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Szanowni Mieszkańcy Miasta Kielce,

Przedstawiam do publicznej wiadomości skrótowy 
wyciąg z pierwszego etapu analiz postulatów 
zgłoszonych przez Mieszkańców w trakcie  cyklu 
konsultacyjnych spotkań w ramach tzw. Programu 
„Peryferia”- tj. szacunkową wycenę głównych 
zgłoszonych przedsięwzięć.

Założeniem i podstawową motywacją programu jest wyrównanie 
jakości życia w peryferyjnych obszarach Miasta Kielce  
w odniesieniu do Śródmieścia oraz spowodowanie, aby mieszkańcy tych 
obszarów w większym stopniu poczuli się beneficjentami rozwoju cywilizacyjnego.  
W okresie od 16 lipca 2019 r. do 9 stycznia 2020 r. odbyliśmy 7 spotkań  
w poszczególnych obszarach, tj. kolejno w: Posłowicach, Ostrogórce, Białogonie, 
Niewachlowie, Zagórzu, Dąbrowie i Dyminach, w celu zidentyfikowania 
najważniejszych potrzeb zdaniem samych mieszkańców. Jak można było się 
spodziewać, większość postulatów dotyczy budowy i modernizacji (remontów, 
rozbudowy) rozmaitego rodzaju infrastruktury, choć w zgłoszonych pakietach 
są także liczne wnioski o innym charakterze (m.in. działania społeczne, 
bezpieczeństwo, kultura, transport, środowisko itp.).

Dla czytelności, na tym etapie prezentujemy jedynie listę głównych przedsięwzięć 
wraz z szacunkową wyceną i podsumowaniem odrębnie dla każdego  
z ww. obszarów - na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczamy także 
protokoły z odbytych spotkań wraz ze sporządzonymi syntetycznymi zestawieniami 
wszystkich wniosków.

Od ostatniego spotkania z mieszkańcami wykonaliśmy szereg ważnych, 
niezbędnych czynności - poza prezentowaną wyceną dysponuję także 
przygotowanymi przez służby miejskie analizami poszczególnych postulatów pod 
kątem proceduralnym (dokumentacja, konieczne postępowania administracyjne, 
przetargi itp.) oraz możliwych harmonogramów czasowych ich fizycznej realizacji.
Są to dane wymagające teraz głębokiej weryfikacji pod kątem możliwości 
finansowych miasta i rozpisania ich na osi czasu - zostaną one Państwu  
niezwłocznie przedstawione po zakończeniu tego aktualnie trwającego procesu.

Szacunkowy koszt realizacji całości wyspecyfikowanych głównych postulatów 
infrastrukturalnych wynosi ponad 385 mln zł - jest to kwota bardzo duża,  
ale jestem głęboko przekonany, że przy uważnym przyjęciu harmonogramu realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć, w korelacji z Wieloletnią Prognozą Finansową 
miasta, samorząd kielecki jest w stanie większość z tych przedsięwzięć zrealizować 



i przeobrazić zmianę „peryferyjnej” rzeczywistości na lepszą, ku zadowoleniu  
i dobrobytowi mieszkańców.

Zapewniam, że jednym z głównych celów obecnej władzy samorządowej 
jest zrealizowanie możliwie dużej ilości wnioskowanych przedsięwzięć 
jeszcze w tej kadencji, a dla wymagających tzw. „horyzontu czasowego” 
ustalenie i uruchomienie kolejności działań (np. planistycznych)  
- dlatego do konstrukcji Programu „Peryferia” podchodzimy w sposób  
kompleksowy, odpowiedzialny, długofalowy oraz przede wszystkim 
rzeczowy i konkretny, a nie „akcyjny” w imię doraźnych korzyści politycznych  
czy wizerunkowych.

Z wyrazami szacunku
Bogdan Wenta

Prezydent Miasta Kielce



 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJON POSŁOWICE 

Lp. Postulaty mieszkańców 
Szacunkowe 

koszty zadania 
(łącznie) 

I DROGI 

1. ul. Charsznicka - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa drogi 
na długości ok. 100 m na skraju lasu 4 261 650,00 zł 

2. 

ul. Chorzowska - poszerzenie pasa drogowego, budowa 
odwodnienia, budowa chodników i ścieżki rowerowej, budowa 
oświetlenia, budowa przepustu pod torami kolejowymi, budowa 
bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie przystanku 
autobusowego za przejazdem kolejowym 

300 000,00 zł 

3. 
ul. Na Stole - wykonanie nawierzchni asfaltowej na końcowym 
odcinku drogi, uregulowanie stanu prawnego drogi, budowa 
kanalizacji deszczowej 

578 930,00 zł 

5. 

