


Nľ
działki

Podstawa formalno-pľawna Wyszczególnienie

llzenisu
art..7 .1.1.

ogólny zakres
obowiązywania

UWAGI

Ustawa Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U.2016 poz 290 z
póŹn' zmianami)

Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenie Ministra
lnfrastruktury w sprawie warunkiw
technicznych, jakim powinny

odpowiadai budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 20'15 poz. 1422)

s 12 odległości budynkÓw

od granicy działki
Nie występuje
oddziaływanie

237 t1,

236t21
s 13 odległości budynkÓw

ze względu na
przesłanianie

Występuje
oddziaływanie'
jednakże zapewniono
odpowiednie odległości
zgodnie z warunkami
technicznymi , jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich

usytuowanie (Dz.U,
2015 poz.1422

s 1e odległoŚci miejsc
postojowych od
granicy działki, od

okien pomieszczeń
przeznaczonych na

stały pobyt ludzi w
budynku
mieszkalnym ,

budynku zamieszkania
zbiorowego, placu

zabaw

Nie występuje
oddziaływanie

s20 odległoŚci miejsc
postojowych dla osób
niepełnosprawnych od

okien budynku
mieszkalnego
wielorodzinnego i

zamieszkania

:!i9|9ľ999
odległość miejsc na
pojemniki i kontenery
na odpady stałe od

okien i drzwi do
budynkÓw z
pomieszczeniami
przeznaczonymi na
pobyt ludzi, od granicy
dzialki

Nie występuje
oddziaływanie

s23 Nie występuje
oddziaływanie

s31 odleglośĆ studni do
granicy działki, do osi
rowu przydrożnego,

do budynkÓw
inwentarskich, do
najbliższego przewodu

rozsączającego
kanalizacji

Nie występuje
oddziaływanie
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indywidualnej, do
nieutwardzonych
wybiegów dlazwierząt
hodowlanych

s36 odległoścĺ zbiorników
bezodpływowych na
nieczystości ciekłe od
okien i drzwi
zewnęhznych do
pomieszczeń
przeznaczonych na
pobyt ludzi, od granicy
dzialki, od ciągu
pieszego

Nie występuje
oddziaływanĺe

s40 odległoŚc placów
zabaw od linii
rozgraniczających
ulicę, od okien
pomieszczeń
przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz od
miejsc gromadzenia
odpadow

Nie występuje
oddzialywanie

237 t1,

236t21
s60 Nasłonecznienie Występuje

oddziaływanie,
jednakże zapewniono
odpowĺednie odległoŚci
zgodnie z warunkami
technicznymi , jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich
usytuowanĺe (Dz.U.
2015 poz.1422

s 179 odległość zbiorników
zgazem od budynków
mieszkalnych,
budynków
zamieszkania
zbiorowego oraz
budynków
użyteczności
publicznej, między
zbiornikami

Nie występuje
oddziaływanie

s 271,272,273 odĺegłości związane z
bezpieczeństwem
pożarowym

Nie występuje
oddziaływanie

Rozpoządzenia Ministra R|GZ z
)nia7 pażdziernika 1997 r. W

sprawie warunkow technicznych,
akim powinny odpowiadai
)udowĺe rolnicze i ich
rsytuowanie (Dz.U. 201 4 poz. 81

6-'ĺ0a

41-43

odległości budowli
rolniczych

odległoŚci od maszyn
i urządzeń do

Nie występuje
oddziaływanie

Ńil';ięŃj.
oddziaływanie
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otrzymywania biogazu
rolniczego

Ustawa o drogach publicznych
(Dz. U. 2015.460)

Art. 35, 38, 39, 43 odległości obiektów
budowlanych od
krawędzi jezdni

Nie występuje
oddziaływanie

Ustawa o transporcie kolejowym
(Dz.U.22015 po2.1297)

Art.53 odległoŚci obiektÓw

budowlanych w
sąsiedztwie linii

kolejowych

Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenie Ministra
Gospodarki komunalnej z dnia 25

sieľpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji
cmentarzy (Dz.U. 1959 nr 52poz,
315 )

s3 odległoŚci od

cmentarzy
Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenĺe Ministra
Środowiska z dnia 30 paŻdziernika

2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól

elektromagnetycznych w Środowisku
oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomow (Dz, U.

