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1. Plan orientacyjny Gmina Ruda Maleniecka 

 

Gmina Radoszyce, Ko ńskie 
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2. Treść ogłoszenia 
 

!  O G  Ł O S Z E N I E ! 
 

Projekt: „Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe  
dla przebiegu drogi ekspresowej S 74 na odcinku: gr. woj. łódzkiego/gr.woj.świętokrzyskiego – 

Przełom/Mniów” 
             
                                                                             

     Inwestor budowy drogi ekspresowej S 74 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
Warszawie, Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce informuje, Ŝe firma Arcadis Sp. z o.o., 
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: „Studium Techniczno- Ekonomiczno- 
Środowiskowe dla przebiegu drogi ekspresowej S 74 na odcinku: gr. woj. łódzkiego/gr. woj. świętokrzyskiego – 
Przełom/Mniów”, organizuje w dniach: 

 
 

� 07.10.2010 o godz. 10.00  - dla Gminy Ruda Maleniecka,          
 - w miejscowości Ruda Maleniecka- Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej- sala konferencyjna, 

� 07.10.2010  o godz. 12.00  - dla Gminy Radoszyce,          
 - w miejscowości Radoszyce- Urząd Gminy w Radoszycach- sala konferencyjna, 

� 07.10.2010  o godz. 14.00  - dla Gminy Końskie,            
 - w miejscowości Końskie- Urząd Miasta i Gminy w Końskich- sala konferencyjna, 

uzupełniające spotkania informacyjne (do przeprowadzonych w maju 2009r), dotyczące zaprojektowania 
dodatkowego wariantu WIIBS przebiegu drogi ekspresowej S-74, wynikającego z powstania  nowych obszarów  
Natura 2000 „Dolina Czarnej” , na terenach wymienionych Gmin.  
 

Nowo zaprojektowany wariant oznaczono kolorem zielonym i naniesiono na podkładzie mapowym w 
skali 1:25000, na którym widnieją równieŜ zaproponowane poprzednio warianty. Plan sytuacyjny 
przedstawiający trasy wszystkich wariantów wraz ze szczegółowym opisem, określeniem celu i zakresu 
inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych, jest do wglądu w wyŜej wymienionych Urzędach Gmin  i na 
stronie internetowej GDDKiA (gddkia.gov.pl) dla Oddziału Kielce w zakładce „konsultacje społeczne”. 
Informacji udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczyć będzie równieŜ przedstawiciel Inwestora - 
Oddziału GDDKiA w Kielcach. 
 

Wnioski uwagi i zastrzeŜenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu trasy nowego wariantu WIIBS 
moŜna będzie składać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na 
adres: Arcadis Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie, ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów, 
przesłać faxem na nr (017) 850-19-26  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rzeszow@arcadis.pl  
 

Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeŜenia zostaną 
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. moŜliwych do zastosowania ze względów technicznych, 
prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. 
 
              Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony dodatkowy Raport który będzie 
uzupełnieniem poprzedniego. Raport między innymi, zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia 
zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeŜeń i zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na 
złoŜone wnioski nie będą indywidualnie udzielane odpowiedzi. Raport zostanie udostępniony do dn. 30.10.2010 
w w/w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kielce. 
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3. Szczegółowy harmonogram spotka ń informacyjnych – składy 
osobowe delegowanych zespołów GDDKiA O/Kielce i Arc adis dla 
całego zadania 

Nazwa 
gminy 

Data spotkania 
informacyjnego 

Godzina Odc. Arcadis GDDKiA 

Ruda 
Maleniecka 

7.10.2010r 10.00 I 

Projektant  
Grzegorz Chmura 
Projektant 
Rafał Dziedzic 
Sekretarz i 
operator audio-wideo 
Grzegorz Kułak 

Marian Kubicki 
Kierownik Projektu 

Piotr Gierczak 
Wydział Ochrony 
Środowiska  

Radoszyce 7.10.2010r 12.00 II 
Końskie 7.10.2010r 14.00 III 

 
Miejsca spotkań: 
 

Gmina Lokalizacja 

Ruda Maleniecka 
Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, 

 sala konferencyjna 

Radoszyce 
Urząd Gminy w Radoszycach, 

sala konferencyjna 

Końskie 
Urząd Gminy w Końskich,  

sala konferencyjna 

4.1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecz nych  
 Konsultacje społeczne na terenie w/w gmin były uzupełnieniem spotkań informacyjnych 
przeprowadzonych w maju w 2009r. (zgodnie z zaleceniem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad). Akcja ta miała zapoznać miejscową społeczność z dodatkowym 
wariantem IIBS przebiegu drogi ekspresowej S-74, wynikającego z powstania nowych 
obszarów  Natura 2000 „Dolina Czarnej”, na terenach wymienionych gmin.  
      Konsultacje miały na celu wysłuchanie uwag i wniosków na temat dodatkowego wariantu. 
 