ul. Posłowicka - budowa odwodnienia, budowa chodników i ścieżki 
rowerowej, budowa bezpiecznych oświetlonych przejść dla pieszych 
(przy świetlicy, Kościele, przystanku autobusowym w rejonie 
skrzyżowania z ul. Na Stole), uregulowanie stanu prawnego drogi, 
wyeliminowanie ruchu ciężkiego w celu poprawy bezpieczeństwa, 
wprowadzenie oznakowania linii ciągłej i przerywanej na jezdni w 
celu wprowadzenia zakazu wyprzedzania 

400 000,00 zł 

6. ul. Sędziszowska - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa 
oświetlenia, budowa chodników 1 939 010,00 zł 

7. ul. Wolbromska - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa 
oświetlenia 1 838 000,00 zł 

8. ul. Zagrabowicka - wykonanie nawierzchni asfaltowej 4 071 565,00 zł 

9. ul. Ściegiennego - budowa ekranów akustycznych na wysokości 
bloku nr 270D - 

10. ul. Chorzowska - wniosek o egzekwowanie ograniczenia prędkości 
do 40 km/h - 

Suma 13 389 155,00 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. ul. Jawornia - budowa oświetlenia - 

2. ul. Na Stole - budowa oświetlenia na odcinku od ul. Posłowickiej do 
pierwszych zabudowań (ok. 150 - 200 m) 56 000,00 zł 

3. ul. Zagrabowicka - budowa sieci gazowej - 
4. Wniosek o uruchomienie pożyczek na infrastrukturę fotowoltaiczną - 

Suma 56 000,00 zł 

III INNE 

1. Budowa placu zabaw oraz miejsc integracji dla mieszkańców na 
terenie byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Posłowickiej 300 000,00 zł 



 

2. Montaż monitoringu na byłej Szkole Podstawowej przy ul. 
Posłowickiej 30 000,00 zł 

3. Budowa placu zabaw przy bloku ul. Ściegiennego 270A 150 000,00 zł 
4. Budowa śmietnika przy bloku ul. Ściegiennego 270A 10 000,00 zł 
5. Budowa miejsc parkingowych przy bloku ul. Ściegiennego 270A 50 000,00 zł 
6. Budowa placu zabaw przy bloku ul. Ściegiennego 270D 150 000,00 zł 
7. Budowa ogrodzenia bloku przy ul. Ściegiennego 270D 73 800,00 zł 
8. Wytyczenie drugiej linii zabudowy równoległej do ul. Posłowickiej  - 

9. Wniosek o ponowną interwencję i likwidację nielegalnego 
wysypiska śmieci w lesie przy ul. Jawornia - 

10. Przycięcie gałęzi w pasach drogowych - ul. Chorzowska i ul. 
Posłowicka - 

11. Wniosek o przywrócenie linii autobusowej nr 40 - 
12. Wniosek o przywrócenie poprzedniej trasy linii autobusowej nr 27 - 

13. Wniosek o wydłużenie trasy linii autobusowej nr 30 (do przychodni 
Na Stoku) - 

14. Wniosek o połączenie Posłowic z ul. Tarnowską (obecnie wszystkie 
autobusy jeżdżą ul. Ściegiennego) - 

Suma 763 800,00 zł 

Koszty Programu „Peryferia” dla rejonu Posłowice 14 208 955,00 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJONY OSTROGÓRKI, BUKÓWKI, WIETRZNI, PODHALA, POD TELEGRAFEM  
I KLECKIEGO 

Lp. Postulaty mieszkańców Szacunkowe koszty 
zadania (łącznie) 

I DROGI 

1. ul. Berberysowa - wykonanie 5 cm nakładki na odcinku od ul. 
Wojska Polskiego do ul. Dąbka 250 000,00 zł 

2. Budowa chodników w ul. Brzozowej 80 000,00 zł 
3. ul. Domki - budowa drogi 4 600 000,00 zł 
4. Remont ul. Karskiego 0,00 zł 
5. Utwardzenie ul. Kleckiej na odcinku od domu nr 19 do 40 50 000,00 zł 
6. ul. Kocka - budowa drogi 422 000,00 zł 
7. ul. Łopianowa - budowa drogi 5 725 000,00 zł 
8. ul. Monte Casino - budowa drogi 4 800 000,00 zł 

9. ul. Poligonowa - budowa chodników (ok. 80 m) w związku z 
powstającym osiedlem 80 000,00 zł 

10. ul. Rozmarynowa - budowa drogi 680 000,00 zł 
11. Budowa przedłużenia ul. Rumiankowej do ul. Łopianowej 2 075 000,00 zł 
12. ul. Wojska Polskiego - remont drogi 6 580 000,00 zł 
13. Budowa ul. Jaśminowej i tzw. sięgacza do ul. Łopianowej 6 250 000,00 zł 
14. ul. Chabrowa - utwardzenie drogi, budowa chodników - 

Suma 31 592 000,00 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. ul. Bąkowa - remont i przebudowa kanału deszczowego 405 000,00 zł 
2. Budowa oświetlenia łącznika od ul. Rozmarynowej do nr 29 42 000,00 zł 