2003.1 92.1 883),

załącznik nr 1 Dopuszczalne
poziomy pÓl

elekhomagnetycznych

Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenie MŚ z dnia 14

czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hałasu
w Środowisku (Dz' U . 2014 '112),

załącznik Dopuszczalne
poziomy hałasu w
środowisku

Nie występuje
oddziaływanie

Ustawa zdnia2T kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony Środowiska (Dz. U'
Nr 62, poz. 627 zpoŻn' zm')

Art. 135, 235 Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9
listopada 20'ĺ0 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddiaływać na środowisko (Dz' U ' Z
201 0 r. Nr 213,poz. 1397 z pőŻn 

'

zm.)

s2i3 Nie występuje
oddziaływanie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U, Z 2013 r., poz.
21)

Art.96.12 Minimalna odległośĆ
od ujęcia wody , domu
mieszkalnego lub

zakładu produkcji
żywności do miejsca
stosowania
komunalnych osadów
ściekowych

Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 ĺipca 2006 r w
sprawie warunków, jakie naleŹy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków
do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz.U.Z
2006 r. Nr 137,po2.984)

Załączniknr 8 odległości obiektow
przeznaczonych na
pobyt ludzi od

urządzeń iinstalacji
związanych z
przygotowywanĺem i

magazynowaniem
Ścieków używanych
jako nawóz w

rolnictwie

Nie występuje
oddziaływanie
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Ustawa z dnia 18 lipca 200'ĺ r.
Prawo wodne (Dz. U.22015 r,, poz.

46e)

ArÍ' 27 odĺegłość ogrodzeń
od powierzchniowych
wod publicznych

Nie występuje
oddziaływanie

Art. 88n odległoŚci obiektow
budowlanych od
wałów
przeciwpowodziowych,

Nie występuje
oddziaływanie

Art.107 odleglość obiektów
budowlanych od

urządzeń
pomiarowych na
obszarach stref
ochronnych

Nĺe występuje
oddziaływanie

Ustawa zdnia23lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U, Z 2014 r., poz
1446\

Art. 17 i 18 Ograniczenie
dotyczące zabudowy
w otoczeniu zabytkow

Nie występuje
oddziaływanie

Rozporządzenie Ministra
l nfrastru ktuľy z dnia 25 czerwca
2003 r. w sprawie warunków, jakie
powinny spełniać obiekty budowlane
oraz naturalne w otoczeniu lotniska
(Dz.U, 2003 nr 130 poz. 1 192)

Załącznik nr 2, 3, 6, 9,

10,11,13,15,
Ograniczenia
dotyczące zabudowy
w otoczeniu lotnisk

Nie występuje
oddzialywanie

obszar oddziaływania inwestycji oznaczono na załączniku nr 1 liczbami:
1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 1 0, 1 1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,17,1 9,19,20 - 1

Ad. A't. 7'ust 7.pkt 2. określenie planowanej minimalneji maksymalnej powierzchni
uŻýkowej mieszkań'
Planowana minimalna powieľzchnia użytkowa mieszkań - 6 000 mz
Planowana maksymalna powĺezchnia użytkowa mieszkań _ 8498,2l mz
P|anowana minimalna powieruchnia użytkowa lokali usługowych - 100,00 mz
Planowana maksyma|na powiezchnia użytkowa lokali usługowych - 454,02mz
Łącznie minimalna powie.zchnia użytkowa mieszkań i usług - 6100,00 mz
Łącznie maksymalna powie]zchnia użytkowa mieszkań ĺ usług - 8952,23 mz

Ad. Aľt. 7.ust 7'pkt 3' określenie planowanejminimalnej imaksymalnejliczby mieszkan'
Minimalna Iiczba mieszkań (planowana)
Maksymalna liczba mieszkań (planowana)

- 120
. 183

Ad. A't. 7.ust 7.pkt 4, określenie zakresu inwestycjipzeznaczonego na działalność
handlową i usługową'
W budynku pzewiduje się wyodrębnienie części usługowej z możliwością usług handlu.
Us$uowanie |okali usługowych według załącznika nľ 3, na poziomie parteľu.
Powiezchnia lokali usługowych nie pzekroczy 20 % powiezchnĺ użytkowej całej inwestycji,
zgodnie z Art.ust'7,pkt 2' powieachnia lokali usługowych wynosić będzie między 100,00 m2, a
454,02rn2

Ad. A't. 7.ust 7.pkt 5. określenie zmian w dotychczasovĺym sposobie zagospodarowania i
uzbrojeniu terenu.
Planowany sposob zagospodarowania terenu w sposób gľaficzny pzedstawiono na załącznik nľ
2. obecnie teren pzedsięwzięcia jest wykozystywany przez pĺzedsiębioľstwo usługowe.
Znajdują się na nim 4 obiekty budow|ane, tj. 2 budynki magazynowe, 1 budynek handlowo.
usługowy oraz 1 wiata pďniąca funkcję magazynu' Pozostałą część terenu inwestycyjnego
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stanowi teľen utwardzony tj' paľkĺngi, chodniki, place. Na działce nie znajdują się gatunki

chronionych drzew. Szczegółowy wykaz dzew i kaewów znajdujących się na terenie inwestycji
znajduje się w załączniku nľ 18. decyzji zezwalającej na usunięcie daew. Pod ziemią terenu
inwestycji znajdują się instalacje infrastruktury technicznej' W związku z ľealizacją
przed miotowej i nwestycji ww. zabu dowa, tereny utwardzon e i i nstalacje i nf rastru ktu ry
technicznej przeznaczone są do rozbiórki oraz przelożenia (pzełożenia: sieć wodociągowa oraz
c.o.). Na uwolnionym od zabudowy terenie powstanie nowa zabudowa zgodnie z koncepcją
u rban istyczno-aľchitekton iczną stanowiącą 3 część wn iosku.

