
Kielce, 13.03.2019 r.

WNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ ORAZ
INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH

Rada Miasta Kielce 
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce
25-303 Kielce, Rynek 1

Wnioskodawca: pełna nazwa – pieczęć firmy, imię i nazwisko, adres, nr  telefonu  kontaktowego:

STAŃCZAK MARCIN,
25-365 KIELCE UL. J. SŁOWACKIEGO 15/5 TEL. 41 333 66 11

Nazwa zamierzenia budowlanego: 

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ 
Z  WYODRĘBNIONĄ  CZĘŚCIĄ  USŁUGOWĄ  ORAZ  PODZIEMNYM  GARAŻEM
WIELOSTANOWISKOWYM.

1.Granice terenów objętego wnioskiem oraz obszaru, na który ta inwestycja będzie 
oddziaływać pokazano na załączniku nr 1.

Oznaczenie geodezyjne działek będących terenem inwestycyjnym.
- 150 , 152/2  OBRĘB 0024
KIELCE UL. WOJSKA POLSKIEGO/ UL. NOWA
Oznaczenie geodezyjne działek, na które inwestycja będzie oddziaływać:
- 158/2, 158/13 obręb 0024 – w zakresie wykonywania przyłącza wody,
- 152/1, 159/6 obręb 0024 – w zakresie wykonywania przyłącza energetycznego, przyłącza 
gazowego oraz dojścia pieszego,
- 158/2, 158/13 obręb 0024 – w zakresie budowy zjazdów oraz dojść pieszych.

2. Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej powierzchni użytkowej mieszkań.

Minimalna powierzchnia użytkowa mieszkań (planowana) – 1250 m2

Maksymalna powierzchnia użytkowa mieszkań (planowana) – 1350 m2 

3. Określenie planowanej minimalnej i maksymalnej liczby mieszkań.

Minimalna liczba mieszkań (planowana) - 25
Maksymalna liczba mieszkań (planowana) - 28

4. Określenie zakresu inwestycji przeznaczonego na działalność handlową i usługową.

W  budynku  zostanie  wyodrębniona  część  usługowa.  W  tym  usługi  handlu
o powierzchni sprzedaży do 200 m2.

Handel  o  funkcji  podstawowej:  art.  spożywczymi,  przemysłowymi  i  innymi,
związany z potrzebami mieszkańców. 

Usługi  o  funkcji  śródmiejskiej:  biurowe,  lekarskie,  fryzjerskie,  kosmetyczne oraz
inne nieuciążliwe. 
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Wyodrębniona część usługowa zajmuje powierzchnię  ~ 250 m2. Co stanowi  20 %
minimalnej powierzchni mieszkalnej.

5. Określenie zmian w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojeniu terenu.

W związku z planowaną inwestycją planuje się wyburzenie istniejącego na działce 
budynku mieszkalnego oraz kolidujących budynków gospodarczych, jak również likwidacje
kolidujących instalacji uzbrojenia terenu, będących przyłączami do istniejących na działce 
budynków. Innych zmian nie przewiduje się.

6. Analiza powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu.

W sąsiedztwie terenów inwestycji, na jej terenie oraz w pasach drogowych 
przebiegają wszystkie sieci infrastruktury technicznej niezbędne do zasilenia 
projektowanego obiektu. 

Inwestycja zostanie podłączona do miejskich sieci infrastruktury wg podziału: 
- z ul. Nowej:
 - sieć wodociągowa DN 100 mm żeliwo- z niej zostanie wykonane przyłącze wody do 
projektowanego budynku.
- z  ul. Wojska Polskiego:
 - sieć energetyczna podziemna enN- z niej zostanie wykonane przyłącze energii 
elektrycznej do projektowanego budynku.
- sieć gazowa gn 250 - z niej zostanie wykonane przyłącze gazu do projektowanego 
budynku.
- Na terenie własnej działki Inwestycyjnej nr 150:
 - sieć kanalizacji sanitarnej DN 300  - z niej zostanie wykonane przyłącze kanalizacji 
sanitarnej do projektowanego budynku.
 - sieć kanalizacji deszczowej DN 500 -  z niej  zostanie wykonane przyłącze kanalizacji
deszczowej do projektowanego budynku.