3. Budowa przystanku autobusowego na skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego z ul. Klecką - 

4. Wykorzystanie kanału sanitarnego przebiegającego ul. 
Daleszycką od wschodu do zachodu - 

5. Budowa kanalizacji na ul. Kleckiej - 
6. Oświetlenie łącznika od ul. Rozmarynowej po nr 29 - 

7. Przekazanie sieci wodno-kanalizacyjnej na Bukówce z jednostki 
wojskowej do wodociągów - 

Suma 447 000,00 zł 

 III  INNE 

1. Zmiana rozkładu jazdy autobusów na Bukówce i Ostrogórce, 
zintensyfikowanie autobusów w sobotę i niedzielę - 

2. Zwiększenie częstotliwości linii autobusowej nr 1 - 

3. 
Stworzenie linii autobusowej Ostrogórka - Czarnów, z ul. 
Wrzosowej poprzez ul. Popiełuszki, poprzez ul. Wapiennikową 
do ul. Ściegiennego 

- 

4. Budowa przyłącza gazowego na ul. Brzechowskiej - 



 

5.  Wykup gruntów pod drogi wyznaczone w obowiązującym 
mpzp - 

6. 
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Karskiego, ul. Bąkowej 
i ul. Pileckiego 

- 

7. Unieważnienie decyzji na budowę hotelu i pawilonu 
handlowego przy ul. Andersa - 

8.  Budowa wyciągu krzesełkowego łączącego Telegraf z 
Geoparkiem i Wietrznią - 

9.  Sprzeciw przeciwko budowie fabryki utylizacji odpadów 
ropopochodnych na Ostrogórce - 

10. Wybudowanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na 
Ostrogórce - 

11. Inwentaryzacja wschodniej części rezerwatu „Wietrznia” - 
12. Problem walki ze smogiem - 

13. Brak koszy na śmieci na Bukówce, 2 ławeczki, mały skwerek 
oraz plac zabaw dla dzieci - 

14. Wniosek o budowę nowej 8 klasowej publicznej szkoły 
podstawowej na os. Ostrogórka 16 659 200,00 zł 

Suma 16 659 200,00 zł 
Koszty Programu „Peryferia” dla rejonów Ostrogórki, Bukówki, 

Wietrzni, Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego 48 698 200,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJONY ZALESIA, DOBROMYŚLA I BIAŁOGONU 

Lp. Postulaty mieszkańców Szacunkowe koszty 
zadania (łącznie) 

I DROGI 

1. ul. Dobromyśl - poprawienie drogi, budowa kanalizacji 
deszczowej, budowa oświetlenia 884 000,00 zł 

2. al. Górników Staszicowskich - wykonanie remontu drogi, 
budowa chodników, budowa oświetlenia 15 080 000,00 zł 

3. 

ul. Janowska - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa 
odwodnienia na odcinku od wiaduktu do skrzyżowania z ul. 
Aleksandrówka i ul. Dobromyśl, budowa oświetlenia, 
pogłębienie rowu, wykonanie poboczy 

5 750 000,00 zł 

4. ul. Jaskółcza - wysypanie drogi kruszywem 86 000,00 zł 

5. ul. Machałowej - budowa chodnika, budowa kanalizacji 
deszczowej, budowa oświetlenia 5 979 425,00 zł 

6. ul. Wąsosz - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa 
odwodnienia 990 000,00 zł 

7. 
ul. Zalesie - budowa chodnika, wykonanie pobocza, budowa 
kanalizacji deszczowej, wyznaczenie nowych przejść dla 
pieszych 

400 000,00 zł 

8. 
ul. Zgórska - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa 
chodników, budowa kanalizacji deszczowej, budowa 
oświetlenia 

1 300 000,00 zł 

9. 

ul. Chorzowska - poszerzenie pasa drogowego, budowa 
odwodnienia, budowa chodników i ścieżki rowerowej, 
budowa oświetlenia, budowa przepustu pod torami 
kolejowymi, budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych w 
rejonie przystanku autobusowego za przejazdem kolejowym 

Szacunkowe koszty i termin 
zadania zawarte zostały w 

tabeli I. Wykaz zadań 
zgłoszonych przez  

mieszkańców z rejonu 
Posłowice w trakcie spotkania 

w dniu 16 lipca 2019 r. 

10. ul. Sędziszowska - wykonanie nawierzchni asfaltowej, 
budowa oświetlenia, budowa chodników 

Szacunkowe koszty i termin 
zadania zawarte zostały w 

tabeli I. Wykaz zadań 
zgłoszonych przez  

mieszkańców z rejonu 
Posłowice w trakcie spotkania 

w dniu 16 lipca 2019 r. 