Ad. Art. 7'ust. 7'pkt 6' Analiza powiązania inwesýcji mieszkaniowejz uzbrojeniem terenu.

W sąsiedztwie terenów inwestycji, na jej terenie oraz W pasach drogowych
przebiegają sieci infrastruktury technicznej niezbędne do zasilenia
pľojektowanej inwestycji'
lnwestycja zostanie podłączona do miejskich sieci infrastruktur z ul. Zbożowej:
. dostęp do sieci wodociągowej 150 mm z rur żeliwnych w ul. Zbożowej - popzez projektowane

przyłącze wody według pisma TT/2020l1903 TT-I/AMG z 22.09.2020 (sprostowanie TTĺ2021l0485
TT/SW zdn'02'03.2021r.) Siei wodociągowa zapewnia dostęp do wody do zewnętznego gaszenia

pożaru.
. dostęp do sieci kanalizacyjn ej a 0,2m poprzez projektowaną siei kanalizacji sanitarnej w ulicy

ZboŻowejdo kanału sanitarnego o 0,5m zlokalizowanego w ul. Domaszowskiej,

na podstawie porozumienia pomiędzy GminąKielce, a inwestorem zawańym w dniu 24,10'2022r.'

zawańym na mocy uchwały Rady Miasta Kielce z dnia 15 wzeŚnia 2022r' nr.LXVĺ1321ĺ2022 w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie przezPrezydenta Miasta Kielce porozumienia okľeślającego sposób

realizacji inwestycji towazyszącej.

Wniosek nie obeimuje realizaciiWw inwestvcjitowazvszacei- sieć kanalizacii realizowana bedzie

odrębnvm trvbem na zasadach oqilnvch'

Zgodnie zat''22 ust. 2 Ustawy z dnia 5lipca 2018 roku o ułatwieniach w pzygotowaniu irealizacji
inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towaayszących, zawarcie Ww porozumienia stanowi
podstawę do uznania, że wymogi dotyczące standardÓw lokalizacji i realizacji okreŚlone w/w ustawą
zostały spełnione w zakresie wynikającym z tego porozumienia'

-dostęp do sieci eneľgetyczn ej. pzyłącze energii elektrycznej do projektowanego budynku wg

umowy nr 21Ą2ĺ|JPl06014 z PGE Dystrybucja S.A' zdn.27 .09'2021r' Zgodnie z warunkami

pzyłączenianr 21ĄZMP106014 nowo projektowana stacja transformatorowa realizowana będzie pzez
zakład energetyczny w odrębnych postępowaniach administracyjnych.

- sieć ciepłownicza zlokalizowana w ul' Zbożowej z niej wykonane będzie przyłącze wg zapewnienia

ZEC'640 17 21 2022 wy dane pzez Kielecką Spółdziel n ię M ieszkan iową'
. dostęp do sieci kanalizacji deszczowej_ według warunkiw wydanych pnezllAZD w Kielcach znak:

WT.RlK.613.1'82'2021.EM z dn. 8.11.2021r. do istniejącej na działce sieci kanalizacji deszczowej.

Ad, Art. 7.ust 7.pkt 7 ' Charakterysýka ĺnwesýcji mieszkaniowej, obejmująca określenie:

Ad.7a) zapotzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania
ścĺekow, a także innych potrzeb w zakresie uzbrojenia terenu, niezbędnej liczby miejsc postojowych, jak

row n ież sposobu zag osp od arowyw an i a od p ad ow,

Przewidywane zapotzebowanie lnwestycji na media, okľeślone zgodnie z
waľu n kam i pzyłączen iowym i wydanym i pľzez stosownych Zanądców :

- zapotaebowanie na wodę - 49 ms/dobę
- Ścieki socjalno-bytowe - 49 m3/dobę

- zapotzebowanie na energię elektryczną- 543,90 kW
- zapotzebowanie na energię cieplną 630 kW
- kanalizacja deszczowa _ 6 mg/dobę _ średnio
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llość odpadow bytowych:
Liczba mieszkań - 183

Szacowana liczba mieszkańców _ 304 osÓb
Pzyjmuje się, że jeden mieszkaniec Miasta Kielce W skali 2 tygodni wytwarza 120litrÓw
niesegregowanych odpadów komunalnych.
1os-2tyg-1201
1os-1tydz,-601
Pzyjmuje się częstotliwoŚÓ usuwania odpadiw komunalnych nie zadziej niż3 razy w tygodniu'
601 / 3 odbior = 201 / odbiir
458 x 20 = 6080 I

odpady wytwozone w trakcie funkcjonowania inwestycji będą gľomadzone w szczelnych
pojemnikach i wywożone na wysypisko zgodnie z warunkami obowiązującymi w zakresie
gospodarkĺ odpadów Gminy Kielce, na podstawie stosownej umowy'

