związanej z bezrobociem w duŜej mierze pokrywają się z obszarami 
charakteryzującymi się wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia. ZauwaŜalna jest równieŜ pewna 
korelacja z poziomem przemocy w rodzinie. Często bowiem te dwa problemy są wynikiem złej sytuacji 
ekonomicznej ludności związanej z brakiem pracy. Obszarami o słabszej sytuacji związanej z bezrobociem są 
okolice centrum oraz głównie wschodnich Kielc, w tym duŜe połacie obrzeŜy miasta o niewysokiej gęstości 
zaludnienia wskazującej na niski stopień zabudowy. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe w ogromnej większości najgorsze 
wartości notują podwskaźniki dotyczące stricte poziomu bezrobocia oraz udziału osób długotrwale 
bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Odsetek pobierających zasiłek nie zawsze 
naleŜy tutaj do niekorzystnych, a niekiedy nawet jest wręcz korzystny na tle miasta. Wynika to ze struktury 
bezrobotnych w tych obszarach, w których znacznej części niepracujących zasiłki juŜ nie przysługują. 
Przekroczyli bowiem odpowiednie limity czasowe, co tylko potwierdza wysoki odsetek szukających pracy od 
1 do 5 lat. RównieŜ niejasno przedstawia się sytuacja z udziałem osób młodych, których udział kształtuje się 
na zróŜnicowanym poziomie. Co jednak warte zauwaŜenie, wśród bezrobotnych niski jest odsetek ludzi 
z wyŜszym wykształceniem. Wartości dwóch wspomnianych podwskaźników naleŜy interpretować, jako 
mniejszą liczbę takich osób w strukturze lokalnej społeczności. Wynika ona z migracji oraz, w przypadku 
osób dobrze wykształconych, z ich liczebnego niedostatku. Spowodowany jest on trudną sytuacją rodzin,        
w których albo brakuje środków finansowych do dalszej nauki, co wiąŜe się z koniecznością podjęcia pracy, 
albo teŜ niskie wykształcenie jest efektem tzw. „dziedziczenia” go po rodzicach. Podobna sytuacja moŜe 
mieć miejsce z samym zjawiskiem bezrobocia, które zwłaszcza wśród młodych bywa nieraz skutkiem tzw. 
„wyuczonej bezradności”. Kolejną przyczyną są problemy gospodarcze widoczne choćby w liczbie 
zlikwidowanych podmiotów gospodarczych. Zapewne część byłych przedsiębiorców, ani ich byłych 
pracowników, nie znalazła nowego zajęcia na trudnym rynku pracy. Bez względu na przyczyny – skutkami 
bezrobocia moŜe być frustracja, depresja. Stąd zdarzające się statystycznie częściej akty przemocy                 
w rodzinie. Bezrobocie, zwłaszcza o charakterze długotrwałym, odbija się takŜe na sytuacji materialnej,          
co  w części przypadków oznacza ubóstwo. Odwrotna sytuacja ma miejsce w obszarach o dobrej sytuacji 
związanej z bezrobociem. Są to najczęściej tereny osiedli, często niedawno powstałych i rozwojowych. 
Bezrobocie, choć niskie, to jednak z duŜym udziałem osób z wyŜszym wykształceniem dochodzącym                 
do około 25%, a niekiedy i znacznie wyŜszym. 

Wskaźnik poziomu i struktury bezrobocia w poszczególnych jednostkach statystycznych został 
szczegółowo zaprezentowany na mapie poniŜej. 
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5.4.1.6. Poziom aktywności gospodarczej (W6) 

Poziom aktywności gospodarczej mierzony jest poprzez wskaźnik przedsiębiorczości na 100 
mieszkańców (wskaźnik W6a) oraz liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych (wskaźnik W6b)              
i zlikwidowanych (wskaźnik W6c) w ciągu roku na 1000 mieszkańców. 

Niska aktywność gospodarcza ludności objawiająca się w ograniczonym podejmowaniu ryzyka 
prowadzenia własnej działalności gospodarczej moŜe być wynikiem wielu przyczyn. Na pewno jednak niski 
wskaźnik przedsiębiorczości jest zjawiskiem negatywnym. Niski przyrost nowych podmiotów gospodarczych 
świadczy właśnie o swego rodzaju bierności ludzi oraz braku chęci do podejmowania ryzyka, które jest 
związane z rozpoczynaniem nowej działalności gospodarczej. Warto równieŜ dodać, Ŝe przecieŜ gros 
podmiotów stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których miejsce zamieszkania 
jest jednocześnie siedzibą ich własnej firmy. Poza tym obniŜanie się liczby podmiotów moŜe świadczyć                
o pewnych kłopotach gospodarczych, ale takŜe o niskim udziale osób aktywnych, który moŜe być 
spowodowany migracją takich osób poza Kielce. Wyjazd ludzi o wysokich kwalifikacjach i o duŜym 
potencjale (tzw. drenaŜ mózgów) sprawia, Ŝe zmniejsza się wielkość zasobu ludzkiego, a takŜe obniŜa się 
jego jakość na rynku pracy rodzimego miasta. Osoby takie pracują w ramach lokalnej gospodarki innego 
obszaru. Wykazując się większą aktywnością, będąc osobami przedsiębiorczymi nierzadko prowadzą tam 
własną działalność gospodarczą. Tworząc miejsca pracy dla miejscowej ludności przyczyniają się do spadku 
bezrobocia.  

 

Tabela 31. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu przedsiębiorczości 

Lp NAZWA OBSZARU W6 Lp NAZWA OBSZARU W6 

61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 23,95 65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 -0,10 
10 Cegielnia 4,24 34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa -0,17 
74 Nowy Folwark 4,12 76 Niewachlów -0,27 
7 Biesak 4,02 5 Białogon 1 -0,43 
85 Ostra Górka 3,90 1 1 Maja -0,51 
69 Złodziejów 3,80 86 Politechnika -0,59 
71 Wietrznia 3,69 41 Piekoszowska-Łąkowa -0,66 
2 Aleja Legionów 3,67 73 Zagórze -0,71 
46 Sitkówka 3,62 87 Łazy -0,73 
77 Zagórska-Pomorska 3,48 80 Zgoda -0,77 
4 Bernardyńska-Diamentowa 3,46 11 śelazna -1,16 
8 Osiedle Bocianek 3,42 24 Krakowska-Ogrodowa -1,31 
82 Łódzka 3,22 72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -2,72 
49 Szydłówek Jednorodzinny 3,19 51 Centrum -2,83 
54 Tarnowska 3,17 75 Warszawska-Solidarności -3,10 
31 Osiedle Kochanowskiego 3,10 79 Zalew Kielecki -3,29 
37 Osiedle Uroczysko 3,09 60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -5,88 
40 Piaski 3,06 62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -11,30 
35 Osiedle Słoneczne Wzgórze 2,98 64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 -15,18 
19 Osiedle Dąbrowa 2,90 53 Świętokrzyska-Radomska -27,24 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna 2,89 63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -30,38 
3 Baranówek 2,85 81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -43,44 
13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 2,74 
50 Osiedle Ślichowice 2,65 
22 Herby-Głęboczka 2,62 
38 Osiedle Związkowiec 2,47 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 2,44 
29 Osiedle Czarnockiego 2,38 
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39 Pakosz 2,32 
33 Osiedle Pod Dalnią 2,29 
32 Osiedle Na Stoku 2,14 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 2,02 
14 Chęcińska 1,94 
78 Zalesie 1,91 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 1,87 
28 Osiedle Barwinek 1,87 
23 Karczówka 1,84 
18 Czarnów Wielorodzinny 1,78 
70 Bukówka 1,71 
43 Podkarczówka-Wielorodzinna 1,67 
6 Plac Moniuszki 1,66 
9 Bór 1,65 
36 Osiedle Świętokrzyskie 1,59 
84 Osiedle Sady 2 1,53 
21 Gruchawka 1,52 
30 Osiedle Jagiellońskie 1,52 
16 Czarnów Jednorodzinny 2 1,47 
48 Szydłówek Górny 1,46 
20 Dąbrowa 1,42 
47 Szydłówek 1,38 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 1,05 
26 Dyminy 0,82 
17 Czarnów Rządowy 0,51 
44 Psie Górki 0,43 
25 Posłowicka 0,29 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Wskaźnik poziomu przedsiębiorczości okazuje się mieć stosunkowo mały wpływ na wskaźnik 
sumaryczny przedstawiający problemowość poszczególnych obszarów Kielc. Na obszarze miasta występuje 
pod tym względem niskie zróŜnicowanie. Tylko kilka jednostek statystycznych w znaczący sposób odbiega 
od ogółu miasta. Najgorzej sytuacja przedstawia się na terenie przemysłowo – usługowym 3 i pobliskiej 
Cegielni, Biesaku oraz połoŜonym na wschodzie Nowym Folwarku. W przypadku tego pierwszego, w którym 
sytuacja jest bardzo niekorzystna – powodem jest najwyŜsza w skali miasta liczba zlikwidowanych 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Nie zniwelował tego dobry poziom 
wskaźnika przedsiębiorczości na 100 mieszkańców. W pozostałych obszarach o niekorzystnej sytuacji 
widoczny jest odpływ podmiotów z rynku, przy jednoczesnej niskiej liczbie nowych. Saldo jest więc tutaj 
niekorzystne, co odbiło się na raczej słabym wskaźniku przedsiębiorczości wśród mieszkańców tych 
terenów. Wspomnieć naleŜy o bardzo pozytywnej inicjatywie w postaci Kieleckiego Parku Technologicznego, 
połoŜonym w granicach obszaru Piaski. Mimo wpływu parku, w którym działalność prowadzi 56 
przedsiębiorstw – obszar ten charakteryzuje się wskaźnikiem poziomu przedsiębiorczości na 100 
mieszkańców jedynie zbliŜonym do średniej dla Kielc. Obszary te charakteryzują się korzystną sytuacją 
demograficzną, za wyjątkiem Biesaku, w którym notowany jest ujemny przyrost naturalny spowodowany 
wysoką liczbą zgonów na 1000 mieszkańców. Wraz z terenem przemysłowo – usługowym 3 naleŜą do 
niechlubnej czołówki miejskiego ubóstwa i wykluczenia. W Nowym Folwarku ten problem występuje                   
w ograniczonym zakresie. Nierzadko niekorzystny poziom przedsiębiorczości odbija się na bezrobociu. 
Jednak nie stanowi reguły, gdyŜ obszary wyróŜniające się na plus ze względu na przedsiębiorczość równieŜ              
w większości borykają się z tym problemem. Odbija się to takŜe na podwyŜszonym poziomie ubóstwa. 
Obszary te wykazują dodatnie saldo podmiotów gospodarczych, choć często towarzyszy temu dość duŜa 
rotacja. Innym potwierdzeniem roli w kieleckiej przedsiębiorczości jest zdecydowanie wyŜsza liczba 
pojazdów w przeliczeniu na 100 mieszkańców, która wskazuje liczbę kilku, a nawet i kilkunastu na 1 osobę. 
Wynika z tego, iŜ działają tam firmy, które z często dysponują własnymi samochodami, a zapewne 
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funkcjonują tam równieŜ m.in. przedsiębiorstwa transportowe, które swoim taborem zawyŜają ten wskaźnik. 
Tereny te cechuje dobre skomunikowanie drogowe, leŜą bowiem w pobliŜu główny ulic miasta oraz wysoki 
wskaźnik powierzchni zieleni (terenów potencjalnie rekreacyjnych) na 1000 mieszkańców. Niska gęstość 
zaludnienia wskazuje na jedną z przyczyn w postaci niskiej populacji tych obszarów. 

Wskaźnik poziomu przedsiębiorczości w poszczególnych jednostkach statystycznych został 
szczegółowo zaprezentowany na mapie poniŜej. 
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5.4.1.7. Powierzchnia zieleni (tereny potencjalnie rekreacyjne) (W7) 

Za powierzchnię zieleni (terenów potencjalnie rekreacyjnych) uznana została powierzchnia 
biologicznie czynna z wyłączeniem uŜytków rolnych (czyli gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk). Wielkość 
ta (wyraŜona w hektarach) została przeliczona na 1000 mieszkańców. 

Tereny rekreacyjne (zieleń) to bardzo potrzebne miejsca w przestrzeni miejskiej, o czym podczas 
zaludniania nowych terenów powinno się pamiętać i mieć na uwadze równieŜ w projektowaniu, jak                      
i zagospodarowywaniu terenów juŜ zamieszkałych. Tereny takie sprzyjają bardzo potrzebnemu 
wypoczynkowi. Aktywność fizyczna, przebywanie na świeŜym powietrzu pozytywnie wpływają na ludzi 
obniŜając ich poziom stresu. Jest to miejsce sprzyjające spacerom, wyciszaniu się, ale i spotkaniom 
towarzyskim czy zabawom dzieci. Odpowiednie zaaranŜowanie terenu z udziałem zieleni ma teŜ walory 
estetyczne. Bliskość takich miejsc często moŜe być jedną z przesłanek w podejmowaniu decyzji dotyczących 
zakupu nieruchomości. Atrakcyjność otoczenia jest czymś poŜądanym w wyborze nowego miejsca 
zamieszkania przez co moŜe wpływać na podwyŜszenie wartości. Wśród terenów potencjalnie rekreacyjnych 
naleŜy wymienić m.in. lasy oraz wody powierzchniowe. Z kolei nieuŜytki to tereny, na których mogą zostać 
zaaranŜowane tereny rekreacyjne i mogą stanowić rezerwę terenową danego obszaru. 

 

Tabela 32. Wystandaryzowany wskaźnik powierzchni zieleni (terenów potencjalnie rekreacyjnych) 

Lp NAZWA OBSZARU W7 Lp NAZWA OBSZARU W7 

31 Osiedle Kochanowskiego 4,52 71 Wietrznia -0,42 
47 Szydłówek 4,48 86 Politechnika -1,75 
18 Czarnów Wielorodzinny 4,48 79 Zalew Kielecki -3,49 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 4,47 40 Piaski -4,48 
38 Osiedle Związkowiec 4,45 81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -4,55 
11 śelazna 4,45 61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 -9,49 
14 Chęcińska 4,43 70 Bukówka -15,90 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 4,42 62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -19,59 
33 Osiedle Pod Dalnią 4,41 53 Świętokrzyska-Radomska -25,80 
37 Osiedle Uroczysko 4,40 63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -28,18 
30 Osiedle Jagiellońskie 4,40 64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 -29,15 
32 Osiedle Na Stoku 4,40 13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 -73,52 
36 Osiedle Świętokrzyskie 4,40 
29 Osiedle Czarnockiego 4,39 
8 Osiedle Bocianek 4,38 
43 Podkarczówka-Wielorodzinna 4,36 
35 Osiedle Słoneczne Wzgórze 4,35 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 4,35 
84 Osiedle Sady 2 4,32 
50 Osiedle Ślichowice 4,32 
28 Osiedle Barwinek 4,32 
51 Centrum 4,28 
6 Plac Moniuszki 4,28 
41 Piekoszowska-Łąkowa 4,21 
2 Aleja Legionów 4,19 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna 4,12 
48 Szydłówek Górny 4,01 
22 Herby-Głęboczka 4,01 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 3,90 
49 Szydłówek Jednorodzinny 3,85 
77 Zagórska-Pomorska 3,82 
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21 Gruchawka 3,81 
69 Złodziejów 3,79 
39 Pakosz 3,68 
3 Baranówek 3,68 
54 Tarnowska 3,64 
16 Czarnów Jednorodzinny 2 3,52 
80 Zgoda 3,51 
19 Osiedle Dąbrowa 3,45 
65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 3,45 
85 Ostra Górka 3,44 
1 1 Maja 3,40 
75 Warszawska-Solidarności 3,27 
87 Łazy 3,11 
17 Czarnów Rządowy 3,11 
26 Dyminy 3,03 
24 Krakowska-Ogrodowa 2,92 
5 Białogon 1 2,72 
44 Psie Górki 2,60 
74 Nowy Folwark 2,56 
4 Bernardyńska-Diamentowa 2,52 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 2,51 
20 Dąbrowa 2,35 
72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 2,31 
10 Cegielnia 1,77 
25 Posłowicka 1,73 
9 Bór 1,73 
73 Zagórze 1,51 
76 Niewachlów 0,90 
78 Zalesie 0,83 
82 Łódzka 0,72 
7 Biesak 0,59 
46 Sitkówka 0,45 
23 Karczówka 0,29 
60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 0,25 

Źródło: Obliczenia własne 

 Ilość powierzchni zieleni mogącej spełniać role rekreacyjne nie naleŜy do bardzo zróŜnicowanych na 
terenie Kielc. Patrząc jednak na wartości wskaźnika widać wyraźnie, Ŝe dominują tereny połoŜone centralnie 
oraz osiedla. Zabudowa ma tam charakter z reguły wielorodzinny. Długie lata pozwoliły na stworzenie 
zwartej zabudowy. Udział zagospodarowanego terenu jest wysoki, ale nie zawsze powierzchnie terenów 
rekreacyjnych są adekwatne do liczby mieszkających tam ludzi. Obszary te oprócz niskiego poziomu 
wskaźnika gęstości zabudowy mieszkaniowej, często zaawansowanych wiekowo nieruchomości – 
charakteryzują się słabą sytuacją demograficzną. Mało jest osób w wieku przedprodukcyjnym, często duŜy 
jest udział osób starszych, nierzadko mieszkających samotnie. Zapewne mieszkańcy tych obszarów mają 
największy udział wśród korzystających z rekreacyjnych ogródków działkowych. Niedostatek terenów do 
wypoczynku część mieszkańców próbuje sobie zapewne rekompensować podczas obecności poza obszarem 
zamieszkania. O mniejszej atrakcyjności wspomnianych terenów moŜe świadczyć takŜe fakt wysokiego 
odpływu ludności w procesie migracji wewnętrznej. Kierunkiem są często obszary o mniejszym procencie 
zabudowy, w których nie ma ona tak zwartego charakteru. Istnieje tutaj jeszcze miejsce do rozbudowy, są 
tereny rekreacyjne. Patrząc  z kolei na drugi biegun, czyli obszary o największych powierzchniach zieleni 
naleŜy zauwaŜyć, Ŝe są to często obszary o niskim stopniu zabudowania mieszkaniowego. W pobliŜu, ale 
często i na ich terenie porastają lasy. 

Wskaźnik powierzchnia zieleni (terenów potencjalnie rekreacyjnych) w poszczególnych jednostkach 
statystycznych został szczegółowo zaprezentowany na mapie poniŜej. 
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5.4.1.8. Poziom przemocy w rodzinie (W8) 

Poziom przemocy w rodzinie zmierzono poprzez liczbę jej przypadków w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. 

Przemoc w rodzinie to patologia, która w dodatku często powiązana jest z innymi niepoŜądanymi 
zjawiskami. Frustracja wynikająca z nieumiejętności poradzenia sobie ze stresem związanym z brakiem 
pracy, niewystarczającymi środkami do zapewnienia bytu rodzinie, złymi warunkami mieszkaniowymi, to 
tylko niektóre przyczyny przemocy domowej. Często teŜ zaleŜą od indywidualnej historii oprawcy, który 
wychowując się w rodzinie dysfunkcyjnej przeŜywał trudne dzieciństwo i zapewne nie miał wpajanych 
odpowiednich zasad i wzorców. Związane z tym zaburzenia, jak równieŜ często uzaleŜnienie od uŜywek                
w postaci alkoholu czy narkotyków dodatkowo mogą wzmagać poziom agresji i prowadzić do chęci jej 
wyładowywania na osobach z najbliŜszego otoczenia, na członkach swojej rodziny. NaleŜy pamiętać, Ŝe 
liczba przypadków domowej przemocy moŜe się nieco róŜnić od rzeczywistej ze względu na brak jej 
zarejestrowania przez odpowiednie słuŜby. Niepowiadamianie właściwych organów z powodu wstydu, chęci 
chronienia oprawcy i rodziny lub innych powodów jest znanym zjawiskiem mogącym wpłynąć                            
na przekłamanie. Przyjmuje się jednak, Ŝe obliczanie wskaźnika oparte zostanie na twardych danych, bez 
przeprowadzania obarczonych ryzykiem błędu szacunków dotyczących niezgłoszonych przypadków 
przemocy. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sprawuje opiekę nad rodzinami borykającymi 
się z przykrym problemem przemocy w rodzinie. Rodzin objętych taką opieką jest stosunkowo niewiele,              
bo w skali miasta 27 (Ŝyje w nich 87 osób). W dodatku najnowsze dane z MOPR nie pozwalają na 
przeniesienie danych, gdyŜ granice obszarów róŜnią się od podziału miasta wykorzystywanego w całej 
analizie wskaźnikowej.  Poza tym uznano, Ŝe poziom przemocy w rodzinie znacznie lepiej oddaje liczba 
przypadków, a nie liczba rodzin objętych opieką z tego powodu przez MOPR. 

 

Tabela 33. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu przemocy w rodzinie 

Lp NAZWA OBSZARU W8 Lp NAZWA OBSZARU W8 

13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 49,75 32 Osiedle Na Stoku -0,24 
23 Karczówka 34,20 8 Osiedle Bocianek -1,00 
82 Łódzka 29,75 3 Baranówek -1,21 
51 Centrum 23,15 45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska -1,31 
6 Plac Moniuszki 18,49 85 Ostra Górka -1,46 
65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 12,30 46 Sitkówka -1,77 
76 Niewachlów 11,58 68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe -1,87 
38 Osiedle Związkowiec 10,92 40 Piaski -2,13 
10 Cegielnia 9,54 37 Osiedle Uroczysko -2,44 
47 Szydłówek 9,43 35 Osiedle Słoneczne Wzgórze -2,79 
79 Zalew Kielecki 9,38 36 Osiedle Świętokrzyskie -3,15 
26 Dyminy 7,59 77 Zagórska-Pomorska -3,31 
31 Osiedle Kochanowskiego 7,49 75 Warszawska-Solidarności -3,71 
1 1 Maja 7,08 78 Zalesie -4,12 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 6,98 29 Osiedle Czarnockiego -4,84 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 6,31 41 Piekoszowska-Łąkowa -4,99 
74 Nowy Folwark 5,90 50 Osiedle Ślichowice -5,45 
17 Czarnów Rządowy 5,29 42 Podkarczówka-Jednorodzinna -5,61 
18 Czarnów Wielorodzinny 5,24 39 Pakosz -6,12 
30 Osiedle Jagiellońskie 4,93 9 Bór -7,60 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 4,62 33 Osiedle Pod Dalnią -7,96 
71 Wietrznia 4,52 2 Aleja Legionów -10,21 
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25 Posłowicka 4,22 4 Bernardyńska-Diamentowa -10,21 
84 Osiedle Sady 2 4,22 7 Biesak -10,21 
49 Szydłówek Jednorodzinny 4,16 16 Czarnów Jednorodzinny 2 -10,21 
14 Chęcińska 3,75 19 Osiedle Dąbrowa -10,21 
11 śelazna 2,73 20 Dąbrowa -10,21 
43 Podkarczówka-Wielorodzinna 1,35 21 Gruchawka -10,21 
5 Białogon 1 1,04 24 Krakowska-Ogrodowa -10,21 
80 Zgoda 0,79 44 Psie Górki -10,21 
54 Tarnowska 0,58 48 Szydłówek Górny -10,21 
28 Osiedle Barwinek 0,43 53 Świętokrzyska-Radomska -10,21 
22 Herby-Głęboczka 0,28 60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -10,21 

 

61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 -10,21 
62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -10,21 
63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 -10,21 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 -10,21 
69 Złodziejów -10,21 
70 Bukówka -10,21 
72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -10,21 
73 Zagórze -10,21 
81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -10,21 
86 Politechnika -10,21 
87 Łazy -10,21 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Obszary o największej liczbie przypadków przemocy w rodzinie znamionuje równocześnie wysoki 
poziom ubóstwa i wykluczenia oraz wysokie bezrobocie z pokaźnym udziałem osób bezrobotnych 
długotrwale. Jest to widoczne potwierdzenie dysfunkcyjności tych obszarów oraz występowania przemocy             
w towarzystwie innych negatywnych zjawisk. Obszary problemowe miewają często obniŜony poziom 
wskaźnika gęstości zabudowy mieszkaniowej, choć wartość właściwego temu wskaźnika jest tutaj dość 
zróŜnicowana. Podobnie niejednorodny charakter ma tutaj takŜe sytuacja demograficzna. Problem przemocy 
w rodzinie w najwyŜszym nasileniu dotyka obszary śródmieścia (Centrum i Plac Moniuszki) oraz słabiej 
zaludnione obszary na wschodzie i północnym-wschodzie, tj. Karczówka, Niewachlów, Łódzka, Chęcińsko – 
Kielecki Park Krajobrazowy 2 oraz tereny przemysłowo – usługowe 7. Gęstość zaludnienia jest tam dość 
niska, a budownictwo raczej rozproszone, z czego moŜna wnioskować o poczuciu bezkarności oprawców, 
których prawdopodobnie nikt z pobliŜa nie widzi, ani nie słyszy scen przemocy. Jeśli natomiast sąsiad jest 
ich świadom, to nie czuje się dostatecznie anonimowy i ze względu na obawy przed zemstą oprawcy lub 
najzwyklejszą społeczną znieczulicę nie powiadamia właściwych organów. Jednak w dalszej kolejności 
obszarami dotkniętymi duŜą liczbą przypadków przemocy w rodzinie są takŜe obszary o wysokiej gęstości 
zaludnienia i nierzadko zwartej, wielorodzinnej zabudowie. Podobnie jak w przypadku okolic miejskiego 
centrum tutaj duŜo trudniej o brak świadków. Trudno powiedzieć czy potencjalni oprawcy czują się wówczas 
mniej bezkarni i w konsekwencji mniej agresywni; czy moŜe obszary o niŜszej gęstości zaludnienia 
charakteryzują się w rzeczywistości wyŜszym poziomem przemocy, aniŜeli liczba jej wykrytych przypadków. 
Wśród obszarów, w których problem ten nie występuje, bądź stanowi wąski margines wskaźnika gęstości 
zabudowy mieszkaniowej, poza kilkoma wyjątkami, jest wyŜszy. Co jednak warte zauwaŜenia – ubóstwo 
oraz bezrobocie równieŜ w kilku obszarach przybierają wartości niekorzystne. Przemoc tam jednak nie 
występuję, być moŜe róŜnica polega na poziomie zdegradowania obszarów oraz udziału dysfunkcyjnych 
rodzin z pokolenia na pokolenie.  

Wskaźnik poziomu przemocy w rodzinie w poszczególnych jednostkach statystycznych został 
szczegółowo zaprezentowany na mapie poniŜej. 
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5.4.1.9. Poziom pozostałych wskaźników (W9) 

W skład wskaźników pozostałych wchodzą: udział mieszkańców z polskim obywatelstwem (wskaźnik 
W9a), udział osób samotnie mieszkających (w wieku emerytalnym) w ogólnej liczbie mieszkańców 
(wskaźnik W9b), jak równieŜ wskaźniki odnoszące się do transportu (wskaźnik W9c), czyli liczba pojazdów 
samochodowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców (wskaźnik W9d1) oraz gęstość ścieŜek rowerowych 
(wskaźnik W9c2) i ich długość na 1000 mieszkańców (wskaźnik W9c3). 

 Składowe wskaźnika W9 nie mają jednolitego charakteru, a dotyczą pozostałych problemów 
nie wchodzących w skład poprzednich wskaźników, a uznanych za mniej istotne, by nadać im samodzielną 
wagę równą wskaźnikom W1 – W8. Udział mieszkańców z polskim obywatelstwem w całej populacji 
występuje jako wskaźnik potencjalnych problemów na tle narodowościowym. Im więc niŜszy udział Polaków, 
tym potencjalnie wyŜsze ryzyko wystąpienia konfliktu. Natomiast kolejny podwskaźnik prezentuje udział 
osób w wieku emerytalnym mieszkających samotnie. W skład W9 wchodzą jeszcze zagadnienia związane                
z transportem. Liczba pojazdów samochodowych na 100 mieszkańców z jednej strony pokazuje pewien 
poziom zamoŜności, ale z drugiej jednak – duŜa liczba pojazdów jest powodem zatłoczenia ulic na danym 
terenie. Z kolei ścieŜki rowerowe powodują uatrakcyjnienie obszaru, zachęcają do aktywności fizycznej 
poprzez moŜliwość bezpiecznego przejazdu. 

 

 Tabela 34. Wystandaryzowany wskaźnik poziomu wskaźników pozostałych 

Lp NAZWA OBSZARU W9 Lp NAZWA OBSZARU W9 

53 Świętokrzyska-Radomska 29,73 60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -0,03 
2 Aleja Legionów 17,87 1 1 Maja -0,14 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 15,38 16 Czarnów Jednorodzinny 2 -0,22 
6 Plac Moniuszki 11,95 75 Warszawska-Solidarności -0,72 
84 Osiedle Sady 2 10,36 3 Baranówek -1,46 
47 Szydłówek 10,34 10 Cegielnia -1,58 
81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 10,11 46 Sitkówka -1,92 
11 śelazna 9,92 54 Tarnowska -2,07 
8 Osiedle Bocianek 9,02 20 Dąbrowa -2,48 
30 Osiedle Jagiellońskie 7,87 82 Łódzka -2,72 
51 Centrum 7,73 69 Złodziejów -2,73 
14 Chęcińska 7,36 25 Posłowicka -2,74 
61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 7,22 35 Osiedle Słoneczne Wzgórze -2,88 
18 Czarnów Wielorodzinny 6,33 74 Nowy Folwark -2,97 
29 Osiedle Czarnockiego 5,39 36 Osiedle Świętokrzyskie -3,15 
80 Zgoda 5,17 73 Zagórze -3,35 
24 Krakowska-Ogrodowa 4,94 26 Dyminy -3,53 
39 Pakosz 4,45 22 Herby-Głęboczka -3,65 
37 Osiedle Uroczysko 4,14 5 Białogon 1 -3,77 
63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 4,09 17 Czarnów Rządowy -3,91 
7 Biesak 4,03 76 Niewachlów -4,09 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna 3,75 13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 -4,16 
41 Piekoszowska-Łąkowa 3,74 28 Osiedle Barwinek -4,17 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 3,62 15 Czarnów Jednorodzinny 1 -4,20 
77 Zagórska-Pomorska 3,19 21 Gruchawka -4,41 
72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 3,05 44 Psie Górki -4,56 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 1,88 9 Bór -4,67 
49 Szydłówek Jednorodzinny 1,52 85 Ostra Górka -4,91 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 1,04 4 Bernardyńska-Diamentowa -5,20 
38 Osiedle Związkowiec 0,61 70 Bukówka -5,27 
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43 Podkarczówka-Wielorodzinna 0,12 78 Zalesie -5,51 
71 Wietrznia 0,03 86 Politechnika -7,02 
23 Karczówka 0,02 32 Osiedle Na Stoku -7,07 

 

87 Łazy -7,53 
65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 -7,70 
62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -8,11 
31 Osiedle Kochanowskiego -8,44 
48 Szydłówek Górny -8,46 
40 Piaski -9,22 
79 Zalew Kielecki -10,02 
19 Osiedle Dąbrowa -10,19 
33 Osiedle Pod Dalnią -10,84 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -11,79 
50 Osiedle Ślichowice -12,38 

Źródło: Obliczenia własne 

 

 Obszary o najwyŜszym zagęszczeniu problemów składających się na wskaźnik W9 skupione 
są wokół miejskiego centrum. Natomiast tereny o sytuacji korzystnej oddalone są od śródmieścia, 
najczęściej w kierunku północno – wschodnim, często stanowiąc przygraniczne obszary Kielc. O takim 
rozłoŜeniu zadecydował głównie podwskaźnik mierzący udział samotnie mieszkających emerytów, którzy             
na tych terenach stanowią aŜ kilkanaście procent ogółu populacji. Po części jest to wynikiem niekorzystnej 
sytuacji demograficznej, w której liczba osób w wieku poprodukcyjnym jest półtora, a w niektórych 
jednostkach nawet i dwa razy większa, aniŜeli ludności przedprodukcyjnej. W duŜej mierze za sprawą 
samotnie mieszkających liczba osób przypadających na jeden lokal mieszkalny jest raczej niska. Warto 
zauwaŜyć, Ŝe udział takich osób w ludności poprodukcyjnej jest wyŜsza, niŜ ma to miejsce w obszarach                
o duŜo niŜszych wskazaniach, zatem osoby starsze częściej mieszkają same. Poziom wskaźnika gęstości 
zabudowy mieszkaniowej na tych obszarach jest jednak niekorzystny, zdominowany często przez starą 
zabudowę wielorodzinną z wysoką gęstością zaludnienia. Ludność zaawansowana wiekowo najczęściej 
posiada gorszą sytuację materialną, stąd teŜ nieco częściej widoczny problem ubóstwa na tych terenach. 
RównieŜ poziom bezrobocia jest podwyŜszony, pomimo niskiego udziału zasobu ludności produkcyjnej, która 
stanowi podstawę wyliczeniową stopy bezrobocia. Więcej jest takŜe osób poszukujących pracę od 12 
miesięcy do 5 lat. Z kolei obszary o najkorzystniejszej sytuacji charakteryzuje znacznie lepszą sytuacja 
demograficzna. Przy znacznie niŜszym odsetku osób w wieku poprodukcyjnym, udział samotnie 
mieszkających emerytów w ogóle ludności jest stosunkowo niŜszy niŜ w obszarach problemowych, czyli 
osoby starsze rzadziej mieszkają tutaj same. Poziom wskaźnika gęstości zabudowy mieszkaniowej jest tutaj 
nieco lepszy. Są to bowiem tereny często później zasiedlone, a więc z nowszą zabudową mieszkaniową. 
Liczba osób korzystających tutaj z pomocy społecznej jest, poza kilkoma wyjątkami, niŜsza. Podobnie 
nieznaczne róŜnice moŜna zaobserwować w poziomie bezrobocia. Nie są to jednak wyraźne róŜnice. Biorąc 
pod uwagę podwskaźnik prezentujący udział Polaków w strukturze narodowościowej obszarów – zauwaŜyć 
naleŜy, Ŝe tutaj róŜnice równieŜ są znikome, a Kielce pod tym względem mają charakter jednorodny 
z niewielkim tylko udziałem mniejszości narodowych. Natomiast analizując liczbę pojazdów samochodowych 
widać, Ŝe w obszarach problemowych jest ich znacznie więcej, aniŜeli w tych jednostkach, w których 
wskaźnik W9 wskazuje najkorzystniejsze wartości. Natomiast analizując rozłoŜenie gęstości oraz długości 
ścieŜek rowerowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców takŜe trudno o zauwaŜenie znaczących róŜnic.            
W wielu obszarach takich ścieŜek jednak nie ma wcale. 

Wskaźnik poziomu wskaźników pozostałych w jednostkach statystycznych został szczegółowo 
zaprezentowany na mapie poniŜej. 
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5.4.1.10. Wskaźnik urbanistyczny (W10) 

Jakościowa ocena funkcjonalno-przestrzenna dokonana została na podstawie wizji terenowej przez 
ekspertów z zakresu urbanistyki. Wizja została przeprowadzona we wszystkich obszarach analitycznych             
w ramach wskaźnika urbanistycznego. W skład wskaźnika wchodzą: stan infrastruktury technicznej oraz 
transportowej, a takŜe poziom występowania elementów małej architektury, poziom występowania 
elementów zdegradowanych, oceniano równieŜ stan przestrzeni publicznych oraz walory estetyczne                    
i funkcjonalność. 

 Tabela 35. Wystandaryzowany wskaźnik oceny funkcjonalno-przestrzennej 

Lp NAZWA OBSZARU W10 Lp NAZWA OBSZARU W10 

39 Pakosz 38,59 73 Zagórze -0,01 
29 Osiedle Czarnockiego 34,32 48 Szydłówek Górny -0,06 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 28,09 10 Cegielnia -0,11 
63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 26,75 37 Osiedle Uroczysko -0,11 
1 1 Maja 26,21 64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 -0,11 
36 Osiedle Świętokrzyskie 26,14 9 Bór -0,27 
74 Nowy Folwark 24,18 72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -0,29 
11 śelazna 22,53 60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -1,93 
3 Baranówek 19,63 14 Chęcińska -2,65 
28 Osiedle Barwinek 18,63 6 Plac Moniuszki -2,91 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 18,20 41 Piekoszowska-Łąkowa -3,67 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 18,15 7 Biesak -3,84 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 17,97 5 Białogon 1 -3,84 
54 Tarnowska 16,94 25 Posłowicka -3,84 
22 Herby-Głęboczka 16,07 20 Dąbrowa -4,67 
81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 16,07 58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -4,72 
80 Zgoda 12,68 75 Warszawska-Solidarności -5,50 
85 Ostra Górka 12,56 51 Centrum -6,41 
84 Osiedle Sady 2 12,50 30 Osiedle Jagiellońskie -7,41 
78 Zalesie 12,39 62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -7,41 
18 Czarnów Wielorodzinny 11,57 86 Politechnika -7,64 
13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 8,09 8 Osiedle Bocianek -8,17 
21 Gruchawka 8,01 31 Osiedle Kochanowskiego -8,18 
17 Czarnów Rządowy 8,01 77 Zagórska-Pomorska -8,34 
23 Karczówka 7,95 70 Bukówka -10,26 
32 Osiedle Na Stoku 7,24 2 Aleja Legionów -12,56 
61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 7,13 35 Osiedle Słoneczne Wzgórze -12,73 
76 Niewachlów 6,95 42 Podkarczówka-Jednorodzinna -12,95 
71 Wietrznia 5,03 65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 -13,01 
87 Łazy 4,88 43 Podkarczówka-Wielorodzinna -15,60 
16 Czarnów Jednorodzinny 2 4,44 40 Piaski -17,34 
49 Szydłówek Jednorodzinny 3,50 69 Złodziejów -18,26 
46 Sitkówka 3,46 38 Osiedle Związkowiec -18,93 
4 Bernardyńska-Diamentowa 3,46 53 Świętokrzyska-Radomska -20,81 
26 Dyminy 0,60 82 Łódzka -21,07 

 

47 Szydłówek -23,65 
24 Krakowska-Ogrodowa -24,95 
79 Zalew Kielecki -26,43 
33 Osiedle Pod Dalnią -31,93 
44 Psie Górki -34,43 
19 Osiedle Dąbrowa -39,16 
50 Osiedle Ślichowice -62,75 

Źródło: Obliczenia własne 



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

90  
 

 

Analiza wykazała, Ŝe obszary o najniŜszych walorach funkcjonalno-przestrzennych, a zatem rejony, 
w których według wymienionych wyŜej kryteriów jakość Ŝycia jest relatywnie najniŜsza, to w większości 
osiedla wielorodzinne (blokowiska) i tereny zabudowy wielorodzinnej, takie jak Czarnów Wielorodzinny, 
Sady 1 i Sady 2, Barwinek, Zagórska Północ i Zagórska Południe, Osiedle Świętokrzyskie, Czarnockiego, 
Herby-Głęboczka, rejon Sandomierska-Leszczyńska, rejon ulicy śelazna, Zgoda, 1 Maja. Są to w większości 
osiedla otaczające obszary centralne miasta. Wyjątek stanowi jedynie Osiedle Świętokrzyskie połoŜone              
w północno-wschodniej części Kielc. Niską łącznie ocenę uzyskały takŜe tereny zabudowy jednorodzinnej, 
takie jak: Baranówek, Barwinek w części zabudowy jednorodzinnej, Zalesie, Herby-Głęboczka w części 
zabudowy jednorodzinnej, Pakosz, Czarnów Jednorodzinny 1, rejon ulicy Tarnowska, Nowy Folwark. Tereny 
w niewielkim stopniu zamieszkane, które były oceniane, a ich analiza wykazała niskie walory funkcjonalno-
przestrzenne to peryferyjny rejon Ostrej Górki, obszar oznaczony jako Tereny przemysłowo-usługowe 5 oraz 
Tereny przemysłowo-usługowe 11. 