11.  ul. Bobrzańska - wykonanie nawierzchni asfaltowej, budowa 
chodników 214 000,00 zł 

12. ul. Laskowa - przywrócenie przejezdności drogi wzdłuż lasu, 
budowa chodnika, budowa odwodnienia 603 000,00 zł 

Suma 31 286 425,00 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Aleksandrówka 420 000,00 zł 
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dobromyśl 780 000,00 zł 
3. Budowa sygnalizacji świetlnej przy przedszkolu ul. Fabryczna 50 000,00 zł 



 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. 
Łopuszniańskiej 5 200 000,00 zł 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Machałowej 2 160 000,00 zł 
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zalesie 55 159,00 zł 
7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zgórska 3 000 000,00 zł 
8. ul. Aleksandrówka - budowa kanalizacji deszczowej - 
9. ul. Laskowa - wykonanie instalacji odprowadzania ścieków - 
9. ul. Mechaników - budowa kanalizacji i sieci gazowej - 

10. ul. Zalesie - budowa sieci gazowej - 
Suma 11 665 159,00 zł 

III INNE 

1. Regulacja stanu prawnego działek w pasach dróg 
planowanych do przebudowy - 

2. 

Postępy w opracowaniu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - 
OBSZAR V.8 - STOKOWA - BRUSZNIA – GRABINA” na 
obszarze Miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko do ww. projektu 

- 

3. 

Prośba o podzielnie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR V.11.2 
JANÓW - ZALESIE II - Łopuszniańska” na obszarze Miasta 
Kielce na mniejsze plany zagospodarowania przestrzennego 
w celu ich szybszego uchwalenia 

- 

4. Uwolnienie terenów pod zabudowę wzdłuż ul. Garbarskiej - 
5. Wycięcie 80-letniej sosny na ulicy laskowej  - 

5. ul. Aleksandrówka - prośba o uprzątnięcie przewróconego 
słupa - w okolicy wiaduktu 

- 

6. ul. Jaskółcza - prośba o odśnieżanie i koszenie drogi - 

7. ul. Łopuszniańska - wniosek o fotoradar przy skrzyżowaniu z 
ul. Zalesie, prośba o częstsze kontrole prędkości 

- 

8. ul. Michałowskiego - wycinka drzew w pasie drogi, gdyż 
rosną na kolektorze kanalizacyjnym 

- 

9. ul. Wąsosz - prośba o odśnieżanie drogi - 

10. 
ul. Zgórska - wniosek o zmianę nazwy ulicy, prośba o 
usunięcie starego, bezużytecznego słupa przy posesji nr 27, 
wycinka drzew rosnących w pasie drogowym 

- 

11. Prośba o pomoc w sprawie lokalizacji bankomatu na 
Białogonie 

- 

12. 
Prośba o udostępnienie kontenerów na śmieci 2-3 razy w 
roku i o ustawienie ich koło Agromy, by mieszkańcy sami 
mogli sprzątać okolicę 

- 

13. Staw Białogoński - wniosek o uporządkowanie tego terenu - 
14. Pytanie o wylewanie szamba do lasów - 
15. Pytanie o dzikie wysypiska śmieci na terenie Miasta Kielce - 

Suma - 
Koszty Programu „Peryferia” dla rejonów Zalesie, Dobromyśla  

i Białogonu 42 951 584,00 zł 



 

 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJONY NIEWACHLÓW, ŁAZY, GRUCHAWKA 

Lp. Postulaty mieszkańców Szacunkowe koszty 
zadania (łącznie) 

I DROGI 

1. ul. 1 Maja - budowa brakującego odcinka chodnika w obrębie 
ul. Łódzkiej 80 000,00 zł 

2. 

ul. Batalionów Chłopskich - poprawa istniejącej nawierzchni 
drogi, budowa chodników, montaż progów zwalniających, 
ograniczenie tonażu, poprawa istniejącej nawierzchni 
chodników, wyznaczenie przejść dla pieszych na odcinku od 
ul. Transportowców do ul. 1 Maja 

300 000,00 zł 

3. ul. Gruchawka - poprawa istniejącej nawierzchni drogi, 
budowa chodników 1 250 000,00 zł 

4. ul. Skrajna - budowa chodników 850 000,00 zł 
5. ul. Długa - remont drogi, budowa chodników 6 775 000,00 zł 
6. ul. Herbska - budowa drogi - 
7. ul. Podwalna - budowa drogi 174 000,00 zł 
8. ul. Przemysłowa - remont drogi 100 000,00 zł 
9. ul. Wygodna - budowa drogi 1 675 000,00 zł 

10. ul. Sokola - budowa drogi 169 000,00 zł 
11. ul. Działkowa - budowa drogi 300 000,00 zł 
12. ul. Miła - budowa drogi 1 052 290,42 zł 
13. ul. Młoda - budowa drogi 3 170 000,00 zł 
14. ul. Zamość - budowa drogi 111 000,00 zł 

15. ul. Hubalczyków - poprawa istniejącej nawierzchni drogi, 
budowa chodników, budowa oświetlenia 9 350 000,00 zł 