odnośnie miejsc postojowych wg załącznika nľ 3 zaplanowano:
- 7 stanowisk postojowych dla części usługowej (wskaŹnik 1 miejsce postojowe na 100 mz powiezchni
użytkowej lokali usługowych pzy 7' lokalach usługowych o powiezchni 454,02 mz zgodnie z Uchwałą
nr LVll/1 12812022zdnia 17 lutego 2022r. W sprawie okreŚlenia lokalnych standardow urbanistycznych
na terenie miasta Kielce)
- 202 stanowiska dla częŚci mieszkalnej (wskażnik 'l ,1 miejsce postojowe/ 1 lokal mieszkalny; ilośi
lokalimieszkalnych 183 zgodnie z Uchwałąnr Lvllĺ1128l2022zdnia '17lutego 2022r'W sprawie
okreŚlenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce)
w tym:
-12 stanowisk dla samochodiw osÓb ze szczególnymipotrzebami
dodatkowo
- 3 stanowiska dla osob pzebywających czasowo.
Łączna iloŚi miejsc postojowych 213
W tym:
- 183 w garażach
- 30 naziemne

Liczba miejsc parkingowych dĺa rowerów - 101 dla mieszkań (wskaŹnik min.50% miejsc dla
samochodÓw spełniony) i 14 dla lokali usługowych (wskaŹnik 2 miejsca na każde 100mz powierzchni
użytkowej przy 7' lokalach usługowych) - ogiłem 115 miejsc parkingowych dla rowerÓw znajdujących
się w garażu podziemnym i na terenie inwestycji zgodnie z Uchwałą nr Lvlll112812022 z dnia 17 lutego
2022r'W sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Kielce. Miejsca
postojowe w garażu realizowane będączęściowo z wykozystaniem zautomatyzowanych systemów
spiętzonego parkowania umożliwiających parkowanie w sposib niezależny.

Ścieki bytowe oraz podczyszczone w separatoze ściekĺ zgaraŻu,odprowadzane będądo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Zbożowej.

Wody opadowe i roztopowe z dachu, tarasu oraz terenÓw utwardzonych nad garażami będą
odprowadzane zgodnie z warunkami technicznymi nr WT.RlK.61 3.1.82.2021.EM wydanych pzez
Miejski Zaząd DrÓg' Wody opadowe zostanązagospodarowane poprzez naturalnąinfiltracje
powiezchni biologicznie czynnej, ew. nadmiar wid opadowych zostanie odprowadzony do kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie inwestycji- zgodnie z warunkami technicznymi.

Ad,7b) planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i
zagospodarowania terenu, W tym przeznaczenia projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione
w formie opisowej i graficznej,

Planowany sposób zagospodarowanĺa teľenu pokazano w skali 1:1000 na załączniku nľ 2 oraz w
skali 1:500 w części lll wniosku - koncepcja urbanistyczno-architektoniczna na rysunku
zagospodarowan ie teľenu.
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Dostęp do drogi publĺcznejzapewnia się z ulicy ZbożowĄ zgodnie z pismem MZD z dnia
15.09.2022 znak: WD.RDo.426.139.2022.MoK' Szerokośó ulicy jest większa niż 6m zgodnie z
załącznikiem nľ 2
Planowana inwestycja mieszkaniowa zakłada ľealizację dwusegmentowego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego' w jednym segmencie na poziomie parteru pzewiduje się
wyodľębnienie części usługowej w tym usługi handlu.
W kondygnacji podziemnej pod dwoma segmentami budynku p|anowany jest gaľaż na
samochody osobowe, schowki roweľowe' komórki lokatorskĺe, pomieszczenia techniczne.
Planowane zagospodarowania teľenu zakłada usytuowanie budynku na działce inwestycyjnej w
nawiązaniu do optymalnego wykozystania terenu w nawiązaniu do waľunków teľenowych i

sąsĺedniejzabudowy. Zaplanowano uządzenie dróg wewnętznych dojazdowych do garażu
podziemnego i miejsc postojowych zewnętrznych. Drogi wewnętľzne będą bezpośrednio
połączone zjazdami z drogą publiczną tj. u!icą Zbożową. Pľojektowane są dojścia piesze do
wejść głÓwnych do poszczególnych segmentów.
Na terenie inwestycji i na stropodachu garażu podziemnego projektuje się elementy małej
architektury, upoządkowanejzieleniw postacitrawników, krzewów idzew ozdobnych oraz
oświetlenie całego teľenu. Mając na celu stworzenie uządzonej pzestrzeni rekreacyjno -
wypoczynkowej dla mieszkańców budynku. Do budynku będzie zapewniony dostęp dla osób
niepełnosprawnych.
Podstawowe pľzeznaczenie budynku to samodzielne lokaIe mieszkalne.
Poszczególn e fu n kcje rozmieszczon o w sposób n astępujący :

- Na poziomie ,,-1'' będzĺe znajdował się garaż oraz pomieszczenia
techniczne i komórki lokatorskie.
. W jednym segmencie na poziomie ,,0'' będą znajdowaó się lokale usługowo-handlowe i

mieszkania , w drugim segmencie tylko mieszkania .