W obszarach zabudowy wielorodzinnej najczęściej odnotowanym problemem jest zły stan budynków 
mieszkalnych, ale nie tylko, równieŜ obiektów uŜyteczności publicznej. Ocenie poddano głównie elementy 
zewnętrznych części budynków (dachy i elewacje). Na wszystkich najniŜej ocenianych pod względem 
wskaźnika urbanistycznego terenach zabudowy wielorodzinnej budynki posiadają zdekapitalizowane, mniej 
lub bardziej, elewacje, często nie poddane termomodernizacji. W obszarach tych zlokalizowano takŜe liczne 
obiekty zupełnie zdegradowane, w tym poprzemysłowe. Nisko ocenić naleŜy ogólną estetykę tych rejonów 
miasta i panujący ład, a właściwie nieład architektoniczny. Problem ten pogłębia między innymi zaniedbana 
zieleń miejska. Stan nawierzchni ulic i chodników wymienionych obszarów zabudowy wielorodzinnej jest              
w większości zły. Do problemów związanych z systemem komunikacji samochodowej naleŜy 
niewystarczająca liczba zorganizowanych miejsc parkingowych. Istotnym mankamentem tych osiedli, 
wpływającym na poczucie komfortu Ŝycia jest brak dobrze zorganizowanych przestrzeni publicznych 
o funkcjach rekreacji, wypoczynku i integracji społecznej. Obszary te obfitują w nieuŜytki miejskie, które               
z jednej strony są wolnymi od zabudowy terenami porośniętymi dziką roślinnością, co moŜe być postrzegane 
pozytywnie, ale z drugiej strony są to tereny, które dopiero odpowiednio zagospodarowane w strukturze 
miejskiej, kreują poŜądane funkcje. Na najgorzej ocenianych osiedlach i terenach zabudowy wielorodzinnej 
brakuje takŜe małej architektury, nie ma jej zupełnie lub jest złej jakości. Infrastruktury towarzyszącej 
(latarni przyulicznych, hydrantów, wiat autobusowych) jest zbyt mało lub jest ona, podobnie jak mała 
architektura, złej jakości. Występują tu takŜe bariery architektoniczne. 

Rejony zabudowy jednorodzinnej, które zostały zakwalifikowane według kryterium 
funkcjonalno-przestrzennego do obszarów najniŜej ocenianych, w większości charakteryzuje nieład 
architektoniczny. Estetyka tych terenów jest niskiej jakości. Powtarzającym się problemem jest zły stan 
nawierzchni ulic i chodników. W wielu przypadkach nawierzchnie ulic są nieutwardzone, a ciągi piesze 
niewydzielone. Budynki mieszkalne są w róŜnym stanie technicznym, nie brakuje obiektów o ciekawej 
architekturze i dobrym stanie technicznym, ale wiele budynków wymaga remontów. Zlokalizowano tu 
równieŜ budynki zupełnie zdegradowane. Infrastruktura techniczna towarzysząca naleŜy do powaŜnych 
problemów dotykających źle oceniane osiedla zabudowy jednorodzinnej. Jest w złym stanie lub                         
o niewłaściwych standardach, jak choćby napowietrzne linie energetyczne przecinające ulice w róŜnych 
kierunkach. Wymieniane tu obszary osiedli jednorodzinnych są w niewystarczającym stopniu zaopatrzone             
w obiekty o funkcjach handlowych i usługowych. Funkcjonuje tu równieŜ wiele nieuŜytków miejskich. Brak 
przestrzeni publicznych i elementów małej architektury, choć stanowi często wymieniany mankament 
omawianych rejonów, to jednak nie wpływa tak silnie na poczucie jakości Ŝycia, jak na obszarach zabudowy 
wielorodzinnej. 
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Wyspecyfikowane problemy dotykające najgorzej oceniane obszary pod względem sumarycznego 
wskaźnika urbanistycznego dotykają równieŜ inne rejony Kielc, jednak w przypadku najniŜej ocenianych 
obszarów problemy te występują w większym nasileniu i co istotne łącznie. 
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W załączniku do aktualizacji programu przedstawiono szczegółową charakterystykę wszystkich 
obszarów według kryteriów funkcjonalno-przestrzennych. PowyŜej w tabeli uszeregowano obszary                         
w kolejności od oceny najniŜszej do najwyŜszej. Wyniki analizy zaprezentowano równieŜ na mapie. 

*0 odpowiada wartości średniej 
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5.4.2. Podsumowanie analizy dotyczącej wskazania obszarów miejskich           

do rewitalizacji 

Wyniki analizy wskaźnikowej dla danych jakościowych oraz ilościowych – zarówno końcowe 

(wskaźnik sumaryczny), jak i cząstkowe – zostały wyróŜnione w 6 przedziałach: 

• Kolorem czerwonym oznaczono obszary o najwyŜszym stopniu degradacji, dla których wartości 

wskaźnika odchylały się powyŜej odchylenia standardowego populacji po stronie wartości dodatnich 

• Kolorem pomarańczowym obszary o wysokim poziomie degradacji, dla których wartości mieszczą się 

w przedziale od połowy wartości odchylenia standardowego populacji do jego pełnej wartości 

po stronie dodatnich wartości 

• Kolorem Ŝółtym obszary o stopniu degradacji powyŜej średniej dla miasta, dla których notowane 

były wartości powyŜej 0, ale do połowy wartości odchylenia standardowego populacji 

• Kolorem bladozielonym o poziomie degradacji poniŜej średniej dla miasta, dla których przedział 

wartości analogicznie ograniczają wartości ujemne do połowy wartości odchylenia standardowego 

populacji 

• Kolorem zielonym obszary o relatywnie dobrej sytuacji, dla których przedział stanowi połowa oraz 

pełna wartość odchylenia standardowego populacji po stronie wartości ujemnych 

• Kolorem ciemnozielonym obszary o relatywnie bardzo dobrej sytuacji, dla których notowane 

wartości są poniŜej wartości odchylenia standardowego populacji dla ujemnych wartości. 

Wyniki zostały zaprezentowane w zbiorczej tabeli oraz na mapie poniŜej, a następnie 

skomentowane.
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Tabela 5. Wskaźnik sumaryczny wraz z wystandaryzowanymi wskaźnikami cząstkowymi (analiza ilościowa + analiza jakościowa) 
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65 Tereny przemysłowo-usługowe 7 -7,88 34,86 1,83 40,05 14,62 -0,10 3,45 12,30 -7,70 -13,01 78,42 
1 1 Maja 13,43 -1,49 1,31 13,13 6,70 -0,51 3,40 7,08 -0,14 26,21 69,12 
68 Osiedle Zagórska Północ i Zagórska Południe 4,72 19,10 9,32 -4,33 -0,73 2,44 4,47 -1,87 15,38 18,15 66,64 
18 Czarnów Wielorodzinny 4,87 4,54 12,95 7,78 5,73 1,78 4,48 5,24 6,33 11,57 65,27 
11 śelazna 6,77 8,48 6,10 -1,03 2,13 -1,16 4,45 2,73 9,92 22,53 60,90 
51 Centrum 6,77 4,35 4,91 8,25 9,43 -2,83 4,28 23,15 7,73 -6,41 59,64 
84 Osiedle Sady 2 5,48 15,86 8,15 -4,27 -2,40 1,53 4,32 4,22 10,36 12,50 55,77 
29 Osiedle Czarnockiego 4,04 6,29 6,67 -5,12 -1,56 2,38 4,39 -4,84 5,39 34,32 51,96 
80 Zgoda 16,03 5,31 2,19 3,18 3,26 -0,77 3,51 0,79 5,17 12,68 51,34 
15 Czarnów Jednorodzinny 1 3,31 -1,69 -0,81 16,85 -2,42 1,05 3,90 6,31 -4,20 28,09 50,39 
61 Tereny przemysłowo-usługowe 3 3,92 -4,27 -4,85 17,47 16,16 23,95 -9,49 -10,21 7,22 7,13 47,02 
34 Osiedle Na Skarpie i ul. Targowa 5,48 -0,29 9,58 -1,07 0,40 -0,17 4,42 6,98 1,04 18,20 44,57 
76 Niewachlów 5,63 -4,15 -1,88 17,41 8,76 -0,27 0,90 11,58 -4,09 6,95 40,84 
6 Plac Moniuszki -1,07 7,96 3,02 -5,69 0,54 1,66 4,28 18,49 11,95 -2,91 38,22 
39 Pakosz 1,31 0,26 -5,33 -3,09 -1,26 2,32 3,68 -6,12 4,45 38,59 34,82 
47 Szydłówek 4,98 8,84 11,18 2,99 3,42 1,38 4,48 9,43 10,34 -23,65 33,38 
2 Aleja Legionów -0,65 15,61 4,87 5,27 4,32 3,67 4,19 -10,21 17,87 -12,56 32,37 
14 Chęcińska 6,88 6,92 8,72 -3,90 -1,11 1,94 4,43 3,75 7,36 -2,65 32,34 
23 Karczówka -13,39 0,61 -4,59 0,01 4,66 1,84 0,29 34,20 0,02 7,95 31,59 
36 Osiedle Świętokrzyskie 7,42 -5,97 10,12 -5,59 -2,86 1,59 4,40 -3,15 -3,15 26,14 28,93 
30 Osiedle Jagiellońskie 4,54 10,16 8,51 -5,85 -1,79 1,52 4,40 4,93 7,87 -7,41 26,89 



Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 
 

 

   

 

  
 

22 Herby-Głęboczka 3,48 -3,93 2,60 2,75 1,48 2,62 4,01 0,28 -3,65 16,07 25,70 
45 Osiedle Sandomierskie i ul. Leszczyńska 5,54 0,79 6,91 -8,46 -3,85 1,87 4,35 -1,31 1,88 17,97 25,69 
8 Osiedle Bocianek 8,13 8,29 9,67 -6,60 -3,75 3,42 4,38 -1,00 9,02 -8,17 23,39 
71 Wietrznia 5,27 -0,81 -6,31 9,02 0,39 3,69 -0,42 4,52 0,03 5,03 20,40 
26 Dyminy 2,61 -0,98 -5,90 5,83 8,99 0,82 3,03 7,59 -3,53 0,60 19,06 
82 Łódzka 6,37 0,84 -5,33 1,60 5,28 3,22 0,72 29,75 -2,72 -21,07 18,66 
54 Tarnowska -8,04 4,68 -4,39 -0,89 4,92 3,17 3,64 0,58 -2,07 16,94 18,54 
10 Cegielnia 3,92 -7,32 -5,06 7,19 4,19 4,24 1,77 9,54 -1,58 -0,11 16,76 
74 Nowy Folwark -0,51 -2,43 -6,68 -5,78 -2,11 4,12 2,56 5,90 -2,97 24,18 16,29 
37 Osiedle Uroczysko 3,72 0,96 9,62 -5,04 -3,42 3,09 4,40 -2,44 4,14 -0,11 14,92 
3 Baranówek -1,86 2,42 -4,11 -4,84 -1,57 2,85 3,68 -1,21 -1,46 19,63 13,54 
28 Osiedle Barwinek 4,13 -8,37 5,95 -7,75 -4,00 1,87 4,32 0,43 -4,17 18,63 11,02 
38 Osiedle Związkowiec 9,47 -1,82 12,27 -5,63 -3,51 2,47 4,45 10,92 0,61 -18,93 10,29 
21 Gruchawka 3,92 1,04 -5,18 9,12 1,81 1,52 3,81 -10,21 -4,41 8,01 9,41 
17 Czarnów Rządowy -5,90 -4,08 -2,76 4,35 2,36 0,51 3,11 5,29 -3,91 8,01 6,96 
41 Piekoszowska-Łąkowa 3,92 3,02 1,32 -2,07 0,22 -0,66 4,21 -4,99 3,74 -3,67 5,02 
32 Osiedle Na Stoku 5,62 -10,04 11,28 -7,19 -1,75 2,14 4,40 -0,24 -7,07 7,24 4,39 
46 Sitkówka -1,10 1,26 -7,43 3,60 4,18 3,62 0,45 -1,77 -1,92 3,46 4,35 
9 Bór 1,52 -1,30 -4,37 11,69 5,54 1,65 1,73 -7,60 -4,67 -0,27 3,91 
49 Szydłówek Jednorodzinny 5,67 7,73 -8,92 -13,44 -7,41 3,19 3,85 4,16 1,52 3,50 -0,14 
7 Biesak -0,74 6,28 -6,53 13,73 -7,52 4,02 0,59 -10,21 4,03 -3,84 -0,19 
78 Zalesie -2,58 -2,50 -7,47 2,96 0,17 1,91 0,83 -4,12 -5,51 12,39 -3,92 
5 Białogon 1 -5,15 -1,06 -3,49 4,83 5,19 -0,43 2,72 1,04 -3,77 -3,84 -3,97 
43 Podkarczówka-Wielorodzinna 9,51 -1,80 9,73 -10,25 -3,23 1,67 4,36 1,35 0,12 -15,60 -4,15 
85 Ostra Górka -1,07 -4,80 -6,30 -5,61 -0,78 3,90 3,44 -1,46 -4,91 12,56 -5,04 
64 Tereny przemysłowo-usługowe 6 21,52 8,37 -2,73 17,08 0,72 -15,18 -29,15 -10,21 3,62 -0,11 -6,07 
31 Osiedle Kochanowskiego -3,40 -9,27 12,33 -1,91 -3,46 3,10 4,52 7,49 -8,44 -8,18 -7,22 
25 Posłowicka -1,84 -3,42 -5,83 5,14 -1,03 0,29 1,73 4,22 -2,74 -3,84 -7,33 
60 Tereny przemysłowo-usługowe 2 -0,75 -16,31 1,20 16,53 6,87 -5,88 0,25 -10,21 -0,03 -1,93 -10,27 
35 Osiedle Słoneczne Wzgórze 5,28 -5,60 9,93 -6,71 -3,40 2,98 4,35 -2,79 -2,88 -12,73 -11,59 
16 Czarnów Jednorodzinny 2 1,71 3,92 -5,83 -8,47 -3,75 1,47 3,52 -10,21 -0,22 4,44 -13,43 
72 Tereny przemysłowo-usługowe 12 -4,14 -1,27 0,99 -8,60 5,56 -2,72 2,31 -10,21 3,05 -0,29 -15,33 
77 Zagórska-Pomorska 2,02 11,62 -8,75 -13,74 -9,75 3,48 3,82 -3,31 3,19 -8,34 -19,76 
75 Warszawska-Solidarności 6,10 0,67 4,62 -13,15 -8,63 -3,10 3,27 -3,71 -0,72 -5,50 -20,16 
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86 Politechnika 6,10 -3,71 -5,75 8,20 1,82 -0,59 -1,75 -10,21 -7,02 -7,64 -20,55 
87 Łazy -0,74 -7,61 -4,90 1,54 1,22 -0,73 3,11 -10,21 -7,53 4,88 -20,97 
81 Tereny przemysłowo-usługowe 11 -1,84 9,68 -5,64 5,60 -0,20 -43,44 -4,55 -10,21 10,11 16,07 -24,44 
20 Dąbrowa -1,64 1,64 -8,81 0,63 -3,70 1,42 2,35 -10,21 -2,48 -4,67 -25,47 
73 Zagórze 0,94 -3,11 -6,78 -2,62 -2,13 -0,71 1,51 -10,21 -3,35 -0,01 -26,47 
4 Bernardyńska-Diamentowa -12,67 -4,01 -7,00 -1,90 5,08 3,46 2,52 -10,21 -5,20 3,46 -26,47 
40 Piaski 9,11 -9,35 1,40 3,21 -0,96 3,06 -4,48 -2,13 -9,22 -17,34 -26,70 
13 Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy 2 -7,10 -6,76 -3,76 2,99 4,62 2,74 -73,52 49,75 -4,16 8,09 -27,10 
53 Świętokrzyska-Radomska 3,92 -1,03 -9,05 24,37 6,48 -27,24 -25,80 -10,21 29,73 -20,81 -29,64 
42 Podkarczówka-Jednorodzinna 0,97 1,89 -8,84 -16,76 -6,04 2,89 4,12 -5,61 3,75 -12,95 -36,59 
24 Krakowska-Ogrodowa 0,22 7,42 -1,26 -8,38 -12,31 -1,31 2,92 -10,21 4,94 -24,95 -42,94 
62 Tereny przemysłowo-usługowe 4 -19,74 -16,13 4,93 18,07 23,77 -11,30 -19,59 -10,21 -8,11 -7,41 -45,71 
58 Tereny przemysłowo-usługowe 1 -22,83 -15,91 1,26 -5,04 -2,67 2,02 2,51 4,62 -11,79 -4,72 -52,55 
69 Złodziejów -1,07 -4,22 -6,23 -13,65 -4,32 3,80 3,79 -10,21 -2,73 -18,26 -53,11 
63 Tereny przemysłowo-usługowe 5 3,92 -2,86 -2,37 -10,51 -4,83 -30,38 -28,18 -10,21 4,09 26,75 -54,59 
33 Osiedle Pod Dalnią 5,37 -12,80 11,23 -12,02 -5,16 2,29 4,41 -7,96 -10,84 -31,93 -57,41 
70 Bukówka -11,63 1,03 -9,83 -4,49 -7,57 1,71 -15,90 -10,21 -5,27 -10,26 -72,42 
48 Szydłówek Górny -31,03 -10,71 0,95 -14,10 -5,90 1,46 4,01 -10,21 -8,46 -0,06 -74,06 
50 Osiedle Ślichowice 5,86 -14,00 8,33 -11,97 -4,59 2,65 4,32 -5,45 -12,38 -62,75 -89,97 
19 Osiedle Dąbrowa -3,12 -10,60 -10,63 -18,43 -5,54 2,90 3,45 -10,21 -10,19 -39,16 -101,52 
44 Psie Górki -25,45 2,50 -8,02 -12,48 -16,81 0,43 2,60 -10,21 -4,56 -34,43 -106,45 
79 Zalew Kielecki -62,45 -7,37 -6,21 -3,99 -11,18 -3,29 -3,49 9,38 -10,02 -26,43 -125,05 
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Źródło: Obliczenia własne
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*0 odpowiada wartości średniej 
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Analiza wskaźnikowa potwierdziła, Ŝe koncentracja problemów związanych z degradacją 

społeczno-gospodarczą i przestrzenną występuje w okolicach miejskiego centrum, 

jak równieŜ osiedli, głównie o charakterze wielorodzinnym połoŜonych w rejonie 

północno-wschodnim Kielc, wschodnim oraz na zachód od zespołu śródmiejskiego. Wysoki 

stopień degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej zaobserwowano takŜe w dwóch 

zespołach zabudowy jednorodzinnej, tj. w północno-zachodniej części miasta oraz 

na południowy zachód od zespołu śródmiejskiego.    

 

Na mapie poniŜej zaprezentowano rozmieszczenie przestrzenne koncentracji wysokiego stopnia 

degradacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W podziale tym uwzględniono podobieństwo 

funkcjonalne wydzielonych zespołów. 
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5.4.3. Obszary poprzemysłowe 
 

W rozdziale zawarto wnioski z analizy zmierzającej do określenia granic obszarów poprzemysłowych, 

które zostały wskazane do rewitalizacji. W trakcie prac inwentaryzacyjnych do analizy wydzielono kilka 

obszarów, które obecnie przechodzą przekształcenia funkcjonalne, a pierwotnie prowadzona była 

tam działalność głównie produkcyjna i produkcyjno-magazynowa. Wieloaspektowa zmiana funkcji miasta 

z przemysłowego na usługowe ma odzwierciedlenie w przemianach, jakie zachodzą na analizowanych 

terenach. Analiza wykazała jednak, Ŝe nie wszystkie obszary będące w trakcie przekształceń naleŜy 

w całości wskazać do rewitalizacji. Dla wielu z nich byłoby to przedwczesne. Dawna działalność produkcyjna 

ustaje lub zupełnie zanika, jednak na bazie obiektów po dawnych fabrykach powstają nowe zakłady 

produkcyjne lub firmy prowadzące inną działalność gospodarczą. Przyjęto, Ŝe na obszarach analizowanych, 

ale ostatecznie niewskazanych do rewitalizacji całościowo będzie moŜliwe wydzielenie działek i wskazanie 

ich jako obszary i obiekty poprzemysłowe. Będzie się to odbywać w ramach realizacji programu rewitalizacji 

na wniosek zainteresowanych. Obszary poprzemysłowe wskazane do rewitalizacji nie wymagają osobnego 

wniosku i w całości są zakwalifikowane do rewitalizacji. 

W ramach aktualizacji opracowania dokonano szczegółowego określenia granic terenów 

poprzemysłowych „Herby wzdłuŜ linii kolejowej”, które jako strefa zostały wymienione równieŜ 

w pierwotnym opracowaniu. 

 

 

5.4.3.1. Analizowane obszary poprzemysłowe zakwalifikowane do rewitalizacji 
                  w całości 

 

Analizowany teren – zakwalifikowany całościowo jako obszar poprzemysłowy do rewitalizacji 
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a)Obszar po dawnym Kieleckim Przedsiębiorstwie Mostowym, a takŜe Magazynach Wojewódzkiego 

Związku Gminnych Spółdzielni (WZGS). Obecnie magazyny są częściowo wykorzystywane pod róŜnego 

rodzaju działalność handlową, usługową, składową, działają tutaj hurtownie, magazyny. Jednak cały teren 

jest nieuporządkowany, zabudowa jest zniszczona, a obiekty w złym stanie technicznym. Na terenie tym 

znajdują się takŜe pozostałości po konstrukcjach suwnic, które słuŜyły działalności Kieleckiemu 

Przedsiębiorstwu Mostowemu. Ze względu na stan techniczny całego terenu i fakt, Ŝe duŜa jego część jest 

nieuŜytkowana, a działalność prowadzona w starych magazynach jest widocznie tymczasowa – cały teren 

naleŜy wskazać jako teren do rewitalizacji obszarów poprzemysłowych. Do terenu zaliczono równieŜ 

przylegające obszary zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Obecnie dla części tego terenu opracowywany 

jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Planuje się przeznaczenie obszaru pod funkcje 

mieszane, mieszkaniowe oraz usługowo-handlowe realizowane w formie zabudowy kwartałowej. MoŜliwe jest 

równieŜ zagospodarowanie przyległych terenów torów bocznicowych. W przyszłości teren ten funkcjonalnie 

moŜe być włączony do obszarów śródmiejskich. Obecny stan zagospodarowania uniemoŜliwia jednak 

realizację takiej funkcji, dlatego przyszła rewitalizacja będzie polegała na przekształceniu funkcjonalnym i 

zagospodarowaniu wg przyjętych załoŜeń. 

 

 

Analizowany teren – zakwalifikowany całościowo jako obszar poprzemysłowy do rewitalizacji 

 

b)Obszar stacji kolejowej Kielce Herbskie. Na terenie znajdują się obiekty pokolejowe, jak równieŜ 

budynki administracyjne oraz duŜy obiekt, obecnie nieuŜytkowanej, hali remontowej. Te oraz inne obiekty 

niszczeją i są nieuŜytkowane, a jedynie niektóre doczekały się odnowienia i zaadoptowania pod działalność 

gospodarczą. Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych całego terenu jest w złym stanie technicznym. TakŜe 

zieleń niezadbana ulega degradacji. W sąsiedztwie działa m.in. Huta Szkła „Sława” i inne podmioty. Teren 

w całości ze względu na daleką posuniętą degradację wymaga odnowy. NaleŜy go włączyć do obszarów 

rewitalizowanych w całości. 
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Analizowany teren – zakwalifikowany całościowo jako obszar poprzemysłowy do rewitalizacji 

 

c)Na tym terenie przy ulicy Głęboczka znajdują się dwa zdegradowane, nieuŜytkowane budynki,             

w których w przeszłości funkcjonowała piekarnia przemysłowa oraz sklep. Mając na uwadze poziom 

degradacji i stan techniczny obiektów naleŜy uwzględnić konieczność włączenia tego terenu oraz 

działki, na której się znajdują do obszarów poprzemysłowych do rewitalizacji. 

 

5.4.3.2 Analizowane obszary poprzemysłowe niezakwalifikowane do rewitalizacji jako całość 

a)  Tereny po części otoczone torami kolejowymi z linią przechodzącą przez obszar SHL, 

b) Tereny po Kieleckiej Fabryce Pomp „Białogon” oraz przyległych terenów zabudowy  

                 mieszkaniowej i usługowej osiedla Białogon, 

c)  Teren  Chemaru, 

d) Obszar Sieje-Dąbrowa, 

e) Teren przy ulicy Zagnańskiej, 

f) Teren zlokalizowany przy skrzyŜowaniu ul. Świętokrzyskiej i Alei Solidarności. 

5.4.4 Obszary zakwalifikowane do rewitalizacji wyznaczone do 

kontynuacji w Aktualizacji LPR 

Na mapie poniŜej zaprezentowano rozmieszczenie przestrzenne obszarów do kontynuacji, które 

zostały wyznaczone w Lokalnym Programie Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych w mieście Kielce na lata 2007-2013, projekty wyznaczone w ramach tych obszarów nie 

zostały w poprzednim okresie rozliczeniowym zrealizowane, lub zrealizowano je tylko w części.  
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Realizacja projektów w tych obszarach będzie kontynuowana w latach 2014-2020, dlatego teŜ znalazły się 

one w Aktualizacji LPR obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 

2014-2020. 

 

 

Nazwa obszaru Ludność Powierzchnia (ha) 

1k. Obszar po dawnym Kieleckim 
Przedsiębiorstwie Mostowym 

1530 29,8 

2k. Obszar przy ul. Głęboczka 0 1,3 

3k. Obszar Stacji kolejowej Kielce- Herbskie 158 18,6 
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Nazwa obszaru Ludność Powierzchnia (ha) 

4k. Tereny powojskowe 13 48,9 
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Nazwa obszaru Ludność Powierzchnia (ha) 

5k. Rezerwat Ślichowice 0 4,9 

6k. Rezerwat Kadzielnia 0 20,1 

7k. Rezerwat Wietrznia 1 21 
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Nazwa obszaru Ludność Powierzchnia (ha) 

8k. Podstrefa Zalew 0 41,3 

9k. Karczówka 8 3,8 

10k. Podstrefa Stadion 44 105 

11k. Jagiellońska 155 0,43 
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Bilans obszarów wyznaczonych do rewitalizacji do kontynuacji  

Nazwa obszaru Liczba ludności Razem Powierzchnia (ha) Razem 

1k. Obszar po dawnym 
Kieleckim Przedsiębiorstwie 
Mostowym 

1530 Poprzemysłowe 
1688 

29,8 Poprzemysłowe 
49,7 

2k. Obszar przy ul. 
Głęboczka 

0 1,3 

3k. Obszar Stacji kolejowej 
Kielce- Herbskie 

158 18,6 

4k. Tereny powojskowe 13 13 48,9 48,9 

5k. Rezerwat Ślichowice 0 Dawne 
kamieniołomy 

1 

4,9 Dawne 
kamieniołomy 

46 6k. Rezerwat Kadzielnia 0 20,1 

7k. Rezerwat Wietrznia 1 21 

8k. Podstrefa Zalew 0 Obszary 
sportowo- 

rekreacyjne 

52 

41,3 Obszary 
sportowo- 

rekreacyjne 

150,1 

9k. Karczówka 8 3,8 

10k. Podstrefa Stadion 44 105 

11k. Jagiellońska 155 155 0,43 0,43 

Suma 1909 295,13 

 

mapy obszarów poprzemysłowych niezakwalifikowanych do rewitalizacji jako całość:  

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

5.5. Zidentyfikowane problemy w zespołach rewitalizacyjnych 

Obszary wskazane przez analizę ilościowo-jakościową jako tereny o wysokim poziomie degradacji 

charakteryzują się słabą sytuacją w porównaniu ze średnią dla całego miasta. Występuje tam szereg 

problemów natury demograficznej, związanej z bezrobociem, ubóstwem czy niskim poziomem 

przedsiębiorczości. Niski jest teŜ komfort mieszkalnictwa, a saldo migracji wewnętrznej przybiera ujemny 

charakter. Co prawda, poszczególne obszary niekiedy wykazują pozytywne poziomy pojedynczych 

wskaźników, jednak ogólna sytuacja wyraŜona przez wskaźnik sumaryczny nie pozostawia wątpliwości 

co do poziomu degradacji. Spośród wszystkich 87 obszarów wyłoniono 30, ujętych w 6 zespołów, o złej 

ogólnej sytuacji, z których aŜ 15 charakteryzuje się bardzo negatywnym poziomem wskaźnika 

sumarycznego. 

 Przeprowadzona analiza wskaźników ilościowych i jakościowych pozwala na wskazanie obszarów 

zdegradowanych. Przy wyborze poszczególnych obszarów podzielono je na sześć większych powierzchniowo 

zespołów obszarów o względnie jednorodnych cechach lub funkcjach. 
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5.5.1. Zespół 1 

Nazwa zespołu Ludność Powierzchnia 

Śródmieście 16 424 260 ha 

 

Śródmieście to szczególna część miasta, będąca najstarszą i najbardziej wartościową pod względem 

kulturowym. To tutaj odnaleziono pierwsze ślady osady, której pozostałością jest niezmieniony kształt 

urbanistyczny rynku i jego najbliŜszych okolic. Z czasem osią układu stała się dzisiejsza ulica Sienkiewicza. 

Jednak najpowaŜniejsze zmiany w układzie przestrzennym Kielc zaszły po powstaniu styczniowym. Sieć 

nowych ulic została zaprojektowana w układzie szachownicowym, z duŜymi prostokątnymi kwartałami. 

Centrum stanowił prostokątny plac – nowy rynek (dziś Plac Wolności). W późniejszych latach poszerzano 

i wydłuŜano obecną ul. Sienkiewicza, którą jednak zaczęto zabudowywać dopiero na przełomie XIX i XX w. 

(i to tylko w jej wschodniej części). Powstanie tak długiej ulicy zmieniło oś miasta. Przez stulecia 

był nią kierunek północ-południe, wytyczony połączeniem rynku z kolegiatą. Doprowadzona do dworca 

(otwartego w 1885 roku) ul. Sienkiewicza zmieniła jego oś na kierunek wschód-zachód. Po drugiej wojnie 
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światowej Kielce rozwijały się wyjątkowo dynamicznie, czego konsekwencją była rozbudowa sieci ulic, 

modernizacja dawnych oraz budowa arterii przelotowych. Obecnie układ urbanistyczny Śródmieścia Kielc 

wpisany jest do rejestru zabytków. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe stosunkowo niewielka powierzchnia 

śródmieścia, czytelna i zwarta, a jednocześnie róŜnorodna kompozycja urbanistyczna, z sekwencją atrakcji 

formalnych, otwarć widokowych, placów, wewnętrznym systemem zielonych publicznych terenów 

spacerowych, tworzą układ predysponowany, wzorem innych zabytkowych centrów, do silnej koncentracji 

w jego obrębie funkcji handlowych, kulturalnych, gastronomicznych, generujący ruch spacerowy, 

wycieczkowy i turystyczny. W śródmieściach tego typu normą jest silna aktywność kapitału prywatnego 

w zakresie adaptacji do nowych funkcji i remontów. Z tym zjawiskiem związana jest takŜe stopniowa 

eliminacja lokali mieszkalnych na korzyść funkcji usługowych. Efektem istnienia właściwie 

zagospodarowanej zabytkowej przestrzeni publicznej jest takŜe wzrost jakości Ŝycia mieszkańców, 

dysponujących obszarem do spacerów, rekreacji i intensywnej komunikacji społecznej. Proces ten odbywa 

się jednak bardzo powoli. 

o Podstawowym problemem Śródmieścia jest utrata funkcji gospodarczych spowodowana 

przenoszeniem się handlu i usług do centrów i galerii handlowych. W wielu miastach europejskich 

jest to widoczny problem, będący jedną z głównych działań rewitalizacyjnych. Ich celem jest 

zatrzymanie postępującego odpływu podmiotów gospodarczych oraz spowodowanie ich ponownego 

napływu. Warunkiem takiego procesu jest uatrakcyjnienie miejskiego centrum m.in. poprzez 

reorganizację przestrzeni publicznej. Słusznym krokiem, w kontekście doświadczeń innych miast, 

jest wprowadzenie tzw. strefy ruchu uspokojonego, dzięki której ruch samochodowy jest 

ograniczony na rzecz spacerowiczów, co zmienia nieco charakter śródmieścia. Jednak kolejnym 

waŜnym krokiem musi być poprawa dostępności centrum poprzez zlokalizowane w pobliŜu miejsc 

parkingowych, których umiejscowienie i liczba są niewystarczające oraz poprawę obecnie 

funkcjonującego systemu komunikacji zbiorowej. 

o Na terenie Śródmieście zlokalizowane są liczne zaniedbane podwórza, których stan techniczny 

od dziesięcioleci ulega pogorszeniu. Stan ten pogarszają często nieuregulowane prawa własności, 

duŜa liczba współwłaścicieli jednej posesji czy problem z lokatorami. Potencjał gospodarczy tych 

miejsc jest spory z uwagi na przechodni charakter, który niejednokrotnie skraca drogę pieszym.  

o Problemem są równieŜ liczne przestrzenie w złym stanie, które w niedalekiej odległości 

od ścisłego centrum stanowią kontrast dla zrewitalizowanej części Śródmieścia. We wschodniej 

części funkcjonuje targowisko, które jest efektem zmiany sposobu handlu na przestrzeni 

lat. Zdegradowanemu, zaśmieconemu i nieestetycznemu targowisku towarzyszą równieŜ 

zdekapitalizowane elementy małej architektury i infrastruktury towarzyszącej. Nieuporządkowane 

posesje czy infrastruktura i mała architektura w złym stanie technicznym występuje równieŜ 

na północy czy zachodzie, gdzie otoczenie wieŜowców mieszkalnych jest niekiedy zaśmiecone 

i słabo wyposaŜone. 
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o Co najwyŜej średniemu stanowi zabudowy towarzyszą zdekapitalizowane budynki, 

czego przykładem mogą być kamienice, głównie w północnej części obszaru ścisłego centrum. 

RównieŜ zabudowa na południu, jak i zachodniej części obszaru składa się z niezadbanych 

budynków. 

 

5.5.2. Zespół 2 

Nazwa zespołu Ludność Powierzchnia 

Wielorodzinne – północ 56 080 367 ha 

 

 

Obszar osiedli wielorodzinnych jest efektem rozwoju Kielc głównie w latach 70. i 80. XX wieku. Wtedy 

to, poprzez przyrost naturalny oraz ludność napływową, następował szybki przyrost liczby mieszkańców 

miasta. Potrzeby mieszkaniowe kielczan realizowane były w duŜej mierze poprzez budowanie blokowisk 

z tzw. wielkiej płyty. Powstające duŜe, gęsto zaludnione obszary osiedlowe oddalały się systematycznie na 

północ od centrum. Dziś jednak tereny te nie naleŜą do najatrakcyjniejszych zarówno do zamieszkania, 

jak i prowadzenia działalności gospodarczej, a ich atrakcyjność stale obniŜa się, czego wyrazem naleŜy 

uznać trend odpływowy ludności. 
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o W przypadku duŜych blokowisk problem stanowi utrata więzi społecznych, czego efektem staje 

się tzw. atomizacja społeczna. Mimo fizycznej bliskości rodzin mieszkających po sąsiedzku, relacje 

pomiędzy nimi często ograniczają się jedynie do zdawkowych kontaktów pozbawionych 

jakichkolwiek więzi, co skutkuje anonimowością sprzyjającą rozwojowi innych problemów o 

charakterze społecznym. Utrata więzi społecznym nie jest zjawiskiem rozpoznanym wyłącznie na 

terenie Kielc, ale takŜe licznych blokowisk w miastach Europy, w których nasilenie problemu często 

jest znacznie powaŜniejsze. Z uwagi na doświadczenia tychŜe miast za rozwiązanie problemu naleŜy 

uznać szereg projektów miękkich, społecznych. Ich wzmocnieniem powinny być dobrze 

wyposaŜone, otwarte przestrzenie publiczne, które sprzyjać będą rozwojowi integracji społecznej 

mieszkańców. 

o Problem stanowią przestrzenie publiczne wymagające odnowy wraz z ich dostosowaniem 

do róŜnych grup społecznych, w tym zlikwidowania barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych. Przestrzeń taka powinna spełniać potrzeby i oczekiwania mieszkańców, rodzin 

z dziećmi czy osób starszych i zachęcać do korzystania z niej. Wpłynie to nie tylko na walory 

rekreacyjne czy relacje społeczne na osiedlu, ale równieŜ uatrakcyjni je, jako miejsce przyjazne 

do zamieszkania. Nowe moŜliwości aranŜacji przestrzeni mogłoby zapewnić wyprowadzenie 

z wnętrza osiedla samochodów i utworzenie parkingów buforowych, co wiązałoby się z podwójną 

korzyścią. Z jednej strony wykorzystany zostałby potencjał większych obszarów, a z drugiej 

mieszkańcy oraz przyjezdni zyskaliby nowoczesną infrastrukturę w postaci bezpiecznego, 

monitorowanego parkingu.  

o Z uwagi na czas powstania blokowisk nie podlega dyskusji fakt, Ŝe kilkudziesięcioletnia 

substancja mieszkaniowa z wielkiej płyty wymaga odświeŜenia. W dodatku całości 

niekiedy towarzyszy pewien chaos architektoniczny, którego wyrazem jest wymieszanie róŜnych 

rodzajów zabudowy. Choć zdarzają się nawet przypadki ruin budowlanych, to stan techniczny sporej 

części zabudowa naleŜy określić jako średni i słaby. Budynki wymagają termomodernizacji, 

co dodatkowo pozwoli na niŜsze koszty funkcjonowania, a całości bardziej estetyczny charakter 

nadałyby nowe elewacje. 

 

 

5.5.3. Zespół 3 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Wielorodzinne – wschód 18 623 129 ha 
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Gęsto zabudowany obszar osiedli wielorodzinnych powstał w głównej mierze w latach 60. i 70. XX wieku, 

stąd teŜ część problemów toŜsama jest z tymi występującymi, zwłaszcza w starszej części, zespołu drugiego 

osiedli wielorodzinnych w północnej części Kielc. 

o Starszej zabudowie towarzyszy niekorzystna sytuacja demograficzna. Populację obszaru 

stanowią w duŜej mierze te same osoby, lub ich potomkowie, którzy wprowadzili się tutaj 

po powstaniu osiedla. Struktura wieku ukazuje więc spory udział osób starszych, które często 

teŜ mieszkają samotnie. Aktywność powinna być pobudzana poprzez miękkie projekty o charakterze 

społecznym. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe sytuacja demograficzna nie jest wyłącznie wynikiem 

od dawna zamieszkanej zabudowy, ale równieŜ bardziej mobilnej części młodszych mieszkańców, 

którzy opuszczają obszar wybierając inne tereny. 

o Niska atrakcyjność to jeden z powodów tendencji wyludnieniowej obszaru, w którym 

niekorzystnie prezentuje się struktura demograficzna. Niska ocena funkcjonalno-przestrzenna jest 
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efektem starej zabudowy oraz przestrzeni publicznych. Średni stan elewacji budynków 

mieszkaniowych występuje w sąsiedztwie przykładów obiektów zdegradowanych, w tym takŜe 

biurowych oraz poprzemysłowych, co jest przemieszaniem funkcji. Poprawy wymaga takŜe 

przestrzeń wewnątrzosiedlowa, w ramach której funkcjonują zdekapitalizowane elementy małej 

architektury i trudno mówić o przyjaźnie spełnianej funkcji rekreacyjnej. Widoczne są równieŜ 

zaśmiecone posesje, zdegradowane murawy czy nieuporządkowane „dzikie parkingi” co składa się 

na niskie walory estetyczne obszaru.  