16. ul. Iglasta - budowa drogi, budowa oświetlenia 1 670 000,00 zł 

17. ul. Lubiczna - poprawa istniejącej nawierzchni drogi, budowa 
chodników, budowa oświetlenia 300 000,00 zł 

18. 
ul. Łódzka - montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. 
Łódzkiej z ul. Żelaznogórską, budowa chodników za ekranami 
akustycznymi, montaż ekranów akustycznych 

50 000,00 zł 

19. ul. Malików - montaż progów zwalniających, budowa 
chodnika pomiędzy ul. Malików a os. Ślichowice 50 000,00 zł 

20. ul. Naruszewicza - budowa końcowego odcinka drogi 1 500 000,00 zł 

21. 
ul. Kruszelnickiego - poprawa istniejącej nawierzchni drogi, 
montaż progów zwalniających, budowa oświetlenia na 
końcowym odcinku drogi 

300 000,00 zł 

22. ul. Kruszelnickiego - budowa łącznika pomiędzy ul. 
Kruszelnickiego a ul. Batalionów Chłopskich 2 600 000,00 zł 

23. 

ul. Piaseczny Dół - poprawa istniejącej nawierzchni drogi, 
montaż progów zwalniających (przy placu zabaw), budowa 
chodników, budowa kanalizacji deszczowej, budowa 
oświetlenia 

3 865 000,00 zł 



 

24. ul. Stawki - budowa drogi, budowa oświetlenia 1 770 000,00 zł 

25. ul. Zastawie - poprawa istniejącej nawierzchni drogi, budowa 
chodników 4 700 000,00 zł 

26. ul. Kruszelnickiego, ul. 1 Maja (do ul. Łódzkiej), ul. Iglasta - 
utrzymanie dróg (odśnieżanie i zamiatanie) - 

27. ul. Kaczowa - budowa drogi 5 367 500,00 zł 

28. 
ul. Łazy - poszerzenie i wzmocnienia istniejącej konstrukcji 
drogi, budowa chodników, budowa odwodnienia, budowa 
oświetlenia 

300 000,00 zł 

29. ul. Przęsłowa - poszerzenie i wzmocnienia istniejącej 
konstrukcji drogi, budowa odwodnienia, budowa oświetlenia 2 200 000,00 zł 

30. Niewachlów - przedłużenie obecnie istniejących ścieżek 
rowerowych w kierunku Niewachlowa - 

Suma 50 028 790,42 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. ul. Batalionów Chłopskich - budowa kanalizacji deszczowej na 
odcinku od ul. Transportowców do ul. 1 Maja 500 000,00 zł 

2. ul. Miedziana - budowa kanalizacji deszczowej - 
3. ul. Kruszelnickego - budowa gazociągu na całej ulicy - 

4. ul. Piekoszowska - budowa kanalizacji sanitarnej, końcówka 
ulicy 2 000 000,00 zł 

5. ul. Iglasta - budowa kanalizacji sanitarnej 434 000,00 zł 
6. ul. Piaseczny Dół - wymiana wodociągu 480 000,00 zł 
7. ul. Zielna - budowa kanalizacji sanitarnej - 
9. ul. 1 Maja - budowa kanalizacji sanitarnej 1 100 000,00 zł 

11. ul. Piaseczny Dół - wymiana wodociągu - 

12. ul. Piekoszowska - budowa gazociągu (końcówka ulicy), sieć 
internetowa (końcówka ulicy) - 

Suma 4 514 000,00 zł 

III INNE 

1. Pytanie o brak odbioru odpadów wielkogabarytowych i 
elektrośmieci  - 

2. Dotyczy Wytwórni Mas Bitumicznych przy ul. Piekoszowskiej - 

3. Dotyczy problemu dwóch drzew rosnących w chodniku ul. 
Batalionów Chłopskich - 

4. Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Piaseczny Dół 36 900,00 zł 
5. Budowa nowej szkoły dla Niewachlowa 55 000 000,00 zł 
6. Budowa boiska przy ul. Miedzianej i Kruszelnickiego 1 500 000,00 zł 
7. Budowa placu zabaw przy ul. Miedzianej i Kruszelnickiego 150 000,00 zł 
8. Wydłużenie linii komunikacyjnej 25 - 
9. Likwidacja linii nr 37 - 

10. Godziny kursowania autobusów - 
11. Bezpośrednie połączenia - 

12. Ułożenie kostki brukowej przy Przedszkolu Samorządowym nr 
2 przy ul. Sowiej 1b 140 000,00 zł 



 

13. Budowa sali gimnastycznej i boisk przy Szkole Podstawowej nr 
5 15 000 000,00 zł 

14. ul. Kruszelnickiego - obsługa komunikacyjna na całej długości 
ulicy - 

15. ul. Malików - zwiększenie liczby autobusów oraz zmiana ich 
godzin kursowania - 

16. MPZP „Niewachlów II” - realizacja drogi wyznaczonej w MPZP - 

17. 
MPZP „Niewachlów II” - zapis w planie miejscowym zmiana 1 
Niewachlów II, który nie dopuszcza realizacji usług 
publicznych (szkoła podstawowa) 

