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Kielce, đnia 17 .03.2020r.

N2.9022.5.17.2020

Prerydent Miasta Kielce
25-303 Kĺelce, Rvnek 1

odpowiadaj ąc na pismo z ďĺia Ż0.02.2O2Ot. znak: GKŚ-IV.62 t.I.20I9 (data wpływu
Ż4.02.2020r.), dotyczące uzgodnienia zakľesu i stopnia szczegółowości infoľmacji
wymaganych w pľognozie ođdziaływania na środowisko projektu pn.: ,,Progľam ochľony
środowiska przeđ hałasem dla miasta Kielce naIata2020-2024"

Śwĺętokľryskĺ Państwowy Wojewódzki Inspektoľ Sanitaľny

po zapozrIaniu się z infotmacjami na temat zadaí pľzewiđzianych w przedmiotowym
dokumencie -

uzgadnia zakľes i stopień szczegĺíłowoścĺ informacjĺ zawartych w pľognozie
oddzia}ywania na śľodowisko dla

,,Pľogľam ochrony śľodowiska przed hałasem dla miasta Kielce na lata 2020-2024"
Przedmiotowa progno za winna spełniaó wymogi określone w aľt. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1

i 2 ustawy zdniaO3.10.2008r. o udostępnianiu infoľmacji o środowisku i jego ochľonie, uđzialę
społeczeństwa w ochĺonię środowiska otaz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
j ednolity Dz. U . z 2020r., poz. 283 ; z pőżn. zm.).

W celu ograniczenia ľównowďŻnego poziomu dźwięku do waľtości nieprzekraczających
poziomów dopuszczalnych okľeŚlonych w przepisach na obszarze całego miasta
Zapľoponowano odpowieđnie działania naprawcze. W ramach opracowywania niniejszego
programu przeanalizowano wyniki modelowania klimatu akustycznego przedstawione
w opracowanej mapie akustycznej orazzaproponowano działania' których realizacjapowinna
dopľowadzić do popľawy stanu akustycznego w Kielcach. Podzielono je na następujące gľupy:

1. Działania kľótkoterminowe, stanowiące podstawowy zakľes niniejszego,,Pľogľamu
ochľony środowiska przed hałasem na lata 20Ż0-20Ż4''; w tej grupie znalazły się
działania,które będą realizowane w okľesie obowiązywaniaptzedmiotowego pľogramu
na terenach najbarđziej naruŻonych na hałas (teľeny o najwyŻszej wartości wskaŹnika
M)

2. Działania średnioteľminowe, których realĺzacja przewidywana jest w okľesie
wykonywania kolejnego pľogľamu ochľony śľodowiska przed hałasem, tj. w latach
20252029 (tereny o średniej wartośi wskaŹnika M)
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3. Działania długoterminowe, których rea|izacja pľzewidywana jest w okĺesie
wykonywania następnych programów ochľony środowiskaprzed hałasem, tj. po roku
Ż029 (tereny o niskiej waľtość wskaŹnika M)

4. DziaŁania związanę z edukacją woŁeczną, które powinny byó pľowadzone w sposób
ciągły, zarőwno w zakĺesie đziú'an długoteľminowych, średnioterminowych
i kľótkotęrminowych.

Propozycja działaí krótkoteľminowych niezbędnych do polepszenia stanu
akustycznego śľodowiska na tęrenię miasta Kielce powinna obejmowaó przeďe wszystkim
ogľaniczenleIiczby i zasięgu uciążliwości akustycznych dla terenów najbarđziej naraŻonychna
ođďziaływanie hałasu - reaIizacja wysokiego pľiorytetu wg wskaŹnika M charakteryzującego
wielkośó pľzel<toczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na danym
teľenie:

pľzebudowa ul. Jesionowej w ramach budowy drogi ekspľesowej S74;

nawierzchni, zastosowanie środków trwałego uspokoj enia ruchu;

zastosowanie nawieľzchni o obniżonej hďaśliwości ;

ekspresową s74 _ pľzebudowa ul. Łódzkiej w ramach budowy drogi ekspresowej S74.

W ramach działań średnioteľminowej okľeślono przedsięwzięcia mające na celu
poprawę klimatu akustycznego w mieście, których realizacja miałaby się odbywai
w perspektywie czasowej do 10 lat, czyli głównie w okľesie, kiedy realizowany będzie kolejny
progľam ochľony środowiska przed hałasem. Główne kierunki naleŻące do grupy đziałaĺ
śľedniookľesowych to:

finansowej";

taboru autobusowego;

zabudowy;

uspokojonego), prędkości (szczególnie w porzę nocy)' tonaŻu.
Przedsięwzięcia realizowane w ľamach strate gii średnioterminowej :

w ľamach budowy dľogi ekspresowej S74;

nawięrzchni, kooľdynacj a sygnalizacj i świetlnej ;

wymiana nawierzchni, zastosowanie śľodków trwałego uspokoj enia ľuchu;

nawierzchni, koordynacj a sygnalizacj i świetlnej ;

drogi wojewódzkiej nr 764 na odcinku od ul. Tarnowskiej do Ronda Czwartakőw;
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pľZebudowa ul. Jesionowej w ramach budowy drogi ekspresowej S74;

Poniatowskiego - wymiana nawierzchni, kooľdynacj a sygĺalizacji świetlnej.

Jako przyl<łady długoteľminowych ďziaŁaŕL napra'wczych, w ramach projektów
wybľanych z 

',Wieloletniej 
pľognozy Íinansowej dla miasta Kielce'', możnawymienić:

ľozbudowę ciągu ulicZagnanskiej i Witosa oľaz budowę nowego połączeniaul. Witosa
z ul. Radomską wraz zrozblďowąDw 745 w ciągu ul. Szybowcowej;

sL<rzyŻowanía z uI. Fabryczną, etap II od skłzyŻowania z ul. Pańską do
ul. Kľakowskiej);

z budową ul. Dąbka;

al. Popiełuszki zplanowanym Świętokĺzyskim Kampusem Laboratoľyjnym Głównego
Urzędu Miaľ;

z r o zbudow ą ul. Po dklas ztomej ;

Hospicjum im. św' Matki Teresy z Kalkuty od ul. Mieszka I;

z ul. Tarnowską;
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Edukacja społeczna możebyć realizowana min. popÍzez prowadzenie systematycznych
i skooľdynowanych đziałan skieľowanych przede wszystkim do kierowców, korzystających
z indywidualnych śľodków transpoľtu może w realiach niniejszego programu przynieść,batdzo
wymierny ęfekt. W ramach edukacji społecznej należy zvĺrőcić szczegőInąuwagę na:

włączenia jej do systemu komunikacji miejskiej ;

hałasem _ strefowanie funkcji zabudowy;

W ocenie Świętokĺzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoľa Sanitaľnego,
prognoza odđziaływarlia na śľodowisko dla pľzedmiotowego projektu opľacowana zgodnie
z art. 5l ust. 2 oraz art.52 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dnia 03.10.2008r.będzie vĺystarczająca dla
oceny przewiđywalnego wpływu realizacji ustalęń tego dokumentu na stan środowiska oraz
stan sanitarny miasta Kielce.

-W związku z pov,ryŻszym Swiętokľzyski Państwowy \ilojewódzki Inspektor
Sanĺtaľny zajý stanowisko jak na wstępie.
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