 

5.5.4. Zespół 4 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Wielorodzinne – zachód 24 646 188 ha 

 

Obszar wielorodzinnych osiedli zlokalizowanych w kierunku zachodnim od miejskiego centrum dotyczą 

zbliŜone problemy do obszarów zajmowanych w duŜej mierze przez blokowiska. Dla zespołu 

4 charakterystyczne są: 

o Problemy społeczne, w tym takŜe ubóstwo i wykluczenie, co niestety przekłada się na przypadki 

łamania prawa i przemocy w rodzinie. Liczne problemy ludności obszaru nie napawają optymizmem, 

oprócz więc działań mających na celu poprawę warunków Ŝycia potrzebne są takŜe szeroko 
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zakrojone działania o charakterze miękkim, społecznym. Teren ten nie naleŜy do atrakcyjnych, 

ani do zamieszkania, ani do prowadzenia działalności gospodarczej. Negatywną sytuacją 

demograficzną, w której liczne jest grono ludzi starszych pogłębiają dodatkowo rzesze 

opuszczających ten teren mieszkańców. Odbija się to na malejącej liczbie ludności, w której zasób 

osób w wieku produkcyjnym jest niski. 

o Nieatrakcyjne przestrzenie oraz zabudowa w nienajlepszym stanie, to problem, który 

odciska swe piętno na ocenie obszaru. Stan zabudowy na tym terenie naleŜy określić jako średni, 

a takŜe zły. Na południu występują tutaj ruiny, przykłady zdekapitalizowanych budynków 

mieszkalnych, a takŜe liczne zaniedbane elewacje wymagające odświeŜenia. RównieŜ tereny zieleni 

wymagają interwencji, a przestrzeń między blokami nie naleŜy do atrakcyjnie utrzymanych. Brakuje 

terenów rekreacyjnych, które ograniczając się do nielicznych placów zabaw na północy obszaru. 

Niewystarczająca jest takŜe liczba elementów małej architektury, a stan infrastruktury moŜna uznać 

za co najwyŜej przeciętny. Całość wymaga duŜych nakładów, które jednak są nieodzowne 

dla przywrócenia obszarowi pozytywnego wizerunku i zwiększenia jego atrakcyjności, takŜe 

estetycznej.  

 

5.5.5. Zespół 5 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Jednorodzinne – północny-zachód 8552 399 ha 
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Teren zabudowy oddalonej w kierunku północno-zachodnim od Kielc boryka się z wieloma róŜnymi 

problemami: 

o Jednym z głównych problemów trapiących obszar są problemy natury społecznej. Wysoki 

odsetek stanowią tutaj osoby bezrobotne oraz ubogie i wykluczone. Przekłada się to na róŜnego 

rodzaju patologie, jak choćby przemoc w rodzinie, której przypadków notuje się tutaj statystycznie 

więcej, niŜ wynosi ogólnomiejska średnia. Istnieje tutaj potrzeba implementacji programów 

społecznych, które będą miały na celu pomoc mieszkańcom oraz integrację społeczną. 

o Zaniedbana zabudowa mieszkaniowa oraz przestrzeń (zwłaszcza wzdłuŜ torów kolejowych), 

to kolejny problem zespołu. Budynki, mające w znacznej mierze charakter jednorodzinny, 

odzwierciedlają problemy ludności. Są to zazwyczaj w nienajlepszej kondycji technicznej, 

charakteryzując się złym stanem elewacji. Cała zabudowa jest bardzo zróŜnicowana pod względem 

architektonicznym, bez zachowania ładu kompozycyjnego. W podobnie słabym, a niekiedy nawet 

bardzo złym stanie jest, występująca w południowo-wschodniej części obszaru, zabudowa 

wielorodzinna nawet z lat 60. XX wieku, która jest zaniedbana i równieŜ wymaga poniesienia 
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nakładów na elewacje. RównieŜ infrastruktura jest w złym stanie, a we wschodniej części istnieją 

fragmenty dróg nieutwardzonych, często z nieodseparowaną częścią ciągów komunikacyjnych. 

Przestrzenie, zwłaszcza wzdłuŜ torów kolejowych okalających część obszaru, są zabałaganione 

i zdegradowane. Trudno w kontekście obszaru mówić o funkcji rekreacyjnej. Brak jest terenów 

rekreacyjnych, mała jest liczba elementów małej architektury. W dodatku na wschodzie terenu 

istnieją bariery architektoniczne. O tym, Ŝe obszar ten nie jest atrakcyjny równieŜ dla prowadzenia 

działalności o charakterze handlowo-usługowym świadczy choćby mała liczba takich obiektów, 

a istniejące charakteryzując się często złym stanem technicznym. Z kolei istniejąca na zachodzie 

działalność przemysłowa jest przemieszana z funkcją mieszkaniową, co tworzy pewne konflikty 

przestrzenne. 

 

5.5.6. Zespół 6 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Jednorodzinne – południowy-zachód 2064 173 ha 
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Południowo wschodnie tereny uznane za zdegradowane zamieszkiwane są z reguły przez ludność 

nie najlepiej sytuowaną ekonomicznie. Wyjątkiem moŜe być tutaj Karczówka, do której napływają osoby 

z zewnątrz. 

o W pozostałych obszarach często występują problemy społeczne związane z bezrobociem (takŜe 

o charakterze długotrwałym) czy ubóstwem i wykluczeniem, a niekiedy i innymi patologiami, 

w postaci choćby przemocy rodzinnej. Nie najlepsze są teŜ wskaźniki demograficzne, gdzie 

zwłaszcza Pakosz boryka się z duŜym odsetkiem samotnie mieszkających emerytów. Rozwiązaniem 

powinno być zastosowanie szeregu projektów miękkich o charakterze społecznym. 

o DuŜym problemem okazuje się stan przestrzeni oraz zabudowy. Wszystkie obszary, poza 

Karczówką usytuowane są w pobliŜu torów kolejowych, wokół których teren jest bardzo zaniedbany, 

zwłaszcza w zachodnich rejonach. RównieŜ stan techniczny budynków jest zróŜnicowany, 

ze wskazaniem na słaby (problem widoczny jest poprzez elewacje czy dachy), a towarzyszą 

mu licznie występujące elementy zdegradowane. Z kolei zachodnia część, to przykład kolizji 

funkcjonalnej, gdzie obok budynków mieszkalnych usytuowane są obiekty przemysłowe. W dodatku 

w kompozycji brak jest ładu architektonicznego. Ład przestrzenny zakłócony jest takŜe 

na północy, gdzie brak jest ujednolicenia zabudowy. DuŜe zróŜnicowanie wysokościowe determinuje 

tutaj przeszkody w postaci schodów doskwierających przede wszystkim osobom niepełnosprawnym 

oraz starszym. Na terenie całego obszaru trudno znaleźć przestrzenie publiczne słuŜące rekreacji, 

występują braki w małej architekturze. RównieŜ infrastruktura nie stoi tutaj na wysokim poziomie, 

o czym świadczy zły stan techniczny części dróg, niekiedy bez wydzielonych ciągów pieszych, 

jak równieŜ spora część ulic mających charakter dróg gruntowych, nieutwardzonych. Niski jest 

poziom nasycenia funkcji handlowo-usługowej, co potwierdza niską atrakcyjność obszaru równieŜ 

na niwie gospodarczej. 

 

5.5 a Dostosowanie LPR do wymagań ustawy  z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) 

 

Ze względu na konieczność dostosowania Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 

poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2015 do wymogów Ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), naleŜało ograniczyć obszary objęte 

rewitalizacją tak jak w art. 10 ust 2 ww. ustawy, który mówi: „obszar rewitalizacji nie moŜe być większy niŜ 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niŜ 30% liczby mieszkańców gminy…”. Obszary 

objęte LPR ograniczono wielkościowo i podzielono na siedem zespołów o względnie jednorodnych cechach 

lub funkcjach. Po konsultacjach ze spółdzielniami mieszkaniowymi, mieszkańcami Kielc oraz po 

przeanalizowaniu wniosków do budŜetu obywatelskiego zmniejszono obszary problemowe pierwotnie 
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ustalone w LPR. Zostały wyznaczone kluczowe obszary, gdzie znajdowała się koncentracja planowanych 

projektów miejskich, projektów spółdzielni mieszkaniowych oraz wniosków do budŜetu obywatelskiego. 

Wzięto równieŜ pod uwagę wystandaryzowany wskaźnik sumaryczny analizy jakościowej i ilościowej i 

wyznaczone w nim jednostki urbanistyczne o najbardziej niekorzystnym wyniku.  
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Zespół 1 

Nazwa zespołu Ludność Powierzchnia 

Śródmieście 10272 200 ha 
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Zespół 2 

Nazwa zespołu Ludność Powierzchnia 

Wielorodzinne – północ 20 166 151,8  ha 
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Zespół 3 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Wielorodzinne – wschód 7762 51,1 ha 

 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 
 

 

   

 

 121 
 

Zespół 4 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Wielorodzinne – zachód 14 376 102,3 ha 
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Zespół 5a, 5b 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Jednorodzinne – północny-zachód 3381 31,2 ha 
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Zespół 6 

Nazwa rejonu Ludność Powierzchnia 

Jednorodzinne – południowy-zachód 1185 72,2 ha 

 

 
 

 
BILANS ZBIORCZY ZESPOŁÓW DO REWITALIZACJI 

Nr Nazwa rejonu Liczba ludności Powierzchnia 
1. Śródmieście 10272 200 ha 

2. Wielorodzinne – północ 20 166 151,8  ha 

3. Wielorodzinne – wschód 7762 51,1 ha 

4. Wielorodzinne – zachód 14 376 102,3 ha 

5. Jednorodzinne – północny-zachód 3381 31,2 ha 

6. Jednorodzinne – południowy-zachód 1185 72,2 ha 

Suma 57 142 608,6 ha 
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BILANS ZESPOŁÓW DO REWITALIZACJI I OBSZARÓW DO REWITALIZACJI 
WYZNACZONYCH DO KONTYNUACJI 

Nr Nazwa rejonu Liczba ludności Powierzchnia 
1. Śródmieście  10272 200 ha 

2. Wielorodzinne – północ 20 166 151,8  ha 

3. Wielorodzinne – wschód 7762 51,1 ha 

4. Wielorodzinne – zachód zawiera obszary 

do kontynuacji: 11k. „Jagiellońska”, oraz  

1k. obszar po dawnym Kieleckim 

Przedsiębiorstwie Mostowym 

14 376 102,3 ha 

5. Jednorodzinne – północny-zachód 3381 31,2 ha 

6. Jednorodzinne – południowy-zachód 

zawiera obszar do kontynuacji 6k. 

„Rezerwat Kadzielnia” 

1185 72,2 ha 

2K. Obszar przy ul. Głęboczka 0 1,3 ha 

3K. Obszar Stacji kolejowej Kielce- 
Herbskie 

158 18,6 ha 

4K. Tereny powojskowe 13 48,9 ha 

5K. Rezerwat Ślichowice 0 4,9 ha 

7K.  Rezerwat Wietrznia 1 21 ha 
8K. Podstrefa Zalew 0 41,3 

9K. Karczówka 8 3,8 

10k. Podstrefa Stadion 44 105 

Suma 57 366 853,4 ha 

 
Według danych GUS na dzień 30 czerwca 2016 r. miasto Kielce zamieszkuje 197 724 osoby1. Liczba 

ludności w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji to 57 366 osób, co stanowi 29% mieszkańców 
miasta Kielce. Powierzchnia miasta Kielce wynosi 10954,8 ha, powierzchnia terenów przeznaczonych do 
rewitalizacji to 853,4 ha, co stanowi 7,8% powierzchni miasta Kielce. W związku z wyŜej 
przedstawionymi danymi Aktualizacja LPR spełnia wymóg zawarty w art. 10 ust 2 Ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), który mówi: „obszar rewitalizacji nie 
moŜe być większy niŜ 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niŜ 30% liczby 
mieszkańców gminy…”. 
 
 

 

                                                
1 http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspx 
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5.5 b Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych realizujących kierunki działań, mających na celu 
eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących 
sytuację kryzysową 

 
Grupa przedsięwzięć pozostałych ukierunkowanych na ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych 
obejmuje: 
 przedsięwzięcia zgłoszone w ramach konsultacji społecznych podczas prac nad Lokalnym 
Programem Rewitalizacji, realizowane przez Miasto Kielce, inne instytucje publiczne, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, sektor organizacji pozarządowych, inne podmioty zewnętrzne; 
 działania w zakresie gospodarki prowadzone głównie przez Miasto Kielce na rzecz pobudzenia 
gospodarczego, takŜe we współpracy z: instytucjami publicznymi (m.in.szkolnictwo wyŜsze), PUP, sektorem 
biznesu; 
 działania w zakresie rynku pracy prowadzone przez PUP, które poza bieŜącymi działaniami 
skierowanymi do bezrobotnych i obejmują projekty realizowane z EFS; 
 działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kielce, takŜe w powiązaniu z Policją i StraŜą Miejską; 
 działania w zakresie pomocy społecznej prowadzone przez MOPR, które poza bieŜącymi działaniami 
skierowanymi do osób starszych i niepełnosprawnych; osób bezrobotnych; rodzin z trudnościami 
opiekuńczo-wychowawczymi; rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków obejmują projekty 
realizowane z EFS; 
 projekty inwestycyjne i remontowe realizowane w dziedzinach powiązanych z rewitalizacją, tj.: 
infrastruktura transportowa (np. parkingi wielopoziomowe projekt Park and ride), gospodarka 
mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne, edukacja, pomoc społeczna, ochrona środowiska, gospodarka 
komunalna, kultura, sport i rekreacja; 
 działania horyzontalne w zakresie programów adresowanych do osób, grup zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym obejmujące programy z zakresu polityki społecznej takie jak: „Świętokrzyska 
Karta Seniora”, „Karta duŜej rodziny”; 
 działania horyzontalne w zakresie edukacji, w tym ERASMUS, Comenius, Leonardo 
 przedsięwzięcia „oddolne” realizowane m.in. przez organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia 
oraz aktywne grupy społeczne w ramach: BudŜetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej. 
W wyznaczonym obszarze, gdzie zostały zdiagnozowane problemy do interwencji rewitalizacyjnych 
dopuszcza się realizację projektów, zadań, przedsięwzięć, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, 
w tym planami zagospodarowania przestrzennego, których realizacja przyczyni się do osiągania załoŜonych 
w Lokalnym Programie Rewitalizacji celów. 
Dla ww. grupy projektów, z uwagi na ich róŜnorodność, dynamiczny charakter, stopień zaawansowania nie 
ma moŜliwości oszacowania ram finansowych. 
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5.5 c Mechanizmy integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
Mechanizmy zapewnienia komplementarności między 
poszczególnymi projektami/przedsięwzięciami 
rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami róŜnych 
podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem 
rewitalizacji. Koncentracja i komplementarność działań. 

 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów (a takŜe szerzej: przedsięwzięć) rewitalizacyjnych jest 
zapewnienie ich komplementarności w róŜnych wymiarach. W szczególności dotyczy to komplementarności: 
problemowej, przestrzennej, źródeł finansowania, proceduralno-instytucjonalnej oraz międzyokresowej. 

W ujęciu ogólnym, komplementarność i kompleksowość działań rewitalizacyjnych w wyznaczonych 
niniejszym Programem obszarach jest zapewniona poprzez: 

1) Sformułowanie w Programie dla kaŜdego wyznaczonego obszaru celów rewitalizacji (Rozdział 6 
„Cele działań rewitalizacyjnych”), które, niezaleŜnie od ich hierarchii (cel ogólny, cele szczegółowe, 
cele operacyjne) obejmują zarówno sferę przestrzenno-funkcjonalną, jak i sferę społeczną oraz 
ekonomiczną (gospodarczą) – wraz z precyzyjnie określonymi wskaźnikami produktu i rezultatu dla 
kaŜdej z ww. sfer. 

2) Określenie w Programie sposobu wdraŜania działań rewitalizacyjnych przez róŜne podmioty (rozdział 
7.4. „WdraŜanie”) wraz z określeniem struktury organizacyjnej procedur wdraŜania działań 
rewitalizacyjnych (m.in. operator rewitalizacji; pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, stały zespół 
koordynacyjny ds. rewitalizacji, interdyscyplinarne zespoły ds. rewitalizacji, zadaniowe zespoły ds. 
rewitalizacji, komisja ds. wyboru partnerów do jednego wielozadaniowego projektu 
rewitalizacyjnego oraz inne komórki/podmioty wskazane do realizacji zadań, z udziałem specjalistów 
z dziedzin zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony środowiska, gospodarki i 
problematyki społecznej) – głównym zadaniem „operatora rewitalizacji” jest przeprowadzenie 
procedury wyboru partnerów, koordynacja planów i działań podejmowanych przez wszystkich 
zainteresowanych uczestników procesu rewitalizacji przede wszystkim w aspekcie osiągania 
maksymalnie moŜliwego stopnia komplementarności i kompleksowości podejmowanego zbioru 
róŜnorodnych zadań. 

3) Określenie w Programie sposobów oraz rytmu monitorowania i ewaluacji procesów rewitalizacyjnych 
(Rozdział 7.5. „Monitorowanie”, Rozdział 7.6. „Ewaluacja”) - w szczególności: osiągania celów w 
sferze przestrzennej, społecznej i ekonomicznej – poprzez  gromadzenie i przetwarzanie informacji 
zarówno na poziomie pojedynczego wyizolowanego zadania/przedsięwzięcia, jak i pakietów 
zadań/przedsięwzięć zgromadzonych w ramach celów, w oparciu o ściśle określone wskaźniki 
produktu i rezultatu dla kaŜdej ze sfer interwencji. 

4) Konstrukcji jednego, spójnego, kompleksowego i koordynowanego przez Miasto Kielce  
wielozadaniowego projektu rewitalizacyjnego, składającego się z wielu róŜnorodnych przedsięwzięć 
realizowanych w zorganizowanym systemie partnerskim; jednolite zarządzanie duŜym pojedynczym 
projektem od fazy programu operacyjnego, poprzez procedurę wyboru partnerów, przeprowadzenie 
jednolitego i kompleksowego studium wykonalności dla całego zbioru zadań, na ewaluacji i 
rozliczeniu kończąc, zapewnia wysoki stopień spójności i komplementarności całości działań 
rewitalizacyjnych (lub powiązanych z rewitalizacją). Konieczność opracowania przez zainteresowane 
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grupy  beneficjentów wspólnego projektu rewitalizacyjnego koordynowanego przez jednostkę 
samorządu terytorialnego jest wymogiem regionalnej Instytucji Zarządzającej. 

Zapewnienie komplementarności zbioru róŜnorodnych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
(róŜnorodność pod względem typu interwencji, szczegółowego umiejscowienia działań, źródeł finansowania, 
podmiotu realizującego, okresu realizacji itp.) realizowanych na obszarze objętym niniejszym Programem, 
uzyskane będzie dzięki  następującym mechanizmom: 

Wieloaspektowe podejście do programowanych zmian 

Mechanizm wieloaspektowego podejścia do problematyki rewitalizacji (zgodnie z definicją tego pojęcia) 
uruchomiony został juŜ na etapie programowania operacyjnego – zarówno w warstwie analiz i diagnoz 
zjawisk kryzysowych, definiowania ich przyczyn, jak i w warstwie określania celów interwencji oraz metod i 
środków do ich prowadzenia, a takŜe wdraŜania, monitorowania i ewaluacji. We wszystkich ww. warstwach 
ustalenia Programu dotyczą odrębnie rozpatrywanych aspektów przestrzenno-funkcjonalnych (materialnych 
i środowiskowych), społecznych i gospodarczych (ekonomicznych). Sformułowanie w Programie dla kaŜdego 
wyznaczonego obszaru celów rewitalizacji (Rozdział 6 „Cele działań rewitalizacyjnych”), które niezaleŜnie od 
ich hierarchii (cel ogólny, cele szczegółowe, cele operacyjne) obejmują zarówno sferę przestrzenno-
funkcjonalną, jak i sferę społeczną oraz ekonomiczną – wraz z precyzyjnie określonymi wskaźnikami 
produktu i rezultatu dla kaŜdej z ww. sfer – kierunkują i wymuszają prowadzenie na ww. obszarach 
równoległych  interwencji o róŜnym charakterze, rozwiązujących zdefiniowane problemy we wszystkich 
aspektach. Taka konstrukcja Programu realizuje poŜądane zintegrowane podejście do problematyki 
przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym, co jest warunkiem koniecznym dla komplementarności i osiągania 
efektu synergii przyszłych przedsięwzięć. 

Przeprowadzony proces programowania otwartego (współpraca z podmiotami zewnętrznymi, konsultacje 
społeczne, spotkania z mieszkańcami i forum spółdzielni mieszkaniowych w pierwszej fazie programowania) 
w rezultacie zaowocował duŜym zbiorem wstępnych projektów o bardzo róŜnorodnym charakterze i 
warstwach interwencji – sformułowane one zostały przez równie róŜnorodną grupę beneficjentów, których 
większość stanowią podmioty spoza sektora finansów publicznych (m.in. fundacje, stowarzyszenia, 
przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe). RóŜnorodność ww. zbioru działań 
spaja i równowaŜy (czyniąc komplementarnymi)  jedna wspólna cecha – zgodność z projektem Programu i 
ukierunkowanie na osiągnięcie wyznaczonych  celów w warstwach przestrzennej, społecznej i gospodarczej. 
W rozłoŜeniu przestrzennym (terytorialnym – miejsca realizacji) przedsięwzięcia te grupują się w całe 
pakiety projektów adresowanych do poszczególnych obszarów (zespołów) kryzysowych, stanowiąc wiązki 
projektów róŜnych typów wzajemnie się uzupełniających (kilka, kilkanaście projektów), rozwijających i 
wzbogacających ogólnie określony model interwencji (zestawienie wg roboczej typologii w załączniku nr 4 – 
plan finansowy). Buduje to róŜnorodność form oddziaływania i walki z kryzysem, rozszerzając spektrum 
dodatkowych pozytywnych rezultatów procesu. 

Planowanie działań rewitalizacyjnych przez pryzmat celów długookresowych 

Zakłada się, Ŝe planowanie działań rewitalizacyjnych nie jest ukierunkowane wyłącznie na programy 
pomocowe, w tym sformułowane dla nowej perspektywy unijnej 2014÷2020. Rewitalizacja całych, 
stosunkowo rozległych miejskich obszarów kryzysowych, ze skomplikowanym wieloaspektowym 
charakterem przyczyn kryzysu, w przeciwieństwie do tzw. „rewitalizacji punktowej” (pojedyncze obiekty, 
niewielkie zwarte przestrzenie) ma charakter wieloletni (często z horyzontem kilkunastoletnim) i nie jest 
moŜliwa do przeprowadzenia w ramach jednego projektu i jednej kadencji władz. W szczególności dotyczy 
to problematyki duŜych wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych – tzw. „blokowisk” – których kryzys ma 
charakter strukturalny, a ich naprawa pod względem przestrzennym, społecznym i gospodarczym, z uwagi 
na specyfikę, nasycenie i stałą dynamikę niekorzystnych zjawisk, a takŜe wysokie koszty, potrwać musi co 
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najmniej kilkanaście lat. Sama diagnoza i przyjęcie metody,  organizacji i fizycznej realizacji naprawy i 
konserwacji konstrukcji z tzw. „wielkiej płyty” jest odrębnym problemem, którego z pewnością nie da się 
rozwiązać do roku 2020 – w bieŜącym okresie programowania zakłada się przeprowadzenie procesów 
testowych. 

Koncentracja działań rewitalizacyjnych 

Warunkiem koniecznym dla zapewnienia komplementarności zbioru odrębnych róŜnorodnych działań i 
wszelkich przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest zastosowanie mechanizmu koncentracji interwencji. 
Koncentracja ta zapewniona jest nie tylko poprzez zdiagnozowanie przestrzenne (delimitację)  obszarów 
o szczególnie nasilonych zjawiskach problemowych (kryzysowych) oraz kierowaniu do nich pakietów 
zaprogramowanych projektów rewitalizacyjnych. Koncentracja ta dotyczy wszelkich innych działań w 
sferze przestrzennej, społecznej i gospodarczej, niezaleŜnie od ich typu i skali, podejmowanych na ww. 
wyznaczonym obszarze i wywierających wpływ na jakość Ŝycia jego mieszkańców i uŜytkowników. 

W pierwszym rzędzie koncentrację tą zapewnia fakt, Ŝe wyznaczone w Programie obszary – pomimo 
zdiagnozowania zachodzących w nich procesów i zjawisk kryzysowych – stanowią tereny o istotnym 
znaczeniu dla rozwoju gminy. Są to jednocześnie tereny posiadające indywidualne, endogeniczne  
wysokie potencjały rozwojowe. Wielofunkcyjne zabytkowe śródmieście posiada potencjał turystyczny, 
rekreacyjno-wypoczynkowy i kulturalno-rozrywkowy, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju miasta w 
związku z przyjęciem w strategii rozwoju nowych filarów funkcjonowania miasta, opartych na 
odwiedzających je gościach (funkcja ośrodka targowego, uniwersyteckiego, kulturalnego, edukacyjnego 
i sportowego). Obszary poprzemysłowe – jedna grupa dawnych kamieniołomów (Wietrznia, Kadzielnia, 
Ślichowice) posiada wysokie potencjały edukacyjne, kulturalno-rozrywkowe i  rekreacyjno-
wypoczynkowe, druga grupa obszarów tracących swoje dotychczasowe funkcje przemysłowo-składowe 
stanowi atrakcyjną przestrzeń dla nowych inwestycji z uwagi na połoŜenie w granicach obszarów silnie 
zurbanizowanych, z dobrą obsługą komunikacyjna i infrastrukturalną. Z kolei w duŜych zespołach 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (tzw. „blokowiska”) realizowanych we wczesnych okresach 
PRL-u, mieszka niemal 2/3 kielczan – osiedla te równieŜ mają wysokie potencjały; w postaci wysokiego 
udziału terenów niezabudowanych (w tym zieleni w przeliczeniu na mieszkańca), stosunkowo dobrego 
wyposaŜenia w usługi (za wyjątkiem usług rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturalno-rozrywkowych i 
niektórych społecznych) oraz dogodnego połoŜenia wewnątrz terenów zurbanizowanych, w niewielkim 
dystansie od centrum. 

Z ww. powodów, obszary przewidziane w niniejszym Programie do naprawczych działań 
rewitalizacyjnych, stanowią takŜe (poza działaniami rewitalizacyjnymi) przestrzenie, na których 
koncentrowana jest uwaga w uchwalonej strategii rozwoju miasta, miejskich dokumentach 
planistycznych i innych rozwojowych programach operacyjnych – takŜe na tych obszarach koncentrują 
się wnioski składane przez podmioty zewnętrzne do funkcjonującego w Kielcach tzw. „budŜetu 
obywatelskiego”. Silne powiązanie programowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze strategią 
rozwoju miasta i innymi dokumentami planistycznymi oraz operacyjnymi (wykazane szczegółowo w 
Rozdziale 4 „Nawiązanie do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju przestrzenno-społeczno-
gospodarczego kraju, regionu i miasta – przesłanki do załoŜeń rewitalizacji miasta”) stanowi o tym, Ŝe 
poza projektami rewitalizacyjnymi na obszarach tych realizowane będą (rozłoŜone w czasie) przez róŜne 
podmioty w wieloletnim horyzoncie takŜe inne działania (remontowe, infrastrukturalne, porządkujące, 
inwestycyjne publiczne i prywatne, zmiany sposobu uŜytkowania, rozbudowy, przebudowy, inicjatywy 
społeczne, mikro-projekty itp.), co zapewni dodatkowy efekt wzajemnego uzupełniania się i synergii. W 
zabytkowym śródmieściu Kielc kontynuowana będzie kompleksowa modernizacja i rozbudowa systemu 
przestrzeni publicznych w powiązaniu ze zmianami organizacji ruchu kołowego (strefa ruchu 
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uspokojonego), adaptacji budynków na nowe funkcje, remonty i modernizacje. Na osiedlach zabudowy 
wielorodzinnej konsultowany jest projekt systemu dwufunkcyjnych strategicznych parkingów 
wpisujących się w system Park&Ride, prowadzone są działania zmierzające do uporządkowania spraw 
własnościowych (przekazywanie gruntów wokół budynków wspólnotom mieszkaniowym, przejmowanie 
wybranych dróg przez miasto), formułowana i dyskutowana jest idea hierarchizacji przestrzeni 
osiedlowych z wykształceniem przestrzeni sąsiedzkich i  ogólnoosiedlowych. 

We wszystkich obszarach, na których realizowane mają być działania rewitalizacyjne, przygotowywane 
są niezaleŜnie projekty rozwiązania problemu parkowania oraz poprawy dostępności infrastruktury  
transportu publicznego – takŜe przepisy prawne dotyczące zasad sytuowania nośników reklamowych, 
małej architektury i ogrodzeń. 

Silne powiązanie ze strategią rozwoju i innymi dokumentami rozwojowymi gwarantuje teŜ konsekwencję 
i trwałość prowadzonych w tych obszarach róŜnorodnych działań; 

- kontynuacja działań podjętych w poprzednich okresach programowania (dokończenie, uzupełnienie w 
innych sferach inne projekty) 

- budŜety obywatelskie 
- inne działania zmierzające do rozwiązania problemu parkingowego na osiedlach; systemowe 

rozwiązanie problemu infrastruktury parkingowej; 
- idea hierarchizacji przestrzeni osiedlowych z wykształceniem przestrzeni sąsiedzkich i  

ogólnoosiedlowych z k;uczowymi punktami węzłowymi przestrzeni;  
- współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi; cykliczne spotkania na Forum Spółdzielni 

Mieszkaniowych 
 
Jednolicie koordynowany wielozadaniowy partnerski projekt rewitalizacyjny 

Komplementarność wdraŜanych projektów zapewniono poprzez odpowiednią metodykę prac 
programowych, skoncentrowaną na wypracowaniu wzajemnie do siebie „dopasowanych” projektów. 

Komplementarność działań rewitalizacyjnych zapewniona zostanie takŜe poprzez spełnienie wymogu 
regionalnej Instytucji Zarządzającej dotyczącego konieczności realizowania przez jednostkę samorządu 
terytorialnego jednego kompleksowego wielozadaniowego projektu rewitalizacyjnego – obejmującego 
takŜe zadania innych potencjalnych beneficjentów - w którym gmina pełni rolę koordynatora. Wzajemna 
komplementarność działań wynikać będzie z przyjętych kryteriów naboru partnerów, a takŜe poprzez 
spełnienie warunku stanowiącego, Ŝe dominująca w wielozadaniowym projekcie rewitalizacyjnym 
kategoria kosztów nie moŜe przekraczać 40% kosztów kwalifikowalnych. 

Przyjęty model zarządzania procesami rewitalizacyjnymi  

Sposób zarządzania procesami rewitalizacji w Mieście Kielce sprawdził się w poprzednich okresach 
programowania, tj. w latach 2004-2006 i 2007-2013. Mechanizm zapewnienia komplementarności 
projektów zakłada, Ŝe realizacja projektów będzie koordynowana przez Operatora programu – tj. 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta, we współpracy z innymi komórkami i jednostkami 
organizacyjnymi miasta. Koordynacja obejmuje zarówno etap programowania operacyjnego, jak i 
przygotowywania wielozadaniowego partnerskiego projektu rewitalizacyjnego oraz innych zadań i 
inicjatyw rewitalizacyjnych, a takŜe monitoring i ewaluacje projektów. W ten sposób zapewnia się 
koncentrację koordynacji działań rewitalizacyjnych w jednym miejscu – zapewnienia to sprawnośc 
niezbędnych przepływów informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami procesu. NaleŜy podnieść 
fakt, Ŝe Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta zarządza jednocześnie utworzonym w  wyniku 
ostatniej reorganizacji Urzędu Miasta Kielce Wydziałem Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, z rozległymi 
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kompetencjami w sferze strategii rozwoju miasta, planowania przestrzennego, rewitalizacji, 
administracji budowlanej i aktywizacji gospodarczej miasta – skupienie takich kompetencji w jednej 
komórce gwarantuje wszechstronne spojrzenie na problematykę rewitalizacji i komplementarność 
podejmowanych róŜnorodnych działań. 

Kompleksowość programu rewitalizacji 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w 
Mieście Kielce na lata 2014÷2020 (LPR) przedstawia działania, przedsięwzięcia i projekty kompleksowo, 
uwzględniając współfinansowanie tych działań z róŜnych źródeł, w tym ze środków publicznych, 
spółdzielczych oraz prywatnych – jedynym warunkiem jest, aby proponowane projekty (zadania) 
rewitalizacyjne w sposób moŜliwie pełny wpisywały się w cele oraz wymogi zapisane w LPR. W okresie 
programowania 2014÷2020 Miasto Kielce konstruuje wielozadaniowy partnerski projekt rewitalizacyjny, 
koordynowany przez jednostkę samorządu terytorialnego, z potencjalnym udziałem partnerów spoza 
sektora finansów publicznych – w tym m.in. fundacji, stowarzyszeń, przedsiębiorców, wspólnot 
mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych; z zachowaniem równości szans. W zakresie montaŜu 
finansowego całego zbioru ww. zadań rewitalizacyjnych przewiduje się znaczącą przewagę udziału 
partnerów – w przeciwieństwie do poprzednich okresów programowania działań rewitalizacyjnych (tj. 
2004÷2006 i 2007÷2014), gdzie realizowane były wyłącznie zadania Gminy Kielce, w latach 2014÷2020 
nastąpić ma redukcja zadań realizowanych przez miasto przy jednoczesnym znaczącym zwiększeniu 
przedsięwzięć realizowanych przez partnerskie podmioty zewnętrzne. Rewitalizacja będzie więc 
realizowana we współpracy ze zróŜnicowanymi partnerami zewnętrznymi, zarówno ze sfery 
komercyjnej, jak i niekomercyjnej. Zaprogramowana rewitalizacja jest planem wielowątkowych, 
wzajemnie wzmacniających się (synergicznych) działań zmierzających do wywołania jakościowej zmiany 
na całym wyznaczonym obszarze – w tym zmiany negatywnego wizerunku. Wszystkie przewidziane 
działania o charakterze budowlanym lub remontowym (zmiany sposobu zagospodarowania terenu, 
sposobu uŜytkowania,  infrastruktura, itp.) mają w LPR wskazane odpowiednie cele społeczne, 
gospodarcze i ekologiczno-przestrzenne.  

Przedstawione w aktualizacji LPR projekty (zadania, przedsięwzięcia) obejmują bardzo róŜnorodne typy i 
rodzaje interwencji, zarówno w sferze przestrzennej (fizycznej, technicznej), jak i społecznej, 
gospodarczej oraz środowiskowej – a zatem nie pomijają Ŝadnego z obszarów składających się na 
obowiązującą definicję procesów rewitalizacyjnych. 

Ponadto, kompleksowość projektu rewitalizacyjnego zapewniona zostanie poprzez spełnienie wymogu 
określonego przez instytucje zarządzającą dla priorytetu inwestycyjnego 9b „Wspieranie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich”, 
stanowiącego, Ŝe dominująca w projekcie rewitalizacyjnym kategoria kosztów (m.in. infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna, drogowa, kulturalna,  edukacyjna, turystyczna, rekreacyjna, zaopatrzenia w 
energię elektryczną, systemów monitorowania bezpieczeństwa w miejscach publicznych) nie moŜe 
przekraczać 40% kosztów kwalifikowanych.  

 Obszerna lista działań (poszczególne działania/przedsięwzięcia) nie ma charakteru „punktowego”, 
wyizolowanego - są one ze sobą powiązane, i układają się we wspólny spójny i całościowy program. Nie 
są to działania „punktowe”, a takie, które wywierają wpływ na cały obszar rewitalizacji – w tym silne 
oddziaływanie na tereny przyległe, przyczyniając się do podniesienia poziomu i jakości Ŝycia 
mieszkańców, powiększają jakość środowiska mieszkaniowego, zwiększenia aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych, aktywizacji seniorów, poprawie jakości Ŝycia osób niepełnosprawnych. Przyczyniają się 
przede wszystkim do integrowania lokalnych społeczności wokół planowanych działań rewitalizacyjnych, 
często ją inicjując (poczucie lokalnej toŜsamości). 
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Efekty realizacji projektów są ze sobą powiązane nie tylko poprzez oddziaływanie na codzienne Ŝycie 
mieszkańców w sferze zamieszkania, pracy, kultury, rozrywki i nauki, ale takŜe poprzez odnowę 
przestrzeni publicznej. Projekty maja na celu osiaganie długotrwałych efektów w sferze społecznej, 
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej. W ten sposób wszystkie 
projekty wykorzystują efekty realizacji innych, zachodzi synergia na etapie ich realizacji oraz 
synchronizacja efektów oddziaływania na sytuację kryzysową. 

Koncentracja Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Program rewitalizacji obejmuje tereny o istotnym znaczeniu dla rozwoju Miasta Kielce, odgrywające 
ściśle określone role w realizacji celów określonych w strategii rozwoju i mające – pomimo 
zdiagnozowanych negatywnych zjawisk – silne potencjały wewnętrzne (endogeniczne). Ze względu na 
kluczową rolę tych obszarów i ich rozpoznanych potencjałów w strategii rozwoju całego miasta, 
koncentrować się na nich będą róŜne działania podejmowane przez gminę – nie tylko o charakterze 
stricte rewitalizacyjnym. Spójnośc działań rewitalizacyjnych z celami strategicznymi i operacyjnymi 
gminy wykazano w Rozdziale 4 niniejszego Programu. 

Komplementarność działań rewitalizacyjnych 

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów (a takŜe szerzej: przedsięwzięć) rewitalizacyjnych jest 
zapewnienie ich komplementarności w róŜnych wymiarach. W szczególności dotyczy to 
komplementarności: problemowej, przestrzennej, źródeł finansowania, proceduralno-instytucjonalnej 
oraz międzyokresowej. 

Komplementarność przestrzenna 

Wszystkie projekty rewitalizacyjne będą realizowane na wyznaczonych do działań rewitalizacyjnych 
obszarach, natomiast zasięg ich oddziaływania będzie duŜy większy niŜ wyznaczone granice tych 
obszarów. Obszar śródmieścia Kielc z przyległościami, w którym przez ostatnie 12 lat silnie 
koncentrowały się działania rewitalizacyjne, jest obszarem specyficznym, wielofunkcyjnym, słuŜącym w 
sposób oczywisty wszystkim mieszkańcom miasta oraz jego gościom – podobną, ogólnomiejską funkcję 
pełnią obszary poprzemysłowe w formie nieczynnych kamieniołomów „Wietrznia”, „Kadzielnia”, 
„Ślichowice” oraz obszary międzywojennego załoŜenia sportowo-rekreacyjnego „Stadion-Ogród” i obszar 
zalewu kieleckiego.  Ze względu na ogólnomiejski charakter ich funkcjonalności (tj. fakt, Ŝe korzystają z 
nich wszyscy mieszkańcy a ich oferta ma charakter powszechny) oraz strategiczne potencjały o 
charakterze rekreacyjno – wypoczynkowym, rozrywkowym, sportowym, edukacyjnym, wystawienniczym 
i kulturalnym, działania rewitalizacyjne w tych obszarach przekładają się pozytywnie na Ŝycie całej  
społeczności miasta, słuŜą ogółowi kielczan, wywołują szerokie oddziaływanie w skali całych Kielc – a 
problemy w nich stwierdzone i będące przedmiotem wieloletnich działań naprawczych w sposób 
oczywisty nie mogą się przenieść na inne obszary gminy. Dotychczasowe, szeroko zakrojone działania 
zrealizowane na ww. obszarach, rewitalizowanych od 2004 r.,  trudno uznać za wyizolowane, 
„punktowe” – ich ilość, róŜnorodność, zakres obszarowy i finansowy stanowi o odczuwalności procesów 
naprawczych w skali całych jednostek strukturalnych i Ŝycia miasta – kontynuacja działań 
rewitalizacyjnych w zasadzie stanowi ich końcową fazę (w szczególności interwencji w sferze 
funkcjonalno-przestrzennej). 