- 

18. Zagospodarowanie przestrzenne doliny Sufragańca (w 
kontekście strefy A KOChK) - 

19. Rozbudowa obecnej szkoły na os. Ślichowice / zmiana 
rejonizacji szkół - 

20. 
Problem odorów i odcieków wydobywających się ze 
składowiska odpadów biodegradowalnych przy ul. Stawki 
(RPZ) 

- 

21. ul. Iglasta - problem tożsamej nazwy dwóch równoległych ulic 
(obie nazywane jako Iglasta) - 

22. ul. Piaseczny Dół - zalewanie wodami opadowymi posesji - 
23. Maszt telekomunikacyjny na zachód od ul. Malików - 

24. Rekompensata za grunty wspólnoty leśnej byłej wsi 
Niewachlów - 

25. Zachwaszczenie przystanków - okolice Gruchawki - 

26. Występowanie dzikich zwierząt - okolice Gruchawki i 
Niewachlowa - 

27. Zakaz zabudowy w strefie A KOChK, przy rzece Sufraganiec - 
Suma 71 826 900,00 zł 

Koszty Programu „Peryferia” dla rejonów Niewachlów, Łazy, 
Gruchawka 126 369 690,42 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJONY ZAGÓRZA, DOMASZOWIC, NOWEGO FOLWARKU 

Lp. Postulaty mieszkańców Szacunkowe koszty zadania 
(łącznie) 

I DROGI 

1. ul. Barwinek - budowa drogi gminnej na odcinku od ul. 
Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej 2 500 000,00 zł 

2. ul. Domki - budowa drogi 

Szacunkowe koszty i termin 
realizacji zadania zawarte zostały w 
tabeli II. Wykaz zadań zgłoszonych  

przez mieszkańców z rejonów: 
Ostrogórki, Bukówki, Wietrzni, 

Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego  
w trakcie spotkania w dniu 5 

września 2019 r. 
3. ul. Cmentarna - montaż progów zwalniających - 

4. ul. Czachowskiego - budowa drogi (odcinek od ul. 
Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)  950 000,00 zł 

5. ul. Kocka - budowa drogi 

Szacunkowe koszty i termin 
realizacji zadania zawarte zostały w 
tabeli II. Wykaz zadań zgłoszonych  

przez mieszkańców z rejonów: 
Ostrogórki, Bukówki, Wietrzni, 

Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego  
w trakcie spotkania w dniu 5 

września 2019 r. 

6. ul. Monte Cassino - budowa drogi 

Szacunkowe koszty i termin 
realizacji zadania zawarte zostały w 
tabeli II. Wykaz zadań zgłoszonych  

przez mieszkańców z rejonów: 
Ostrogórki, Bukówki, Wietrzni, 

Podhala, Pod Telegrafem i Kleckiego  
w trakcie spotkania w dniu 5 

września 2019 r. 

7. Budowa drogi łączącej ul. Napękowską z ul. Wikaryjską 
w Kielcach 8 250 000,00 zł 

8. ul. Prosta - budowa drogi (odcinek od ul. Tarnowskiej do 
ul. Cedzyńskiej) - dokumentacja 500 000,00 zł 

9. ul. Prosta - budowa drogi (odcinek od ul. Zagórskiej do 
ul. Cedzyńskiej) 15 300 000,00 zł 

10. ul. Łopianowej - budowa drogi na odcinku od ul. Prostej 
w kierunku Ostrej Górki 625 000,00 zł 

11. 

ul. Sandomierska - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Sandomierskiej w Kielcach, projekt alternatywnego 
przebiegu, budowa chodnika wzdłuż ul. Sandomierskiej 
w Kielcach w rejonie RPZiUK 

230 000,00 zł 

12. ul. Skalista - budowa drogi na odcinku od ul. 
Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej 1 250 000,00 zł 

13. ul. Wydryńska - budowa drogi 4 065 000,00 zł 
 



 

14. ul. Zagórska - montaż progów zwalniających  - 
15. ul. Zielna - budowa nowego mostu na rzece Lubrzance 2 250 000,00 zł 

Suma 35 920 000,00 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. ul. Prochownia- budowa kanalizacji deszczowej - 
2. Dzielnica Zagórze - dokończenie budowy oświetlenia - 
3. ul. Zielna - budowa kanalizacji sanitarnej  780 000,00 zł 
4. ul. Prochownia - budowa kanalizacji sanitarnej  2 400 000,00 zł 
5. Gazyfikacja ul. Prochownia - 
6. Gazyfikacja ul. Wikaryjskiej - 
7. Skablowanie sieci nn ul. Sandomierskiej - 

Suma 3 180 000,00 zł 

III INNE 

1. Zmiana kursowania linii 10 i 106 - 

2. Przeniesienie przystanku przy ul. Cmentarnej w 
poprzednie miejsce - 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- 
wytyczenie drogi równoległej do ul. Zagórskiej - 

4. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- 
wytyczenie drogi łączącej ul. Napękowska z ul. 
Wikaryjską - równoległej do ul. Zagórskiej 

- 

5. Rejon Wietrzni i Ostrej Górki - montaż koszy na śmieci - 
6. ul.Sandomierska - wycinka drzew i zasadzenie krzewów - 
7. Określenie przebiegu wschodniej obwodnicy Kielc - 

8. 