      W spotkaniu brali udział przedstawiciele zamawiającego, czyli Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, oraz przedstawiciele wykonawcy 
dokumentacji projektowej, czyli firmy Arcadis Sp. z o.o. 
Spotkanie przebiegało odpowiednio w kolejności: 

1. Przedstawienie przedstawicieli Oddziału GDDKiA w Kielcach 
2. Przedstawienie przedstawicieli firmy Arcadis Sp. z .o.o. 
3. Prezentacja proponowanych wariantów przedmiotowej drogi S-74 na terenie gmin: 

Ruda Maleniecka, Radoszyce i Końskie  
4. Dyskusja ze społecznością na temat planowanej inwestycji 

 

4.2. Podstawa opracowania 
Umowa nr 7/170/DA/92/2007 z dnia 16.11.2007r zawarta pomiędzy Generalną Dyrekcją 
Dróg krajowych i Autostrad ul. śelazna 59, 00-848 Warszawa, a firmą Arcadis Sp. z o.o.,  
02-670 Warszawa, ul. Puławska182. 
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4.3. Zamawiaj ący 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. śelazna 59, 00-848 Warszawa 
Oddział GDDKiA w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 

4.4. Wykonawca 
Arcadis Sp. z o.o., 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182. 

4.5. Materiały wyj ściowe 
⇒ nagrania audio i video 
⇒ prezentacja przebiegu wariantów wykonana przez firmę Arcadis Sp. z o.o. 
⇒ pisma, uwagi, wnioski i zastrzeŜenia 
⇒ raporty ze spotkań – część graficzna oraz tabelaryczna opracowania 
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4.6. Kserokopie tekstów ogłosze ń prasowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Raport z uzupełniających konsultacji społecznych 
                                                                   Droga ekspresowa S-74 na odcinku: gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów –   
                                                                                                                                                        gm. Ruda Maleniecka, Radoszyce, Końskie 

 8 

 

 
 
 
 



Raport z uzupełniających konsultacji społecznych 
                                                                   Droga ekspresowa S-74 na odcinku: gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego – Przełom/Mniów –   
                                                                                                                                                        gm. Ruda Maleniecka, Radoszyce, Końskie 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7. Kserokopie tekstu ogłoszenia internetowego 
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http://www.gddkia.gov.pl/article/oddzialy/gddkia_kielce/konsultacje_spoleczne//index.php?id_item_tree=5f8b4
856a969581383c37d118eaaa337 
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!  O G  Ł O S Z E N I E ! 

 
Projekt: „Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe  

dla przebiegu drogi ekspresowej S 74 na odcinku: gr. woj. łódzkiego/gr.woj.świętokrzyskiego – 
Przełom/Mniów” 

             
                                                                             

     Inwestor budowy drogi ekspresowej S 74 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 
Warszawie, Oddział w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce informuje, Ŝe firma Arcadis Sp. z o.o., 
ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: „Studium Techniczno- Ekonomiczno- 
Środowiskowe dla przebiegu drogi ekspresowej S 74 na odcinku: gr. woj. łódzkiego/gr. woj. świętokrzyskiego – 
Przełom/Mniów”, organizuje w dniach: 

 
 

� 07.10.2010 o godz. 10.00  - dla Gminy Ruda Maleniecka,          
 - w miejscowości Ruda Maleniecka- Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej- sala konferencyjna, 

� 07.10.2010  o godz. 12.00  - dla Gminy Radoszyce,          
 - w miejscowości Radoszyce- Urząd Gminy w Radoszycach- sala konferencyjna, 

� 07.10.2010  o godz. 14.00  - dla Gminy Końskie,            
 - w miejscowości Końskie- Urząd Miasta i Gminy w Końskich- sala konferencyjna, 

uzupełniające spotkania informacyjne (do przeprowadzonych w maju 2009r), dotyczące zaprojektowania 
dodatkowego wariantu WIIBS przebiegu drogi ekspresowej S-74, wynikającego z powstania  nowych obszarów  
Natura 2000 „Dolina Czarnej” , na terenach wymienionych Gmin.  
 