Dotychczasowe przedsięwzięcia rozwojowe gminy, realizowane poza obszarami wyznaczonymi do 
rewitalizacji, ale silnie na nie oddziałujące, to przede wszystkim: 

- działania związane z modernizacją i usprawnieniem systemu transportu publicznego; 
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- działania związane z modernizacji i rozbudową systemu infrastruktury parkingowej (w tym projekt 
systemu dwufunkcyjnych strategicznych parkingów miejskich Park&Ride); 

- działania związane z modernizacją i rozbudową elementów miejskiego układu transportowego w 
zakresie ulic głównych i niŜszych klas technicznych; 

- działania związane z budowa i utrzymywaniem komunalnych mieszkań socjalnych oraz mieszkań 
adresowanych do seniorów; 

- działania związane z ochroną środowiska; 

- wszechstronne stałe wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie dla osób wymagających pomocy, 
koncentrujące się w sposób naturalny w rejonach o największej gęstości zaludnienia , tj. z największa 
koncentracją niepoŜądanych zjawisk i problemów społecznych. 

W bieŜącym okresie programowania 2014÷2020 zdiagnozowano i objęto granicami rewitalizacji objęto 
nowe obszary, stanowiące w większości najbardziej zdegradowane struktury osiedli zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – fragmenty tzw. „blokowisk” z okresu PRL-u, najczęściej wykonane w 
technologii tzw. „wielkiej płyty”.  

 

Paradoksalnie, stosunkowo szeroki zakres powierzchniowy obszarów objętych działaniami 
rewitalizacyjnymi w Mieście Kielce (takŜe w zakresie wraŜliwych struktur typowo mieszkaniowych) – 
przyjęty w taki sposób zarówno w poprzednich okresach programowania 2004-2006, 2007-2014, jak i w 
obecnym – stanowi o całościowym i ambitnym podejściu do procesów rewitalizacyjnych, realizowanych 
obszarowo, a nie „punktowo”, w pojedynczych miejscach. O ile ustalone granice obszarów 
przewidzianych do interwencji obejmują fragmenty osiedli, to są to części przestrzeni osiedli o hierarchii 
i znaczeniu lokalnie strategicznym, w których skupia się Ŝycie osiedlowe obejmujące z reguły  główne, 
najwaŜniejsze przestrzenie ogólnoosiedlowe i rejony węzłowe słuŜące ogółowi mieszkańców – takŜe 
tym, których miejsce zamieszkania znajduje się poza tymi granicami. Rewitalizacja tych przestrzeni 
oddziaływać więc będzie na całe osiedle, za zrealizowane projekty słuŜyć będą wszystkim mieszkańcom 
osiedla, a nie tylko wyizolowanym grupom „sąsiedzkim”. Układ przestrzenny obszarów przewidzianych 
do rewitalizacji obejmuje kilka przestrzeni „blokowisk”, rozłoŜonych w strukturze miasta stosunkowo 
równomiernie – głównie w pn, zach. i wsch. części miasta – w skali ogólnej Kielc zachodzi więc 
równomierność rozłoŜenia interwencji. Działania w wybranych rejonach „blokowisk” w załoŜeniu ma 
silnie oddziaływać na pozostałe – w szczególności w aspekcie integracji społecznej i aktywności 
podmiotów zarządzających przestrzeniami spółdzielczymi; trwać będą takŜe nie ograniczone 
przestrzennie działania finansowane z tzw. „BudŜetu obywatelskiego”. Z uwagi na objęcie rewitalizacja 
terenów o najwyŜszym stopniu degradacji, realizacja procesów rewitalizacyjnych doprowadzić winna do 
wyrównania stwierdzonych dysproporcji poziomu Ŝycia mieszkańców i ich szans oraz  korzyści w skali 
całego miasta. Dzięki tak duŜemu promieniowaniu zaplanowanych projektów zapewnione zostanie, Ŝe 
program rewitalizacji będzie efektywnie oddziaływał na cały obszar dotknięty kryzysem, a prowadzone 
działania nie spowodują przenoszenia problemów z obszarów rewitalizacji na inne obszary. Nie będą 
równieŜ prowadzić do niepoŜądanych efektów społecznych takich jak segregacja społeczna i 
wykluczenie. 

Mechanizmy zapewnienia komplementarności przestrzennej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
wiąŜą się z: 

- istnieniem wzajemnych, licznych powiązań pomiędzy efektami przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
realizowanych na danym obszarze kryzysowym ze względu na ich wdraŜanie w ramach pakietów 
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róŜnorodnych projektów. Pakiety projektów, dla kaŜdego z obszarów kryzysowych, cechują się znaczącą 
liczebnością przedsięwzięć i działań rewitalizacyjnych realizowanych zarówno w wymiarze technicznym 
(twardym), jak i w wymiarze społecznym (miękkim), 

- istnieniem dodatkowych powiązań pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi na 
danym obszarze kryzysowym a innymi obszarami miasta poprzez równoległe wdraŜanie programów i 
przedsięwzięć horyzontalnych (m.in. w ramach poszczególnych strategii i programów funkcjonalnych 
Miasta Kielce). 

PowyŜsze powiązania przestrzenne zapewniają skuteczne oddziaływanie Programu na całość obszarów 
kryzysowych, a takŜe przeciwdziałają przenoszeniem negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych na 
inne obszary. Program zawiera równieŜ przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które będą realizowane poza 
obszarem rewitalizacji zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o rewitalizacji.  

Komplementarność problemowa 

Mechanizmy zapewnienia komplementarności problemowej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 
wiąŜą się z wieloaspektowym ujęciem planowanych i realizowanych w wyznaczonych 
zmarginalizowanych obszarach pakietów projektów, realizowanych poprzez: przedsięwzięcia 
strategiczne wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta Kielce, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
oraz projektów systemowych (EFS), przedsięwzięć wynikających z Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Kielce, przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez sektor biznesu, przedsięwzięć 
zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych, działań w zakresie gospodarki podejmowanych przez 
Miasto Kielce, działań w zakresie rynku pracy, bezpieczeństwa, pomocy społecznej, działań 
horyzontalnych wynikających z programów miejskich oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych 
przez podmioty zewnętrzne. W określonych w niniejszym Programem obszarach wymagających 
kompleksowych interwencji, koncentrują się takŜe inicjatywy formułowane przez ostatnie lata w ramach 
tzw. „budŜetu obywatelskiego”. Efekty tego rodzaju projektów oraz działań w sposób skuteczny 
oddziałują na sytuację obszaru zdegradowanego w takich wymiarach pobudzania rozwoju lokalnego jak: 
społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i techniczny. 

Komplementarność problemową planowanych działań (skonkretyzowanych juŜ i powstających w 
przyszłości) w wysokim stopniu realizowana jest przez mechanizm silnego sprzęŜenia celów 
rewitalizacyjnych z celami określonymi w strategii rozwoju miasta i innymi gminnymi dokumentami o 
charakterze operacyjnym. Program rewitalizacji, zarówno w sferze diagnozy, jak i określenia celów oraz 
sposobu monitorowania procesów – takŜe w sposobie przyjęcia wskaźników produktu i rezultatu – 
ujmuje w sposób precyzyjny wszystkie tematyczne aspekty rewitalizacji, tj. aspekt przestrzenno-
funkcjonalny, społeczny i gospodarczo-ekonomiczny  (patrz początek  rozdziału „Wieloaspektowe 
podejście do proponowanych zmian”). 

Niniejszy Program spełnia wszystkie wymogi komplementarności problemowej i jest dokumentem 
merytorycznie spójnym, harmonijnie włączonym w system zarządzania strategicznego Kielc:  

- opis powiązań niniejszego Programu z dokumentami strategicznymi gminy zawiera w zwartej formie 
rozdział 4 ;  

- wizja stanu obszaru po zrealizowaniu programu rewitalizacji została przedstawiona w rozdziale 5.5d.;  

- cele działań rewitalizacyjnych przedstawiono w rozdziale 6; 

- listę planowanych projektów rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do 
kaŜdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres realizowanych zadań, 
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lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny, przedstawiono w 
Załączniku nr 4;  

- charakterystykę typów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, realizujących 
kierunki działań przedstawiono w rozdziale 5.5b;  

Działania rewitalizacyjne w niniejszym Programie są komplementarne na poziomie ogólnym (dopełniania 
się rodzajami). Wzajemne dopełnianie się poszczególnych przedsięwzięć z listy szczegółowej zostanie 
zapewnione na poziomie regulaminów konkursów na dofinansowanie, gdzie kryterium dopełniania się z 
innymi przedsięwzięciami lub tworzenia z nimi pozytywnej synergii będzie kryterium dostępu, a 
sfinansowanie przedsięwzięcia niepowiązanego komplementarnie z innymi będzie niemoŜliwe. 
Proponowane działania rewitalizacyjne przyczyniają się do realizacji głównych czterech celów strategii 
rozwoju miasta, jakimi są: „Kielce przyjazne dla mieszkańców”, „Kielce atrakcyjne dla biznesu, osób 
przedsiębiorczych i kreatywnych”, „Zielone i czyste Kielce” oraz „Kielce nowocześnie zarządzane”. 

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna 

Mechanizmy zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji wiąŜą się z osadzeniem systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji 
na poziomie strategicznym i taktycznym wdraŜania przedsięwzięć zawartych w strategii rozwoju Kielc 
(Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja) oraz strategiach i programach 
funkcjonalnych. 

System zarządzania programem rewitalizacji osadzony jest w przyjętym przez Gminę Kielce ogólnym 
systemem zarządzania strategicznymi i operacyjnymi procesami rozwojowymi miasta. Tak, jak w 
przypadku zarządzania wieloma innymi skomplikowanymi procesami, których realizacja jest rozciągnięta 
w czasie oraz składa się na nią wiele róŜnorodnych przedsięwzięć realizowanych przez odrębne 
podmioty (oraz komórki struktur samorządowych) a stopień realizacji celów uzaleŜniony jest w duŜym 
stopniu od sprawności tzw. „współpracy poziomej” pomiędzy nimi – koordynacja tych procesów na 
poziomie operacyjnym powierzona jest przez Prezydenta Miasta pełnomocnikowi; w tym przypadku 
Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta. Poszczególne zadania (projekty, przedsięwzięcia) 
rewitalizacyjne, w zaleŜności od ich merytorycznego charakteru, prowadzone są przez wyspecjalizowane 
w danym aspekcie jednostki organizacyjne Miasta Kielce: Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, 
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania 
Środowiskiem, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Kultury i Promocji  Miasta, 
Wydział Edukacji, Profilaktyki i PoŜytku Publicznego, Wydział Inwestycji,  Wydział Sportu i Turystyki, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zarząd Dróg. Grupa podmiotów 
ujętych w LPR na poziomie strategicznym i taktycznym obejmuje takŜe podmioty zewnętrzne, tj.: 
podmioty sektora biznesu oraz otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, instytucje publiczne, społeczność lokalną.   

Z uwagi na złoŜoność współzaleŜnych procesów rewitalizacyjnych w aspektach przestrzennym, 
społecznym i gospodarczym, głównym koordynatorem działań - pełnomocnikiem ds. rewitalizacji - jest 
osoba posiadająca jednocześnie  formalne i merytoryczne kompetencje  w zarządzaniu procesem 
tworzenia, realizacji i monitorowania strategii rozwoju miasta, sporządzaniu miejskich dokumentów 
planistycznych, administracji budowlanej oraz aktywizacji gospodarczej miasta. Ww. rozległe 
kompetencje zostały  skupione w jednej interdyscyplinarnej komórce – Wydziale Rozwoju i Rewitalizacji 
Miasta; inicjowania i koordynowanie przez nią wszelkich działań rewitalizacyjnych oraz przepływem 
informacji zapewnienia efektywne  współdziałanie na rzecz rewitalizacji róŜnych instytucji oraz 
wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. PowyŜsze zapewnione jest takŜe poprzez silną spójność 
działań rewitalizacyjnych z celami określonymi w strategii rozwoju miasta i innych operacyjnych 
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dokumentach rozwojowych gminy, zaś w ich ciągłym monitorowaniu – w ramach komitetu 
monitorującego – bierze udział pełnomocnik ds. rewitalizacji oraz kompetentni przedstawiciele 
kluczowych jednostek organizacyjnych gminy. 

TakŜe, w konstruowaniu programu na poziomie operacyjnym bierze udział utworzona zarządzeniem 
prezydenta miasta niezaleŜna Komisja ds. Rewitalizacji, zaś na etapie konstruowania wielozadaniowego 
partnerskiego projektu rewitalizacyjnego – Komisja ds. wyboru Partnerów do jego realizacji; 
zagadnienia działań naprawczych na obszarach wielorodzinnych osiedli mieszkaniowych w sposób 
kompleksowy uzgadniane są w stałej współpracy z Forum Spółdzielni Mieszkaniowych. Ww. podmioty 
pełnią waŜną rolę w zakresie wymiany informacji, spójności organizacyjnej działań oraz ich zbiorczej 
efektywności. 

Ponadto, główne, zasadnicze działania/przedsięwzięcia rewitalizacyjne w najbliŜszych latach w obszarze 
Miasta Kielce - tj. planowane do współfinansowania z funduszy UE na lata 2104÷2020 – realizowane 
będą  w ramach całościowego, spójnego, wielozadaniowego partnerskiego projektu rewitalizacyjnego, 
koordynowanego przez Gminę Kielce. Konieczność koordynacji przez jednostkę samorządu 
terytorialnego  jednego zbiorczego projektu, obejmującego zadania rewitalizacyjne prowadzone przez 
róŜnorodnych Partnerów/beneficjentów, wynika z wymogu regionalnej Instytucji Zarządzającej 
sformułowanego w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPOWŚ na lata 2014-2020 dla działania 
6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” („…w ramach kompleksowych projektów 
koordynowanych przez gminy”). Konieczność jednolitego zarządzania wielozadaniowym projektem 
rewitalizacyjnym współfinansowanym ze środków RPOWŚ gwarantuje pełnie i prawidłowe 
współdziałanie grupy róŜnorodnych beneficjentów/partnerów, jego integralność i kompleksowość oraz 
całkowitą spójność procedur. 

Mechanizmy zapewnienia komplementarności proceduralno-instytucjonalnej w ramach Lokalnego 
Programu Rewitalizacji wiąŜą się z osadzeniem systemu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji 
na poziomie strategicznym i taktycznym wdraŜania przedsięwzięć zawartych w strategii rozwoju Kielc 
(Strategia Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020. Aktualizacja) oraz strategiach i programach 
funkcjonalnych. W tym wymiarze zaproponowane rozwiązania koordynują role i działania podejmowane 
przez następujące jednostki organizacyjne Miasta Kielce: Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, 
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania 
Środowiskiem, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Kultury i Promocji  Miasta, 
Wydział Edukacji, Profilaktyki i PoŜytku Publicznego, Wydział Inwestycji,  Wydział Sportu i Turystyki, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,  Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zarząd Dróg. Grupa podmiotów 
ujętych w LPR na poziomie strategicznym i taktycznym obejmuje takŜe podmioty zewnętrzne, tj.: 
podmioty sektora biznesu oraz otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, instytucje publiczne, społeczność lokalną.  

Komplementarność międzyokresowa 

Niniejszy Program budowano z myślą o spełnieniu wymogów komplementarności międzyokresowej i 
spójności jego przedsięwzięć rewitalizacyjnych z działaniami finansowanymi w poprzednim okresie 
programowania. Dokonując wyboru przedsięwzięć do realizacji miasto Kielce bierze pod uwagę ich 
spójność z przedsięwzięciami sfinansowanymi w latach poprzednich. Większość obszarów, na których 
były prowadzone działania rewitalizacyjne w poprzednich okresach programowania (łącznie 12 lat 
procesów interwencyjnych), wskazana jest do ich kontynuacji w okresie 2014÷2020. Cechą działań 
rewitalizacyjnych w Kielcach jest to, Ŝe obejmują one stosunkowo rozległe obszary w spójnym i 
całościowym ujęciu, a procesy rewitalizacyjne i osiąganie celów jest ujęte wielowymiarowo i 
długookresowo. Pod względem załoŜeń przedmiotowych i planu finansowego działania rewitalizacyjne w 
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poprzednich okresach programowania zostały  zrealizowane w wysokim, ok. 80% zakresie – planowane 
obecnie stanowią konieczne uzupełnienie poprzednich dla osiągnięcia pełnego efektu synergii (głównie: 
śródmieście, obszary sportowo-rekreacyjne i poprzemysłowe). Przy czym, w stosunku do obszarów 
interwencji określonych w poprzednich okresach programowania, przy ukończeniu zadań związanych 
dotychczas głównie ze sferą przestrzenno-funkcjonalną, planuje się przenoszenie koncentracji uwagi i 
środków na działania w sferze społecznej - w których planuje się równieŜ kontynuację działań 
realizowanych w ramach projektów EFS w latach 2007-2013, tj. głównie programów aktywności 
lokalnej. W ramach kontynuacji działań rewitalizacyjnych na obszarach ustalonych w poprzednich 
latach, zachowana zostaje ciągłość i spójność programowa, która w wieloletnich procesach naprawczych 
ma kluczowe znaczenie; projekty uzupełniają się merytorycznie w sposób oczywisty – w szczególności 
dotyczy to interwencji w system przestrzeni publicznych (miejskich i  osiedlowych), których główną 
funkcją (niezaleŜnie od typu obszaru) jest umoŜliwienie komunikacji społecznej w ujęciu lokalnym i 
całości miasta.  

Po zaawansowanych efektach działań rewitalizacyjnych w zdegradowanych obszarach śródmieścia i 
ogólnomiejskich terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, strategiczna koncentracja uwagi władz miasta 
kieruje się w bieŜącym okresie programowania na rozpoczęcie procesu rewitalizacji zdegradowanych 
tzw. „blokowisk” – ze świadomością, Ŝe działania naprawcze, z uwagi na złoŜoność problemów o 
charakterze strukturalnym, będą trwały w tych przestrzeniach co najmniej przez najbliŜsze dwa 
dziesięciolecia. 

Komplementarność źródeł finansowania 

Program spełnia wymogi komplementarności źródeł finansowania. Na liście projektów rewitalizacyjnych 
ujęto przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane z róŜnych źródeł publicznych i prywatnych, w 
tym w szczególności z:  
• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, 
• Program Operacyjny Polska Wschodnia, 
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 
• BudŜetu Miasta Kielce 
• Środków beneficjentów niepublicznych: spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, osób 

fizycznych, organizacji pozarządowych itd.  
Program zawiera indykatywne ramy finansowe dla wszystkich projektów, w tym kwoty finansowania 
dla kaŜdego z nich. Przy kaŜdym przedsięwzięciu na liście, dla którego dane takie są znane w chwili 
opracowywania tego Programu, wskazano komplementarne źródła finansowania.  
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5.5d Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji  
 

Wyznaczone obszary kryzysowe (zdegradowane) po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych są 
obszarami uzdrowionymi pod względem przestrzennym, społecznym i gospodarczym. Obszary te posiadają 
atrakcyjne warunki Ŝycia i pracy dla wszystkich mieszkańców, są ośrodkami intensywnego i 
zrównowaŜonego rozwoju społeczno-gospodarczego, gdzie wzmocnione więzi społeczne i oŜywiona 
przestrzeń publiczna tworzą obraz integralnego i rozwijającego się fragmentu miasta. 
 
Na zdegradowanych wcześniej terenach zabudowy mieszkaniowej (w szczególności  wielorodzinnej, tzw. 
„blokowiskach”) następuje znacząca poprawa atrakcyjności środowiska i miejsca zamieszkania, 
powstrzymująca migrację lepiej sytuowanych mieszkańców (w szczególności ludzi młodych) do siedlisk 
indywidualnych zlokalizowanych w strefach podmiejskich oraz przyciągająca do zamieszkania w tych 
miejscach ludzi nowych, z zewnątrz.  
Sposób zagospodarowania, urządzenia i wyposaŜenia przestrzeni wspólnych tworzy powszechną i szeroką, 
adresowaną do wszystkich grup wiekowych, wieloaspektową ofertę spędzania czasu wolnego (wypoczynku, 
rekreacji, aktywności sportowej i zdrowotnej, rozrywki), sprzyja  nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz 
Ŝywej i rzeczywistej integracji mieszkańców w ujęciu „sąsiedzkim” oraz „osiedlowym”. Przestrzenie 
osiedlowe są urządzone w sposób zhierarchizowany, tj. wydzielające w sposób subiektywny kameralne, 
„półprywatne” przestrzenie „sąsiedzkie” oraz adresowane do wszystkich ogólnoosiedlowe. Sposób 
urządzenia i wyposaŜenia poszczególnych przestrzeni odpowiada potrzebom mieszkańców i jest 
kaŜdorazowo formowany przy ich aktywnym udziale - pojawiają się nowe formy zagospodarowania 
przestrzennego, osiedlowe węzły przestrzeni publicznej i lokalnego Ŝycia publicznego i towarzyskiego, 
stworzone są warunki aktywizacji seniorów i młodzieŜy. Wszyscy mieszkańcy w przestrzeni osiedla czują się 
bezpiecznie, czerpią przyjemności i korzyści z przebywania w przestrzeni osiedlowej, realizując w niej swoje 
potrzeby. Zarówno budynki, jak i zagospodarowanie przestrzeni pomiędzy nimi tworzą spójny, estetyczny 
lokalny krajobraz z dominującą zielenią oraz miejscami do wypoczynku i rekreacji. Budynki, osiedlowa 
infrastruktura techniczna oraz wyposaŜenie spełniają  współczesne standardy, są energooszczędne i 
niezawodne. Środowisko mieszkaniowe jest czyste, ciche, nasycone komponowaną zielenią i miejscami do 
wypoczynku biernego i aktywnego.  Mieszkańcy chętnie przebywają w atrakcyjnie zagospodarowanej 
przestrzeni osiedlowej, która zachęca do spędzania w niej wolnego czasu i aktywnego wypoczynku, kreując 
miejsca dla spotkań i wydarzeń. 

W przestrzeniach osiedlowych odbywają się wydarzenia, akcje, imprezy – poza dostosowaną do potrzeb 
mieszkańców ofertą usług komercyjnych, róŜnorodny sposób spędzania wolnego czasu oferują kluby 
osiedlowe i inicjatywy społeczne; odbywają się imprezy integracyjne dla wszystkich mieszkańców oraz 
zajęcia dla grup profilowanych. Mieszkańcy są zintegrowani w imię wspólnego dobra, mają silne poczucie 
lokalnej toŜsamości, czują się współodpowiedzialni za najbliŜszą przestrzeń (bloku, osiedla). Sąsiedzi się 
znają i współpracują na rzecz dobra wspólnego, identyfikując się i będąc dumnym z miejsca zamieszkania. 
RóŜnorodnego charakteru lokalne inicjatywy realizowane są przez samych mieszkańców. 

 
Dla mieszkańców wymagających pomocy (społecznej i ekonomicznej) uruchomiane są działania o 
charakterze osłonowym i wspierającym, obejmującym zarówno grupy problemowe jak i pojedyncze osoby. 
Na osiedlach nie występuje problem wykluczenia społecznego, samotności – pojawiające się patologie 
społeczne są wcześnie wykrywane wraz z uruchomieniem odpowiednich działań wspierających. Przestrzeń 
osiedla pozbawiona jest barier architektonicznych, będąc przyjazną dla osób niepełnosprawnych i seniorów 
– zaś kluby osiedlowe profilują specjalnie do nich kierowaną ofertę. 
Bezrobocie wśród mieszkańców osiedli jest niewielkie, dzięki kierowanej ku nim (szczególnie osobom 
młodym) długofalowej  ofercie edukacyjnej, w tym dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku 



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

138  
 

 

profilowanego szkolnictwa zawodowego i innych podnoszących kwalifikacje. Obszary osiedli charakteryzują 
się rozwinięta przedsiębiorczością, w szczególności w sferze usług 9kawiarnie, restauracje, usługi kulturalno 
– rozrywkowe). Profil społeczny osiedli, mimo utrzymania charakteru przemieszania społecznego („social 
mixing”) nie wykazuje wysokiego stopnia nierówności społecznych.  
 
Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do atrakcyjnych osiedlowych usług podstawowych oraz usług 
społecznych w zasięgu pieszym. Osiedla posiadają rozbudowaną ofertę usług publicznych - zwłaszcza w 
dziedzinie kultury, ale takŜe edukacyjnych, wychowawczych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjno-
wypoczynkowych, turystycznych; adresowanych do róŜnych grup odbiorców (dzieci i młodzieŜy, osób 
starszych). Do korzystania z oferty usług zlokalizowanych w innych rejonach miasta zachęca sprawnie 
działająca i powszechnie dostępna infrastruktura transportu zbiorowego. Ruch kołowy oraz miejsca do 
parkowania indywidualnego są zorganizowane i urządzone w sposób optymalny pod względem 
bezpieczeństwa, redukcji uciąŜliwości oraz we właściwych relacjach ze środowiskiem mieszkaniowym. Dzięki 
racjonalnym relacjom w zagospodarowaniu przestrzeni oraz nowym nasadzeniom i pielęgnacji zieleni 
podniósł się standard krajobrazowy, a lokalny mikroklimat uległ znacznej poprawie. 
W obrębie znajdujących się w granicach wyznaczonych obszarów zdegradowanych enklaw zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej przede wszystkim poprawie ulegnie stan lokalnej infrastruktury technicznej 
(drogi, chodniki, sieci wodno-kanalizacyjne, oświetlenie, monitoring) oraz stan bezpieczeństwa. Nastąpi 
otwarcie komunikacyjne i poprawa dostępu do infrastruktury transportu zbiorowego. Przestrzeń wyposaŜona 
zostanie takŜe w obiekty i urządzenia infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej i sportowej (w tym miejsca 
integracyjne, place zabaw), formowane przy aktywnym współudziale lokalnej społeczności. 
Mieszkania na zrewitalizowanych osiedlach cieszą się duŜym powodzeniem na wtórnym rynku 
nieruchomości, a ich cena kształtuje się na stabilnym, wysokim poziomie, przewyŜszając często oferty 
deweloperskie na rynku pierwotnym. 
Zrewitalizowane osiedla zabudowy wielorodzinnej wpływają pozytywnie na wizerunek miasta, dają przykład 
i impuls do aktywności innym osiedlom wielorodzinnym połoŜonym na terenie miasta. 
 
W zabytkowym śródmieściu Kielc z przyległościami (obszar nr 1) zakończono proces odbudowy i rozbudowy 
całości miejskich przestrzeni publicznych, wraz z przyjęciem finalnej organizacji ruchu kołowego oraz strefy 
ograniczonego (uspokojonego) ruchu kołowego. System ruchu kołowego (wraz z towarzysząca 
infrastrukturą parkingową) oraz nakierowana na komfort pieszego strefa ograniczonego ruchu kołowego 
tworzą racjonalnie wyodrębnione układy.  Zrewitalizowane z myślą o komforcie pieszego  place, skwery, 
parki i ulice, wyposaŜone w atrakcyjne „meble miejskie” i małą architekturę, odnowione kamienice, nowe 
realizacje o charakterze plombowym wraz z bogatą i róŜnorodną ofertą usługową oraz piękno 
zrewaloryzowanego zabytkowego krajobrazu miejskiego  zachęcają do przebywania na kieleckiej starówce 
zarówno samych kielczan, jak i turystów oraz gości biznesowych. 
Wysokiej jakości przestrzeń publiczna (w tym śródmiejskie tereny zielone), poza tworzeniem atrakcyjnego 
klimatu dla rekreacji i wypoczynku, aktywizują lokalnych przedsiębiorców w celu wzbogacenia oferty 
usługowej – śródmieście Kielc nasycone jest funkcjami kulturalnymi, muzealnymi, edukacyjnymi, 
wystawienniczymi, rozrywkowymi i gastronomicznymi. BranŜa handlu detalicznego ustabilizuje się, będąc 
konkurencyjną dla duŜych centrów handlowych poprzez m.in. integrację środowiska, zmianę profilu 
handlowego, znaczący wzrost jakości usług oraz inne udogodnienia dostosowujące ich organizację do 
potrzeb klientów. Odnowiona, zabytkowa zabudowa, wyposaŜona w niezbędną infrastrukturę oraz zadbane, 
przyjazne i zróŜnicowane przestrzenie publiczne przyciągają inwestorów chcących realizować swoje 
zamierzenia uzupełniając tkankę wielkomiejskiej zabudowy, tworząc przy tym bogate spektrum nowych 
miejsc pracy – nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa o architekturze wkomponowanej w zabytkową 
tkankę powstaje w północnej części śródmieścia (pomiędzy al. IX Wieków Kielc a ulicami Piotrkowską i 
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Bodzentyńską, takŜe nowe pierzeje ulicy Prezydenta Lecha Kaczyńskiego). Uporządkowaniu i modernizacji 
uległo sąsiedztwo dworców autobusowego i kolejowego, które wraz z otoczeniem stały się współczesną 
wizytówką miasta. Nowym, „modnym” miejscem do aktywnego spędzania czasu (w szczególności rodzin z 
dziećmi) staje się rejon Placu Wolności.  
 
Dawny poprzemysłowy  teren po zachodniej stronie torów w rejonie ulicy Mielczarskiego stanowi nową 
współczesną wielofunkcyjną „dzielnicę” o charakterze śródmiejskim, zabudowaną w atrakcyjny, zwarty 
sposób, z systemem atrakcyjnych przestrzeni publicznych, aktywną inwestycyjnie i gospodarczo, tworzącą 
nowe miejsca pracy i zamieszkania. TakŜe pozostałe zdegradowane obszary poprzemysłowe zostają 
zabudowane funkcjami usługowymi, biurowymi, edukacyjnymi i handlowymi w otoczeniu zmodernizowanej 
infrastruktury, gdzie towarzysząca funkcja mieszkaniowa oraz wysokiej jakości współczesna przestrzeń 
publiczna stanowić będzie o miejskim charakterze i krajobrazie nowych, atrakcyjnych struktur 
urbanistycznych. 
 
W śródmieściu, dzięki realizacji sieci strategicznych parkingów śródmiejskich,  uporządkowaniu drobniejszej 
infrastruktury parkingowej oraz zwiększeniu dostępności transportu publicznego i rowerowego, nie istnieje 
problem parkowania; wygoda i dostępność transportowa centrum miasta stanowi o codziennym nasyceniu 
tego obszaru strumieniem klientów. 
Śródmieście jest uporządkowane estetycznie, zniknął problem chaosu szyldów i reklam. Cały obszar jest 
urządzony w sposób przyjazny dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Śródmieście wyposaŜone jest w 
atrakcyjny, spójny i czytelny system informacji wizualnej (przestrzennej), tradycyjny oraz z wykorzystaniem 
najnowszych technologii informacyjnych. Z roku na rok rośnie ilość turystów zwiedzających zabytki i muzea 
grupowo i indywidualnie.  
Śródmieście jest centrum kultury i sztuki miasta; ilość i rodzaj wydarzeń artystycznych, ekspozycyjnych, 
pokazów, warsztatów itp. imprez organizowanych w przestrzeni śródmiejskiej stanowi wystarczająco bogatą 
ofertę dla mieszkańców i gości miasta. 
 
Mikroklimat śródmiejski zyskał znacznie na jakości poprzez rewaloryzację terenów zielonych, ograniczenie 
ruchu kołowego (zmniejszenie hałasu) oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków i urządzeń 
(zwiększenie czystości powietrza). 
 
Obszar śródmieścia jest w całości bezpieczny, w wystarczającym stopniu patrolowany przez Policję i StraŜ 
Miejską, nasycony infrastrukturą monitoringu – przestępstwa, wykroczenia i inne zakłócenia porządku 
publicznego zdarzają się rzadko. 
Śródmieście pięknieje i aktywizuje się nie tylko poprzez inwestycje publiczne i nowe plombowe budownictwo 
prywatne  - rewitalizacji, rewaloryzacji, remontom, rozbudowom oraz adaptacjom na nowe funkcje podlega 
istniejąca substancja budowlana, obejmując takŜe adaptacje poddaszy oraz zmiany sposobu 
zagospodarowania podwórek, z wykształceniem pasaŜy handlowo-usługowych włącznie. Mieszkańcy i 
przedsiębiorcy identyfikują się z obszarem, są zintegrowani i wykazują duŜą ilość oddolnych rozwojowych 
mikro-inicjatyw – w ich realizacji wspiera ich sieć instytucji publicznych i obywatelskich (stowarzyszenia, 
organizacje pozarządowe). Do wielofunkcyjnego śródmieścia, do budynków nowych i adaptowanych, 
chętnie wprowadzają się nowi mieszkańcy, zachęceni dostępnością usług i niepowtarzalnym klimatem 
starówki. 
 
W klasztorze na Karczówce zakończone zostaną prace remontowe, rewaloryzacyjne i adaptacyjne – 
zmodernizowana zostanie takŜe infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna. Dzięki temu w zabytkowym 
zespole w pełniejszym stopniu jest kontynuowana działalność Pallotyńskiego Centrum Dialogu, Wychowania 
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i Promocji, skoncentrowana na rozwiązywaniu problemów społecznych, rozwoju turystyki, wychowaniu 
młodzieŜy, wspieranie harcerstwa i skautingu. Kompleks w całości dostosowany jest do potrzeb osób 
niepełnosprawnych i seniorów, umoŜliwiając w ten sposób zwiedzanie miejsc wcześniej dla tej grupy 
niedostępnych – organizowane są takŜe wydarzenia i spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych i 
wykluczonych społecznie z terenu całego regionu. Ilość korzystających z klasztornej infrastruktury 
turystycznej  corocznie wzrasta, wzrasta teŜ udział turystów zagranicznych – co oddziałuje pozytywnie na 
ruch turystyczny w pozostałych obszarach i obiektach miasta. W klasztorze odbywają się: cykliczne 
międzynarodowe spotkania kultur i wymiana młodzieŜy, warsztaty tematyczne, terapia rodzin, pomoc 
osobom uzaleŜnionym i wykluczonym, przygotowania młodzieŜy do zadań trudnego startu społecznego, 
zjazdy harcerskie itp. NiezaleŜnie, dla mieszkańców organizowane są róŜnorodne pikniki, wystawy, 
wydarzenia, rekonstrukcje historyczne itp. OŜywienie zespołu klasztornego oddziałuje na coraz szersze jego 
otoczenie: uporządkowaniu podlega teren otaczającego rezerwatu (w szczególności przedpola klasztoru od 
strony wschodniej), a w dalszej kolejności infrastruktura turystyczna i wypoczynkowo-rekreacyjna oraz 
pojawia się na pobliskich wzgórzach Dalnia i Grabina.  
 
Wszystkie ww. czynniki wpływają na pozytywną zmianę wizerunku miasta – jako atrakcyjnego, zadbanego, 
dobrze zarządzanego, z wyrazistą toŜsamością oraz ze zintegrowaną wokół niej lokalną społecznością; 
miasta nowoczesnego, otwartego na róŜnorodność społeczną i przyjaznego dla biznesu; miasta 
uniwersyteckiego, targowego, dobrego miejsca do pracy i Ŝycia..  
 
PowyŜsza wizja jest moŜliwa do realizacji poprzez działania długofalowe i konsekwentne – o ile rewitalizacja 
terenów śródmiejskich i poprzemysłowych ma szanse być procesem zaawansowanym w ciągu kilku lat, to 
całkowite powodzenie rewitalizacji osiedli mieszkaniowych (tzw. „blokowisk”) wymaga skoordynowanych 
działań prowadzonych na przestrzeni ok. dwóch dziesięcioleci i bieŜących aktualizacji Programu.  
 

 

charakterystyka szczegółowa obszarów tworzących 6 powyŜszych zespołów rewitalizacyjnych: 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Obszary wchodzące w skład większych zespołów, wyodrębnione zostały 

na podstawie analizy wskaźników ilościowych oraz jakościowych. Są to obszary 

zdegradowane, wskazane do rewitalizacji, z których po fazie konsultacji społecznych 

wskazane zostaną obszary objęte działaniami rewitalizacyjnymi. 
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5.6. Analiza SWOT obszaru wskazanego do rewitalizacji 
 

Na podstawie zidentyfikowanych w poprzednich rozdziałach problemów, na potrzeby aktualizacji 

Programu Rewitalizacji, opracowano diagnozę strategiczną, pod kątem problematyki, związanej z procesem 

rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych. 

 

Silne strony Słabe strony 

Sfera przestrzenna 

� Częściowo zrewitalizowana część 
Śródmieścia wraz z odnowionymi 
przestrzeniami publicznymi 

� Uwarunkowania naturalne, bliskość 
kompleksów leśnych, atrakcyjne rekreacyjnie 
tereny wzdłuŜ Silnicy 

� Wysoki odsetek mieszkańców korzystających 
z infrastruktury sieciowej 

� Dobry stan techniczny sieci głównych dróg 
okalających poszczególne obszary 
pozwalających na komfortowe i stosunkowo 
szybkie przemieszczanie się do centrum 

� Otwarte przestrzenie osiedlowe 
� Niska liczba osób przypadających na lokal 

mieszkalny 
� Elewacje budynków uŜyteczności publicznej 

w dobrym stanie 
� Rola Kielc jako centralnego ośrodka 

Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 
całego województwa świętokrzyskiego 

� PołoŜenie z dala od najwaŜniejszych szlaków 
komunikacyjnych 

� DuŜy udział starszej zabudowy oraz 
wykonanej w technologii wielkiej płyty 

� Przykłady zdegradowanej przestrzeni oraz 
budynków 

� Starsza infrastruktura sieciowa wymagająca 
remontu lub wymiany 

� Niedostosowana dla rodzin z dziećmi 
przestrzeń publiczna, niespełniająca funkcji 
rekreacyjnej o niewystarczającym poziomie 
wyposaŜenia w elementy małej architektury 

� Mało rozwinięta sieć ścieŜek rowerowych 
� Występowanie barier architektonicznych 

dla osób niepełnosprawnych oraz starszych 
� Niewystarczająca liczba miejsc 

parkingowych, zwłaszcza w centrum oraz 
na osiedlach wielorodzinnych 

Sfera społeczna 

� Ranga miasta jako ośrodka akademickiego, 
wzrost liczby studentów i absolwentów 

� Atrakcyjna oferta kulturalna 
� Rosnąca liczba organizacji pozarządowych 

wskazująca na poprawę aktywności 
i zaangaŜowania mieszkańców 

� Utrata więzi społecznych wśród 
mieszkańców, zwłaszcza osiedli 
wielorodzinnych 

� Negatywna sytuacja demograficzna, niski 
udział osób młodych i wysoki starszych, 
często mieszkających samotnie 

� Wysoka liczba osób korzystających z pomocy 
społecznej, a takŜe bezrobotnych, 
w tym takŜe długotrwale 

� Obecność patologii w niektórych rejonach, 
które uznawane są niekiedy za niebezpieczne 

� Wysoki współczynnik feminizacji 
Sfera gospodarcza 

� Tradycje przemysłowe � Utrata funkcji gospodarczych Śródmieścia 
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� Funkcjonujący Kielecki Park Technologiczny 
� Obecność kilku duŜych przedsiębiorstw, 

w tym przede wszystkim Targów Kielce 
� Dobre nasycenie obiektami o charakterze 

handlowo-usługowym, zwłaszcza w centrum, 
pozwalające na bezproblemowe codzienne 
zakupy 

spowodowana przeniesieniem handlu i usług 
do galerii i centrów handlowych 

� Niski stopień innowacyjności gospodarki 
lokalnej 

� Przeciętny poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców 

Szanse ZagroŜenia 

� Dostęp do środków unijnych perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 

� MoŜliwość przyciągnięcia inwestorów oraz 
przemysłu wysokich technologii 

� Zwiększająca się atrakcyjność Śródmieścia 
dzięki wprowadzonej Strefie Ruchu 
Uspokojonego oraz planowanych kolejnych 
działaniach 

� MoŜliwość zagospodarowania rezerw 
terenowych, na których mogą powstać nowe 
inwestycje 

� Poprawiająca się sytuacja społeczno-
gospodarcza kraju 

� Realizacja sieci dróg ekspresowych 
zapewniająca lepsze połączenia z innymi 
ośrodkami 

� MoŜliwość rozwoju funkcji miasta dzięki 
planowanemu lotnisku 

� Główny Ośrodek Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego (Kielce + 15 gmin 
sąsiednich) 

� Rozwijająca się turystyczna „moda na Polskę 
Wschodnią” 

� Wysoki poziom odpływu ludności w procesie 
migracji wewnętrznych 

� Odpływ mieszkańców, w tym takŜe młodych, 
ambitnych i zdolnych (tzw. „drenaŜ 
mózgów”) 

� Odpływ zamoŜniejszych mieszkańców poza 
Kielce lub na zlokalizowane na obrzeŜach 
miasta osiedla jednorodzinne 

� Negatywne tendencje demograficzne 
(ujemny przyrost naturalny, podwyŜszona 
liczba zgonów) powodujące starzenie się 
społeczeństwa 

� Rozwój konkurencyjnych ośrodków miejskich 
Polski Wschodniej 

� MoŜliwe decyzje instytucji i innych 
podmiotów o zmianie lokalizacji na bardziej 
oddaloną od centrum 

� Niekorzystny wizerunek 
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6. CELE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH 
 

Z uwagi na problemy zdiagnozowane w zespołach obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, 

wymagane jest sprecyzowanie określonych działań mających na celu poprawę sytuacji. Są to trudności 

odnoszące się do sfery społecznej, gospodarczej czy infrastrukturalnej. Mimo iŜ poziom nasycenia 

poszczególnymi problemami w obszarach róŜni się, to jednak analizy potwierdzają, Ŝe szeroka ich paleta 

występuje równocześnie we wszystkich zespołach. Z tego względu określa się jednakowy dla całego obszaru 

przeznaczonego do rewitalizacji sposób radzenia sobie z problemami. Podejmowane w jego ramach 

działania muszą przybliŜać realizację określonych celów. 