Złożenie wniosku do Ministerstwa Sportu w celu 
rozbudowy stadionu międzyszkolnego przy ul. Prostej 
(związane z budową pętli i parkingu P&R przy ul. 
Cedzyńskiej) 

- 

9. ul. Cmentarna - przywrócenie znaków ograniczenia 
prędkości do 30 km/h - 

Suma - 
Koszty Programu „Peryferia” dla rejonów Zagórza, 

Domaszowic, Nowego Folwarku 39 100 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJONY WITOSA, SIEJE, PÓŁNOCNEJ, STAROGÓRSKIEJ, SZYBOWCOWEJ 
I OSIEDLA DĄBROWA 

Lp. Postulaty mieszkańców Szacunkowe koszty 
zadania (łącznie) 

I DROGI 

1. ul. Północna - modernizacja drogi, budowa drogi pomiędzy 
boiskiem sportowym a „nową drogą” 5 225 000,00 zł 

2. 
ul. Radomska - modernizacja drogi, zwłaszcza na odcinku 
pomiędzy salonami samochodowymi „Ford” i „Toyota”, 
połączenie ul. Radomskiej z ul. Sikorskiego, ok. 150 m drogi 

200 000,00 zł 

3. ul. Starogórska - modernizacja drogi, budowa chodników, 
budowa oświetlenia 2 930 000,00 zł 

4. ul. Szybowcowa - budowa odwodnienia, budowa chodnika 
pomiędzy szkołą a kościołem 1 405 000,00 zł 

Suma 9 760 000,00 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. Remontowana linia wysokiego napięcia na osiedlu Sieje powinna 
być prowadzona ziemią - 

2. Gazyfikacja ul. Starogórskiej, ul. Północnej i ul. Szybowcowej - 
3. Brak kładki nad rurą rozdzielającą osiedle Sieje od lasu - 

4. Sygnalizacja świetlna przy - budowanej ulicy „Nowowitosa” 
odcinającej mieszkańców ul. Starogórskiej od szkoły i kościoła - 

Suma - 

III INNE 
1. Pytanie o działalność firmy Eneris  

2. Budowa nowej szkoły na os. Dąbrowa II wraz z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą sportową 55 000 000,00 zł 

3. Termomodernizacja wraz z wymianą dachu budynku 
 Sp nr 4 1 750 000,00 zł 

4. Budowa placu zabaw na os. Dąbrowa II 150 000,00 zł 
5. Likwidacja linii 15  
6. Słabe skomunikowanie os. Dąbrowa i os. Na Stoku  
7. Rozbudowa obecnego budynku SP nr 4 w Dąbrowie 1 230 000,00 zł 
8. Niewłaściwe nazwy ulic: „Stare Sieje” i „Sieje” - 

9. Brak możliwości wyjazdu mieszkańców „rdzennych Siejów” na 
drogę asfaltową TBS-u - 

10. Brak dojścia z nowego osiedla (Stare Sieje) do lasu, droga została 
zagrodzona i nie ma dojścia do lasu - 

11. 
Brak możliwości dojścia i dojazdu do Ogródków Działkowych im. 
Dąbrówki. Brak informacji czy działkowcy dostaną jakiekolwiek 
pieniądze  

- 

12. 
W związku z budową nowej drogi - łącznika między ul. Witosa a 
Radomską - blisko ogrodzenia zaprojektowana została zatoka 
autobusowa - wprost naprzeciwko okien domu jednorodzinnego 

- 



 

13. Brak realizacji ustaleń obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - 

14. Brak informacji o opracowywanym planie zagospodarowania 
przestrzennego oprócz internetu - 

15. Plan zagospodarowania przestrzennego powinien również 
obejmować teren po wschodniej stronie ul. Radomskiej - 

16. 
Wprowadzić tereny budowlane po wschodniej stronie ul. 
Radomskiej - jako kontynuacja polityki przestrzennej gminy 
Masłów 

- 

Suma 58 130 000,00 zł 
Koszty Programu „Peryferia” dla rejonów Witosa, Sieje, Północnej, 

Starogórskiej, Szybowcowej i osiedla Dąbrowa  67 890 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM „PERYFERIA” 

REJON DYMINY 

Lp. Postulaty mieszkańców Szacunkowe koszty zadania 
(łącznie) 

I DROGI 

1. 