. Kolejne wyższe kondygnacje nadziemne pÍzeznaczono wyłącznie na lokale mieszkalne.
Budynki pzykryte będą dachamĺ płaskĺmi z wiezchnia warstwą biologicznĺe czynną. Budynek
będzie charakteryzował się architekturą o wysokich walorach estetycznych. Kolorystyka będzie
nawiązywać do tzw. ,,koloľów ziemi''. Zagospodarowanie terenu oraz charakterystyka zabudowy
będzie wpisywała się w otaczającą ją kontekst urbanistyczny i pzestzeń tej części miasta.

Ad.7c) charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych
ch arakteryzujących jej wpýw n a środowisko;
. Gaĺażwbudowany w kondygnację podziemną' Powieachnia parkingu podziemnego ok. 3400
62
- powierzchnia zabudowy naziemnych miejsc postojowych wrazz dľogami dojazdowymi 0'1 ha
- powieľzchnĺa zabudowy budynków (planowana)- od 1í00 m2 do 1600 m2

- powiezchnia terenu podlegająca przekształceniu (należy rozumieć przez to powienchnię
terenu zajętą paez obiekty budowlane oraz pozostałą powieachnię pľzeznaczoną do
przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu ľealizacji pzedsięwzięcia)- 0'4987 ha
- powiezchnia biologicznie czynna (min.25% )- ok. 1250 mz
. wysokość każdego z segmentów od 26 do 28,5 m
- geometria dachu - płaski

'kąt nachylenia połaci dachu od 0 do 10 [stopni]
- kubatura - 52 600 m3

Przewidziane do realizacjĺw ramach ww, przedsięwzięcia garaże podziemne oľaz miejsca
postojowe na teľenie inwestycji nie przekraczają 0,5 ha powiezchni użýkowej (wynoszą ok. 0,44
ha). Zatem na podstawie rozporządzenia Rady Ministľów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
ľodzajów paedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, (Dz. U.z2019,
poz.1839) zgodnie z $3 ust, 1 pkt. 58 lit. b) w/w ĺozporządzenia przedsięwzięcie nie kwalifikuje się
do mogących potencjalnie znacząco oddzĺaływac na środowisko.
llośc śmieci pzewidywanych do emisji pzez inwestycję wynosi 6080 litrów tygodniowo.

Ad,8.) wskazanie nieruchomości, według katastru nieruchomości oraz księgiwieczystej, jeŻeli

została załoŻona, na ktoĺych mająbyc zlokalizowane obiekty objęte inwestycjąmieszkaniową'
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Nĺeruchomośc, na której ma zostać zlokalizowany obĺekt objęty inwestycją mieszkaniową w katastae
nieruchomościjest określony jako działka nr ewid. 23719 obręb 001í przy ul. Zbożowej w Kielcach.

Dla dz. nr 23719 obręb 001í księga wieczysta nr Kl1U0009679612
Ad'9.| Wskazanie nieľuchomościwedług katastru nieruchomościoraz księgiwieczystej, w

stosunku do ktilych decyzja o pozwoleniu na budowę inwesýcji mieszkaniowej ma vwołać skutek, o
ktorym mowa w 35 ust. 1.

Pzedstawiona inwestycja, dla której zostanie wydane pozwoleníe na budowę inwestycji
mieszkaniowej nie wywoła skutku, o którym mowa W aľt' 35 ust. 'l' ustawy

Ad.10.) Wskazanie nĺeruchomości, o ktorych mowa W ań. 38 ust. 1' według katastru
nieruchomości oraz księgi wieczystej, jeżeli zostďa założona'
Wnioskowana lnwestycja mieszkaniowa której dotyczy wniosek Wymaga zajęcia terenów
wyszczególnionych w art. 38 ust' 1 na działkach o nr:

dz' nrew.265/4 obręb 0011 księgawieczysta nľ K!íLl0010137815
dz. nľ ew. 251130 obręb 0011 księgiwieczyste nľ KlíL/0009554210,Kl1u00077686/9,

Klí U00045433/8' K|1 U00069487/5' HlP1177,sW'lV'.60/266/67
dz. nľ ew. 251131 obręb 0011 brak księgi wieczystej
dz. nľ ew. 251123 obręb 001í księgiwieczyste nr KlíU0009554210'Kl1u00077686/9,

Kt I U00045433/8, KI 1 U00069487/5, Htp I 177, SW. tV..60/266/67
dz. nr ew.251/2 obręb 0011 księga wieczysta nr KlíL/0015í566/5
dz' nr ew' 251132 obręb 0011 brak księgi wieczystej
dz' nr ew. 251113 obręb 00í í księga wieczysta nr Kl1 U00071173l8
dz. nľ ew. 251114 obręb 0011 księga wieczysta nr Kl1U0007117211
dz' nr ew. 251115 obľęb 001 1 księga wieczysta nľ Klí L/0007í 0í 5/3

dz' nr ew.251133 obręb 0011 brak księgiwieczystej
dz. nr ew, 237111 obręb 001'| księga wieczysta nr Kl1U00066701l1
dz. nr ew. 23711 obręb 0011 księga wieczysta nr Kl1U00096596/0
dz. nr ew. 236121obręb 0011 księga wieczysta nr Kl1U0017987710
dz, nr ew' 237/7 obręb 0011 księga wieczysta nr Kl1L/0014299719

w zakresie pzeprowadzen ia pľzyłączy, sieci i nfrastľu ktu ry tech n icznej or az ť1azdőw.
Ad'11.) Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwesýcja nie uwzględnia ustaleń