Jednym z załoŜeń prac nad aktualizacją LPR było określenie celu ogólnego, który wyznaczałby 

główny kierunek procesu rewitalizacji Miasta Kielc. Cel określony w pierwotnym dokumencie Lokalnego 

Programu Rewitalizacji wpisuje się w sposób szczególny w charakterystykę celu ogólnego, a jego 

sformułowanie jednoznacznie wskazuje na jego nadrzędną rolę. 

 

Ogólnym celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest podniesienie atrakcyjności 

gospodarczej, społecznej, przestrzennej i funkcjonalnej Miasta Kielce prowadzące do lepszego 

wypełniania funkcji metropolii regionu świętokrzyskiego. 

 

Cele szczegółowe zostały określone w odniesieniu do całego procesu  dla wszystkich zespołów 

wskazanych do rewitalizacji. Znaczna część celów wskazanych w pierwotnym opracowaniu, mimo 

zrealizowanego szeregu projektów, w duŜej mierze nie tracą na swej aktualności stając się tym samym 

elementami zaktualizowanej listy celów szczegółowych Lokalnego Programu Rewitalizacji, które jest 

następująca: 

1. Skoordynowany, zrównowaŜony rozwój miasta dzięki systemowi zarządzania, który umoŜliwi 

realizację celów Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

2. Wzmocnienie funkcji mieszkaniowej, humanizacja osiedli mieszkaniowych, w tym w szczególności 

z wielkiej płyty. 

3. OŜywienie miejskich terenów mieszkaniowych oraz poprawa funkcjonalności, estetyki 

i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych. 

4. Stworzenie funkcjonalnego systemu transportu i komunikacji. 

5. Integracja mieszkańców i wsparcie inicjatyw społecznych wzmacniających poczucie toŜsamości 

lokalnej mieszkańców. 
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6. Rozbudowa infrastruktury społecznej i edukacyjnej oraz opracowanie atrakcyjnej kompleksowej 

oferty 

społeczno-kulturalnej. 

7. Przywrócenie mieszkańcom Kielc w pełni wartościowych terenów sportowo-rekreacyjnych. 

8. Uzupełnianie braków podstawowej infrastruktury technicznej na terenach rewitalizowanych. 

9. Stworzenie warunków ku rozwojowi funkcji gospodarczych. 

10. Otwarcie terenów poprzemysłowych. 

11. Nadanie dawnym terenom powojskowym nowych funkcji związanych z rozwojem Miasta. 

 

Doprecyzowaniem celów szczegółowych są cele operacyjne. W jasny sposób określają 

one poŜądane z punktu widzenia rewitalizacji typy projektów do realizacji. 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Ochrona architektonicznych 
i urbanistycznych walorów obiektów 
i zespołów pod ochroną konserwatorską 

� Liczba obiektów/ zespołów o wysokich walorach 
architektonicznych i urbanistycznych objętych działaniami 
na rzecz ich ochrony i zachowania 

W Kielcach zlokalizowane są cenne obiekty o historycznej i kulturowej wartości, układ urbanistyczny 
Śródmieścia wpisany jest do rejestru zabytków. Zasadnym jest wypracowanie mechanizmów wsparcia oraz 
warunków do ich ochrony i zachowania w dobrym stanie. Wpłynie to nie tylko na podwyŜszenie walorów 
estetycznych, ale takŜe wzrost atrakcyjność miasta z perspektywy turystów. WaŜne jest więc wykorzystanie 
potencjału Kielc jako istotnego celu podróŜy turystów zwiedzających tereny wschodniej Polski i miasta 
wojewódzkie. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Tworzenie warunków prawnych 
i finansowych, ochrona kulturowej 
i historycznej wartości obiektów 
i zespołów 

� Liczba projektów/ działań związanych z tworzeniem 
warunków prawnych/ finansowych/ ochroną kulturowej 
i historycznej wartości obiektów/ zespołów 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Odnowa społeczna, tworzenie warunków 
do włączenia społecznego i zawodowego 
osób, rodzin i środowisk w trudnych sytuacji 
Ŝyciowych oraz rozwój aktywnych form 
integracji społecznej 

� Liczba uczestników, którzy zakończyli z powodzeniem 
udział w kształceniu zawodowym, szkoleniach/ kursach/ 
udzielnym doradztwie/ innych formach wsparcia w 
integracji zawodowej/ społecznej 

� Liczba uczestników, którzy zakończyli z powodzeniem 
udział w szkoleniach/ kursach/ udzielnym doradztwie 
dla osób zamierzających uruchomić działalność 
gospodarczą 

� Liczba osób/ rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
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społecznym/ wykluczonych z powodu ubóstwa/ 
niepełnosprawności/ bezdomności skutecznie włączonych 
w działania dotyczące aktywizacji zawodowej i społecznej 

� Liczba osób/ rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznymi/ wykluczonych osób starszych skutecznie 
włączonych w działania dotyczące aktywizacji społecznej/ 
zapewnienia warunków integracji ze środowiskiem 

� Liczba uczestników kampanii zachęcających do udziału 
w imprezach integracyjnych/ innych form integracji 
społecznej mieszkańców 

� Liczba uczestników działań/ innych form profilaktyki 
zdrowotnej, szczególnie dla osób starszych 

� Liczba dzieci/ młodzieŜy funkcjonujących w środowiskach 
lokalnych skutecznie włączonych w działania wspierające 

� Liczba osób planujących powrót na rynek pracy 
skutecznie objętych działaniami związanymi w opieką 
nad ich dziećmi 

Analiza problemów na obszarach wyznaczonych jako zespoły rewitalizacyjne ukazuje szereg róŜnego rodzaju 
problemów. Wyraźnie jednak widoczne są problemy o charakterze społecznym, które występują równolegle 
we wszystkich zespołach rewitalizacyjnych. Podejmowane miękkie działania powinny słuŜyć poprawie 
niekorzystnej sytuacji, która dotyczy wielu mieszkańców i ich rodzin. Z kolei dodatkowym wzmocnieniem 
efektu rewitalizacji społecznej będą projekty budowy na terenach problemowych odpowiedniej społecznej 
infrastruktury. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Organizacja szkoleń, kursów, doradztwa 
i innych form dokształcania osób 
z róŜnych grup zawodowych, które mogą 
realizować zadania z zakresu integracji 
społecznej i zawodowej 

� Liczba godzin kształcenia zawodowego/ szkoleń/ kursów/ 
udzielonego doradztwa/ innych form wsparcia osób 
bezrobotnych w integracji zawodowej i społecznej 

� Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w szkoleniach/ kursach/ doradztwie/ innych formach 
wsparcia osób bezrobotnych w integracji zawodowej/ 
społecznej 

� Organizacja form wsparcia osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
z powodu naduŜywania środków 
psychotropowych 

� Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 

� Promocja przedsiębiorczości, szkolenia, 
kursy, doradztwo dla osób 
zamierzających uruchomić działalność 
gospodarczą 

� Liczba godzin szkoleń/kursów/ udzielonego doradztwa 
dla osób zamierzających uruchomić działalność 
gospodarczą 

� Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w szkoleniach/kursach/ udzielnym doradztwie dla osób 
zamierzających uruchomić działalność gospodarczą 

� Organizacja i wdraŜanie form aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób i rodzin 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
i wykluczonych z powodu ubóstwa, 

� Liczba projektów/ działań/ innych form aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym/ wykluczonych z powodu 
ubóstwa/ niepełnosprawności / bezdomności 
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niepełnosprawności i bezdomności 

� Organizacja i wdraŜanie form aktywizacji 
społecznej oraz zapewnienie warunków 
integracji ze środowiskiem osobom 
i rodzinom zagroŜonym wykluczeniem 
społecznymi i wykluczonych z powodu 
starzenia się 

� Liczba projektów/ działań/ innych form aktywizacji 
społecznej/ zapewnienia warunków integracji 
ze środowiskiem osobom/ rodzinom zagroŜonym 
wykluczeniem społecznymi/ wykluczonych z powodu 
starzenia się 

� Tworzenie i wdraŜanie form integracji 
społecznej mieszkańców, organizowanie 
kampanii zachęcających 
do uczestniczenia w imprezach 
integracyjnych 

� Liczba projektów/ działań/ kampanii zachęcających 
do uczestniczenia w imprezach integracyjnych/ innych 
form integracji społecznej 

� Organizowanie profilaktyki zdrowotnej, 
szczególnie dla osób starszych 

� Liczba projektów/ działań/ innych form profilaktyki 
zdrowotnej, szczególnie dla osób starszych 

� Organizacja i wdraŜanie form wsparcia 
adekwatnych do potrzeb dzieci 
i młodzieŜy funkcjonujących 
w środowiskach lokalnych 

� Liczba projektów/ działań/ innych form wsparcia 
adekwatnych do potrzeb dzieci i młodzieŜy 
funkcjonujących w środowiskach lokalnych 

� Tworzenie i wdraŜanie form opieki nad 
dziećmi osób planujących powrót 
na rynek pracy 

� Liczba projektów/ działań/ innych form opieki nad dziećmi 
osób planujących powrót na rynek pracy 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Rewitalizacja i poprawa funkcjonalności 
przestrzeni publicznej 

� Wzrost odsetka powierzchni publicznej poddanej 
rewitalizacji 

Rewitalizacja obejmować powinna zarówno przestrzenie w centrum (słuŜące celom integracji oraz rekreacji 
dla ogółu miasta), ale i teŜ osiedlowe. Centralna przestrzeń rynku została juŜ wprawdzie zrewitalizowana, 
jednak pozostają inne, które trzeba poprawić dla róŜnych celów (integracja kulturalna). Na przestrzeni 
osiedlowej zauwaŜalny jest problem albo braku przestrzeni publicznych, albo ich złego zagospodarowania. 
Jednym z warunków osiągnięcia tego celu operacyjnego w zespołach osiedli, moŜe być likwidacja 
(ograniczenie) powierzchni postoju samochodów osobowych poprzez wybudowanie parkingów buforowych 
(zarówno dla mieszkańców jak i dla przyjezdnych chcących się dostać do centrum). Powstała 
do zagospodarowania powierzchnia winna być wówczas przeznaczona na funkcje rekreacyjne 
i wypoczynkowe. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Odnowa nawierzchni, remonty, 
modernizacja, zagospodarowanie 
i rewitalizacja zieleni 

� Liczba projektów związanych z odnową, remontem, 
modernizacją, zagospodarowaniem i rewitalizacją zieleni 
zmieniających w sposób adekwatny do funkcji przestrzeni 
w poszczególnych obszarach miasta i funkcjonalno-
przestrzennych 

� Powierzchnia przestrzeni publicznych objętych 
rewitalizacją i modernizacją 

� Budowa, zakup i montaŜ elementów � Liczba projektów związanych z montaŜem elementów 
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małej architektury, nasadzanie drzew 
i krzewów 

małej architektury i nasadzeń drzew i krzewów 

� AranŜacja przestrzeni publicznej 
pod funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe 
poprzez budowę placów zabaw, boisk, 
placów fitness, ogrodów botanicznych 
i innych 

� Liczba projektów związanych z zagospodarowaniem 
przestrzeni pod funkcje rekreacyjne 

� Budowa, rozbudowa i modernizacja altan 
do składowania odpadów 

� Liczba projektów związanych z budową, rozbudową 
lub modernizacją altan dl składowania odpadów 

� Porządkowanie przestrzeni ulicznej 
(między innymi zwęŜenie pasów 
jezdnych, poszerzanie chodników) 

� Liczba projektów związanych z porządkowaniem 
przestrzeni publicznych 

� Powierzchnia przestrzeni publicznych objętych 
działaniami porządkującymi 

� Długość pasów jezdnych poddanych zwęŜeniu 
� Długość chodników poddanych poszerzeniu 

� Budowa parkingów na osiedlach 
mieszkaniowych oraz w Śródmieściu 

� Liczba utworzonych miejsc parkingowych 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie 
przestępczości 

� Liczba osób objętych działaniami na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości 

Poczucie bezpieczeństwa to konieczność z perspektywy kaŜdego obywatela i mieszkańca. Zapobieganie 
i walka z przestępczością jest więc newralgicznym problemem dla zarządzających. Wszelkie działania 
prowadzące do poprawy bezpieczeństwa i zapobiegające przestępczości są więc poŜądane i niezbędne, 
zwłaszcza z uwagi na fakt, iŜ na terenach przeznaczonych do rewitalizacji istnieje problem przestępczości 
w określonym zakresie, co widoczne jest choćby w statystykach odnotowanych przypadków przemocy 
rodzinnej. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Organizowanie form prewencji i promocji 
zachowań prospołecznych, szczególnie 
wśród młodzieŜy 

� Liczba projektów związanych z prewencją/ promocją 
zachowań prospołecznych, szczególnie wśród młodzieŜy 

� Rozbudowa i modernizacja oświetlenia 
przyulicznego oraz miejsc leŜących 
na uboczu 

� Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych elementów 
oświetlenia przestrzeni publicznej, w tym miejsc leŜących 
na uboczu 

� Budowa i rozbudowa systemu 
monitoringu miejskiego 

� Liczba zamontowanych urządzeń systemu monitoringu 
miejskiego 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, w 
tym kształcenia zawodowego nauki, kultury 
i sportu 

� Liczba osób objętych działaniami na rzecz poprawy 
warunków dla rozwoju edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
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Edukacja, nauka i kultura to istotne czynniki rozwoju społecznego. Istotny jest nie tylko poziom zapewnianej 
mieszkańcowi usługi, ale takŜe warunki, w jakich cały proces się odbywa. Na terenach przeznaczonych 
do rewitalizacji stan budynków nie zawsze moŜna było uznać za zadowalający. Remonty są więc w pełni 
uzasadnione i konieczne. W przypadku infrastruktury edukacyjnej niezbędne jest utworzenie nowoczesnego 
ośrodka kształcenia zawodowego, w którym odbywać się będzie praktyczna nauka zawodu umoŜliwiająca 
aktywizację zawodową mieszkańców obszarów podlegających rewitalizacji. Podniesienie standardu nie tylko 
poprawi warunki pracownikom, ale równieŜ zachęci korzystających do większego zaangaŜowania. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Budowa, rozbudowa, remonty i 
modernizacja obiektów związanych z 
edukacją, nauką, kulturą i sportem 

� Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ wyremontowanych/ 
zmodernizowanych obiektów związanych z edukacją/ 
nauką/ kulturą/ sportem 

� Zakup środków trwałych nowoczesnego 
wyposaŜenia instytucji edukacji, nauki, 
kultury i sportu 

� Liczba zakupionych środków trwałych nowoczesnego 
wyposaŜenia instytucji edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 

� Wspieranie współpracy między szkołami 
wyŜszymi a podmiotami gospodarczymi 
poprzez transfer wiedzy i doświadczeń 

� Liczba projektów/ działań związanych z transferem 
wiedzy i doświadczeń między szkołami wyŜszymi 
a podmiotami gospodarczymi 

� Organizowanie i promocja imprez 
kulturalnych oraz zajęć edukacji 
pozaszkolnej i kulturalnej, szczególnie 
dla dzieci i młodzieŜy 

� Liczba zorganizowanych/ poddanych działaniom 
promocyjnym imprez kulturalnych/ zajęć edukacji 
pozaszkolnej/ kulturalnej, szczególnie dla dzieci 
i młodzieŜy 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Wsparcie aktywności społecznej 
w dziedzinie kultury, sportu, rekreacji 

� Liczba osób korzystających z organizowanych form 
wsparcia aktywności społecznej w dziedzinie kultury, 
sportu, rekreacji 

Aktywność społeczna to waŜna składowa rozwoju miasta i nie moŜna jej pomijać. Wypełnianie czasu 
wolnego jest istotne z punktu widzenia samych mieszkańców. Aktywizacja powinna dotyczyć przede 
wszystkim młodzieŜy, ale i osób starszych, a organizowane przedsięwzięcia winny być kierowane do róŜnych 
grup. Infrastruktura potrzebna do zorganizowania działań nie zawsze jest jednak wystarczająca. Część 
spółdzielni co prawda posiada lokale przeznaczone na tego typu funkcje, jednakŜe są to zazwyczaj obiekty 
zbyt małe. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Organizowanie imprez kulturalnych, 
sportowych, rekreacyjnych 

� Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych/ 
sportowych/ rekreacyjnych 

� Organizowanie konkursów, turniejów, 
zawodów 

� Liczba zorganizowanych konkursów/ turniejów/ zawodów 

� Organizowanie stałych zajęć, kółek 
zainteresowań, warsztatów 

� Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 
zainteresowań/ warsztatów 

� Adaptacja lokali pod funkcje kultury, 
sportu i rekreacji 

� Liczba zaadaptowanych lokali pod funkcje kultury/ 
sportu/ rekreacji 

� Powierzchnia zaadaptowanych lokali pod funkcje kultury/ 
sportu/ rekreacji 
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Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Poprawa jakości środowiska naturalnego 

� Liczba osób objętych promocją działań na rzecz poprawy 
jakości środowiska naturalnego 

� Liczba osób/ rodzin/ przedsiębiorstw/ instytucji 
publicznych/ innych podmiotów zamieszkujących/ 
działających w budynkach poddanych zmianie technologii 
grzewczej 

Środowisko naturalne to istotny walor, takŜe w przestrzeni miejskiej, w czym trzeba uświadamiać samych 
mieszkańców, którzy mają na nie duŜy wpływ. Wszelkie formy dbałości o przyrodę i środowisko 
są poŜądane. KaŜdy bowiem korzysta z czystego powietrza czy wody. Sposobem na poprawę jakości 
są m.in. programy przetwarzania energii odnawialnej, ale teŜ korzystanie z transportu zbiorowego 
zanieczyszczającego środowisko w znacznie mniejszym stopniu. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Organizowanie kampanii społecznych 
promujących wykorzystywanie 
technologii grzewczych przyjaznych 
środowisku 

� Liczba zorganizowanych kampanii społecznych 
promujących stosowanie technologii grzewczych 
przyjaznych środowisku 

� Zmiana technologii grzewczych, 
termomodernizacje budynków połączone 
z instalacją urządzeń przetwarzania 
energii odnawialnej 

� Liczba projektów związanych ze zmianą technologii 
grzewczych/ termomodernizacjami budynków/ instalacją 
urządzeń przetwarzania energii odnawialnej 

� Organizowanie kampanii społecznych 
promujących zdrowy tryb Ŝycia, 
chodzenie pieszo, jazdę rowerem, 
korzystanie z transportu zbiorowego 

� Liczba zorganizowanych kampanii społecznych 
promujących zdrowy tryb Ŝycia/ chodzenie pieszo/ jazdę 
rowerem/ korzystanie z transportu zbiorowego 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Poprawa systemu komunikacji, pieszej, 
rowerowej i samochodowej 

� Liczba osób korzystających z poprawionego systemu 
komunikacji pieszej, rowerowej i samochodowej 

Poprawa systemu komunikacji wpływa na łatwiejsze przemieszczanie się, a więc i mobilność, która jest 
bardzo istotna w działalności gospodarczej. MoŜliwa jest wówczas poprawa sytuacji społecznej, Ŝyciowej 
oraz wzmocnienia funkcji gospodarczych. Dla zajścia pozytywnych efektów wymagana jest więc sposób 
organizacji komunikacji, ale i jakość dróg i warunków podróŜowania w ramach miejskiej komunikacji 
zbiorowej. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Budowa i modernizacja ciągów 
komunikacyjnych ułatwiającej poruszanie 
się pieszym, rowerzystom 
i niepełnosprawnym 

� Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych ułatwiającej poruszanie się pieszym/ 
rowerzystom/ niepełnosprawnym 

� Budowa i modernizacja ciągów � Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych ciągów 
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komunikacyjnych o strategicznym 
znaczeniu dla ruchu kołowego 
i rowerowego 

komunikacyjnych o strategicznym znaczeniu dla ruchu 
kołowego i rowerowego 

� Modernizacja i remonty infrastruktury 
technicznej komunikacji miejskiej, 
optymalizowanie systemu miejskiej 
komunikacji publicznej 

� Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej infrastruktury 
technicznej komunikacji miejskiej 

� Liczba projektów związanych z optymalizowaniem 
systemu miejskiej komunikacji publicznej 

� Tworzenie systemu sterowania ruchem 
w celu centralnego sterowania 
przepływem indywidualnego ruchu 
kołowego, systemem miejskiej 
komunikacji publicznej, ruchem 
samochodów poszukujących miejsca 
parkingowego oraz optymalnego 
wykorzystania publicznych parkingów 

� Liczba projektów związanych z tworzeniem systemu 
sterowania ruchem w celu centralnego sterowania 
przepływem indywidualnego ruchu kołowego/ systemem 
miejskiej komunikacji publicznej/ ruchem samochodów 
poszukujących miejsca parkingowego/ optymalnego 
wykorzystania publicznych parkingów 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Poprawa stanu tkanki architektonicznej 
osiedli mieszkaniowych i śródmieścia 
– elewacji, fasad, dachów i konstrukcji 
wielkiej płyty 

� Liczba osób/ rodzin zamieszkujących zrewitalizowane 
budynki mieszkalne 

Poprawa stanu tkanki mieszkaniowej wiąŜe się z poprawą warunków Ŝycia mieszkających w niej kielczan, 
ale wpływa równieŜ na wraŜenia estetyczne całej społeczności oraz przyjezdnych. Podniesiony w ten sposób 
poziom atrakcyjności moŜe być impulsem do dalszych remontów, które we własnym zakresie przeprowadzą 
mieszkańcy. Lepsze warunku mogą stać się argumentem za pozostaniem dotychczasowych mieszkańców 
wraz z rodzinami, ale takŜe zachętą do sprowadzenia nowych. Zahamować to moŜe trend wyludnieniowy 
obecny we wszystkich zespołach rewitalizacyjnych. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Remonty, modernizacje zabudowy 
mieszkaniowej 

� Liczba wyremontowanych/ zmodernizowanych/ budynków 
mieszkalnych 

� Termomodernizacje zabudowy 
mieszkaniowej 

� Liczba poddanych termomodernizacji budynków 
mieszkalnych 

� Poprawa estetyki zabudowy 
mieszkaniowej 

� Liczba budynków mieszkalnych poddanych poprawie 
estetyki 

� Organizacja konkursów, plebiscytów 
i innych form włączenia mieszkańców 
osiedli mieszkaniowych 
do współdecydowania o koncepcji 
architektonicznych, urbanistycznych 
modernizacji tych osiedli 

� Liczba konkursów/ plebiscytów/ innych form włączenia 
mieszkańców do współdecydowania o koncepcji 
architektonicznych, urbanistycznych modernizacji tych 
osiedli 
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Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Rozwój infrastruktury sieciowej 
� Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej 

infrastruktury technicznej sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej 

Doprowadzona i sprawnie działająca infrastruktura sieciowa naleŜy dziś do standardu praktycznie kaŜdego 
mieszkania. Jednak część instalacji wykonana w przeszłości dziś wymagać moŜe juŜ remontu, bądź wymiany 
na nowocześniejszą. Problem ten dotyczy przede wszystkim silnie zurbanizowanych od wielu lat terenów 
osiedlowych i śródmiejskich, w których funkcjonująca sieć nie zapewnia najwyŜszej jakości przesyłanego 
media. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Budowa, remonty i modernizacja 
infrastruktury technicznej sieci 
wodociągowej 

� Liczba projektów związanych budową/ remontem/ 
modernizacją infrastruktury technicznej sieci 
wodociągowej 

� Długość sieci wodociągowej wybudowanej/ 
wyremontowanej/ zmodernizowanej 

� Budowa, remonty i modernizacja 
infrastruktury technicznej sieci 
kanalizacyjnej 

� Liczba projektów związanych budową/ remontem/ 
modernizacją infrastruktury technicznej sieci 
kanalizacyjnej 

� Długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej/ 
wyremontowanej/ zmodernizowanej 

� Budowa, remonty i modernizacja 
infrastruktury technicznej sieci gazowej 

� Liczba projektów związanych budową/ remontem/ 
modernizacją infrastruktury technicznej sieci gazowej 

� Długość sieci gazowej przesyłowych wybudowanej/ 
wyremontowanej/ zmodernizowanej 

� Budowa, remonty i modernizacja 
infrastruktury technicznej sieci 
ciepłowniczej 

� Liczba projektów związanych budową/ remontem/ 
modernizacją infrastruktury technicznej sieci ciepłowniczej 

� Długość sieci ciepłowniczej przesyłowych wybudowanej/ 
wyremontowanej/ zmodernizowanej 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Wzmocnienie lokalnej gospodarki 
� Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte projektami/ 

uzyskały wsparcie w wyniku przeprowadzonych projektów 
związanych ze wzmocnieniem lokalnej gospodarki 

Siła lokalnej gospodarki to bardzo istotny czynnik sukcesu, którego w Ŝadnym razie nie wolno lekcewaŜyć. 
Analizując poziom przedsiębiorczości naleŜy zauwaŜyć, iŜ nie naleŜy ona do najwyŜszych. Niezbędne jest 
podejmowanie działań wspierających aktywność gospodarczą mieszkańców. Pozwoli to na podniesienie 
poziomu konkurencyjności, a takŜe da moŜliwość pozyskania środków na działalność z zewnątrz.   

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Promocja funkcjonujących 
przedsiębiorstw usługowych, handlowych 
i gastronomicznych 

� Liczba projektów związanych z promocją funkcjonujących 
na terenie Zespołu firm usługowych/ handlowych/ 
gastronomicznych 

� Wspieranie i inicjowanie współpracy 
pomiędzy podmiotami gospodarki 

� Liczba projektów związanych ze wspieraniem/ 
inicjowaniem współpracy pomiędzy podmiotami lokalnej 
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lokalnej gospodarki 

� Budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury turystycznej 

� Liczba wybudowanej/ rozbudowanej/ zmodernizowanej 
infrastruktury turystycznej 

� Adaptacja, rozbudowa, remonty 
i modernizacja budynków pod funkcje 
gospodarcze 

� Liczba zaadaptowanych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych budynków 
pod funkcje gospodarcze 

� Zakup środków trwałych pod działalność 
gospodarczą dla lokalnych małych firm 
usługowych, gastronomicznych 
i handlowych 

� Liczba środków trwałych zakupionych pod działalność 
gospodarczą dla lokalnych małych firm usługowych/ 
gastronomicznych/ handlowych 

 

 

Cel operacyjny Wskaźnik rezultatu 

Zmiana funkcji zdegradowanych obszarów 
oraz obiektów poprzemysłowych 
i powojskowych 

� Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych 
obszarów oraz obiektów poprzemysłowych 
i powojskowych 

Opuszczone tereny poprzemysłowe i powojskowe wymagają zmiany ich funkcji w taki sposób, by słuŜyły 
one mieszkańcom Kielc. Zdegradowane i niszczejące obiekty naleŜy dostosować do funkcji 
wypoczynkowo-rekreacyjnych, kulturalnych sportowych lub gospodarczych. Powinny jednak to być tereny 
atrakcyjne i ogólnodostępne dla mieszkańców, którzy zyskają dodatkowe miejsce do spędzania wolnego 
czasu. 

Typy projektów Wskaźniki produktu 

� Remonty, adaptacja obiektów 
poprzemysłowych i powojskowych 

� Liczba wyremontowanych/ zaadaptowanych obiektów 
poprzemysłowych i powojskowych 

� Wyburzanie zdegradowanych obiektów 
poprzemysłowych, w tym pokolejowych 
oraz powojskowych 

� Liczba wyburzonych obiektów poprzemysłowych, 
w tym pokolejowych oraz powojskowych 

� Zmiana funkcji terenów powojskowych 
i poprzemysłowych, w tym równieŜ 
obiektów pokolejowych 

� Liczba projektów zmieniających funkcje terenów 
powojskowych/ poprzemysłowych 

� Rewitalizacja przestrzeni terenów 
poprzemysłowych i powojskowych 

� Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni terenów 
poprzemysłowych i powojskowych 
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6.1. LISTA  PLANOWANYCH PODSTAWOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH Z INDYKATYWNYMI RAMAMI FINANSOWYMI 
 

L.p. Nazwa 
zadania/przedsięwzięcia 

Podmiot 

realizujący 

Lokalizacja Szacowana 

wartość zadania 

[PLN] 

Zakres zadań Prognozowane rezultaty Sposób oceny 

rezultatów 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Podobszar (zespół) 1 

1.1. 

 

Rewitalizacja objętego 
ochroną konserwatorską 
zespołu kamienic przy ul. 
Słowackiego i Śniadeckich w 
Kielcach z przeznaczeniem 
pod nowoczesne centrum 
usług wspólnych 

DORBUD S.A. 
Kielce 

ul. Słowackiego 3, 

ul. Śniadeckich 4 

32 400 000,00 Zakresem projektu rewitalizacji objęty 
zostanie będący własnością DORBUD 
S.A. zespół kamienic przy ul. Śniadeckich 
4 i Słowackiego 3, w oparciu o które 
nastąpi przygotowanie nowoczesnego 
centrum usług wspólnych, tj. miejsca 
zapewniającego podmiotom 
gospodarczym obsługę w zakresie 
finansowania, krótkookresowego 
zarządzania środkami pienięŜnymi, 
rachunkowości, controllingu, budowania 
systemów informatycznych, zakupu 
sprzętu i oprogramowania, wyboru 
dostawców, zarządzania umowami, 
zarządzania gospodarką materiałową 
oraz zarządzania procesami 
inŜynieryjnymi.  

Główne planowane działania to 
wykonanie prac rewitalizujących te dawne 
nieruchomości mieszkalne oraz 
adaptujących i wyposaŜających je do 
nowych funkcji. Będą to prace o 
charakterze budowlano – remontowym (w 
szczególności: prace konstrukcyjne; 
wymiana stropów i pokrycia dachów; 
docieplenie i połoŜenie nowych elewacji; 
przebudowa poszczególnych kondygnacji 
i klatek schodowych; modernizacja 
instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz stolarki; budowa garaŜu 
podziemnego) oraz prace z zakresu 
zagospodarowania i aranŜacji otoczenia 
(wymiana nawierzchni dziedzińca; 
uporządkowanie zieleni). 

 

Podstawowymi efektami społecznymi 
projektu będą: 

oŜywienie śródmieścia Kielc w wyniku 
pojawienia się kolejnego obiektu z 
funkcjami o charakterze 
metropolitalnym; zrewitalizowanie, 
wyremontowanie i zaadaptowanie do 
nowych funkcji gospodarczych dawnych 
obiektów mieszkalnych; 

zwiększenie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno - komunikacyjnych; 

wspieranie zatrudnienia i mobilności 
pracowników. 
Utworzenie kolejnego w Kielcach 
centrum usług wspólnych będzie miało 
niewątpliwie pozytywny wpływ na 
szanse zatrudnienia szczególnie dla 
młodych dobrze wykształconych osób w 
kierunkach takich jak finanse, 
rachunkowość, IT, logistyka. 

Powierzchnia uŜytkowa budynków po 
ich rewitalizacji będzie wynosić 6 580 
m2. 

Wskaźnik rezultatu:  

- Liczba/powierzchnia wyremontowanych/ 
zmodernizowanych/ budynków mieszkalnych; 
- Liczba osób/ rodzin zamieszkujących 
zrewitalizowane budynki mieszkalne; 

-Liczba/powierzchnia obiektów/zespołów o 
wysokich walorach architektonicznych i 
urbanistycznych objętych działaniami na 
rzecz ich ochrony i zachowania 

- liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 

- liczba uczestników, którzy zakończyli z 
powodzeniem udział w kształceniu 
zawodowym, szkoleniach/ kursach/ 
udzielanym doradztwie/ innych formach 
wsparcia w integracji zawodowej/ społecznej 
 

1.2. 

 

Budowa zbiornika wód 
deszczowych w rejonie Placu 
Św. Wojciecha/ul. 
Bodzentyńskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

Gmina Kielce 

Miejski Zarząd 
Dróg 

ul. Bodzentyńska 
(rejon Placu Św. 
Wojciecha) 

1 500 000,00 Projekt zakłada: 

- budowę podziemnego zbiornika wód 
deszczowych, 
- nowe zagospodarowanie terenu rejonu 
Placu Św. Wojciecha i ulicy 
Bodzentyńskiej. 

Celem jest odprowadzenie wód 
opadowych z utwardzonych terenów w 
ramach inwestycji oraz odebranie juŜ 
spływającej wody z ul. Bodzentyńskiej – 
takŜe poprawa estetyki i funkcjonalności 

OdciąŜenie eksploatowanych systemów 
kanalizacyjnych - ;likwidacja cyklicznego 
zjawiska lokalnych podtopień przy 
opadach nawałnicowych. Straty, które 
powstają, gdy istniejące przewody nie 
są w stanie odprowadzić ścieków z 
nawalnych opadów i gwałtownych 
roztopów, motywują do tworzenia 
systemów, które umoŜliwiają 
zachowanie zamkniętego obiegu wody 
w obrębie danej zlewni. Jest to 
rozwiązanie zgodne z ideą 

Wskaźnik rezultatu: 

- liczba i pojemność nowych zbiorników wód 
deszczowych/długość nowej sieci kanalizacji 
deszczowej; 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją. 
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lokalnej przestrzeni publicznej. zrównowaŜonego gospodarowania 

wodami opadowymi, przy wykorzystaniu 
naturalnych procesów retencji i infiltracji 
tych wód do gruntu. 

Zmniejszenie obciąŜenia  
środowiska  nieoczyszczonymi 
ściekami. 

 

1.3. 

 

Przebudowa i zmiana sposobu 
zagospodarowania 
śródmiejskiego skweru przy ul. 
Paderewskiego w Kielcach  

Gmina Kielce 

Wydział Usług 
Komunalnych i 
Zarządzania 
Środowiskiem 
UM Kielce 

ul. Paderewskiego 
(działki nr ewid. 
162/12, 162/13, 
162/14) 

5 500 000,00 W ramach projektu przewiduje się 
całkowitą rekompozycję publicznego 
skweru zielonego o całkowitej powierzchni 
7360 m

2. W ramach interwencji planuje 
się budowę nowych alejek, utwardzeń, 
placyków i aneksów wypoczynkowych. 
Przewiduje się takŜe zamaskowanie 
istniejących na powierzchni elementów 
technicznych oczyszczalni ścieków 
poprzez budowę konstrukcji pergoli/altany 
dydaktycznej z elementami edukacyjnymi 
nt. procesów oczyszczania ścieków. 
Przewiduje się całkowitą rekompozycję 
zieleni (z pozostawieniem istniejących 
drzew w 100%) w tzw. „parterach” z silną 
dyspozycją na intensywne nasadzenia 
róŜnorodnych gatunkowo krzewów, bylin i 
kwiatów. Planuje się kilkukrotne 
powiększenie ilości miejsc siedzących, z 
wykreowaniem głównej przestrzeni 
integracyjnej (stworzenie warunków do 
interakcji społecznych) oraz niezaleŜnych 
aneksów adresowanych do róŜnych grup 
wiekowych: Plac zabaw dla małych dzieci 
(likwidacja lub powaŜna przebudowa 
istniejącego), tzw. „miejscówka” dla 
młodzieŜy, miejsce dla matek z małymi 
dziećmi, miejsce dla osób starszych). W 
zakresie rzeczowym projektu jest teŜ 
urządzenie głównej alei dla ruchu 
pieszego tranzytowego (od mostku nad 
Silnicą do ul. Paderewskiego) obsadzonej 
szpalerem drzew. 

Skwer ten jest w rewitalizowanej 
przestrzeni śródmieścia jednym z 
nielicznych zwartych publicznych 
terenów zielonych (jedynym poza 
zabytkowym parkiem im. Stanisława 
Staszica oraz skwerem im. Stefana 
śeromskiego). Przy tym, ze strony 
mieszkańców zgłaszane są liczne 
postulaty, aby w procesie rewitalizacji 
śródmieścia szczególna uwagę zwrócić 
na odbudowę i rewaloryzację zieleni 
miejskiej z ukierunkowaniem na funkcje 
wypoczynkowo – rekreacyjne, z 
uwzględnieniem szczegółowych potrzeb 
róŜnych grup wiekowych. Przedmiotowy 
skwer jest jednym z kluczowych, 
węzłowych elementów śródmiejskiego 
systemu przestrzeni publicznych, z 
których w ostatnich latach większość 
poddana została zabiegom 
rewitalizacyjnym.  Z uwagi na wysoki 
stopień degradacji przestrzennej i 
funkcjonalnej, obszar skweru w całości 
powinien być poddany całkowitej 
rekompozycji – w celu przywrócenia i 
nadania nowych funkcji społecznych, 
wypoczynowych, rekreacyjnych i 
edukacyjnych. 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 
- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne; 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
 

1.4. 