Budowa połączenia ul. Kalinowej z ul. Przyłogi, ok. 250 
m drogi, poszerzenie dojazdu do skrzyżowania z ul. 
Łanową poprzez likwidację ogrodzeń na działkach 
wykupionych przez miasto 

3 575 000,00 zł 

2. Budowa połączenia ul. Sukowskiej z ul. Klecką 3 940 000,00 zł 
3. ul. Krajobrazowa - budowa chodnika - 
4. ul. Leśniówka - budowa chodnika 400 000,00 zł 
5. ul. Łanowa - budowa poboczy i chodników 400 000,00 zł 

6. 

ul. Posłowicka - wyeliminowanie ruchu ciężkiego w 
celu poprawy bezpieczeństwa, 
ul. Posłowicka - wprowadzenie oznakowania linii 
ciągłej i przerywanej na jezdni w celu wprowadzenia 
zakazu wyprzedzania 

Szacunkowe koszty i termin zadania 
zawarte zostały w tabeli I. Wykaz 

zadań zgłoszonych przez  
mieszkańców z rejonu Posłowice w 

trakcie spotkania w dniu 16 lipca 
2019 r. 

7. Budowa połączenia ul. Kalinowej z ul. Przyłogi, ok. 250 
m drogi, ul. Przyłogi - budowa oświetlenia 200 000,00 zł 

8. 
ul. Skibowa - budowa nawierzchni asfaltowej, budowa 
chodników, budowa oświetlenia, budowa 
dodatkowego przystanku autobusowego 

1 040 000,00 zł 

9. ul. Sukowska - budowa brakującej części drogi, budowa 
kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia 17 540 000,00 zł 

10. Budowa ekranów akustycznych na odcinku od ul. do 
Modrzewia do ul. Skibowej 2 450 000,00 zł 

11. ul. Weterynaryjna - budowa drogi 4 050 000,00 zł 

12. 

Budowa dróg lokalnych (11KDD, 23KDL) zgodnie z 
obowiązującym planem zagospodarowania 
przestrzennego na terenach zielonych między ul. 
Kalinową a ul. Sukowską 

9 510 000,00 zł 

Suma 43 105 000,00 zł 

II  INFRASTRUKTURA 

1. ul. Nastole - budowa kanalizacji deszczowej 

Szacunkowe koszty i termin zadania 
zawarte zostały w tabeli I. Wykaz 

zadań zgłoszonych przez  
mieszkańców z rejonu Posłowice w 

trakcie spotkania w dniu 16 lipca 
2019 r. 

Suma - 

III INNE 

1. ul. Łanowa - budowa miejsca rekreacyjnego: placu 
zabaw dla dzieci lub siłowni dla dorosłych 150 000,00 zł 

2. Budowa miejsca rekreacyjnego: placu zabaw dla dzieci 
lub siłowni dla dorosłych przy ul. Sukowskiej 150 000,00 zł 



 

3. Utworzenie placówki przedszkolnej na terenie 
działającej Szkoły Podstawowej przy ul. Ściegiennego 2 400 000,00 zł 

4. Prośba o realizację linii autobusowej na ul. Nastole - 

5. Prośba o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 
autobusowej nr 2 i 30 - 

6. Prośba o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 
autobusowej nr 45 - 

7. Prośba o punktualność kursowania linii autobusowej nr 
45 - 

8. Prośba o nie likwidowanie linii autobusowej nr 40 - 

9. Prośba o budowę dodatkowego przystanku 
autobusowego na ul. Skibowej - 

10. Prośba o realizację połączenia autobusowego po 
wybudowaniu połączenia ul. Skibowej i ul. Kleckiej - 

11. 
Prośba o realizację rozwiązań zawartych w mpzp 
terenu „KIELCE POŁUDNIE - DYMINY: OBSZAR 1 - 
Łanowa OBSZAR 2 - SUKOWSKA” 

- 

12. Prośba o uwolnienie terenów rolnych i przekształcenie 
ich na tereny budowlane - 

13. 
Wyznaczenie drugiej linii zabudowy z tyłu ul. 
Posłowickiej i ul. Leśniówka w kierunku północnym i 
budowa drogi równoległej do w/w ulic 

- 

14. Budowa gazociągu - 
15. Dofinansowanie do pieców kopciuchów - 

16. Zakładanie inicjatyw lokalnych na rzecz budowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji - 

17. Utworzenie oddziału pocztowego - 
18. Utworzenie apteki lub punktu aptecznego - 

19. Poprawa ciśnienia wody w wodociągu w ul. Łanowej i 
ul. Weterynaryjnej - 

Suma 2 700 000,00 zł 

Koszty programu „Peryferia” dla rejonu Dyminy 45 805 000,00 zł 
 

 

 

SZACUNKOWE KOSZTY PROGRAMU 
„PERYFERIA” 

385 023 429,42 zł 

 

 

Wszystkie protokoły z odbytych spotkań z mieszkańcami Kielc są dostępne  
na stronie internetowej www.um.kielce.pl/program-peryferia 