7. Charakterystyka inwestycji mieszkaniowej, obejmująca określenie:

7a. Przewidywane  zapotrzebowanie  Inwestycji  na  media,  określone  zgodnie
z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez stosownych Zarządców:
-  zapotrzebowanie na wodę – 15 m3/h 
- ścieki socjalno-bytowe – 15 m3/h
- zapotrzebowanie na energię elektryczną – 162,42 kW 
- zapotrzebowanie na gaz  –  do 27,2 m3/h 
- kanalizacja deszczowa –  9 m3/dobę – średnio
Odpady wytworzone w trakcie funkcjonowania inwestycji będą gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i wywożone na wysypisko zgodnie z warunkami obowiązującymi w zakresie 
gospodarki odpadów Gminy Kielce, na podstawie stosownej umowy.
Miejsca parkingowe:
- 28 stanowisk postojowych w garażu podziemnym, co stanowi:

- około 1,1 miejsca postojowego/ 1 lokal mieszkalny
- 13 stanowisk zewnętrznych na terenie inwestycji z podziałem:

- 10 stanowisk dla funkcji usługowej, 
co stanowi 1 stanowisko/ 25 m2 usług, 

- 3 stanowiska dla osób przebywających czasowo,
w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych
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7b. Planowany sposób zagospodarowania terenu pokazano na załączniku nr 2.
Planowana inwestycja mieszkaniowa dotyczy realizacji jednego budynku o funkcji

podstawowej  mieszkalnej  wielorodzinnej  z  wyodrębnioną  częścią  usługową.  Planowane
zagospodarowania terenu inwestycyjnego zakłada usytuowanie obiektu na działce zgodnie z
warunkami terenowymi, dłuższym bokiem w układzie północ-południe. Budynek o kształcie
zbliżonym do prostokąta umiejscowiony zostanie w odpowiednich odległościach od granic
działki z zachowaniem linii zabudowy będącymi przedłużeniem linii elewacji budynków na
działkach sąsiednich.

Wokół  budynku  zaplanowano  urządzenie  dróg  wewnętrznych  dojazdowych  do
garażu  podziemnego  i  miejsc  postojowych  zewnętrznych.  Drogi  wewnętrzne  będą
bezpośrednio  połączone  zjazdami  z  drogą  publiczną  ulicą  Nową  od  strony wschodniej.
Dojścia piesze do wejścia głównego i lokali usługowych zaplanowano od strony wschodniej
i  południowej.  Na  terenie  od  strony  południowej  zostaną  też  zlokalizowane  miejsca
postojowe zewnętrzne dla obsługi budynku, dla osób przebywających czasowo, oraz osób
niepełnosprawnych w ilości 13 stanowisk. Miejsca dla mieszkańców zostaną zlokalizowane
w  garażu  podziemnym  zawierającym  28  stanowisk.  Na  terenie  inwestycji  od  strony
zachodniej  zaplanowano  stworzenie  elementów  małej  architektury,  ławeczek,  pergoli,
uporządkowanej  zieleni  w  postaci  trawnika  i  drzew ozdobnych  oraz  oświetlenie  całego
terenu. Mając na celu stworzenie urządzonej przestrzeni rekreacyjno- wypoczynkowej dla
mieszkańców  budynku.  Do  całego  obiektu  będzie  zapewniony  dostęp  dla  osób
niepełnosprawnych chodnikiem bezpośrednio z poziomu terenu, oraz poprzez odpowiednią
windę przystosowaną do przewozu tych osób na każdą kondygnację użytkową.

Obiekt będzie składał się z 6 kondygnacji  nadziemnych oraz garażu podziemnego. 
Będzie miał kształt prostokąta ze ściętą elewacją od strony południowej, dostosowaną  do  
linii elewacji budynków na działkach sąsiednich.