 

Przebudowa Placu Wolności w 
Kielcach wraz z budową 
parkingu podziemnego 

Gmina Kielce 

Miejski Zarząd 
Dróg 

Plac Wolności w 
Kielcach 

47 000 000,00 Istotą planowanej interwencji jest: 
uwolnienie płyty placu od samochodów 
(budowa parkingu podziemnego na ok. 
300 mp wraz ze zmianą organizacji ruchu 
kołowego), przystosowanie płyty placu do 
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych 
(rekompozycja zieleni z wprowadzeniem 
daleko większego jej nasycenia - w tym 
stworzenie intensywnie 
zagospodarowanych stref quasi-
ogrodowych z ekspozycją roślin typowych 
dla regionu świętokrzyskiego - 
wyposaŜenie w meble miejskie oraz małą 
architekturę róŜnorodnego typu i 

Projekt jest kontynuacją kompleksowych 
działań rewitalizacyjnych prowadzonych 
w wyznaczonym do rewitalizacji 
obszarze zabytkowego śródmieścia 
Kielc w latach 2004-2006 oraz 2007-
2013. Działania te to głównie: 
wprowadzenie strefy uspokojonego 
(ograniczonego) ruchu kołowego wraz z 
budową systemu śródmiejskich 
parkingów, modernizacja przebudowa i 
rozbudowa systemu przestrzeni 
publicznych przyjaznych dla pieszych i 
rowerzystów, nasycanie śródmieścia 
funkcjami kulturalnymi, rozrywkowymi, 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 

- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne; 

- Liczba obiektów/ zespołów o wysokich 
walorach architektonicznych i 
urbanistycznych objętych działaniami na 
rzecz ich ochrony i zachowania; 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
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przeznaczenia), wprowadzenie 
elementów wody, stacji rowerów 
miejskich, dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, dostosowanie placu 
do stałej plenerowej działalności Muzeum 
Zabawek i  Zabawy (m.in. widownia - 
amfiteatr geologiczny z elementami 
lapidarium świętokrzyskiego, scena, strefa 
zabaw dziecięcych, strefa edukacji 
dziecięcej), stworzenie strefy 
wypoczynkowej dla osób starszych, 
siłowni na wolnym powietrzu, oświetlenie 
z wykorzystaniem OZE, monitoring, 
oświetlenie scenograficzne placu i pierzei. 

edukacyjnymi i ekspozycyjnymi, 
organizacja wydarzeń i imprez 
masowych przyciągających 
mieszkańców i gości. Plac Wolności 
ujęty jest w rejestrze zabytków imiennie, 
niezaleŜnie od układu urbanistycznego, 
jako obiekt zabytkowy pod nr 395. Plac 
Wolności pełnił niegdyś funkcje 
handlowe (do niedawna zespół 
tymczasowych pawilonów handlowych), 
obecnie płyta placu wykorzystywana jest 
jako tymczasowy parking śródmiejski. 
Problemy przestrzenne: zdecydowanie 
zły stan techniczny i estetyczny 
zabytkowej przestrzeni, zdewastowany 
krajobraz miejski zdekapitalizowana 
infrastruktura techniczna, brak miejsc 
parkingowych, niewłaściwa organizacja 
ruchu kołowego, niedostosowanie 
przestrzeni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, zły stan zieleni 
miejskiej, brak mebli miejskich i małej 
architektury zachęcającej do pobytu, 
wypoczynku i rekreacji, brak 
monitoringu, wysoki stopień hałasu, 
drgań i zanieczyszczeń oraz - ogólnie - 
niedostosowanie przestrzeni placu do 
współczesnych potrzeb. Problemy 
ekonomiczne:  istotny spadek obrotów 
lokali uŜytkowych (w szczególności 
lokali handlowych) spowodowany 
nowymi kanałami dystrybucji towarów i 
usług (współczesne centra handlowe, 
sieci sklepowe oraz sprzedaŜ 
internetowa) oraz brakiem dostatecznej 
ilości potencjalnych klientów i turystów, 
niewłaściwy profil uŜytkowy lokali, 
niedostateczna podaŜ usług kultury, 
rozrywki, wypoczynku, rekreacji, 
edukacji i gastronomii. Problemy 
społeczne to: niedostosowanie 
przestrzeni do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, spadająca ilość 
miejsc pracy wskutek pogarszającej się 
sytuacji mikroekonomicznej 
śródmiejskich przedsiębiorców (upadek 
placówek handlowych i duŜa ilość lokali 
do wynajęcia), brak poczucia 
bezpieczeństwa (duŜa ilość wykroczeń i 
przestępstw), brak dostatecznej podaŜy 
usług publicznych, duŜy odsetek 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 
oraz chorych i samotnych, relatywnie 
wysoki stopień patologii społecznych. 

samochodowej 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym; 
- Liczba utworzonych miejsc parkingowych; 
 

1.5. 

 

Adaptacja zabytkowych 
budynków przy ul. Zamkowej 1 

Gmina Kielce 

Wydział 

ul. Zamkowa 1 
(zespół powięzienny; 

25 000 000,00 W ramach projektu nastąpi przebudowa, 
rozbudowa i nadbudowa obiektów 

Zrewitalizowany teren stanie się 
terenem atrakcyjnym przestrzennie, 

Wskaźnik rezultatu:  

-  Liczba obiektów/ zespołów o wysokich 
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wraz z ich nadbudową, 
przebudową i rozbudową oraz 
zmianą sposobu uŜytkowania 
na potrzeby Teatru Lalki i 
Aktora „Kubuś” 

Inwestycji historyczne budynki 
„starostwa” i „kuźni”) 

wchodzących w skład zespołu 
powięziennego chronionego i nadanie i 
nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
edukacyjnych i turystycznych. W 
zrewitalizowanych obiektach siedzibę 
swoją będzie miał Teatr Lalki i Aktora 
„Kubuś”. 

społecznie i kulturowo. Podstawową 
grupę odbiorców będą stanowić 
mieszkańcy, dla których poprzez 
stworzenie nowego obiektu publicznego, 
poprawę estetyki miejsca, 
zrewitalizowany teren stanie się 
rzeczywistym centrum Ŝycia 
edukacyjnego, kulturalnego i 
turystycznego, a zrewitalizowany 
budynek nabierze charakteru miejsca 
spotkań całych rodzin. Wpłynie to 
pozytywnie na wzrost aktywności 
rekreacyjno-kulturalnej mieszkańców. 
Przebudowany obiekt na obszarze 
objętym projektem będą mogły stać się 
miejscem organizacji imprez 
kulturalnych, spotkań towarzyskich.   

walorach architektonicznych i 
urbanistycznych objętych działaniami na 
rzecz ich ochrony i zachowania; 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 

- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 

- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem; 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu; 

- Liczba zorganizowanych/ poddanych 
działaniom promocyjnym imprez 
kulturalnych/ zajęć edukacji pozaszkolnej/ 
kulturalnej, szczególnie dla dzieci 
i młodzieŜy; 

1.6. 
 

Budowa Kieleckiego Centrum 
Niepełnosprawnych przy ul. 
Bodzentyńskiej 

Gmina Kielce 
Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Rodzinie w 
Kielcach 

ul. Bodzentyńska 15 i 
17 (dz. nr ewid. 373, 
374/1, 374/2, 374/4, 
374/5, 374/6, 374/7, 
obr. 0017) 

18 000 000,00 Budynek Kieleckiego Centrum 
Niepełnosprawnych zaprojektowano jako 
czterokondygnacyjny (z jedną 
kondygnacją podziemną). Centrum 
składać się będzie z czterech 
niezaleŜnych, powiązanych komunikacją 
wewnętrzną, części (stref) funkcjonalnych: 

strefa ogólna integracyjno-szkoleniowa, w 
której znajdować będzie się sala 
konferencyjna, sale szkoleniowe, 
kawiarnia i recepcja, których 
pracownikami będą osoby 
niepełnosprawne; 

strefa rehabilitacyjna, gdzie prowadzone 
będą zajęcia rehabilitacji kreatywnej i 
ruchowej; 

strefa biurowa, na którą składają się 
pomieszczenia, które będą mogły 
wynajmować organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 

strefa hotelowa, którą obsługiwały będą 
osoby niepełnosprawne.  
Centrum będzie wyposaŜone w jak 
największą liczbę udogodnień dla 
korzystających z niego osób 
niepełnosprawnych (z uwzględnieniem 
wszystkich przejawów 
niepełnosprawności). 
Teren w granicach opracowania ~ 1490,8 
m2 

Powierzchnia zabudowy - 100% 

Powstanie Centrum i jego działalność 
programowa tworzy warunki do rozwoju 
gospodarczo-ekonomicznego regionu i 
podniesienia jakości Ŝycia osób 
niepełnosprawnych. ZłoŜoność 
kompozycji produktowych i 
interdyscyplinarny charakter 
planowanych zadań słuŜy 
wyrównywaniu szans osób 
niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałaniu ich wykluczeniu 
społecznemu. Centrum traktowane jest 
jako finalny etap gminnego systemu 
wsparcia osób niepełnosprawnych.  

W efekcie Centrum będzie pełniło rolę 
nowoczesnego ośrodka konferencyjno-
szkoleniowego, inkubatora 
przedsiębiorczości i ekonomii społecznej 
oraz będzie platformą wymiany 
doświadczeń i twórczej myśli w 
obszarze rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych. 

Zakres działań Centrum realizuje 
politykę wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych oraz przeciwdziała 
ich wykluczeniu społecznemu poprzez 
zapewnienie warunków do aktywnej 
integracji społecznej i zawodowej. 
Walorem Centrum jest stworzenie 
moŜliwości indywidualnej i grupowej 
kreatywnej rehabilitacji prozdrowotnej.   

Wskaźnik rezultatu:  

- Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia; 

- Liczba osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym/ wykluczonych z 
powodu ubóstwa/ niepełnosprawności/ 
bezdomności skutecznie włączonych w 
działania dotyczące aktywizacji zawodowej i 
społecznej; 
- Liczba projektów/ działań/ innych form 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób/ 
rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym/ wykluczonych z powodu 
ubóstwa/ niepełnosprawności / bezdomności; 
- Ilość utworzonych nowych miejsc pracy; 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
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Powierzchnia uŜytkowa łącznie - 4044,4 
m2 

Kubatura - 19500 m3. 

1.7. 

 

Budowa łącznika drogowego 
ulicy Silnicznej i Warszawskiej 
w Kielcach 

Gmina Kielce 

Miejski Zarząd 
Dróg w 
Kielcach 

ul. Siniczna/ul. 
Warszawska 

6 670 000,00 Projekt zakłada budowę ulicy 
Nowosilnicznej (klasa techniczna: ulica 
lokalna) wraz z sieciami uzbrojenia 
podziemnego, łączącej ul. Silniczną z ul. 
Lecha Kaczyńskiego; długość ulicy 77 m, 
powierzchnia pasa drogowego 953 m2, 
średnia szerokość pasa drogowego 12,4 
m. Budowa wymaga wykupu i wyburzenia 
kilku budynków gospodarczych oraz 
pięciu parterowych murowanych garaŜy 
na samochody osobowe. Ze względu na 
konieczność pokonania stosunkowo duŜej 
róŜnicy poziomów, w projekcie ulicy 
przewidziano konstrukcję wsporczą 
umoŜliwiającą uniknięcie skarp i realizację 
na przyległych do drogi działkach 
zabudowy pierzejowej. Wraz z budową 
jezdni i chodników, planuje się wykonanie 
sieci wodociągowej Ø150 mm o długości 
120 m, przewód kanalizacji sanitarnej 
Ø0,20 m o długości 120 m. 

Jednym z głównych celów 
prowadzonych w śródmieściu procesów 
rewitalizacyjnych jest stworzenie 
atrakcyjnego systemu przestrzeni 
publicznych przyjaznych dla pieszych ze 
strefą ograniczonego ruchu kołowego– 
jego pełne osiągnięcie uzaleŜnione jest 
od zmiany organizacji ruchu pojazdów w 
śródmieściu na system wnikania 
„pętlowego”; łącznik drogowy ulicy 
Silnicznej i Warszawskiej (Lecha 
Kaczyńskiego) jest najwaŜniejszym 
brakującym elementem do powstania 
tzw. „pętli północnej” (ciąg ulic: 
MojŜesza Pelca-Silniczna-proj. 
Nowosilniczna-Lecha Kaczyńskiego-
Plac Św. Wojciecha), kanalizującej 
obsługą komunikacyjną tej części 
śródmieścia, będąc kontynuacją 
zrealizowanego w poprzednich latach 
odcinka nowej ulicy śródmiejskiej – 
Lecha Kaczyńskiego. Inwestycja ta jest 
niezbędna dla wprowadzenia 
prawidłowo funkcjonującej, nowej 
struktury ruchu kołowego w tej części 
miasta. 

Wskaźnik rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
- Liczba/długość/powierzchnia 
wybudowanych/ zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych o strategicznym znaczeniu 
dla ruchu kołowego i rowerowego; 

- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej i transportowej; 
 
 

1.8. 
 

Przebudowa i modernizacja 
ulicy Głowackiego 

Gmina Kielce 
Miejski Zarząd 
Dróg w 
Kielcach 

ul. Głowackiego 2 500 000,00 W ramach projektu planuje sie 
przebudowę ul. Głowackiego w Kielcach. 
Projekt zakłada: 

- budowę zatok parkingowych, 

- budowę chodników i jezdni, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 
- budowę oświetlenia ulicznego; 

- montaŜ małej architektury (m.in. ławki, 
siedziska, latarnie), rekompozycję zieleni, 
system monitoringu wizyjnego. 

 

Dzięki realizacji projektu znacznie 
poprawi się estetyka oraz 
funkcjonalność zabytkowej przestrzeni 
publicznej – zwiększy się takŜe komfort i 
bezpieczeństwo jej uŜytkowników (piesi, 
rowerzyści, kierowcy)  
Dzięki właściwemu oświetleniu i 
monitoringowi zmniejszy 

sie równieŜ liczba drobnych wykroczeń. 
Ponadto, zwiększy sie dostępność do 
miejsc znajdujących się w centrum 
miasta, dla osób poruszających się 
samochodami, zlikwidowane zostanie 
równieŜ ryzyko okresowego zalewania 
parkingów, dróg oraz budynków. 

Dzięki realizacji projektu zwiększy sie 
jakość przestrzeni publicznej w 
obszarze zdegradowanym. 
Obszar objęty projektem zostanie 
uporządkowany i przebudowany w taki 
sposób, by stać się 

atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców 
i odwiedzających. Przestrzeń zostanie 
zagospodarowana tak, 
by korzystali z niej piesi, rowerzyści, czy 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 

- Liczba/długość/powierzchnia 
wybudowanych/ zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych o strategicznym znaczeniu 
dla ruchu kołowego i rowerowego 

- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej; 
- Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej 

- Długość sieci wodociągowej, gazowniczej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
wybudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej 

- Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
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osoby jeŜdŜące na rolkach. Dzięki 
wprowadzeniu miejsc parkingowych 
oraz stylizowanego oświetlenia 
ulicznego, przywrócony zostanie ład 
przestrzenny. 
Przestrzeń stanie sie estetyczna. 

1.9. 

 

Budowa regionalnego centrum 
komunikacji kołowej wraz z 
zagospodarowaniem terenów 
przyległych (w tym przestrzeń 
publiczna) połączeniem 
pieszym, parkingiem, 
infrastrukturą (modernizacja 
istniejącego dworca 
autobusowego) 

Gmina Kielce 

Zarząd 
Transportu 
Miejskiego w 
Kielcach 

ul. Czarnowska – 
dworzec autobusowy 
z przyległym 
otoczeniem 

40 000 000,00 Na budowę regionalnego centrum 
komunikacyjnego składa się: 

Przebudowa i modernizacja rozbudowa 
budynku dworca autobusowego, budowa 
ogólnomiejskiego parkingu; rozbudowa, 
przebudowa i modernizacja lokalnych 
systemów infrastruktury technicznej i 
drogowej, przebudowa i modernizacja 
przyległych do dworca przestrzeni 
publicznych, rekompozycja zieleni 
miejskiej  
  

Dzięki realizacji projektu zostanie 
stworzone miejsce dogodne dla 
podróŜnych, gdzie zintegrowany 
zostałby system transportu publicznego 
komunikacji kołowej. Obiekt zostanie w 
pełni przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (wszystkie rodzaje 
niepełnosprawności). Modernizacji i 
rewaloryzacji poddany zostanie obiekt 
wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

 
 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- Ilość/powierzchnia zabytkowych obiektów 
uŜyteczności publicznej poddanych 
rewitalizacji; 

- liczba operatorów/pojazdów korzystających 
z nowego terminala transportu zbiorowego; 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 

-Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej; 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych o strategicznym 
znaczeniu dla ruchu kołowego i rowerowego; 

- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej komunikacji 
miejskiej; 
- Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej 

- Długość sieci wodociągowej, gazowniczej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
wybudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej 

- Liczba utworzonych miejsc parkingowych; 

− sondaŜ diagnostyczny - ankieta 
 

1.10. Przebudowa i modernizacja 
budynku dworca PKP, placu 
Niepodległości i tunelu 
podziemnego  

Gmina Kielce 

PKP S.A., PLK 
S.A. 

Plac Niepodległości 30 500 000,00 W ramach projektu zmodernizowany i 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zostanie budynek 
dworca kolejowego wraz z bezpośrednim 
otoczeniem – w tym przejściem 
podziemnym i Placem Niepodległości. 
Zadaniem powiązanym jest budowa 
ogólnodostępnego parkingu nad układem 
torowym (peronami) na terenie 
zamkniętym (PLK). 

Dzięki realizacji projektu zostanie 
stworzone miejsce dogodne dla 
podróŜnych, gdzie zintegrowany 
zostałby system transportu publicznego 
komunikacji szynowej i  kołowej 
(połączenie z pobliskim dworcem 
autobusowym). Obiekt zostanie w pełni 
przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych (wszystkie rodzaje 
niepełnosprawności). Modernizacji,  
rewaloryzacji i zmianie funkcjonalności 
(plac miejski) poddana zostanie Plac 
Niepodległości. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- Ilość/powierzchnia obiektów uŜyteczności 
publicznej poddanych modernizacji i 
rewitalizacji; 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 
-Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej; 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych o strategicznym 
znaczeniu dla ruchu kołowego i rowerowego; 
- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej i drogowej; 
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- Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej 

- Długość sieci wodociągowej, gazowniczej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
wybudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej 

- Liczba utworzonych miejsc parkingowych; 
1.11. Modernizacja i rewaloryzacja 

ulic w północnej części 
zabytkowego śródmieścia: 
ulica Kozia i Cicha wraz z 
przebudowa i modernizacją 
zejść pieszych z poziomu 
chodnika al. IX Wieków Kielc 

Gmina Kielce 
Miejski Zarząd 
Dróg w 
Kielcach 

Ulice Kozia i Cicha w 
Kielcach 

2 200 000,00 W ramach projektu planuje się 
przebudowę i modernizację ulic Koziej i 
Cichej w Kielcach. Projekt zakłada: 

- przebudowę chodników i jezdni, 

- przebudowę i budowę sieci uzbrojenia 
podziemnego, 

- budowę oświetlenia ulicznego; 
- przebudowę zejść pieszych z poziomu 
al. IX Wieków Kielc z jednoczesnym 
dostosowaniem ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 

Dzięki realizacji projektu znacznie 
poprawi się estetyka oraz 
funkcjonalność bardzo zdewastowanej i 
zdekapitalizowanej zabytkowej 
przestrzeni publicznej – zwiększy się 
takŜe komfort i bezpieczeństwo jej 
uŜytkowników (piesi, rowerzyści, 
kierowcy); ulice Kozia i Cicha stanowią 
główne dojścia piesze do rejonu Rynku 
z rejonu głównych przystanków 
transportu zbiorowego zlokalizowanych 
w al. IX Wieków Kielc. Dzięki 
właściwemu oświetleniu i monitoringowi 
zmniejszy się równieŜ liczba drobnych 
wykroczeń. Ponadto, zwiększy się 
dostępność do miejsc znajdujących się 
w centrum miasta, dla osób 
poruszających się samochodami, 
zlikwidowane zostanie równieŜ ryzyko 
okresowego zalewania parkingów, dróg 
oraz budynków. Dzięki realizacji projektu 
zwiększy się jakość przestrzeni 
publicznej w obszarze zdegradowanym. 

Obszar objęty projektem zostanie 
uporządkowany i przebudowany w taki 
sposób, by stać się 

atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców 
i odwiedzających. Przestrzeń zostanie 
zagospodarowana tak, 

by korzystali z niej piesi, rowerzyści, czy 
osoby jeŜdŜące na rolkach. Dzięki 
wprowadzeniu nowych nawierzchni, 
stylizowanego oświetlenia ulicznego 
oraz małej architektury, przywrócony 
zostanie ład przestrzenny. 
Przestrzeń stanie się estetyczna. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 

- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej; 

- Liczba/długość/powierzchnia 
wybudowanych/ zmodernizowanych ciągów 
komunikacyjnych o strategicznym znaczeniu 
dla ruchu kołowego i rowerowego; 

- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej; 
- Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej 

- Długość sieci wodociągowej, gazowniczej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
wybudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej 

- Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
 

1.12. Budowa łącznika pieszego – 
pasaŜu – pomiędzy ulica 
Piotrkowską a al. IX Wieków 
Kielc 

Gmina Kielce 

Miejski zarząd 
Dróg w 
Kielcach 

Rejon ograniczony 
ulicami Piotrkowską, 
MojŜesza Pelca i al. 
IX Wieków Kielc 
(teren o symbolu 
KP2 w planie 
miejscowym) 

1 000 000,00 Przewiduje się budowę nowego 
śródmiejskiego pasaŜu pieszego 
pomiędzy ulica Piotrkowską a al. IX W. 
Kielc o powierzchni całkowitej ok. 500 m2 
wraz ze schodami terenowymi, 
niezaleŜnym systemem pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, małą architekturą 
(m.in. siedziska, oświetlenie, zieleń 
komponowana), infrastruktura podziemną 

Nowy pasaŜ pieszy przewidziany jest w 
planie miejscowym dla przedmiotowego 
obszaru – ułatwi on poruszanie się 
pieszych (w tym osób 
niepełnosprawnych) pomiędzy 
zabytkowym śródmieściem Kielc a 
przystankami komunikacji miejskiej w al. 
IX Wieków Kielc; stanowić teŜ będzie 
uzupełnienie śródmiejskiego systemu 

- liczba/długość/powierzchnia nowych 
przestrzeni publicznych o charakterze 
pieszym i  rekreacyjno-wypoczynkowym; 

- liczba nowych miejsc siedzących w 
śródmiejskiej przestrzeni publicznej; 

- długość nowych/zmodernizowanych sieci 
uzbrojenia podziemnego; 
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oraz systemem monitoringu wizyjnego. przestrzeni publicznych 
ukierunkowanych na pieszych z 
moŜliwością pełnienia takŜe funkcji 
rekreacyjno-wypoczynowych 

    212 270 000,00    

Podobszar (zespół) 2 

2.1. 

 

Nowy urok - rewitalizacja 
terenów osiedla Uroczysko II w 
Kielcach 

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Kielcach 

Osiedle Uroczysko w 
Kielcach 

600 000,00 Projekt zakłada zwiększenie udziału 
roślinności wysokiej i niskiej, w tym 
równieŜ gatunków zimozielonych, 
uzupełnienie nasadzeń wzdłuŜ ciągów 
komunikacyjnych w celu polepszenia 
izolacji od hałasu i zanieczyszczeń, 
stosując gatunki, które neutralizują 
spaliny, a odpowiednio dobrane pnącza 
mogą rozwiązać problem nieestetycznych 
elewacji altan śmietnikowych. 

W zakresie rzeczowym projekt obejmuje:  

− Opracowanie i wdroŜenie projektu 
zagospodarowania oraz projektu 
ruchu drogowego i pieszego na 
Uroczysku II. 

− Wprowadzenie nowej kompozycji 
zieleni osiedlowej, a takŜe dobór 
zróŜnicowanych pod względem formy 
i koloru gatunków 

− Utworzenie miejsca rekreacji i sportu 
dla osiedla Uroczysko II (aleja 
spacerowa, boisko wielofunkcyjne do 
koszykówki i piłki siatkowej o 
nawierzchni poliuretanowej, siłownia 
terenowa dla dorosłych i młodzieŜy, 
zawierająca urządzenia do ćwiczeń 
ruchowo-rehabilitacyjnych i ćwiczeń 
siłowych) 

− Uzupełnienie elementów małej 
architektury parkowej (ławki, latarnie 
oświetleniowe, kosze na śmieci, itp.) 

Budowa zatoki parkingowej na 10 
samochodów. 

Projekt stanowi kontynuację humanizacji 
terenów osiedla mieszkaniowego, gdzie 
czynnik przyrodniczy znajduje się pod 
silną presją urbanistyczną. Tereny 
zieleni osiedlowej zyskają miejsca 
sprzyjające tworzeniu się spójności i 
więzi społecznych. Przestrzeń zostanie 
dostosowana do realizacji wypoczynku 
przez wszystkie grupy wiekowe 
zamieszkujące osiedle w celu 
podniesienia statusu społecznego 
mieszkańców samotnych i zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym, oraz 
poprawy estetyki przestrzeni miejskiej. 
Nowoczesna infrastruktura sportowa 
pobudzi chęć do aktywnego spędzania 
czasu wolnego, na powietrzu. 
Ukierunkowanie na sport i aktywne 
spędzanie wolnego czasu wpłynie 
równieŜ na ograniczenie patologicznych 
zachowań dzieci i młodzieŜy poprzez 
pokazanie jej moŜliwości atrakcyjnego 
spędzania czasu wolnego. Projekt nie 
dopuszcza do dyskryminacji ze względu 
na płeć, wiek, poglądy, pochodzenie, 
religia czy zdolności fizyczne. 

Projekt przyczyni się do eliminacji 
głównych przyczyn problemów 
społecznych powodujących zjawiska 
patologiczne takie jak: osłabienie więzi 
społecznych i związanego z nimi 
mechanizmu kontroli społecznej, a takŜe 
ekskluzja i marginalizacja społeczna.  

Poprawa atrakcyjności dzielnicy i jej 
promocja na obszarze ogólno miejskim, 
poprzez budowę obiektu rekreacji i 
wypoczynku przy jednoczesnym 
wprowadzeniu zieleni w przestrzeń 
wielokondygnacyjnych budynków 
wielkopłytowych jest elementem 
kluczowym do wykształcenia miejsca z 
którym mieszkańcy osiedla mogą się 
identyfikować. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- powierzchnia związana z odnową, 
remontem, modernizacją, 
zagospodarowaniem i rewitalizacją zieleni 
zmieniających w sposób adekwatny do 
funkcji przestrzeni w poszczególnych 
obszarach miasta i funkcjonalno-
przestrzennych 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

2.2. 

 

Utworzenie plenerowego 
Centrum Rekreacyjno-
Wypoczynkowego „Uroczysko”  
na terenach Świętokrzyskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Kielcach.   

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Kielcach 

Osiedle Uroczysko I 
– część centralna 
osiedla (tereny 
zielone przy budynku 
Administracji ŚSM, 
teren przy Szkole 

1 300 000,00 W zakresie rzeczowym projekt obejmuje:  

wykonanie projektu zagospodarowania 
wraz z urządzeniem zieleni; 

budowę altan lub pawilonu ze stołami i 
ławkami; 

Budowa centrum rekreacyjno-
wypoczynkowego otworzy mieszkańcom 
osiedla Uroczysko moŜliwość 
korzystania, w miejscu zamieszkania, z 
infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 
Świętokrzyska Spółdzielnia 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

-Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
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Podstawowej nr 27, 
teren pomiędzy 
Prywatną Szkołą 
WyŜszą 
Telekomunikacji a 
mini-parkiem) 

budowę placu zabaw dla dzieci z duŜym 
zestawem zabawowym; 

budowę siłowni terenowej dla dorosłych i 
młodzieŜy, zawierającej urządzenia do 
ćwiczeń ruchowo-rehabilitacyjnych i 
ćwiczeń siłowych; 

budowę skateparku dla dzieci i młodzieŜy 
jeŜdŜącej na deskorolkach, rolkach oraz 
rowerzystów, stanowiącego rozbudowę i 
uzupełnienie ścieŜki rowerowej o nowe 
atrakcyjne elementy; 
budowę sceny z miejscami siedzącymi dla 
widowni; 

rewitalizację zieleni m.in. poprzez 
powiększenie istniejącego parku, 
uzupełnienie obsadzeń drzewami i 
krzewami; 

uzupełnienie elementów małej 
architektury parkowej (ławki, latarnie 
oświetleniowe, kosze na śmieci, tablice 
informacyjne itp.); 

instalację monitoringu wizyjnego centrum; 
plenerową impreza kulturalna 
inaugurująca centrum. 

Mieszkaniowa dąŜy do stworzenia 
infrastruktury związanej z 
propagowaniem kultury, ruchu i 
wypoczynku na świeŜym powietrzu  tak, 
aby zostały stworzone warunki dla 
zdrowego rozwoju wszystkich grup 
wiekowych mieszkańców osiedla ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
dzieci i młodzieŜy jak równieŜ osób 
starszych stanowiących znaczny 
odsetek  mieszkańców osiedla. 
Nowoczesna infrastruktura sportowa 
pobudzi chęć do aktywnego spędzania 
czasu wolnego, na powietrzu. 
Ukierunkowanie na sport i aktywne 
spędzanie wolnego czasu wpłynie 
równieŜ na ograniczenie patologicznych 
zachowań dzieci i młodzieŜy poprzez 
pokazanie jej moŜliwości atrakcyjnego 
spędzania czasu wolnego. 

rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 

-Liczba zorganizowanych imprez 
kulturalnych/ sportowych/ rekreacyjnych 
-Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 
zainteresowań/ warsztatów 
-Liczba zaadaptowanych lokali pod funkcje 
kultury/ sportu/ rekreacji 
-Liczba zorganizowanych konkursów/ 
turniejów/ zawodów 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
powierzchnia związana z odnową, remontem, 
modernizacją, zagospodarowaniem i 
rewitalizacją zieleni zmieniających w sposób 
adekwatny do funkcji przestrzeni w 
poszczególnych obszarach miasta i 
funkcjonalno-przestrzennych 
-SondaŜ diagnostyczny- ankieta,  

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

2.3. 
 

Rewitalizacja terenów 
polegająca na odciąŜeniu 
przestrzeni międzybudynkowej 
z ruchu samochodowego i 
utworzenie miejsc rekreacji, 
obejmująca budowę parkingu 
naziemnego przy ul. 
Turystycznej, wraz z 
opracowaniem i wdroŜeniem 
kompleksowego projektu ruchu 
drogowego i pieszego oraz 
utworzenie miejsc rekreacji w 
nieruchomościach NI/1 i NI/5. 

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Kielcach 

Osiedle Uroczysko – 
część obejmująca 
nieruchomości NI/1 i 
NI/5;parking 
naziemny przy ul. 
Turystycznej; ogród z 
placem zabaw i 
siłownią zewnętrzną: 
teren obok Szkoły 
Podstawowej 27 

550 000,00 W zakresie rzeczowym projekt obejmuje 
m.in.:  

− opracowanie projektu i budowę 
parkingu naziemnego na ok. 40 
miejsc parkingowych przy ul 
Turystycznej w Kielcach, 

− opracowanie i wdroŜenie projektu 
ruchu drogowego zgodnie z 
wymaganiami ustawy, 

− budowę i przebudowa podjazdów i 
dojść do budynków, w tym w 
szczególności dróg 
przeciwpoŜarowych, 

− utworzenie placu zabaw  i siłowni 
zewnętrznej  

Podstawowymi efektami projektu będą: 

- umoŜliwienie rekreacji w miejscu 
zamieszkania; 

- poprawa bezpieczeństwa; 
- poprawa atrakcyjności dzielnicy i jej 
promocja na obszarze ogólnomiejskim; 

- poprawa estetyki infrastruktury 
komunikacyjnej; 

- poprawa warunków Ŝycia 
mieszkańców. 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 

- Liczba osób korzystających z poprawionego 
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rewitalizację  zieleni 

Wykonanie parkingu, opracowanie i 
wdroŜenie projektu ruchu drogowego, 
uporządkowanie przestrzeni 
międzybudynkowej, rewitalizacja terenów 
zielonych poprzez nowe nasadzenia oraz 
kształtowanie roślinności istniejącej są 
elementem zrównowaŜonego rozwoju. 

Uzupełnienie braków w infrastrukturze 
rekreacyjno-sportowej poprzez budowę 
siłowni zewnętrznej przyczyni się do 
wyeliminowania podstawowych barier  
w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w 
dostępie do obiektów tego typu jaką dla 
mieszkańców Uroczyska jest odległość do 
najbliŜszych obiektów o podobnym 
charakterze, zlokalizowanych w innych 
częściach miasta. 

systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
-Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 

-Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
 

2.4. 

 

KaŜdy jest twórcą otaczającej 
nas przestrzeni 

Świętokrzyska 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
w Kielcach 

Pomieszczenia 
Świętokrzyskiej 
Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 
których prowadzona 
jest działalność 
kulturalno- 
oświatowa, tereny 
zielone osiedla 
Uroczysko 

260 000,00 Spotkania z przedstawicielami sztuki 
prowadzącymi prelekcje multimedialne i 
warsztaty artystyczne ( ceramika, wiklina, 
architektura krajobrazu). Realizacja 
umieszczania w otaczającej przestrzeni 
miejskiej projektów artystycznych 
wykonanych przez zamieszkujących teren 
mieszkańców. Artyści reprezentujący 
poszczególne dziedziny sztuki : ceramika 
, wikliniarstwo oraz architekt krajobrazu 
poprowadzą prelekcje multimedialne z 
danej tematyki umoŜliwiające osobom nie 
zajmującym się sztuką na co dzień 
moŜliwość swobodnego uczestniczenia w 
późniejszych warsztatach mających na 
celu wzbogacenie przestrzeni wspólnej 
(tereny zielone osiedla) wykonanymi 
podczas trwania projektu pracami. 

Podczas realizacji projektu waŜnym 
elementem będzie łączenie róŜnych 
grup wiekowych mające na celu 
wzmocnienie więzi 
międzypokoleniowych. 
Świadomość moŜliwości kształtowania 
przestrzeni publicznej zaspakajającej 
potrzeby ludności związanej z danym 
terenem. Podniesienie aktywności 
społecznej mieszkańców poprzez 
wspólne działania mające na celu 
zagospodarowywanie otaczającej 
przestrzeni. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- powierzchnia związana z odnową, 
remontem, modernizacją, 
zagospodarowaniem i rewitalizacją zieleni 
zmieniających w sposób adekwatny do 
funkcji przestrzeni w poszczególnych 
obszarach miasta i funkcjonalno-
przestrzennych 
-Liczba zorganizowanych imprez 
kulturalnych/ sportowych/ rekreacyjnych 
-Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 
zainteresowań/ warsztatów 

-Liczba zaadaptowanych lokali pod funkcje 
kultury/ sportu/ rekreacji 
-Liczba zorganizowanych konkursów/ 
turniejów/ zawodów 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
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przestępstw – dane z Komendy Policji 

2.5. 

 

Uruchomienie Centrum 
Integracji Mieszkańców oraz 
likwidacja barier 
przestrzennych osiedla Na 
Stoku w Kielcach 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Na Stoku” w 
Kielcach 

Osiedle „Na Stoku” w 
Kielcach 

4 588 000,00 Otwarcie ośrodka wspierającego lokalną 
społeczność – Centrum Integracji 
Mieszkańców. 

Budowa ciągu pieszego pomiędzy szkołą 
a centrum integracyjnym – główny deptak 
osiedla. 

Tereny przyległe do głównego ciągu 
pieszego – zagospodarowanie placów:  
Plac 1 – 4300 m2 – strefa rekreacyjna - 
Część północna strefy, będzie zacisznym 
miejscem z wysokim udziałem wysokiej 
roślinności, zrealizowana z zachowaniem 
przejrzystości otoczenia. Będzie to 
pierwszy na osiedlu teren o charakterze 
parkowym. Dla celów edukacyjnych i 
przyrodniczych powstaną tam owadzie 
hotele i karmniki. Część południowa strefy 
to teren zieleni otwarty, zagospodarowany 
jedynie zielenią niską - trawą. WaŜnym 
elementem będą progi w formie linii 
podziału bądź warstwic. Progi ograniczać 
będą poziome tarasy. Płaskie 
powierzchnie oraz stopnie zachęcą do 
organizowania rodzinnych pikników bądź 
staną się miejscem aktywnego 
promowania twórczości artystycznej 
mieszkańców lub innych tego typu 
instalacji przestrzennych, ale teŜ 
skłaniająca do odpoczynku. 
Plac 2 – 2 600 m2 – Strefa interakcji - 
Miejsce na styku strefy rekreacyjnej, 
usługowej (przy ulicy Orląt Lwowskich 
pełniącej funkcje centrum usługowego 
osiedla, z usługami podstawowymi) i 
aktywnego wypoczynku. Tu przecinać się 
będą ścieŜki największej liczby 
uczestników przestrzeni. NajwaŜniejszym 
punktem będą wodotryski lub urządzenie 
terenu w stylu miejskim. –  
Plac 3 – 6 000 m2 - Teren będzie sprzyjał 
wszelkim aktywnością sportowym. 
Obecne wykorzystanie terenu 
uzupełnione będzie o boiska do gry w 
koszykówkę i siatkówkę. Istniejące boisko 
zostanie unowocześnione, otoczone 
ogrodzeniem. Kompleks boisk oplatać 
będzie system ścieŜek asfaltowych 
przystosowanych do jazdy na rolkach itp. 
Dopełnienie stanowi istniejący plac 
zabaw, jako oferta dla najmłodszych – 

Plac 4 – nie wymaga objęcia zadania 

Punktem wyjściowym przemian 
społecznych osiedla będzie otwarcie 
ośrodka wspierającego lokalną 
społeczność – Centrum Integracji 
Mieszkańców. Działania ośrodka, 
skierowane będą głównie do osób 
starszych i samotnych oraz dzieci i 
młodzieŜy.  Zadaniem ośrodka będzie 
integracja lokalnej społeczności oraz 
budowanie postaw obywatelskich, 
poczucia przynaleŜności do grupy i 
utoŜsamiania się z miejscem 
zamieszkania. Centrum integracyjne 
będzie realizować działania mające na 
celu rozwój zainteresowań 
podopiecznych oraz organizację czasu 
wolnego, ale przede wszystkim ma 
spełniać funkcję integracji 
międzypokoleniowej. Równoległe bądź 
wspólne zajęcia seniorów z grupą dzieci 
lub młodzieŜy przyczynią się do 
obustronnych korzyści równieŜ o 
wymiarze społecznym jak lepsza 
kontrola społeczna czy brak 
anonimowości. 

Ośrodek będzie punktem wyjścia 
projektowania przestrzeni osiedla, 
poniewaŜ znajduje się na głównym 
ciągu pieszym prowadzącym do szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Przy 
ośrodku, od strony planowanego wejścia 
znajduje się plac (projektowany jako 
plac do rozładunku towarów do pawilony 
handlowego) wymagający remontu. Plac 
będzie pełnić rolę jednego z placów 
integracyjnych, na których będą 
odbywać się pchle targi, targi warzywne 
czy inne aktywności uczestników 
ośrodka. Dalej, wzdłuŜ ciągu pieszego 
zakłada się zagospodarowanie placów 
towarzyszących, dopełniających ideę 
całej koncepcji. KaŜdy z placów będzie 
spełniał inną, nową dla osiedla funkcję. 
Nowy deptak osiedla, będzie kolidować 
z ruchem kołowym tylko w dwóch 
miejscach - ulicy Orląt Lwowskich i gen. 
Józefa Piłsudskiego, gdzie planuje się 
spowolnienie ruchu kołowego i 
bezpieczne przejścia dla pieszych. 
NajwaŜniejszym zadaniem ciągu 
pieszego będzie bezpieczne przejście 
ze szkoły do centrum nie napotykając po 
drodze Ŝadnych barier 
architektonicznych oraz 
zagospodarowanie terenów przyległych, 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

-Liczba zorganizowanych imprez 
kulturalnych/ sportowych/ rekreacyjnych 

-Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 
zainteresowań/ warsztatów 

-Liczba zaadaptowanych lokali pod funkcje 
kultury/ sportu/ rekreacji 
-Liczba zorganizowanych konkursów/ 
turniejów/ zawodów 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 
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w sposób umoŜliwiający 
przeprowadzenie tam zajęć 
plenerowych ośrodka.   

