
                                                                                                                                   Kielce, dn. ……………
Imię i Nazwisko: ………………………………………………….   

                                     
Adres:……………………………………………………………….

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
 ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce

UWAGI/WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 
UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 do 

parametrów drogi 2-jezdniowej, klasy ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce 
Zachód/S7 – węzeł Kielce Bocianek/DK73)”

Na podstawie art. 29 i 30 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247. w powiązaniu z 
art. 34 tej ustawy w imieniu własnym oraz w interesie społecznym składam następujące uwagi:

1.  Likwidacja  194  garaży  spowoduje  konieczność  zaparkowania  samochodów  na  już  zatłoczonych 

osiedlowych  parkingach,  a  potrzeba  zwiększenia  liczby miejsc  parkingowych  na  Bocianku  skutkować 

będzie  wycinką  drzew  i  likwidacją  terenów  zielonych.  Ponadto  zniszczy  to  serdeczną   i  opartą  na  

wzajemnej pomocy małą społeczność, którą zbudowali przez lata właściciele garaży.

2. Budowa drogi miejskiej- dwujezdniowej na terenie obecnych garaży będzie wiązać się z hałasem, smogiem, 

niedogodnościami i ograniczeniami trwającymi nawet kilka lat. Po zakończeniu inwestycji ulica ta i ekrany 

akustyczne znajdą się bardzo blisko bloków przy ulicy Konopnickiej, co znacząco obniży komfort życia  

mieszkańców.

3. Zaplanowany wjazd na osiedlę z ulicy Świętokrzyskiej (na wysokości bloku Konopnickiej 7) spowoduje 

usunięcie w tym miejscu ekranów akustycznych i  znacząco wpłynie na wzrost  hałasu,  wzmożony ruch 

uliczny. Ponadto takie rozwiązanie będzie zachęcało kierowców do skracania sobie drogi przez ulice osiedla  

w celu ominięcia sygnalizacji świetlnych i tworzących się korków ulicznych, co wpłynie negatywnie na  

bezpieczeństwo drogowe, hałas i smog na ulicy Konopnickiej.

W związku z powyższym wnioskuję o:

1. Zbudowanie  tunelu  w  pełnym  pokryciu  na  odcinku  ul.  Warszawska-Al.  Solidarności  w  celu 
zminimalizowania hałasu, smogu i zachowania garaży w aktualnej lokalizacji.

2. Zaniechanie planu budowy wjazdu na osiedle Bocianek z ulicy Świętokrzyskiej.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Regionalną  Dyrekcję  Ochrony  
Środowiska w Kielcach na potrzeby przygotowania i wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
dla  przedsięwzięcia:  ”Rozbudowa  drogi  krajowej  nr  74  do  parametrów  drogi  2-jezdniowej,  klasy  
ekspresowej na odcinku przejścia przez Kielce (węzeł Kielce zachód/S7-węzeł Kielce Bocianek/DK73)” -  
zgodnie                                z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

……………………………………
                                                                                                                  (podpis)