Podstawowe  przeznaczenie  obiektu  to  samodzielne  lokale  mieszkalne  oraz  
wyodrębniona część usługowa. Poszczególne funkcje rozmieszczono w sposób następujący:
-  Na  poziomie  -1  będzie  znajdował  się  garaż  wielostanowiskowy oraz  pomieszczenia  
techniczne i komórki lokatorskie. 
- Na parterze (kondygnacja 0) będą znajdowały się lokale usługowe, w tym usługi handlu o 
powierzchni sprzedaży do 200 m2. Usługi podstawowe o funkcji śródmiejskiej: biurowe,  
lekarskie,  fryzjerskie,  kosmetyczne  oraz  inne  nieuciążliwe.  Handel  detaliczny:  art.  
spożywczymi, przemysłowymi, związany z potrzebami mieszkańców.
-Kondygnacje  powyżej  (kondygnacje  1,2,3,4,5)  przeznaczono  wyłącznie  na  lokale  
mieszkalne. W ilości od 25 do 28. Wielkość lokali od 30 m2 do 90 m2.

Budynek  przykryty  zostanie  dachem płaskim.  Obiekt  będzie  charakteryzował  się
dużymi  przeszkleniami  okiennymi  i  spokojną,  przejrzystą  architekturą.  Kolorystyka
budynku będzie nawiązywać do otaczających ją obiektów. Cały układ zagospodarowania
terenu oraz charakterystyka zabudowy będzie wpisywała się w otaczającą ją przestrzeń tej
części miasta.

  7c.Charakterystyczne  parametry  techniczne  inwestycji  mieszkaniowej,  w  tym:  
charakterystyczne  wymiary  projektowanego  obiektu  budowlanego  oraz  jego  wpływ  na  
środowisko:
- 1 budynek mieszkalny wielorodzinny z wyodrębnioną częścią usługową
- Garaż wielostanowiskowy wbudowany w kondygnację podziemną budynku.
- powierzchnia zabudowy (planowana) - 380 m2 - co stanowi 0,27 powierzchni działki
- powierzchnia terenu podlegająca przekształceniu - 1200 m2
- powierzchnia biologicznie czynna - 368 m2 - co stanowi ~ 26% powierzchni działki
- wysokość budynku do 19 m
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- szerokość elewacji od ul. Nowej do 34 m
- szerokość elewacji od ul. Wojska Polskiego do 13 m (w układzie południowych)
- geometria dachu - płaski
- kąt nachylenia połaci dachu od 0 do 10 [stopni]
- wysokość głównej kalenicy dachu do 19 m
- kubatura – około 6900 m3
Inwestycja mieszkaniowa nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie z Par. 3 ust. 1 pkt. 55 PPKTB oraz pkt. 56 PPKTB.

8. Wskazanie nieruchomości według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, na 
której jest zlokalizowany obiekt objęty inwestycją. 

Nieruchomości,  na  których  ma  zostać  zlokalizowany  obiekt  objęty  inwestycją
mieszkaniową w katastrze nieruchomości są określone jako: 

 działka nr 152/2 -  księga wieczysta nr KI1L/00070728/7
 działka nr 150 -  księga wieczysta nr KI1L/00077781/5

9.  Wskazanie  nieruchomości  według katastru  nieruchomości  oraz  księgi  wieczystej,  w  
stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej ma wywołać
skutek, o którym mowa w 35 ust. 1.

Przedstawiona  inwestycja,  dla  której  zostanie  wydane  pozwolenie  na  budowę  
inwestycji mieszkaniowej nie wywoła skutku zgodnie z art. 35 ust. 1.

10. Wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 38 ust. 1.

Inwestycja  mieszkaniowa  której  dotyczy  wniosek  wymaga  zajęcia  terenów  
wyszczególnionych w art. 38 ust. 1 na działkach o nr: 
 158/13 - brak ks. wieczystej- własność Skarbu Państwa, 
 158/2 nr ks. wieczystej KI1L/00135170/4, 
 159/6 nr ks. wieczystej KI1L/00151399/3, 
 152/1 nr ks. wieczystej KI1L/00070728/7

 w zakresie przeprowadzenia przyłączy infrastruktury technicznej oraz budowy zjazdów.