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na
terenie, do ktorego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestzennego.
Dla terenu planowanej inwestycji nie ma ustalonego miejscowego planu
zagospodarowania pľzestľzennego w związkuz czym nie zachodzi pzypadek nieuwzględnienia
jego postanowień

Ad'12') Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest spneczna ze studium uwarunkowań i
kierunkow zagospodarowania przestnennego gminy, z wyłączeniem terenów, o ktÓrych mowa w art' 5
ust' 4, oraz nie jest sprzeczna z uchwałąo ufuvorzeniu parku.

Planowana inwestycja nie jest sprueczna ze studium uwarunkowań i kierunkami
zagospodaľowania pzestľzennego gminy Kielce oraz nie jest spzeczna z uchwałą o
utworzeniu parku kulturowego. Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania paestzennego gminy K|elce określa teren inwestycji jako:

,,Tereny o przewadze funkcji produkcyjno- magazynowych i usług technicznych z dopuszczeniem usług
ogil n om iejski ch i m ieszkal n ictvv a.

Zatem wnioskowana inwestycja mieszkaniowa z usługami ogólnomiejskĺmijest dopuszczona i

wypełnia ustanowione w Studium przeznaczenie teľenu.

Ad.13). Wskazanie, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o ktorych mowa W

rozdziale 3.

Wskazanie, że inwestvcia mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w rozdziale 3

,,Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych'' zawańo poniżei.
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Ad. Art. 17 .1 . lnwesýcję mieszkaniową lokalizuje się na terenie, który ma zapewniony:
1) bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w tym poprzez zjazd albo dostęp pośredni popzez drogę

wewnętzną ktorejparametry zapewniająwymagania doýczące ochrony przeciwpożarowej, okreŚlone
w przepisach odrębnych, przy czym minimalna szerokość droginie może być mniejsza niŻ 6 m;

lnwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznejtj. u!. Zbożowej. Ulica Zbożowa
posiada szerokości 6 m jej parametry spďniają wymagania dotyczące ochrony pożarowej'
Udokumentowanie bezpoŚrednĺego dostępu do drogi publicznej według załącznika nr 5 - pismo llAZD z
dn.0 1 .04.202 2r. znak RG E.4 1 4. 1 .17 .2022.5E

2) zgodnie z zapotzebowaniem, dosŕęp do sleciwodociągowej i kanalizacyjnej, o której mowa W ustawie
z dnia 7 czewca 2001 r. o zbiorovlym zaopatneniu w wodę izbiorowym odprowadzaniu ściekőw (Dz.

U.22018 r. p02,1152);
lnwestycja posĺada dostęp do siecizlokalĺzowanych w pasie drogowym ul' Zbożowej i

Domaszowskiej,
- siec wodociągowa
' sieć kanalizacja sanĺtarna
- sieć kanalizacja deszczowa
- sieć c.o.
Udokumentowanie dostępu stanowiązałączniki nr : 6, 6A, 68, 7, 7A, 8' 9 i 10'

Sieć kanalizacvina w ulicy Zbożowej na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Kielce, a inwestorem

zawaľtym w dniu 24'10.2022r', zawartym na mocy uchwały Rady Miasta Kielce z dnia 15 waeŚnia
2022r. nr.LXV1132112022 w spľawie wyrażenia zgody na zawarcie pzezPrezydenta Miasta Kielce
porozu m ien ia okreŚlającego sposób real izacj i i nwestycj ĺ towazyszącej.

Wniosek nie obeimuie reaĺizacii inwestvcii towazvszącej- siei kanalizacji realizowana bedzie odrebnvm
trybem na zasadach ooólnvch.

3) zgodnie z zapotrzebowaniem, dosŕęp do sieci elektroenergetycznej'
lnwestycja posiada dostęp do miejskiejsieci elektroenergetycznej. Umowa pzyłączeniowa
stanowi załącznik nr 8.