Obecnie tereny zielone towarzyszące 
planowanemu deptakowi są 
niezagospodarowane bądź 
niedostatecznie zagospodarowane 
(jeden plac pełni funkcję boiska do piłki 
noŜnej, jeden plac zabaw w stanie 
dobrym). Urządzenie tych terenów 
będzie wiązało się z kosztami 
utrzymania zieleni. Dlatego planuje się 
na etapie realizacji załoŜenie systemu 
studni chłonnych bądź skrzynek 
rozsączających do retencjonowania 
nadmiaru wody, spowolnienia spływu 
powierzchniowego i rozsączania wody 
deszczowej oraz pomp do wtórnego 
wykorzystania wody deszczowej np. do 
podlewania zieleni, fontanny. 

2.6. 

 

Budowa placu rekreacyjno-
wypoczynkowego 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Słoneczne 
Wzgórze” w 
Kielcach 

Osiedle „Słoneczne 
Wzgórze” - działki nr 
ewid. 275/202; 
275/197; 275/200 

(od ul. Orzeszkowej  
w kierunku ul. 
Zapolskiej i Parku 
Dygasińskiego) 

1 400 000,00 Zagospodarowanie wolnej przestrzeni 
placem rekreacyjno- wypoczynkowym na 
powierzchni około 6000m2 

Urządzenie nawierzchni poprzez 
wykonanie chodniczków, utwardzonych  
miejsc pod ławeczki i siedliska  niektóre 
zadaszone chroniące przed nadmiernym 
nasłonecznieniem (altany czy daszki nad 
ławkami) , obsadzone pnączami. 
WyposaŜenie tego terenu stanowić mają 
niewielkie zbiorniki, oczka wodne  stoliki 
do gier (np. w szachy i warcaby). Jako 
elementy wydzielające i porządkujące 
przestrzeń placu planuje się pergole i 
Ŝywopłoty. Takie zagospodarowanie 
będzie odpowiednie dla osób starszych 
tzw. Rekreacja bierna. Natomiast dla 
młodzieŜy , dzieci i osób w średnim wieku 
do rekreacji czynnej  mogą się znaleźć 
boiska i urządzenia do róŜnych gier 
zespołowych oraz stół  do tenisa  siłownie 
terenowe np.:  rowerki, drabinki, 
równowaŜnie, ścianki do wspinaczki na  
odpowiednim podłoŜu. Barwne 
kompozycje kwitnących roślin – 
wieloletnich, bylin, krzewinek i krzewów 
wzbogaci architekturę osiedla tworząc 
układy jednobarwne lub komponując 
rośliny kaskadowo, tak aby w kaŜdym 
okresie sezonu wegetacyjnego pojawiał 
się inny akcent kolorystyczny. Dodatkowe 
efekty moŜna teŜ uzyskać, wykorzystując 
walory dekoracyjne liści i owoców. 

Modernizacja istniejącej altany 
śmietnikowej  mająca na celu 

Zagospodarowanie  omawianego terenu 
spowoduje podniesienie standardu Ŝycia 
lokatorów,  zmniejszenie migracji  
młodych ludzi. Utworzenie miejsca 
spotkań młodzieŜy,  rozwijanie  ćwiczeń  
równieŜ kulturystycznych  , zakup 
sprzętu do ćwiczeń,  wyposaŜenia 
obiektu w stosowne sprzęty i urządzenia 
.  PoŜyteczne wykorzystanie czasu 
wolnego przez młodzieŜ , 
wyeliminowanie  wystawania na 
klatkach schodowych lub przed klatkami 
, dewastacji  wind, drzwi wejściowych 
przejść komunikacyjnych, placów zabaw 
. 
Liczba przestępstw ogółem 
stwierdzonych  w rejonie komisariatu I 
policji w 2012 roku ( rejon ten obejmuje 
osiedle Słoneczne Wzgórze) wyniosła 
1746 – ( wg źródła ujawnionego w 
Aktualizacji LPR  na lata 2014-2020 ) 

Zagospodarowanie czasu dla 
najmłodszych mieszkańców osiedla jak  
i ludzi dorosłych oraz starszych i 
niepełnosprawnych , dla których 
bliskość terenu rekreacyjnego jest 
bardzo potrzebne . Wychodzenie   
naprzeciw obecnie istniejącej sytuacji 
braku dobrze wyposaŜonego i 
zorganizowanego obiektu tego typu, 
rekreacja i   Integracja wielopokoleniowa 
, poprawa sylwetki , wpływ na kondycję 
fizyczną i samopoczucie. 

Dzięki przestrzeniom o takim 
charakterze( miejsca rekreacyjne) 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 

- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
-Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 

-Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 
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dostosować, ten niezbędny  na osiedlu 
obiekt małej architektury, z wyglądu i 
funkcjonalności do projektowanego 
zagospodarowania omawianego terenu 

łatwiej nawiązać kontakt z sąsiadami. 
Mieszkańcy nie mają więc poczucia 
anonimowości i chętniej utoŜsamiają się 
z miejscem zamieszkania. Wzrasta teŜ 
komfort ich Ŝycia oraz poczucie 
bezpieczeństwa 

Na Osiedlu Słoneczne Wzgórze, to 
zauwaŜalne są jednak pewne 
niedostatki, choćby w infrastrukturze na 
terenie obszaru. Poziom wyposaŜenia w 
elementy rekreacyjne   jest 
niewystarczający.  Osiedle powstało w 
pierwszej połowie lat 80. XX wieku jako  
osiedle wielorodzinne, wielkopłytowe , a 
ilość ludzi zamieszkujących je ciągle się 
zmniejsza Występuje bezrobocie  oraz 
niski udział dzieci i młodzieŜy w 
strukturze ludności.  PowyŜsze 
wskazuje , Ŝe obszar ten nie naleŜy do 
najatrakcyjniejszych terenów Kielc 

2.7. 

 

Sabat, Święty KrzyŜ, 
Świętokrzyskie – od symboliki 
w przestrzeni publicznej do 
toŜsamości lokalnej 
mieszkańców 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Wichrowe 
Wzgórze” w 
Kielcach 

Osiedle„Wichrowe 
Wzgórze” w Kielcach 

4 500 000,00 Modernizacja budynku domu kultury 
„Sabat” 

Odtworzenie rzeźby jelenia z krzyŜem 
świętokrzyskim. 

Połączenie Placu z Centrum „Sabat” 
poprzez odnowę najwaŜniejszej 
przestrzeni ogólnodostępnej osiedla: 
„Brodway-u” 

Urządzenie terenów sąsiadujących z 
głównym ciągiem pieszym (głównie 
urządzenie zielenią, małą architekturą, 
wymiana nawierzchni istniejących boisk i 
placów, uzupełnienie oferty rekreacyjnej i 
wypoczynkowej o skwery, siłownie 
zewnętrzną, plac zabaw przy 
przedszkolu) 

Dom Kultury „Sabat” przez cały okres 
działalności (30 lat) nie był 
modernizowany. Budynek przeszedł 
zewnętrzną renowację, natomiast 
wnętrze wymaga dostosowania do 
nowoczesnej estetyki i funkcjonalności. 
Bogata historia ośrodka oraz szeroki 
zakres działalności kulturalnej powinny 
mieć odzwierciedlenie w wyposaŜeniu i 
poprawie funkcjonalności pomieszczeń. 
Zadania ośrodka nie ulegną zmianie. 
Dodatkową funkcją będzie edukacja z 
zakresu historii i przyrody regionu 
świętokrzyskiego.    

KaŜdy mieszkaniec Kielc pamięta i 
kojarzy osiedle świętokrzyskie z rzeźbą 
jelenia z krzyŜem świętokrzyskim. Ten 
waŜny dla odtworzenia toŜsamości 
lokalnej społeczności akcent powinien 
powrócić na dawne miejsce. Rzeźba 
była wielokrotnie dewastowana, stąd po 
wielu naprawach, została usunięta.  

Istniejący deptak osiedla wymaga 
odnowy oraz czytelnego połączenia z 
ośrodkiem „Sabat”. Prace wymagają 
przedłuŜenia ciągu pieszego w kierunku 
Szkoły Podstawowej nr 33 oraz w 
kierunku planowanego placu o 
charakterze reprezentacyjnym. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- powierzchnia związana z odnową, 
remontem, modernizacją, 
zagospodarowaniem i rewitalizacją zieleni 
zmieniających w sposób adekwatny do 
funkcji przestrzeni w poszczególnych 
obszarach miasta i funkcjonalno-
przestrzennych 
-Liczba zorganizowanych imprez 
kulturalnych/ sportowych/ rekreacyjnych 

-Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 
zainteresowań/ warsztatów 
-Liczba zaadaptowanych lokali pod funkcje 
kultury/ sportu/ rekreacji 
-Liczba zorganizowanych konkursów/ 
turniejów/ zawodów 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
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dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

    13 198 000,00    

Podobszar (zespół) 3 

3.1. 
 

Budowa Kieleckiego Centrum 
Wspierania Rodziny 

Gmina Kielce 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Rodzinie w 
Kielcach 

Kielce, ul. 
Sandomierska 

3 500 000,00 Kieleckie Centrum Wspierania Rodziny 
skupiać będzie w swojej strukturze 3 
instytucje wspierające rodzinę: 

Zespół Profilaktyki Rodzinnej działający 
na rzecz rodzin zagroŜonych 
umieszczeniem dziecka poza rodziną; 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia 
Dziennego pracująca z dziećmi 
dotkniętymi róŜnego rodzaju dysfunkcjami 
(zaburzenia zachowania, FASD, FAS); 
Klub Aktywności Środowiskowej 
działający na rzecz aktywności społecznej 
i kulturalnej rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym. 

Działalność Centrum będzie miała na celu 
wspomaganie wychowawczej roli rodziny 
w integralnym rozwoju dziecka, 
przeciwdziałanie demoralizacji dzieci i 
młodzieŜy pochodzących ze środowisk 
zaniedbanych wychowawczo. 

Poza oddziaływaniem opiekuńczym, 
wychowawczym i edukacyjnym wobec 
dzieci i młodzieŜy najistotniejsza będzie tu 
stała praca z rodziną naturalną dziecka. 

Działalność Kieleckiego Centrum 
Wspierania Rodziny ma słuŜyć 
rozwiązywaniu problemów społeczności 
lokalnej za pomocą działań o 
charakterze wspierającym i 
aktywizacyjnym, skierowanych do rodzin 
zagroŜonych wykluczeniem i 
marginalizacją. Centrum będzie działało 
równieŜ na rzecz integracji środowiska 
lokalnego poprzez inicjowanie akcji i 
wydarzeń oraz organizowanie działań 
będących oddolną inicjatywą 
społeczności. 

Wskaźnik rezultatu:  

- Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 

- Liczba osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym/ wykluczonych z 
powodu ubóstwa/ niepełnosprawności/ 
bezdomności skutecznie włączonych w 
działania dotyczące aktywizacji zawodowej i 
społecznej 
- Liczba projektów/ działań/ innych form 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób/ 
rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym/ wykluczonych z powodu 
ubóstwa/ niepełnosprawności / bezdomności 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
-Liczba dzieci/ młodzieŜy funkcjonujących w 
środowiskach lokalnych skutecznie 
włączonych w działania wspierające 
- Liczba uczestników kampanii zachęcających 
do udziału 
w imprezach integracyjnych/ innych form 
integracji społecznej mieszkańców 
 

3.2. 

 

Budowa Mieszkań dla osób z 
niepełnosprawnością 
intelektualną 

Gmina Kielce 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Rodzinie w 
Kielcach 

Kielce, ul. 
Sandomierska 

2 700 000,00 Stworzenie mieszkań mających na celu 
zaspokojenie potrzeb osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki ich 
funkcjonowania oraz stworzenia 
optymalnych warunków do nabywania 
umiejętności umoŜliwiających 
samodzielne Ŝycie i integrację ze 
środowiskiem lokalnym jest optymalnym 
rozwiązaniem mającym zastąpić osobom 
niepełnosprawnym pobyt w domach 
pomocy społecznej. 

Mieszkania przeznaczone będą dla 
osób z upośledzeniem umysłowym w 
stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem 
mieszkań jest maksymalne 
usprawnienie osób w nich 
przebywających w wyniku czego będą 
one mogły powrócić do samodzielnego 
funkcjonowania w swoim środowisku 
poprzez róŜnorodne oddziaływania 
terapeutyczne. Mieszkania 
przeznaczone będą dla 19 osób z 
niepełnosprawnością, powyŜej 18 roku 
Ŝycia. 

Osoby mieszkające w mieszkaniach 
będą aktywizowane do samodzielnego 
wykonywania codziennych czynności 
oraz do konstruktywnego rozwiązywania 
trudnych sytuacji Ŝyciowych, 
społecznych, rodzinnych i 
emocjonalnych, oraz kontynuowania 
edukacji w kierunku zdobycia zawodu 
lub w miarę moŜliwości podejmowania 
pracy zarobkowej. Przebywanie w 
mieszkaniu będzie skuteczną metodą 
rehabilitacji społecznej mającą, przy 

Wskaźnik rezultatu:  

- Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 
- Liczba osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym/ wykluczonych z 
powodu ubóstwa/ niepełnosprawności/ 
bezdomności skutecznie włączonych w 
działania dotyczące aktywizacji zawodowej i 
społecznej 
- Liczba projektów/ działań/ innych form 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób/ 
rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym/ wykluczonych z powodu 
ubóstwa/ niepełnosprawności / bezdomności 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
-Liczba dzieci/ młodzieŜy funkcjonujących w 
środowiskach lokalnych skutecznie 
włączonych w działania wspierające 
- Liczba osób/ rodzin zamieszkujących 
zrewitalizowane budynki mieszkalne 
- Liczba wybudowanych/wyremontowanych/ 
zmodernizowanych/ budynków mieszkalnych 
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zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa 
wyposaŜyć osoby z 
niepełnosprawnością w umiejętności 
niezbędne do samodzielnego Ŝycia na 
miarę ich moŜliwości psychofizycznych i 
przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu. 

oraz mieszkań/powierzchnia dla osób z 
niepełnosprawnością intelektualną 
 

3.3. Rewitalizacja Parku 
Osiedlowego - w Osiedlu 
Zagórska-Południe Kieleckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
połoŜonego w Kielcach u 
zbiegu ulic Bohaterów W-wy 
i Tarnowskiej 
 

Kielecka 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

Osiedle „Zagórska-
Południe” 

3 000 000,00 W ramach projektu planuje się: 

1. Wykonanie nowego 
energooszczędnego oświetlenia 
ledowego alejek parkowych, boiska i 
siłowni zewnętrznej wraz z 
monitoringiem całego parku. 

2. Przebudowa istniejącej sceny z 
wykonaniem zadaszenia i 
doprowadzeniem do niej instalacji 
elektrycznej oraz zakup rozkładanych 
rzędów krzeseł plastikowych do 
zorganizowania widowni podczas 
imprez plenerowych. 

3. Przebudowa alejek parkowych z 
wykonaniem bezpiecznej nawierzchni 
ok. 5000 m2. 

4. Wymiana urządzeń małej architektury 
- ławki parkowe - 30 szt., murki z 
ławkami - łącznie ok. 70 mb. 

5. Utwardzenie niecki zbiornika wodnego 
fontanny - wykonanie podłoŜa 
betonowego i ułoŜenie płyt 
ceramicznych - 170 m2. 

6. Remont znaków zodiaku na koronie 
niecki fontanny - 12 szt.  

7. Wymiana nawierzchni placu zabaw ze 
Ŝwirowej na syntetyczną  - 1100 m2. 

8. Budowa „grilla osiedlowego” z 
wykonaniem paleniska grillowego, 
stołu, ławek i koszy na śmieci oraz 
odpowiedniego przygotowania i 
wygrodzenia terenu. 

9. Renowacja zieleni polegająca na 
zabiegach pielęgnacyjnych drzew i 
krzewów oraz trawników. 

10. Objęcie obszaru parku miejską siecią 
bezprzewodowego internetu Wi-Fi 

11. Wykonanie zbiornika retencyjnego w 
celu wykorzystania wód opadowych 
do nawadniania terenów zielonych 

Uzasadnieniem projektu  jest poprawa 
jakości infrastruktury społecznej Osiedla 
Zagórska - Południe, co zapewni 
mieszkańcom  w róŜnym wieku, 
dzieciom i osobom niepełnosprawnym  
moŜliwość zorganizowania aktywnego 
wypoczynku i przyczyni się do integracji 
społecznej mieszkańców. M. in. 
przebudowa  sceny umoŜliwi 
organizowanie dodatkowych imprez 
osiedlowych organizowanych przy 
współpracy z Osiedlowym Klubem 
Kultury „MINIATURA” dodatkowych 
imprez takich jak: festyny osiedlowe, 
koncerty zespołów muzycznych, 
prezentacja zespołów dziecięcych i 
seniorów, wystawy prac Klubu Artystów 
Plastyków działających w ramach zajęć 
prowadzonych przez klub. 

Ponadto po przebudowie alejek moŜliwa 
będzie organizacja zabaw i zawodów 
np. rowerowych dla małych dzieci oraz 
imprez sportowych dla seniorów. 
Realizacja tego projektu przyczyni się 
do wzrostu estetyki przestrzeni 
publicznej oraz poprzez monitoring 
zwiększy jej bezpieczeństwo 

Park o którym mowa jest jedynym w 
zasobach Kieleckiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i mieszkańcy ubiegają 
się o zwiększenie jego atrakcyjności, 
a Spółdzielnia nie posiada 
wystarczających środków finansowych 
aby spełnić te oczekiwania. Projekt w 
pełni współgra z zadaniami 
realizowanymi w ramach BudŜetu 
Obywatelskiego.                                                                                                              

 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 

- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 

-Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 

-Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 

- Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych 
elementów oświetlenia przestrzeni publicznej, 
w tym miejsc leŜących na uboczu 

- Liczba projektów związanych z montaŜem 
elementów małej architektury i nasadzeń 
drzew i krzewów 

− sondaŜ diagnostyczny - ankieta 
 

    9 200 000,00    

Podobszar (zespół) 4 

4.1. 
 

Urządzenie placu o funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej 
przy ul. Chęcińskiej w Kielcach 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
,,Armatury” w 
Kielcach 

Osiedle Chęcińskie- 
obręb 0016 
 

200 000,00 Przedmiotem projektu jest urządzenie 
nowoczesnego i bezpiecznego miejsca do 
zabawy, wypoczynku i uprawiania sportu. 
Teren będzie oświetlony, ogrodzony i 
monitorowany. Na placu staną urządzenia 
do ćwiczeń, ławki, stoliki do gier 
planszowych, stojaki rowerowe, huśtawki 

Realizacja przedmiotowego projektu 
pozwoli na zwiększenie ilości elementów 
małej architektury i wzbogacenie 
zagospodarowania terenów zielonych. 
Stworzenie placu o funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej wpłynie na moŜliwość 
wdraŜania kolejnej formy integracji 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
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oraz kilka urządzeń do zabawy. 
Urządzenia będą dobrane w zaleŜności 
od tego, czy będą słuŜyć najmłodszym, 
czy teŜ starszym dzieciom. Nawierzchnia 
części placu przeznaczonego dla 
najmłodszych będzie syntetyczna. 

samotnie mieszkających emerytów oraz 
uatrakcyjni ten obszar dla ludzi młodych 
z dziećmi – co powinno poprawić 
sytuację demograficzną. Poprawi 
równieŜ stan Osiedla pod kątem 
funkcjonalno-przestrzennym. Taki plac 
zabaw i wypoczynku z siłownią to 
będzie znakomita atrakcja zarówno dla 
najmłodszych, jak i dorosłych 
mieszkańców osiedla. 

 

rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
-Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
-Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

4.2. 
 

Monitoring wizyjny w osiedlu 
,,Chęcińskie” 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
,,Armatury” w 
Kielcach 

Osiedle Chęcińskie- 
obręb 0016 

1 800 000,00 Przedmiotem projektu będzie zakup i 
montaŜ ok. 25 szybkoobrotowych kamer 
wizyjnych wraz z niezbędnym osprzętem 
oraz światłowodem. Rozmieszczenie 
kamer wizyjnych zostanie uzgodnione ze 
Komendą Miejską Policji oraz StraŜą 
Miejską w Kielcach. 

 

Realizacja przedmiotowego projektu 
stanowi nieodzowny element poprawy 
stanu bezpieczeństwa Osiedla ze 
względu na działanie prewencyjne. Jego 
oddziaływanie wpłynie na poprawę 
stanu porządku publicznego oraz 
ochronę mienia mieszkańców. Osiedle 
ze względu na poprawę bezpieczeństwa 
zyska na atrakcyjności co poprawi 
sytuację demograficzną na tym 
obszarze. Atut, jakim jest bezpieczne 
Osiedle będzie sprzyjać inicjowaniu 
nowych przedsięwzięć związanych z 
zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej oraz róŜnych form aktywizacji 
mieszkańców. Osiągnięty zostanie tym 
samym zasadniczy cel działania, który 
zakłada poprawę bezpieczeństwa, 
oŜywienie demograficzne obszaru 
rewitalizowanego, a takŜe zwiększenie 
ich potencjału dla rozwoju handlu i 
usług. 

 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości; 

- Liczba zamontowanych urządzeń systemu 
monitoringu miejskiego 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

4.3. 

 

Rewitalizacja terenów 
zielonych osiedla Czarnów i 
Jagiellońskie 

Gmina Kielce Tereny zielone w 
pd.-wsch. i pd.-zach. 
części węzła ulic 
Grunwaldzkiej i 
Jagiellońskiej 

3 000 000,00 Projekt polega przede wszystkim na 
utworzeniu dwóch połączonych ze sobą 
przejściem dla pieszych w ciągu ul. 
Jagiellońskiej skwerów, jednego na os. 
Czarnów, a drugiego na os. Jagiellońskie. 
Obecnie parcele, na których miałyby 
powstać skwery są niezagospodarowane i 
wymagają rewitalizacji. NaleŜałoby 

Rewitalizacja skwerów będzie miała 
niewątpliwie pozytywny wpływ na 
mieszkańców tej części miasta. Przede 
wszystkim stworzone zostanie miejsce 
rekreacji (którego w tym miejscu 
brakuje) oraz uprawiania sportu (np. 
siłownia pod gołym niebem). 
Rewitalizacja pozwoli takŜe na 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
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posadzić nowe drzewa (wysokie i niskie – 
te ostatnie bliŜej budynków) i krzewy, 
wyznaczyć i wybrukować nowe alejki, 
ustawić ławki i kosze na śmieci oraz 
zainstalować oświetlenie. Skwery 
mogłyby słuŜyć jako miejsce ekspozycji 
rzeźb dla młodych twórców lokalnych. 

polepszenie postrzegania tej części 
miasta, która obecnie uchodzi za 
patologiczną i odizolowaną społecznie 
od pozostałej części miasta. Dzięki 
procesom rewitalizacyjnym tej części 
miasta mieszkańcy przestaną 
utoŜsamiać się z miejscem określanym 
jako część miasta drugiej kategorii, a 
przez to mieszkańcami drugiej kategorii. 
Projekt niwelować będzie zatem róŜnice 
społeczne w kontraście z innymi 
dzielnicami. Poza tym, utworzenie 
skwerów w tej części miasta będzie 
pozytywnie oddziaływać na ludzi, gdyŜ 
w obecności drzew człowiek regeneruje 
siły, oddycha czystszym powietrzem, itp.  
Warto nadmienić, Ŝe najbliŜsze skwery i 
parki znajdują się w odległości od 1,3 do 
1,5 km, co w konsekwencji powoduje, Ŝe 
mieszkańcy sporadycznie korzystają z 
parków (skwery powinny być 
rozmieszczone w odległości 
maksymalnie 600 m). 

objętych działaniami porządkującymi 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 

-Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
-Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

4.4. Zmieniamy wygląd osiedla 
CZARNÓW- pierwszy etap 
rewitalizacji terenu pomiędzy 
ulicami Jagiellońską, 
Grunwaldzką i Piekoszowską 
do łącznika przy bloku ul. 
Piekoszowska 53 

Wspólnoty 
mieszkaniowe 
Piekoszowska 
41, 43, 45 
Grunwaldzka 
22, 
Jagiellońska 
60 

Osiedle Czarnów, 
Kielce 

2 145 000,00 Zakres projektu: 

- remont chodników 

- naprawa nawierzchni zielonych 

- wykonanie oświetlenia 

- wykonanie placu zabaw 

- wykonanie boiska 
- wykonanie siłowni napowietrznej 

Projekt zakłada polepszenie standardu 
Ŝycia oraz warunków do aktywnego 
wypoczynku mieszkańców osiedla 
Czarnów, poprawę estetyki i 
funkcjonalności otoczenia budynków 
wspólnot mieszkaniowych. Wszystkie 
planowane działania wymienione w 
projekcie mają na celu poprawę estetyki 
osiedla z tzw. Wielkiej płyty oraz 
zapenienie mieszkańcom jak 
najlepszych warunków zamieszkania i 
spełnienie moŜliwości tworzenia się 
spójności i więzi społecznych, a ich 
beneficjentami będą wszystkie grupy 
wiekowe zamieszkujące na osiedlu i 
mieszkańcy Kielc. Wykonanie 
planowanych inwestycji spowoduje 
nadrobienie wieloletnich zaniedbań na 
polu inwestycji i utrzymania 
infrastruktury na terenie osiedla 
Czarnów. 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Powierzchnia  związana z 
zagospodarowaniem przestrzeni pod funkcje 
rekreacyjne 

-Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 

- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 

-Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
-Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 

− sondaŜ diagnostyczny - ankieta 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

4.5. Rozbudowa obiektu Gmina Kielce ul. Jagiellońska 42A, 1 800 000,00 Zakres projektu:  Działalności Świętokrzyskiego Klubu Wskaźnik rezultatu:  



 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 

 

   

170  
 

 

 Świętokrzyskiego Klubu 
Abstynenta RAJ w Kielcach ul. 
Jagiellońska 42A 

Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 
Rodzinie w 
Kielcach 

Kielce - podniesienie jakości oddziaływań 
Świętokrzyskiego Klubu Abstynenta RAJ 
w Kielcach; 

- promowanie zdrowego stylu Ŝycia, 
szczególnie aktywnych form spędzania 
czasu wolnego; 

- podtrzymywanie abstynencji przez 
uzaleŜnionych od alkoholu członków i 
sympatyków Klubu; 

- niesienie wszechstronnej pomocy w 
kształtowaniu własnego rozwoju i  
 - odzyskiwanie właściwej postawy w 
procesie zdrowienia członków, 
sympatyków i ich rodzin w najbliŜszym 
otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, 
środowisku, oraz wszystkim 
zainteresowanym problematyką 
uzaleŜnień; 

- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i 
trudnych problemów Ŝyciowych; 

- samokształcenie indywidualne i grupowe 
w zakresie norm moralno-etycznych ze 
szczególnym uwzględnieniem istoty 
zespołu uzaleŜnienia od alkoholu; 

- udzielania informacji i pomocy osobom 
spoza Klubu w kwestii podjęcia leczenia 
odwykowego,  

-rozwijanie i propagowanie informacji w 
zakresie swojej działalności w tym 
współpracy z mediami, radio, TV, prasa; 

- propagowanie idei trzeźwości w 
środowisku objętym terenem działania 
Klubu, zdrowego stylu Ŝycia, trzeźwych, 
aktywnych form spędzania wolnego czasu 
, szczególnie wśród dzieci i młodzieŜy; 

- edukacja dotycząca profilaktyki i 
uzaleŜnień skierowana do wszystkich 
zainteresowanych; 

- wsparcie dla podmiotów ekonomii 
społecznej. 

Abstynenta RAJ, Regionalnego Związku 
Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich, 
Klubu Integracji Społecznej i Świetlicy 
Środowiskowej dla Dzieci i MłodzieŜy z 
rodzin wieloproblemowych oraz 
Spółdzielni Socjalnej i Spółdzielni 
Handlowo – Usługowej ma słuŜyć 
aktywizacji społecznej i rozwiązywaniu 
problemów danej społeczności lokalnej 
za pomocą działań o charakterze 
aktywizacyjnym skierowanych do osób i 
rodzin zagroŜonych wykluczeniem i 
marginalizacją Ŝycia społecznego. 
Rozwijanie komunikacji społecznej w 
środowisku ma odbywać się poprzez 
edukację społeczną i obywatelską, w 
tym organizowanie spotkań, konsultacji, 
działań edukacyjnych i debat 
społecznych dla mieszkańców danego 
obszaru. 

- Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 

- Liczba osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym/ wykluczonych z 
powodu ubóstwa/ niepełnosprawności/ 
bezdomności skutecznie włączonych w 
działania dotyczące aktywizacji zawodowej i 
społecznej 
- Liczba projektów/ działań/ innych form 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób/ 
rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym/ wykluczonych z powodu 
ubóstwa/ niepełnosprawności / bezdomności 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych oraz 
budynków uŜyteczności publicznej  objętych 
rewitalizacją i modernizacją 
 

4.6. 

 

Monitoring wizyjny w Osiedlu 
„Jagiellońskie” 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Armatury” w 
Kielcach 

Osiedle 
„Jagiellońskie” -
obręb 0015 

2 500 000,00 Wykonanie monitoringu wizyjnego w 
osiedlu Jagiellońskie. 

Konieczność poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla i mienia 
wspólnego. 

Wskaźnik rezultatu:  

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
(monitoringiem); 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości 
- Liczba zamontowanych urządzeń systemu 
monitoringu miejskiego 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
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dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

4.7. 

 

Monitoring wizyjny w osiedlu 
,,Chęcińskie” 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Armatury” w 
Kielcach 

Osiedle Chęcińskie- 
obręb 0016 

1 800 000,00 Wykonanie monitoringu wizyjnego w 
osiedlu Chęcińskie. 

 

Konieczność poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców i mienia osiedlowego 
związanego z sąsiedztwem stadionu 
Korona, Kadzielni. 

Wskaźnik rezultatu:  

-Dokumentacja projektowa 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości 
- Liczba zamontowanych urządzeń systemu 
monitoringu miejskiego 

− sondaŜ diagnostyczny - ankieta 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

4.8. 
 

Rozbudowa i modernizacja 
ciągu pieszo-jezdnego 
Słoneczna – Urzędnicza wraz 
z budową miejsc parkingowych 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Armatury” w 
Kielcach 

Osiedle 
„Jagiellońskie” -
obręb 0015 – ciąg 
pieszo-jezdny 
pomiędzy ulicami 
Słoneczną i 
Urzędniczą 
 

350 000,00 Modernizacja ciągu pieszo jezdnego 
Słoneczna –Urzędnicza przyczyni się do 
poprawy przejezdności, zwiększenie 
bezpieczeństwa uŜytkowników ruchu 
drogowego i mieszkańców osiedla. 

Wykonanie nawierzchni ulic z kostki 
betonowej, chodnika z kostki betonowej, 
miejsc parkingowych z aŜurów. 

Konieczność poprawy funkcjonalności 
ruchu kołowego, ruchu pieszego i 
estetyki. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją; 
-Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych o strategicznym 
znaczeniu dla ruchu kołowego i rowerowego 

- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej komunikacji 
miejskiej 
- Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej 
- Długość sieci wodociągowej, gazowniczej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
wybudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej 

- Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
- sondaŜ diagnostyczny - ankieta 
- monitorowanie liczby dokonywanych 
rozbojów, napadów, przestępstw – dane z 
Komendy Policji 

4.9. 

 

Zjednoczeni razem – 
stworzenie Centrum Ekonomii 
Społecznej na terenach 
rewitalizowanych Miasta Kielce 
ul. Mielczarskiego 45 

Gmina Kielce 

(Stowarzyszen
ie Nadzieja 
Rodzinie) 

Kielce, ul. 
Mielczarskiego 45 

3 000 000,00 Po przeprowadzeniu niezbędnych prac 
modernizacyjno- remontowych budynku 
przy ul. Mielczarskiego 45 w obiekcie 
utworzone zostanie Centrum Ekonomii 
Społecznej (CES). Inicjatywa będzie mieć 
wymiar ponadregionalny z uwagi na 
specyfikę oraz innowacyjność 

Inicjatywa charakteryzuje się 
kompleksowością działań w obszarze 
ekonomii społecznej, aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym 
oraz w obszarze rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Wskaźniki rezultatu:  

- liczba/powierzchnia budynków uŜyteczności 
publicznych poddanych działaniom 
rewitalizacyjnym, adaptacyjnym i 
modernizacyjnym; 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
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przedsięwzięcia, a w szczególności z 
uwagi na jego kompleksowość. 
Planowane do utworzenia w ramach CES 
podmioty to: 

-Centrum Integracji Społecznej 
-Zakład Aktywności Zawodowej 

-Przedsiębiorstwo Społeczne 

-Spółdzielnia Socjalna 

CES byłby swojego rodzaju inkubatorem 
inicjatyw w zakresie ekonomii 
społecznej w ramach którego 
planowane jest utworzenie szeregu 
innych podmiotów m.in.: Kompleksowym 
Ośrodkiem Rehabilitacji dla Dzieci i 
MłodzieŜy z PoraŜeniem Mózgowym. 

Z uwagi na innowacyjność 
przedsięwzięcia oraz jego wymiar 
ogólnopolski  (brak tego typu 
kompleksowych inicjatyw na obszarze 
kraju) zrewitalizowany obiekt podniesie 
znaczenie i atrakcyjność całego regionu. 

-Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 
zainteresowań/ warsztatów 
-Liczba zaadaptowanych lokali pod funkcje 
kultury/ sportu/ rekreacji 
- Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy warunków dla rozwoju edukacji/ 
nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
-Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 
-Liczba godzin kształcenia zawodowego/ 
szkoleń/ kursów/ udzielonego doradztwa/ 
innych form wsparcia osób bezrobotnych w 
integracji zawodowej i społecznej 
-Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w szkoleniach/ kursach/ doradztwie/ innych 
formach wsparcia osób bezrobotnych w 
integracji zawodowej/ społecznej 
- Liczba uczestników działań/ innych form 
profilaktyki zdrowotnej, szczególnie dla osób 
starszych 
- Liczba dzieci/ młodzieŜy funkcjonujących w 
środowiskach lokalnych skutecznie 
włączonych w działania wspierające 

4.10. Utworzenie Centrum 
Aktywizacji Seniorów w 
Kielcach 

Gmina Kielce 

Caritas Kielce 

Kielce, ul. 
Urzędnicza 16 a 

900 000,00 Po przeprowadzeniu niezbędnych prac 
modernizacyjno - remontowych budynku 
przy ul. Urzędniczej 16a w obiekcie 
utworzone zostanie Centrum Aktywizacji 
Seniorów w Kielcach. 

Caritas w budynku na ul. Urzędniczej 16 
a prowadzi Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla osób chorych na 
chorobę Alzheimera oraz 6 mieszkań 
wspieranych dla osób wychodzących z 
bezdomności. Trzecia kondygnacja 
budynku czeka na remont i 
przystosowanie na kolejną funkcję 
wsparcia dziennego dla osób przewlekle 
chorych. Stworzenie Centrum 
Aktywizacji Seniorów w Kielcach 
przyczyni się do poprawy 
funkcjonowania i jakości Ŝycia osób 
wykluczonych społecznie: starszych, 
przewlekle chorych i bezdomnych. W 
tym  Centrum, takie osoby będą mogły 
się zintegrować, objęte będą opieką 
specjalistów i ich Ŝycie stanie się 
łatwiejsze. 

Wskaźnik rezultatu:  

- liczba/powierzchnia budynków uŜyteczności 
publicznych poddanych działaniom 
rewitalizacyjnym, adaptacyjnym i 
modernizacyjnym; 
- Liczba osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznym/ wykluczonych z 
powodu ubóstwa/ niepełnosprawności/ 
bezdomności skutecznie włączonych w 
działania dotyczące aktywizacji zawodowej i 
społecznej 
- Liczba osób/ rodzin zagroŜonych 
wykluczeniem społecznymi/ wykluczonych 
osób starszych skutecznie włączonych w 
działania dotyczące aktywizacji społecznej/ 
zapewnienia warunków integracji ze 
środowiskiem 
- Liczba uczestników działań/ innych form 
profilaktyki zdrowotnej, szczególnie dla osób 
starszych 
- Liczba uczestników, którzy rozpoczęli 
udziałw organizowanych formach wsparcia 
- Liczba projektów/ działań/ innych form 
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aktywizacji społecznej/ zapewnienia 
warunków integracji 
ze środowiskiem osobom/ rodzinom 
zagroŜonym wykluczeniem społecznymi/ 
wykluczonych z powodu starzenia się 
- Liczba projektów/ działań/ innych form 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób/ 
rodzin zagroŜonych wykluczeniem 
społecznym/ wykluczonych z powodu 
ubóstwa/ niepełnosprawności / bezdomności 

    17 495 000,00    

Podobszar (zespół) 5a i 5b 

5.1. 

 

Zagospodarowanie terenu 
wokół budynku przy ulicy 
HoŜej 27 w Kielcach 

Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„DOMATOR” 
w Kielcach 

Ulica HoŜa 27 w 
Kielcach 

150 000,00 Realizacja projektu obejmowała będzie: 

opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
zagospodarowania terenu wokół budynku 
przy ulicy HoŜa 27 na działce nr 1577/2 
obr. 009 o pow. 3.164 m²;  

elementy małej architektury; 

komunikacja terenu (dojazd, droga 
poŜarowa, chodniki); 
miejsca postojowe, parkingi; 

przeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne w 
postaci hydrantu zewnętrznego; 

odwodnienie powierzchni wokół budynku; 

altana śmietnikowa; 

plac zabaw; 
trzepak z ławką gospodarczą. 

Prace związane z wykonaniem 
zagospodarowania terenu w 
zdecydowany sposób poprawią estetykę 
w jednej z najstarszych dzielnic Kielc – 
Czarnów Zwiększy się komfort 
zamieszkania oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców budynku.  

Modernizacja ciągów pieszych i 
jezdnych oraz miejsc postojowych 
usprawni komunikację w rejonie 
budynku. 

PowyŜsze działania wpłyną na poprawę 
stanu sanitarnego i ppoŜ. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
-Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych o strategicznym 
znaczeniu dla ruchu kołowego i rowerowego 

- Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej i drogowej; 
- Liczba osób korzystających z nowej lub 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej 
sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej 

- Długość sieci wodociągowej, gazowniczej, 
elektroenergetycznej, kanalizacyjnej 
wybudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej 
- Liczba utworzonych miejsc parkingowych 
- monitorowanie liczby dokonywanych 
rozbojów, napadów, przestępstw – dane z 
Komendy Policji 

5.2. 

 

Zbudowanie siłowni na 
świeŜym powietrzu 

Robotnicza 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Armatury” w 
Kielcach 

Osiedle „Herby” - 
działki Nr 295/5, 
295/8, 295/16, 
295/18, Obręb 0005 
Kielce 

70 000,00 Propozycja zamontowania następujących 
urządzeń: np. narciarz, pajacyk, wyciąg 
górny, wahadło, rowerek, steper, 
prostownik pleców, wioślarz – producent 
Novum Place Zabaw, Grom 36, 12-130 
Pasym. 

Projekt ma oddziaływać przede 
wszystkim na osoby starsze i młodzieŜ. 
Mieszkańcy, a szczególnie osoby 
starsze poprzez korzystanie z tych 
urządzeń siłowych poprawią kondycję 
fizyczną. Wpłynie to równieŜ na 
poprawę ich stanu zdrowia. 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
− sondaŜ diagnostyczny - ankieta 

    220 000,00    
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Podobszar (zespół) 6 

6.1. 
 