11. Wskazanie, w jakim zakresie planowana inwestycja nie uwzględnia ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, w przypadku wniosku o ustalenie lokalizacji na  
terenie, do którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla  terenu  planowanej  inwestycji  nie  ma  ustalonego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

12. Wskazanie, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i
kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  z  wyłączeniem  terenów,  o  których
mowa w art. 5 ust. 4, oraz nie jest sprzeczna z uchwałą o utworzeniu parku.

Planowana  inwestycja  nie  jest  sprzeczna  ze  studium uwarunkowań  i  kierunkami
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Kielce  oraz  nie  jest  sprzeczna  z  uchwałą  o
utworzeniu parku kulturowego.

Inwestycja została zlokalizowana przy granicy dwóch obszarów o wysokiej i niskiej 
intensywności  zabudowy  określonych  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  
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zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce (Uchwała nr 580/2000). Teren działek  
przeznaczony bezpośrednio pod planowaną inwestycję znajduje się na obszarze zabudowy 
mieszkaniowej z usługami podstawowymi ogólnomiejskimi o niskiej intensywności. Dla  
terenu nie zostały wyznaczone parametry projektowanej zabudowy w tym gabaryty obiektu, 
maksymalna wysokość i ilości kondygnacji. Nie określono tez wskaźników powierzchni  
wykorzystania terenu i intensywności. 

W ostatnich  latach na tym obszarze  studium powstały budynki  o  takiej  właśnie  
funkcji:
1. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w części parteru u zbiegu ulic Nowej/

Wojska Polskiego/ Tarnowskiej. Składający się z 6 kondygnacji nadziemnych i jednej
podziemnej. Budynek średniowysoki z około 68 lokalami mieszkalnymi w 5 klatkach
schodowych. Powierzchnia mieszkalna  ~ 4200 m2.

2. Budynek  KRUS  przy  ul.  Wojska  Polskiego.  Składający  się  z  5  kondygnacji
nadziemnych. Budynek średniowysoki. 

3. Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterze. Zlokalizowane przy ul.
Wojska polskiego (w głębi działki wzdłuż ulicy Nowej). Składające się z 6 kondygnacji
nadziemnych i jednej podziemnej. Budynki średniowysokie z około 34 i 38 lokalami
mieszkalnymi  każdy.  Rozlokowanymi  odpowiednio  w  3  i  4  klatkach  schodowych.
Powierzchnia mieszkalna  ~ 5600 m2.  

Planowana przez nas inwestycja zakłada realizację obiektu o niskiej intensywności z 
przeznaczeniem podstawowym mieszkalnym wielorodzinnym. Ilość lokali mieszkalnych to 
około 25- 28 w 1  klatce schodowej. Powierzchnia mieszkalna ~ 1250 m2.

Inwestycja spełnia założenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
gminy  Kielce,  w  zakresie  planowanej  funkcji,  gabarytów  budynku  oraz  sposobu  
zagospodarowania terenu.

13.  Wskazanie, że inwestycja mieszkaniowa odpowiada standardom, o których mowa w  
rozdziale 3. ( poniższą numerację przyjęto wg artykułów ustawy) :

17.1.1 Inwestycja posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Nowej). Droga o  
szerokości  6 m.  Jej  parametry i  odległość od budynku spełniają  wymagania  dotyczące  
ochrony pożarowej. 
Warunki obsługi komunikacyjnej terenu stanowi załącznik nr 3.

17.1.2 Inwestycja posiada dostęp do sieci zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Nowej,  
ul. Wojska Polskiego oraz na terenie własnym:
-     sieć wodociągowa
 sieć kanalizacja sanitarna
 sieć kanalizacja deszczowa 
 sieć gazowa.
Warunki przyłączeniowe stanowią odpowiednio załącznik nr 4, 5,6.

17.1.3 Inwestycja  posiada  dostęp  do  miejskiej  sieci  elektroenergetycznej.  Warunki  
przyłączeniowe stanowi załącznik nr 7. 