Ad' Art. 17.2. lnwesýcję mieszkaniowąlokalĺzuje się:

1) w odległości nie większej niŻ 1000 m, a W miastach, w któľych liczba mieszkańcow pzekracza 100 000

mieszkańciw _500 m, od przystanku komunikacyjnego W rozumieniu pľzepisiw ustawy z dnia 16

grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorovĺym (Dz' U' z 2017 r' poz.2136 i 2371 oraz z 2018 r'

poz. 317,650 i 907);

Warunek spďniony, odległość od przystanku komunikacyjnego wynosi 350 m wykazano to na
załączniku nľ 1 1'

2) w odległości nie większej niż 3000 m, a w miastach, W któtych liczba mieszkańcow przekracza 100 000

mieszkańcÓw _1500 m, od:

a) szkoły podstawowej, ktira jestw stanie przyjąc nowych uczniow w liczbie dziecistanowiącej nie mniej
niż 7 % planowanej liczby mieszkańcow inwestycji mieszkaniowej,
Waľunek spďniony. lstnieje szkoła podstawowa, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w
liczbie ponad 7% planowanej liczby tj. mieszkańców, czyli 22 uczniőw' odległość publicznej

szkoły podstawowej mogącej pÍzyjąć odpowiednią liczbę uczniów od inwestycji wynosi około
700 m' Wykazano to na załączniku nr 12.

Ad. Ań. 17'2, pkt.

3) Spełnienie warunkow, o ktorych mowa W ust' 2 pkt 2, w zakresie moŻliwości przyjęcia nowych uczniiw
w szkole podstawowejlub zapewnienia wychowania pzedszkolnego dzieciom ocenia się na podstawie

zaświadczenia wojta (burmistrza, prezydenta miasta)'
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4)

Warunki zawańe w ust' 2 pkt 2 w zakľesie możliwości payjęcia nowych uczniów w szkole
podstawowej lub zapewnienia wychowania pzedszkolnego dzieciom zostały pzyjęte na
podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 30.05.2022r. znak: EKS.
l.4424.1.36.2022załącznik nr 13 orazzałącznik nľ 13A.

lnwestycję mieszkaniowąwielorodzinnąlokalizuje się na terenie zapewniającym dostęp do
unądzonych tereniw wypoczynku oraz rekreacjilub spolÍu o powienchni stanowiącejco najmniej
iloczyn planowanejliczby mieszkańcow orazwskażnikaWynoszącego 4 m2. Zapewnienie dostępu
następuje poprzez lokalĺzację w odległoścĺ nie większej niŻ 3000 m, a W miastach, w ktolych liczba
mieszkancow przekracza 100 000 mieszkańciw, 1500 m.

Planowana inwestycja znajduje się na terenie zapewniającym dostęp do uządzonych
teľenów wypoczynku oľaz ľekľeacji lub spońu o pow. większej niż iloczyn planowanej liczby
mieszkańcóW oraz wskaŹnika Wynoszącego 4 m2. Planowana ilość mieszkańców wynosi 304
osoby co warunkuje by tereny rekreacyjne o pow. min. 1216 m2 znajdowały się w odległości
około 1300 m czyli nie większej niż 1500 m (waľunek spďniony- tereny rekreacyjne pzy Parku
im. AdoIfa Dygasińskiego o pow. ok. 7,0ha wraz otoczeniem znajdują się w sąsiedztwie
planowanej inwestycji)' Pzedstawiono to na załączniku nr 14'

Wymogi, o których mowa W ust' 1, 2 i 4, można spełnii zarówno w oparciu o infrastrukturę istniejącąw
dniu składania wniosku o ustalenie lokalizacji inwesýcji mieszkaniowej, jak iw oparciu o infrastrukturę
pl anowan ą do realizacji'
Wymogi, o których mowa W ust. 1 spďnia się w oparciu o infrastľukturę istniejącą w dniu
składania wniosku ĺ w oparciu o infrastľukturę projektowaną na mocy poľozumienia
stanowiącego załącznik nr 7.
Wymogi 2 i 4, spełnia się w oparciu o infrastrukturę istniejącą w dniu składania wniosku.

Budynki objęte inwestycją mieszkaniową:
poza miastami oraz w miastach, w ktirych liczba mieszkanciw nie przekracza 100 000 mieszkaĹlcow -
nie mogąbyć wyższe niŻ 4 kondygnacje nadziemne;
w miastach, w ktőrych liczba mieszkańciw przekracza 100 000 mieszkańcÓw _ nie mogąbyc wyższe
niż 14 kondygnacji nadziemnych'
Warunek spełniony, Budynki będą miały do 9 kondygnacji nadziemnych'

JeŻeliw odległości nie większej niż 500 m od budynków objętych inwesýcjąmieszkaniowąznajdująsię,
w istniejącejzabudowie, budynki mieszkalne o wysokości pnekraczającej liczbę kondygnacji, o ktorej
mowa W ust' 6, wowczas maksymalnąwysokość budynkow objętych inwestycjąmieszkaniowąw
miejscowościach, o ktoĺych mowa W ust, 6, wyznacza wysokość najwyższego budynku mieszkalnego w
i stn iej ącej zab ud owĺe'
Nie dotyczy

Liczbę mieszkańcow miast pzyjmuje się jako liczbę ludnościzamieszkałej na obszane danejgminy, na
podstawie danych udostępnianych pnez Prezesa Głownego Unędu Staýstycznego, według stanu
ostatniej publikacji danych zamieszczonych na stronie podmiotowejGłownego Urzędu Statysýcznego
w dniu złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji nieszkaniowej'
Liczbę mieszkańców ustalono według ilw zasad, Miasto Kielce na dzień składania wniosku
posiada ponad 100 000 mieszkańców.