Rewitalizacja terenu Pakosz-
Cegielnia wzdłuŜ torów 
kolejowych 

Gmina Kielce Ulica Zagrodowa, 
Okólnik, Grzybowa, 
Jagodowa, Gajowa 
(wzdłuŜ torów – po 
obu stronach od 
wiaduktu na 
Krakowskiej do 
przecięcia torów 
przez rzekę Silnicę) 

3 000 000,00 Ulica Krakowska (nr 109-115), Gajowa, 
Jagodowa, Grzybowa – budowa nowej 
jezdni i chodników, oświetlenie, 
zagospodarowanie terenów zielonych 
między torem kolejowym a budynkami). 
Ul. Zagrodowa – budowa nowej jezdni – 
800 m (połowa ulicy jest do remontu, 
druga połowa – brak nawierzchni), 
połoŜenie chodników, oświetlenie jezdni, 
budowa kanału sanitarnego – ok. 300m, 
budowa kładki nad torami z ul. 
Zagrodowej do ul. Mielczarskiego (okolice 
przystanku autobusowego STOKOWA), 
budowa ścieŜki rowerowej, 
zagospodarowanie terenów zielonych w 
pasie między torem kolejowym a 
nowopowstałą jezdnią. 

Ul. Okólnik budowa nowej jezdni – 400m, 
oświetlenie. 

Poprawa estetyki rewitalizowanych 
terenów będzie pozytywnie oddziaływać 
na jakość Ŝycia mieszkańców, 
przebudowane tereny będą mogły 
stanowić miejsce do spacerów (duŜa 
część mieszkańców chodzi i jeździ na 
rowerach ulicą Zagrodową do lasu), 
polepszy się atrakcyjność społeczno-
gospodarcza wymienionego obszaru 
(inwestycyjna, mieszkaniowa – obecnie 
cięŜko załoŜyć firmę, czy sprzedać 
działkę pod budowę ze względu na brak 
dojazdu – ul. Zagrodowa), poprawa 
estetyki otaczającej przestrzeni, 
zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców (brak oświetlenia sprzyja 
napadom). 

Wskaźniki rezultatu: 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 
- Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych 
elementów oświetlenia przestrzeni publicznej, 
w tym miejsc leŜących na uboczu 
−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

6.2. Rewitalizacja obszaru 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w rejonie ulicy 
Biesak w Kielcach 

Gmina Kielce Rejon ulicy Biesak w 
Kielcach, Białogon, 
ul. Krakowska Kielce 

5 881 275,00 Budowa ulicy wzdłuŜ torów kolejowych do 
przystanku PKP Kielce- Białogon do 
przejazdu bez zapór przy „Gardenii” – 
nawierzchnia, chodnik, oświetlenie. 

Budowa drogi łączącej Biesak z ul. 
Krakowską na wysokości przepustu pod 
torami kolejowymi- nawierzchnia, chodnik, 
oświetlenie. 

Budowa pętli autobusowej przy 
przystanku PKP Kielce- Białogon. 
Połączenie obu w nowy węzeł 
komunikacji zbiorowej Biesak.  

Utworzenie Miejskiego Centrum 
Integracyjno- Rekreacyjnego, w skład 
którego wchodziłyby: świetlica 
środowiskowa, boisko wielofunkcyjne, 
plac zabaw dla dzieci, plac do rekreacji 
dla dorosłych z ławkami i stolikami 
szachowymi oraz wiaty przeznaczone do 
spotkań przy grillu. 

Po zrealizowaniu projektu zaspokojone 
zostałyby potrzeby wspólnoty, w tym 
integracja społeczna, pobudzanie 
aktywności obywatelskiej, współpraca 
ze społecznościami lokalnymi i promocja 
gminy. Mieszkańcy Biesaku mieliby 
równieŜ moŜliwość integracji 
wewnętrznej i zewnętrznej z osobami z 
innych części Kielc.  

Świetlica środowiskowa byłaby 
miejscem spotkań mieszkańców 
Biesaku i innych części Kielc. 
Organizowane byłyby tam spotkania i 
zajęcia o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, dotyczącym pomocy 
społecznej i propagujących ideę 
samorządową dla róŜnych grup 
wiekowych: zajęcia dla dzieci 
przedszkolnych, młodszych klas szkół 
podstawowych, starszych klas szkół 
podstawowych, młodzieŜy gimnazjalnej, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
dorosłych i seniorów. MoŜna by było 
prowadzić warsztaty artystyczne, koła 
zainteresowań, festyny.  

Boisko wielofunkcyjne słuŜyłoby 
młodzieŜy i dorosłym do amatorskiego 
trenowania piłki noŜnej, piłki ręcznej, 
siatkówki i koszykówki. Dzieci mogłyby 
brać udział w grach i zabawach. 
Plac do rekreacji byłby miejscem 
spotkań i integracji mieszkańców. Plac 
zabaw dla dzieci wypełniłby pole 

Wskaźniki rezultatu: 

− - Długość/ powierzchnia/ liczba elementów 
zmodernizowanej/ wyremontowanej 
infrastruktury technicznej i drogowej; 
- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych rewitalizacją i modernizacją 

- Powierzchnia przestrzeni publicznych 
objętych działaniami porządkującymi 
- Liczba osób korzystających z poprawionego 
systemu komunikacji pieszej, rowerowej i 
samochodowej 
- Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
ciągów komunikacyjnych ułatwiającej 
poruszanie się pieszym/ rowerzystom/ 
niepełnosprawnym 
- Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych 
elementów oświetlenia przestrzeni publicznej, 
w tym miejsc leŜących na uboczu 
- Liczba utworzonych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z edukacją/ nauką/ 
kulturą/ sportem 
- Liczba zakupionych środków trwałych 
nowoczesnego wyposaŜenia instytucji 
edukacji/ nauki/ kultury/ sportu 
- Liczba dzieci/ młodzieŜy funkcjonujących w 
środowiskach lokalnych skutecznie 
włączonych w działania wspierające 
-Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w organizowanych formach wsparcia 
-Liczba zorganizowanych stałych zajęć/ kółek 



Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020 

 
 

 

   

 

 175 

 

oczekiwań mieszkańców Biesaku 
dotyczące bezpiecznego rozwoju 
fizycznego młodszego pokolenia i 
zapełniłby niedobór takiej infrastruktury. 
Wiaty przeznaczone do spotkań przy 
grillu znalazły się wśród duŜej części 
odpowiedzi na ankietę wypełnianą przez 
mieszkańców przy przygotowaniu 
projektu. 

zainteresowań/ warsztatów 

−  Liczba osób objętych działaniami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa i zapobiegania 
przestępczości monitorowanie liczby 
dokonywanych rozbojów, napadów, 
przestępstw – dane z Komendy Policji 

    8 881 275,00    

Obszary poprzemysłowe (PP) 

PP.1 

 

Rewitalizacja dawnego 
budynku przemysłowego przy 
ulicy Głęboczka w Kielcach z 
przeznaczeniem na stworzenie 
„Piekarni  Kreatywnego 
Biznesu” -  unikalnego 
regionalnego ośrodka rozwoju, 
przedsiębiorczości i kultury 

DORBUD 
Spółka 
Akcyjna z 
siedzibą w 
Kielcach , 
Fundacja 
„Nowa 
Przestrzeń 
Sztuki” 

działka nr ewid. 
428/4, obręb 0010 
przy ul. Zagnańskiej 
49 oraz działka nr 
ewid. 23, obręb 0010 
przy ul. Głęboczki 3 

12 000 000,00 Rewitalizacja tkanki budowlanej 
polegać będzie na przeprowadzeniu 
niezbędnych prac remontowe i 
modernizacyjnych, które zapobiegną 
dalszej degradacji tkanki materialnej. Przy 
przebudowie obiektu wymienione zostaną 
instalacje wodno-kanalizacyjna, 
elektryczna, gazowa, centralnego 
ogrzewania, wentylacyjna, co będzie 
miało pozytywny wpływ na środowisko. W 
budynku wykorzystane zostaną 
najnowsze rozwiązania ekologiczne 
pozwalające na wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii: kolektory 
słoneczne i pompa ciepła. Projekt będzie 
realizowany za pomocą formuły konkursu 
architektonicznego.  
Rewitalizacja w sferze gospodarczej 
zostanie zrealizowana dzięki stworzeniu 
nowych i unikalnych w skali Województwa 
Świętokrzyskiego warunków 
sprzyjających budowie konkurencyjnej, 
podąŜającej za światowymi trendami i 
generującej nowe miejsca pracy 
regionalnej gospodarki. W 
poprzemysłowym budynku powstaną 
m.in. biura i miejsca pracy co – 
workingowej i networkingowej oraz 
niewielki hotel i placówki gastronomiczne i 
handlowe. 

Element społeczny działań 
rewitalizacyjnych zostanie osiągnięty 
dzięki funkcji kreatywnej biznesów 
podejmujących działalność  
w obiekcie przy ul. Głęboczka 3. Dzięki 
stworzeniu przestrzeni ekspozycyjno – 
galeryjnej oraz pracowni warsztatowych 
obiekt będzie w znacznej części 
zagospodarowany przez osoby młode, 
szukające szans na zatrudnienie i 
zarobek w obszarach związanych z 
kreatywnością, sztuką, własna 
oryginalną twórczością.  

Ze względu na specyfikę i oryginalność 
projektu, poprawa warunków nastąpi we 
wszystkich sferach: infrastrukturalnej, 
gospodarczej i społecznej. Przewiduje 
się, Ŝe dzięki rewitalizacji tego obszaru 
powstanie: 

- co najmniej 15 nowych przedsiębiorstw 
funkcjonujących w obszarze biznesów 
kreatywnych; 

- co najmniej 40 nowych miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach funkcjonujących na 
terenie „Piekarni Kreatywnego Biznesu”; 
- nowoczesna przestrzeń sprzyjająca 
integracji społecznej i angaŜująca 
społecznie, w szczególności osoby 
młode; 

- miejsce dostępności i kontaktu z 
usługami społecznymi i kulturalnymi.    

Wskaźniki rezultatu: 

- Liczba osób korzystających ze 
zrewitalizowanych obszarów oraz obiektów 
poprzemysłowych 
i powojskowych 

-Liczba wyremontowanych/ zaadaptowanych 
obiektów poprzemysłowych i powojskowych 
- Liczba projektów zmieniających funkcje 
terenów powojskowych/ poprzemysłowych 
- Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni 
terenów poprzemysłowych i powojskowych 

- Liczba godzin szkoleń/kursów/ udzielonego 
doradztwa 
dla osób zamierzających uruchomić 
działalność gospodarczą 
- Liczba uczestników, którzy rozpoczęli udział 
w szkoleniach/kursach/ udzielnym doradztwie 
dla osób zamierzających uruchomić 
działalność gospodarczą 

- Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte 
projektami/ uzyskały wsparcie w wyniku 
przeprowadzonych projektów związanych ze 
wzmocnieniem lokalnej gospodarki 
- Liczba zaadaptowanych/ rozbudowanych/ 
wyremontowanych/ zmodernizowanych 
budynków 
pod funkcje gospodarcze 

PP.2 Rewitalizacja obszarów 
poprzemysłowych: Kadzielnia, 
Wietrznia, Ślichowice pod 
potrzeby edukacji i turystyki 

Gmina Kielce 
GEOPARK 

Kadzielnia, 
Wietrznia, Ślichowice 
– obszary 
rezerwatów wraz z 
otuliną 

4 500 000,00 Działania rewitalizacyjne obejmujące 
zaprojektowanie  
i wykonanie następującej infrastruktury: 

wykonanie ścieŜek edukacyjnych wraz z 
niezbędną infrastrukturą turystyczną – 
punkty informacyjne, wiaty, toalety, kładki, 
punkty widokowe, tablice edukacyjne, 
wykonanie zabezpieczenia skarp przy 
ścieŜkach turystycznych, inne elementy 
infrastruktury niezbędne do prawidłowej 
obsługi ruchu turystycznego, poprawienie 
atrakcyjności turystycznej miasta poprzez 

Poprawa jakości terenów pogórniczych 
pod kątem ich wykorzystania przez 
społeczność lokalną dla potrzeb 
edukacji i turystyki; 
zwiększenie ruchu turystycznego na 
terenie miasta; 
podniesienie poziomu wiedzy 
mieszkańców miasta i regionu w 
zakresie edukacji przyrodniczej i 
środowiskowej. 
 

Wskaźniki rezultatu: 

- ilość/długość/powierzchnia nowych ścieŜek 
edukacyjnych (dydaktycznych); 

- Liczba osób korzystających ze 
zrewitalizowanych obszarów oraz obiektów 
poprzemysłowych 
i powojskowych 

- Liczba wyremontowanych/ 
zaadaptowanych/ wybudowanych  
obiektów/budowli słuŜących funkcjom 
wypoczynkowo-rekreacyjnyym, edukacyjnym 
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wprowadzenie wody w nieckę 
kamieniołomu na Kadzielni. 

i turystycznym; 

- Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni 
terenów poprzemysłowych i powojskowych 

- długość wybudowanej/ rozbudowanej/ 
zmodernizowanej infrastruktury technicznej; 
- monitorowanie liczby dokonywanych 
rozbojów, napadów, przestępstw – dane z 
Komendy Policji 

    16 500 000,00    

Działania rewitalizacyjne realizowane poza obszarami wyznaczonymi do rewitalizacji, słuŜące celom rewitalizacji zgodnie z pkt. 2.2. Załącznika do „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014÷2020” Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

I.1. Budowa Kieleckiego Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
(KCKP) 

Gmina Kielce Rejon ulicy Łódzkiej i 
Olszewskiego w 
Kielcach -  działki nr 
ewid.:  5/28, 368, 
5/31, 5/34, 5/11 i 
5/25, (obręb 005) 

44 280 000,00 Budowa zespołu budynków 
dydaktycznych wraz z pracowniami do 
nauki zawodu wraz z 
zagospodarowaniem całości terenu w 
granicach inwestycji (drogi wewnętrzne, 
parkingi, sieci uzbrojenia terenu, 
przyłącza, zieleń komponowania, mała 
architektura, oświetlenie, monitoring) oraz 
zakup niezbędnego wyposaŜenia (m.in. 
stanowiska, aparaty i urządzenia do nauki 
zawodu) 

Projekt budowy KCKP zakłada 
zwiększenie oraz poprawę potencjału 
miasta Kielce w zakresie kształcenia 
zawodowego w oparciu o praktyczną 
naukę zawodu. 

Przedmiotem projektu jest utworzenie 
nowoczesnej placówki symulującej 
rzeczywiste warunki pracy w 
przedsiębiorstwach w formie nowej 
infrastruktury do praktycznej nauki 
zawodu. 

- Ilość osób korzystających rocznie z oferty 
praktycznej nauki zawodu; 

- Ilość osób korzystających rocznie z oferty 
praktycznej nauki zawodu, zamieszkujących 
obszary wyznaczone  do rewitalizacji; 

- Liczba godzin kształcenia zawodowego/ 
szkoleń/ kursów/ udzielonego doradztwa/ 
innych form wsparcia osób bezrobotnych w 
integracji zawodowej i społecznej 

        

 Łącznie w obszarach 
rewitalizowanych 

  277 464 275,00    
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7. SYSTEM ZARZĄDZANIA – IMPLEMENTACJA PROCESU 
REWITALIZACJI 

 

7.1. Wprowadzenie 

 

Zarządzanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych 

w Mieście Kielce jest przykładem zarządzania strategicznego, dlatego moŜna w nim wyróŜnić następujące 

elementy: 

• planowanie, 

• finansowanie, 

• wdraŜanie (realizacja), 

• monitoring, 

• ewaluacja. 

Pięć elementów zarządzania strategicznego ujętych jest w proces cykliczny. Po ewaluacji kończącej jeden 

obieg procesu zarządzania następuje ponowne planowanie. 

Do podstawowych elementów planowania naleŜą opracowanie i aktualizacja programu rewitalizacji oraz 

procedura naboru projektów rewitalizacyjnych. 

Finansowanie realizacji programu zostało określone w oparciu o kilka modeli i źródeł. WaŜnym źródłem 

finansowania rewitalizacji będą środki z budŜetu Miasta Kielce oraz funduszy strukturalnych. Zakłada się 

równieŜ, Ŝe w proces rewitalizacji zaangaŜują się podmioty zewnętrzne, które będą partycypować 

w finansowaniu projektów rewitalizacyjnych. 

WdraŜanie (realizacja) projektów rewitalizacyjnych będzie koordynowane zgodnie z dotychczas 

wypracowanymi narzędziami przez tzw. operatora rewitalizacji, którego tworzą Pełnomocnik Prezydenta 

do spraw Rewitalizacji, Stały Zespół do Spraw Rewitalizacji  oraz Interdyscyplinarne Zespoły do Spraw 

Rewitalizacji, których, których wprowadzenie utrzymuje się w zakresie rekomendacji. 

 

7.2. Planowanie 

Głównym dokumentem planowania rewitalizacji jest Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich, 

Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce, którego załoŜenia zgodne są z polityką miejską 
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wyŜszego rzędu, w tym szczególnie dokumentami programowymi, tj. Strategią Rozwoju Miasta, a takŜe 

dokumentem planistycznym, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Program rewitalizacji wyznacza ramy rewitalizacji Kielc i jest punktem wyjścia do realizacji przez Miasto oraz 

inne podmioty projektów rewitalizacyjnych. 

Zadania związane z opracowaniem załoŜeń aktualizacji programu wykonuje operator rewitalizacji. Potrzeba 

aktualizacji programu będzie wynikać przede wszystkim z konieczności aktualizowania listy projektów 

rewitalizacyjnych będącej załącznikiem do programu. Zakładać naleŜy równieŜ, Ŝe prowadzona okresowo 

ewaluacja programu wskaŜe na zakres koniecznych zmian w programie. 

Elementem planowania jest takŜe procedura naboru projektów rewitalizacyjnych. Pierwsza lista aktualizacji 

programu została sporządzona na podstawie wniosków złoŜonych w ramach opracowania aktualizacji. 

Kolejne nabory będą prowadzone okresowo w zaleŜności od potrzeb zgłaszanych podczas działań operatora 

rewitalizacji realizowanych w ramach systemu komunikacji społecznej, informacji i promocji. Szczegółowo 

procedura kolejnych naborów została opisana w podrozdziale „WdraŜanie”. 

 

7.3. Finansowanie 

Przez finansowanie rewitalizacji moŜna rozumieć finansowanie projektów rewitalizacyjnych włączonych 

do Lokalnego Programu Rewitalizacji. W rozdziale zaprezentowano potencjalne źródła oraz wybrane 

mechanizmy finansowania projektów włączonych do programu. 

A.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

• BudŜet Miasta Kielce W ramach BudŜetu Miasta Kielce finansowane będą projekty/zadania 

własne Miasta. 

W BudŜecie powinny zostać ujęte przedsięwzięcia dotyczące rewitalizacji. 

Z BudŜetu będą finansowane projekty jednolite pod względem montaŜu 

finansowego, czyli projekty finansowane wyłącznie ze środków własnych 

Miasta oraz projekty uwzględniające montaŜ finansowy wymagający 

wkładu własnego ze środków własnych,  

• Środki zagraniczne 

niepodlegające 

zwrotowi 

Środki te to przede wszystkim dotacje bezzwrotne udzielane z funduszy 

unijnych w ramach krajowych i regionalnego programu operacyjnego 

na lata 2014-2020. Do programów tych naleŜą: 

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 
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• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, 

• Program Operacyjny Polska Wschodnia, 

• Program Operacyjny Polska Cyfrowa, 

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. 

• Środki własne 

podmiotów 

zewnętrznych 

Ze środków własnych podmiotów zewnętrznych będą finansowane 

projekty jednolite pod względem montaŜu finansowego, czyli projekty 

finansowane wyłącznie ze środków własnych tychŜe podmiotów 

oraz projekty uwzględniające montaŜ finansowy, w tym w szczególności: 

 

B. MECHANIZMY FINANSOWANIA 

 

Model budŜetu obywatelskiego rekomendowany do włączenia do mechanizmów 

finansowania projektów rewitalizacyjnych 

Model budŜetu obywatelskiego, który coraz częściej jest wykorzystywany przez polskie gminy, takŜe 

przez Kielce, do włączania obywateli, ich zorganizowanych grup lub podmiotów zewnętrznych 

do współdecydowania, moŜe być waŜnym mechanizmem finansowania projektów szczególnie 

włączanych do lokalnych programu rewitalizacji. Projekty włączane do LPR będą nakierowane 

szczególnie na rozwiązywanie problemów o charakterze lokalnym, dotyczącym wybranego obszaru 

lub nawet jego części. W związku z tym interesariuszami tego typu projektów będą bezpośrednio 

mieszkańcy konkretnego obszaru oraz instytucje tam funkcjonujące. Zakłada się, Ŝe projekty 

o zasięgu lokalnym będą realizowane przez Miasto oraz sformalizowane (instytucje o róŜnej formie 

prawnej) grupy mieszkańców lub instytucje typu organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa 

(równieŜ ich sformalizowane reprezentacje). Model budŜetu obywatelskiego wykorzystywany 

w realizacji projektów rewitalizacyjnych moŜna podzielić na dwa mechanizmy: 

• dotacje dla społeczności lokalnej 

Dotacje dla społeczności lokalnej są jednym z najbardziej rozpowszechnionych typów 

stosowania mechanizmów budŜetu obywatelskiego nazywanego równieŜ partycypacyjnym. 

Jednostka samorządu terytorialnego w ramach tego mechanizmu moŜne wyznaczać 

z budŜetu, części dla dzielnic, środki, o których przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy 

obszarów, dla których opracowano lokalny program rewitalizacji. Decyzje o przeznaczeniu 

środków zwykle są podejmowane w drodze głosowania. Głosowanie odbywa się 

nad konkretnymi projektami zgłoszonymi uprzednio przez mieszkańców, ich zorganizowane 

grupy lub podmioty funkcjonujące na danym obszarze. Mechanizm dotacji dla społeczności 
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lokalnych jest doskonałym mechanizmem „włączania” społeczności lokalnej do 

współdecydowania o rozwoju konkretnego obszaru dotkniętego zdiagnozowanymi 

zjawiskami kryzysowymi. Mechanizm ten sprawdza się równieŜ jako narzędzie rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Istotą mechanizmu jest to, Ŝe to społeczność lokalna współdecyduje o wyborze tych 

projektów. Głos społeczności jest traktowany jako wiąŜący, chyba Ŝe realizacja wybranego 

projektu będzie z jakichś przyczyn niemoŜliwa. 

 

• współfinansowanie inicjatyw społecznych 

W ramach mechanizmu współfinansowania inicjatyw społecznych mogą być realizowane 

wspólnie przedsięwzięcia przez Miasto i partnerów społecznych.. Są to kompleksowe 

przedsięwzięcia dotyczącenp. infrastruktury komunalnej i np. spółdzielczej. Przyjmuje się, Ŝe 

Miasto środkami własnymi moŜe współfinansować nie tylko projekty inwestycyjne, ale takŜe 

działaniatzw. miękkie. Podstawowym załoŜeniem współfinansowania przez Miasto inicjatyw 

społecznych jest to, Ŝe Miasto w ramach kompleksowych przedsięwzięć finansuje jedynie 

część mieszczącą się w zadaniach własnych gminy lub powiatu. Odmiennie od projektów 

finansowanych z dotacji dla społeczności lokalnej, projekty w ramach współfinansowania 

inicjatyw społecznych mogą być zgłaszane wyłącznie przez podmioty, które zobowiązują się 

do realizacji części własnej. W głosowaniu nad wyborem projektów będą mogli wziąć 

wyłącznie mieszkańcy obszaru, na którym projekt będzie realizowany. NaleŜy się 

spodziewać, Ŝe w zakresie projektów inwestycyjnych najbardziej zainteresowanymi 

podmiotami tym typem projektów będą: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły               

i związki wyznaniowe oraz lokalne podmioty świadczące usługi z zakresu edukacji, kultury             

i sportu. W zakresie projektów nieinwestycyjnych głównym partnerem Miasta w realizacji 

projektów w ramach mechanizmu współfinansowania inicjatyw społecznych będą 

organizacje pozarządowe.  

 

7.4. WdraŜanie 

Działania rewitalizacyjne będą realizowane przez róŜne podmioty. W ramach „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Obszarów Miejskich, Poprzemysłowych i Powojskowych w Mieście Kielce” większą aktywnością 

będzie wykazywać się Miasto oraz jego jednostki organizacyjne, ale takŜe większe podmioty, 

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, prywatne instytucje kultury, wyŜsze uczelnie lub jednostki administracji 

samorządowej województwa oraz administracji rządowej. NaleŜy zakładać równieŜ projekty do LPR będą 

zgłaszane przez organizacje pozarządowe, których zasięg działalności obejmuje całe miasto. WdraŜanie 
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przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie polegało zasadniczo na koordynacji planów oraz podejmowanych 

działań przez wszystkich zainteresowanych uczestników procesu rewitalizacji oraz promocji tych działań. 

W skład struktury organizacyjnej procedur wdraŜania działań rewitalizacyjnych wchodzą następujące 

podmioty: 

• Operator rewitalizacji 

Nadrzędnym zadaniem operatora rewitalizacji, zgodnie z załoŜeniami przyjętymi w ramach programu 

opracowanego w 2004r., jest koordynacja procesu rewitalizacji wskazanych obszarów miejskich, 

powojskowych i poprzemysłowych na terenie miasta Kielce. 

 

Grupę określaną jako operator rewitalizacji tworzą: 

o Pełnomocnik Prezydenta do Spraw Rewitalizacji; 

o Stały Zespół do Spraw Rewitalizacji; 

o Interdyscyplinarne Zespoły do Spraw Rewitalizacji. 

Pełnomocnik Prezydenta do spraw Rewitalizacji stoi na czele Stałego Zespołu do spraw 

Rewitalizacji i interdyscyplinarnych zespołów ds. rewitalizacji.  

Stały Zespół Koordynacyjny do Spraw Rewitalizacji (rekomendowany) tworzy 5 specjalistów 

z dziedziny: zagospodarowania przestrzennego, architektury, ochrony środowiska, gospodarki, 

problematyki społecznej. 

Interdyscyplinarne Zespoły Rewitalizacji (rekomendowane), powołuje Pełnomocnik 

na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta. Zespoły będą działać zadaniowo, to znaczy będą 

powoływane dla realizacji konkretnego zadania. 

Organizacja pracy „operatora rewitalizacji” naleŜy do zadań Pełnomocnika Prezydenta do spraw 

Rewitalizacji, który po powołaniu na stanowisko ma miesiąc na przedstawienie organizacji pracy 

Komisji do spraw Rewitalizacji. 

• Komórki/ podmioty wskazane do realizacji działań z zakresu rewitalizacji 

Podmioty te będą bezpośrednimi realizatorami projektów rewitalizacyjnych. Do ich zadań będzie 

naleŜało przygotowanie projektów (planowanie), realizacja oraz monitorowanie projektów, którego 

wyniki będą przekazywane operatorowi rewitalizacji. 

• Rada Miasta, Prezydent, Komisja do Spraw Rewitalizacji Miasta Kielce, Lokalni 

Partnerzy na rzecz Rewitalizacji Miasta Kielce -Organy te będą odpowiedzialne 

za nadzorowanie procesu monitorowania realizacji programu oraz będą pełnić funkcje 

opiniotwórcze. 
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Nabory projektów 

Nabory projektów, które będą włączane do programu rewitalizacji, będą waŜnymi elementami 

wdraŜania programu. Zakłada się, Ŝe załoŜenia programowe ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

nie będą ulegać zasadniczym zmianom w okresie do 2020 r. Do załoŜeń programowych zalicza się 

przede wszystkim granice obszarów włączonych do rewitalizacji oraz określone cele dla rewitalizacji 

poszczególnych obszarów. Jednocześnie przyjmuje się, Ŝe lista projektów, za pomocą których 

planowana jest realizacja celów w programach, będzie aktualizowana zgodnie z harmonogramem 

naborów projektów do włączenia. 

Do podstawowych elementów naborów projektów naleŜą: 

• Harmonogram naboru 
• Ogłoszenie o naborze 
• Procedura naboru 
• Formularz zgłoszenia projektu 

 

 

7.5. Monitorowanie 

Definicja monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji, która będzie stosowana na potrzeby niniejszego 

opracowania to działania polegające na gromadzeniu i przetwarzaniu na potrzeby zarządzania programem 

informacji w zakresie rzeczowo-finansowego wykonania/ postępu realizacji projektów rewitalizacyjnych. 

Monitoring LPR będzie prowadzony na poziomie: 

• pojedynczego projektu oraz pakietu projektów zgromadzonych w ramach celów, 

• wskaźników produktu oraz wskaźników rezultatu. 

Produkt to materialny i mierzalny efekt podejmowanych działań w ramach projektu, np. droga, sieć 

kanalizacyjna, budynek, szkolenie, kampania społeczna. Wskaźniki produktu to wielkości, którymi moŜna 

zmierzyć osiągnięty efekt, np. długość, liczba sztuk, powierzchnia. 

Rezultaty to bezpośrednie materialne i niematerialny efekty powstania produktu, np. oszczędność czasu 

przejazdu, nowe przyłącza kanalizacyjne, udostępnienie budynku, osoby korzystające ze szkoleń. Wskaźniki 

rezultatu to wielkości, którymi moŜna mierzyć osiągnięty efekt, np. zł/rok, liczba sztuk, liczba osób, 

itp. Rezultaty będą określane w wielkościach przybliŜonych. 

Wskaźniki produktu i rezultatu będą określane dla projektów zgłaszanych do programu rewitalizacji 

w raportach monitoringowych. 
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7.6. Ewaluacja 

Definicja ewaluacji, która będzie stosowana na potrzeby Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w Mieście Kielce to ocena realizacji Programu pod względem 

skuteczności, efektywności, uŜyteczności i trwałości zaplanowanych i wdraŜanych działań zgodnych 

z zapisanymi celami. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe pełna ewaluacja będzie moŜliwa, jeśli okres programowania LPR dobiegnie końca, 

a większość projektów będzie zrealizowana oraz w sytuacji posiadania informacji monitoringowych. W innym 

przypadku raport ewaluacyjny będzie dostosowany do stanu realizacji projektów oraz zakresu zebranych 

danych. 

Ewaluacja będzie przeprowadzana co trzy lata, przy czym: 

• pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2017 roku i będzie dotyczyć okresu 2014–2016, 

• drugie badanie zostanie przeprowadzone w 2020 roku i będzie dotyczyć okresu 2014–2019. 

Etapy ewaluacji 

Przeprowadzenie ewaluacji będzie koordynowane przez operatora rewitalizacji. Do zadań jednostki będzie 

naleŜało: 
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8. SYSTEM KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ, INFORMACJI  

I PROMOCJI 

WdraŜanie zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych w Mieście Kielce będzie mało skuteczne bez odpowiedniej promocji towarzyszącej realizacji 

postanowień zawartych w dokumencie. Mieszkańcy miasta oraz podmioty gospodarcze i organizacje 

pozarządowe działające w mieście lub związane interesami z miastem, szczególnie obszarami wskazanymi 

do rewitalizacji, będą obejmowani programem informacyjno-promocyjnym polegającym na przedstawianiu 

załoŜeń LPR, postępów w jego realizacji oraz efektów wdraŜania programu rewitalizacji. Podmiotem LPR 

są instytucje, które włączyły się w proces rewitalizacji, choćby poprzez zgłoszenie projektu do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji. NaleŜy zakładać, Ŝe podmioty zewnętrzne, podejmując decyzje inwestycyjne 

lub inne działania o charakterze rewitalizacyjnym, będą chciały uzgodnić swoje plany z załoŜeniami LPR. 

MoŜe to być niezbędne np. przy ubieganiu się o wsparcie ze środków publicznych. Zatem waŜne jest 

budowanie kanałów informacji i promocji pomiędzy Magistratem i przynajmniej dwiema grupami odbiorców 

LPR: interesariuszami bezpośrednimi oraz odbiorcami, na których jakość Ŝycia i funkcjonowania w mieście, 

szczególnie na obszarach kryzysowych, ma wpływ. Ze strony operatora rewitalizacji odpowiedzialnego 

za wdraŜanie systemu komunikacji społecznej, informacji i promocji oznacza to konieczność kontynuowania 

i rozwijania działań informacyjnych i promocyjnych. Promocja będzie niezbędna, aby pozyskać partnerów do 

realizacji aktualizowanego programu rewitalizacji, co przełoŜy się na efektywność wdraŜanych zadań. Bardzo 

waŜnym argumentem przemawiającym za koniecznością uruchomienia działań promocyjnych jest równieŜ 

fakt, iŜ projekty podejmowane przez miasto będą tylko elementami działalności prorozwojowej w Kielcach 

na obszarach zdegradowanych, moŜna powiedzieć, Ŝe staną się swoistymi kołami zamachowymi rozwoju. 

Do tego procesu będą jednak musieli włączać się inwestorzy prywatni, którzy będą korzystać z efektów 

podejmowanych działań inwestycyjnych przez Miasto. Efekty te to na przykład podniesienie atrakcyjności 

inwestycyjnej określonych przestrzeni. Przestrzenie te jednak muszą zostać naleŜycie wyeksponowane 

w przekazach promocyjnych, aby zachęcić do inwestowania w wybranych obszarach Kielc. 

8.1. Cele promocji i mierniki osiągnięcia celów informacyjno-

promocyjnych 

W odniesieniu do załoŜeń Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych w Mieście Kielce naleŜy zdefiniować następujące cele informacyjno-promocyjne: 

• Budować jasny i czytelny przekaz odnośnie załoŜeń LPR i sposobów włączenia się w działalność 

na rzecz rewitalizacji oraz ogólnie rozwoju miasta, 

• Zachęcać podmioty zewnętrzne do realizacji projektów zgodnych z załoŜeniami LPR, 

• Zachęcać podmioty zewnętrzne do utrzymywania kontaktu i współpracy z operatorem rewitalizacji, 
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• Stworzyć wizerunek miasta, które świadomie podejmuje decyzje strategiczne, jest stabilne, 

przewidywalne i konsekwentne w działaniach na rzecz rewitalizacji i rozwoju. 

 

8.2. Adresaci działań informacyjno-promocyjnych 

Adresami informacji i promocji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych w Mieście Kielce będą następujące grupy: 

• mieszkańcy, 
• organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, 
• przedsiębiorcy i inwestorzy zewnętrzni, 
• turyści, 
• kościoły i związki wyznaniowe, 
• spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, 
• wyŜsze uczelnie, 
• inne podmioty zewnętrzne. 

 

8.3. Rodzaje i środki informacji i promocji  

Ze względu na specyfikę przedmiotu promocji, jakim jest program rewitalizacji oraz projekty 

rewitalizacyjne, wybrano następujące rodzaje promocji: 

• public relations (propozycje systemu komunikacji społecznej); 
• spotkania konsultacyjne, sympozja, konferencje; 
• kampanie społeczne. 

 

8.4. Uspołecznienie wdraŜania programu rewitalizacji 

Uspołecznienie wdraŜania programu rewitalizacji w duŜym zakresie pokrywa się z realizacją programu 

informowania i promowania działań, a takŜe występuje podczas ewaluacji programu prowadzonej 

m.in. narzędziami badań społecznych. System uspołecznienia wdraŜania programu rewitalizacji określa się 

mianem Lokalnego Partnerstwa na Rzecz Rewitalizacji. Na etapie wdraŜania Programu rolą procedury 

uspołecznienia jest przede wszystkim informowanie oraz promowanie postaw aktywnego uczestniczenia 

w realizacji celów i projektów rewitalizacyjnych. Natomiast pozyskanie akceptacji społecznej 

dla podejmowanych działań nie jest tak waŜne, jak na etapie planowania. W czasie opracowania załoŜeń 

aktualizacji LPR przeprowadza się konsultacje społeczne zmierzające do uzyskania głosu opinii publicznej, 

propozycji zapisów oraz akceptacji zapisów LPR. Zmiany załoŜeń odnośnie projektów nie podlegają 

konsultacjom społecznym rozumianym jako pozyskanie opinii na temat projektów. Oczywiście nie dotyczy to 

projektów, które mogą być realizowane w ramach budŜetu obywatelskiego. Konsultacje społeczne na etapie 

aktualizacji i dokonywania zmian w LPR będą polegały na: 

• Przeprowadzeniu spotkań konsultacyjnych; 
• Przeprowadzeniu konsultacji na stronach internetowych Urzędu Miasta. 
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9. PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH AKTUALIZACJI 
PROGRAMU 

 

Konsultacje społeczne aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych w Mieście Kielce zostały przeprowadzone dwuetapowo oraz w dwóch formach. Pierwsze 

konsultacje zostały przeprowadzone po przeprowadzeniu wstępnej delimitacji obszarów do rewitalizacji. 

Projekt dokumentu, w ramach którego określono granice obszarów, został zaprezentowany podczas spotkań 

z zarządami spółdzielni mieszkaniowych funkcjonujących w Kielcach oraz podczas otwartych spotkań, 

w których wzięli udział mieszkańcy Kielc, w tym w szczególności mieszkańcy obszarów wskazanych 

do rewitalizacji, przedstawiciele instytucji administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz organizacji 

pozarządowych i spółdzielni mieszkaniowych. 6 spotkań zostało zorganizowanych w dniach 28 i 29 listopada 

2013r. w Urzędzie Miasta (3 spotkania), w budynku Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Świętokrzyskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej oraz w budynku MOSiR. Równolegle projekt dokumentu został zamieszczony 

na stronach internetowych Urzędu Miasta. Na tym etapie konsultacje społeczne zostały poświęcone 

wyjaśnieniu zasad wyboru obszarów do rewitalizacji. Uczestnicy konsultacji mogli wnosić uwagi odnośnie 

granic tych obszarów oraz wskazywać potencjalne cele, jakie powinny być osiągane w ramach rewitalizacji 

na poszczególnych obszarach. Zgłoszone zostały postulaty poszerzenia granic miejskich obszarów 

rewitalizacji. Postulaty te jednak zostały odrzucone ze względu na niewystarczające przesłanki 

uzasadniające zmiany. 

Druga tura konsultacji społecznych została przeprowadzona po opracowaniu projektu całego dokumentu 

oraz po opracowaniu Prognozy oddziaływania na środowisko. Na tym etapie konsultacje zostały 

przeprowadzone poprzez strony internetowe Urzędu Miasta oraz w ramach zorganizowanych trzech spotkań 

otwartych z mieszkańcami i instytucjami funkcjonującymi w Kielcach, w szczególności w obszarach 

wskazanych do rewitalizacji. Podczas spotkań, które odbyły się w dniach 26 i 27 lutego 2014r. w budynku 

Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1 spotkanie) oraz w Domu Środowisk Twórczych (2 spotkania), 

zostały ponownie przedstawione granice obszarów rewitalizacji oraz załoŜenia odnośnie celów rewitalizacji 

i typów przedsięwzięć, za pomocą których powinny być zdefiniowane cele osiągane. Uczestnicy konsultacji 

w ramach zorganizowanych spotkań wymieniali działania, które powinny być realizowane w obszarach. 

Instytucje, które mogą być potencjalnymi realizatorami przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zostały zachęcone 

do przygotowania pomysłów na projekty o charakterze społecznym. Podczas konsultacji nie wniesiono 

istotnych zmian do projektu dokumentu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. 
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10. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 
mapy obszarów poprzemysłowych niezakwalifikowanych do rewitalizacji jako całość: 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

charakterystyka szczegółowa obszarów tworzących zespoły rewitalizacyjne: 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

jakościowa ocena funkcjonalno-przestrzenna z podziałem na obszary analityczne do aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce 

na lata 2014 – 2020:  

ZAŁĄCZNIK NR 3 

karty projektów rewitalizacyjnych podstawowych do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020:  

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

karty projektów rewitalizacyjnych pozostałych do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów 

miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020 

ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

plan finansowy- projekt podstawowy do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych  i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020:  

ZAŁĄCZNIK NR 6 
 
 

plan finansowy – projekty pozostałe do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014 – 2020:  

ZAŁĄCZNIK NR 7 
 