17.2 Inwestycja mieszkaniowa została zlokalizowana w:

17.2.1 Odległość od przystanku komunikacyjnego wynosi 187 m (wymagana max 500 m.)
Pokazane na załączniku nr 8.

17.2.2  W odległości nie większej niż 1500 m znajdują się:
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a) Szkoła podstawowa, która jest w stanie przyjąć nowych uczniów w liczbie ponad 
7% planowanej liczby mieszkańców. Odległość szkoły podstawowej od inwestycji to 620 m.
Przedstawiono na załączniku nr 8.

b) Przedszkole publiczne, które jest w stanie zapewnić wychowanie przedszkolne  
dzieciom w liczbie ponad 3,5% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej. 
Odległość przedszkola od inwestycji to 1448 m. Przedstawiono na załączniku nr 9, 9a.
Odległości przyjęto dla miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. 

17.3 Warunki zawarte w ust. 2 pkt 2 w zakresie możliwości przyjęcia nowych uczniów 
w  szkole  podstawowej  lub  zapewnienia  wychowania  przedszkolnego  dzieciom zostały  
przyjęte na podstawie zaświadczenia Prezydenta Miasta Kielce z dnia 03.12.2018r znak:  
EPP-I.4424.3.43.32.2018 załącznik nr 10.
17.4 Planowana inwestycja znajduje się na terenie zapewniającym dostęp do urządzonych 
terenów wypoczynku oraz rekreacji lub sportu o pow. większej niż  iloczyn planowanej  
liczby mieszkańców oraz wskaźnika wynoszącego 4 m2. Planowana ilość mieszkańców  
wynosi 49 osób co warunkuje by tereny rekreacyjne o pow. min. 196 m2 znajdowały się w 
odległości nie większej niż 1500 m (warunek spełniony- odległość od terenów rekreacji i  
sporu wynosi 757 m) 
Przedstawiono na załączniku nr 8. 

17.5 Wymogi spełniono w oparciu o istniejącą infrastrukturę w dniu składania wniosku.

17.6.1 Nie dotyczy

17.6.2 Miasto  Kielce  na  dzień  03-09-2018r.,  posiada  ponad  100  000  mieszkańców.  
Planowany budynek posiada 6 kondygnacji nadziemnych co spełnia wymagania ustawy.

17.7 Nie dotyczy.

17.8 Liczbę mieszkańców miasta Kielce przyjęto na podstawie danych udostępnionych na 
stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego w dniu złożenia wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej.

17.9 Planowaną  liczbę  mieszkańców  obliczono  jako  iloraz  maksymalnej  powierzchni  
użytkowej mieszkań (1350  m2)  i  wskaźnika  wynoszącego  28  m2.  Planowana  liczba  
mieszkańców to ~ 49 osób. 

17.10 Odległości, o których mowa w ust. 2 i 4 ustalono licząc drogą dojścia do obiektu  
ciągiem pieszym.

17. 11 Wszystkie obiekty położone są w gminie, w której będzie realizowana inwestycja.

18.1 Planowana inwestycja spełnia wymogi art. 17 w zakresie wymaganych odległości co
wyklucza konieczności podpisywania uchwały o której mowa w art. 18.

18.2 Nie dotyczy.

18.3 Nie dotyczy.

19.1 Gmina nie określiła lokalnych standardów.
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19.2 Nie dotyczy.

19.3 Nie dotyczy.

19.4 Nie dotyczy.

Zgodnie z art. 7 pkt. 8 do wniosku załączono:

1)  Koncepcję urbanistyczno- architektoniczną, o której mowa w art. 6 ( Załącznik nr 12)
2)  Oświadczenie inwestora, że nie zachodzi kolizja lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 
z inwestycjami, o których mowa w art. 4 pkt 1-12. ( Załącznik nr 11)
3) Uzgodnienie,  o którym mowa w art.  10 ust.  2,  w przypadku realizacji  inwestycji  na  
terenach, o których mowa w art 10 ust. 1 - Nie jest wymagane.
4)  Uzgodnienie,  o  którym mowa w art.  11  ust.  2  pkt  1  lub  2,  w przypadku  realizacji  
inwestycji na terenach, o których mowa w art. 11 ust 1 - Nie jest wymagane.
5) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie jest wymagana.
6) Porozumienie,  o  którym mowa w art  22 ust.  1  nie  zostało  zawarte-  nie  ma takiego  
wymogu.
7) Uprawnienia budowlane/ zaświadczenie ze Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów

Wnioskodawca

Marcin Stańczak
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