Planowanąliczbę mieszkancow ustala się jako iloraz powiezchni użytkowej mieszkań iwskaźnika
wynoszącego 28 m2'
Planowaną liczbę mieszkańców ob|iczono jako iloľaz powiezchni użytkowej mieszkań (ok. 8500
m2) i wskaźnika wynoszącego 28 m2' Planowana liczba mieszkańcow to 304 osoby.

odległości, o ktilych mowa W ust. 2 i 4, ustala się, licząc od granicy terenu inwestycji mieszkaniowej
drogądojścia do obiektu ciągiem pieszym albo pieszo-jezdnym, do którego ma byc zapewniony dosŕęp,
w tym obiektu położonego na terenie inwestycji'

6)

1)

2)

10)



odległości, o których mowa W ust. 2 i 4 ustalono licząc drogą dojścia do obiektu ciągiem
pieszym.

11) odległości ustala się w odniesieniu do obiektów połoŻonych w gminie, w ktorej będzie realizowana
inwestycja,
Wszystkie obiekty położone sąw gminie, w którejbędzie realizowana inwestycja'

Ad. Art. 19.

1' Standardy, o ktirych mowa W aľt. 17 ust. 2, 4, 6 i 7, obowiązują o ile gmina nie określi w drodze
uchwaý lokalnych standardow urbanistycznych w zakresie parametrow określonych w ust' 2

Gmina uchwaliła Ww standardy. Uchwała Nľ LVI|/1 í 2812022 Rady Miasta Kielce z dn' 17 lutego
2022r' w sprawie w sprawie określenia lokalnych standaľdów uľbanistycznych na terenie miasta
Kielce (Dziennik Uzędowy Województwa Świętokzyskiego z dnia28.02.2022 r. poz. 832 )

2' Lokalne standardy urbanisýczne:
1) w zakresie odległościlub liczby kondygnacjinie mogąrożnić się o więcejniŻ 50% od standardow, o

ktorych mowa W aft' 17 ust, 2, 4, ô i 7;

2) nie mogąriŻnić się o więcej niŻ 50% w zakresie wskaŹnikow procentowych, o ktiĺych mowa W art' 17

ust. 2 pkt 2 lit. a lub b.

lnwestycja wnioskowana spełnia uchwalone standardy. Wypďnienie postanowień lokalnych
standaľdów urbanistycznych dla pľzedmiotowej inwestycji zawarto w załączniku nr 16.

SPEŁNlENlE WYMAGANYCH ZAŁACZNlKoW Z Ań. 7.ust 7.pkt 8'

Ad. Ań. 7.ust 7.pkt 8. Do wnĺosku, o którym mowa W ust' 1, dołącza się:

1) koncepcję urbanistyczno- archĺtektoniczną o ktirej mowa w art. 6;

Ww koncepcja stanowi załącznik do wniosku;

2) oświadczenie inwestora, Że nie zachodzikolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowejz inwestycjami, o

ktoľych mowa W aĺt. 4 pkt 1_13;

oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej z
inwestycjami, o ktorych mowa W art. 4 pkt 1_13 stanowi załącznik nľ 4 do wnĺosku.

3) uzgodnienie, o ktorym mowa W art' 10 ust' 2, w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o których
mowaW aľ't' 10 ust. 1;

Uzgodnienie, o ktÓrym mowa W art. 10 ust. 2, w przypadku rea|izacji inwestycji na terenach, o
których mowa w ań. 10 ust. 1- nie jest Wymagane' gdyż inwestycja nie jest zlokalizowana na w/w
terenach.

4) uzgodnienie, o ktorym mowa W aĺÍ. 11 ust. 2 pkt 1 lub 2, w przypadku realizacji inwestycji na terenach, o

ktirych mowaw aĺt. 11 ust' 1;

Uzgodnienie, o którym mowa W ań. 11 ust. 2 pkt1 lub 2, w pzypadku realizacji inwestycji na
terenach, o których mowa W art, 1ĺ ust' 1- nie jest wymagane' gdyż inwestycja nie jest
zlokalizowana na Ww terenach,

5) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest Wymagana zgodnie z ustawą z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz' U' z 2017 r' poz. 1405' 1566 i
1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089 i 1479);

Decyzja o śľodowiskowych uwaľunkowaniach nie jest wymagana dla wnĺoskowanej inwestycji.

6) porozumienie, o ktirym mowa W aľt' 22 ust' 1, o ile zostało zawańe.
Porozumĺenie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego wniosku.

Ad. Art' 8'ust 1'pkt 12' Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej określa:

AL



Warunkiwynikające z potneb ochrony środowisk i ochrony zabýków
Planowana lnwestycJa nie znajduje się w strefie ochrony konsenľatorskiej oľaz żadnego
lstniejące na działce oblekty nie sąwplsane do Ęestľu zabytków oraz gminnej ewid. zabytków
M. Kielce
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