Nowo zaprojektowany wariant oznaczono kolorem zielonym i naniesiono na podkładzie mapowym w 
skali 1:25000, na którym widnieją równieŜ zaproponowane poprzednio warianty. Plan sytuacyjny 
przedstawiający trasy wszystkich wariantów wraz ze szczegółowym opisem, określeniem celu i zakresu 
inwestycji oraz uwarunkowań środowiskowych, jest do wglądu w wyŜej wymienionych Urzędach Gmin  i na 
stronie internetowej GDDKiA (gddkia.gov.pl) dla Oddziału Kielce w zakładce „konsultacje społeczne”. 
Informacji udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczyć będzie równieŜ przedstawiciel Inwestora - 
Oddziału GDDKiA w Kielcach. 
 

Wnioski uwagi i zastrzeŜenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. przebiegu trasy nowego wariantu WIIBS 
moŜna będzie składać w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na 
adres: Arcadis Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie, ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów, 
przesłać faxem na nr (017) 850-19-26  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rzeszow@arcadis.pl  
 

Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzeŜenia zostaną 
przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. moŜliwych do zastosowania ze względów technicznych, 
prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione w opracowywanej dokumentacji. 
 
              Z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie sporządzony dodatkowy Raport który będzie 
uzupełnieniem poprzedniego. Raport między innymi, zawierał będzie informacje o sposobie uwzględnienia 
zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeŜeń i zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na 
złoŜone wnioski nie będą indywidualnie udzielane odpowiedzi. Raport zostanie udostępniony do dn. 30.10.2010 
w w/w Urzędach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Kielce. 
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1. Prowadzący konsultacje społeczne: 
ARCADIS Sp. z o.o. Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie, ul. Chodkiewicza 7, 35-051 Rzeszów 
 

2. Zleceniodawca konsultacji i inwestor przedsięwzięcia: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 

ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce 

 

3. Przedmiot konsultacji: 

„Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowe dla przebiegu drogi ekspresowej S 74 na odcinku: gr. 

woj. łódzkiego/gr.woj.świętokrzyskiego – Przełom/Mniów” – przedstawienie dodatkowego wariantu 

przebiegu - oznaczonego WIIBS, w nawiązaniu do uprzednio zaprojektowanych wariantów, oznaczonych 

symbolami:  W I, W II, W IIA, W IIB i W III. 

 

 4.  Opis przedsięwzięcia 

4.1 Podstawowe parametry trasy  

• Klasa drogi S (ekspresowa) 

• Prędkość projektowa 100km/h 

• Przekrój normalny 2 jezdnie po dwa pasy ruchu (z rezerwą terenu dla trzeciego pasa ruchu)      

o Pas ruchu 3,5m 

o Pas awaryjny 2,5m 

o Pobocze ziemne 1,25m 

o Pas dzielący spełniający wymagania techniczne, z rezerwą pod przyszłościową dobudowę 

3-go pasa ruchu  

o Dopuszczalne obciąŜenia nawierzchni – 115 kN/oś 

o Pionowa skrajnia drogi – co najmniej 4,7 m 

4.2 Cel i korzyści zamierzenia inwestycyjnego 

- wstępne ustalenie wariantów przebiegu drogi i jej powiązań z siecią dróg publicznych 

- określenie korytarzy przebiegu wariantów trasy wraz węzłami drogowymi, 

- poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku Sulejów – Kielce – Opatów, 

- poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego  

- poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi nr 74 

- umoŜliwienie aktywizacji gospodarczej w strefie oddziaływania drogi ekspresowej 

4.3 Zasady doboru wariantów trasy    

Warianty wynikają przede wszystkim z propozycji nowego przebiegu drogi omijającego miejscowości lub 

grupę miejscowości przy jednoczesnym spełnieniu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi w 

zakresie parametrów geometrycznych w planie sytuacyjnym (łuki poziome) jak i lokalizacji węzłów 

zapewniającym dostępność do drogi klasy technicznej S.   

 KaŜdy z wariantów jak i przebieg istniejącej drogi nr 74 pokazany jest w części rysunkowe. Dla kaŜdego z 

nich, osobno,  przypisany jest odpowiedni kolor i oznaczenie oraz kaŜdy z osobna posiada swój pikietaŜ lokalny 
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z początkiem na granicy województwa równym 0+000,  który  na rysunku oznaczony jest kolorem przypisanym 

do danego wariantu. 

Pierwotnie zaprojektowano i pokazano na konsultacjach społecznych, które odbyły się w m-cu maju 2009r, 

cztery warianty przebiegu drogi ekspresowej oznaczone symbolami W I, W II, W IIA i W III. Z uwagi na 

prowadzone równolegle prace nad nowymi obszarami Natura 2000 „Dolina Czarnej” zaprojektowano 

uzupełniający wariant przebiegu, przecinający ww. obszar po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74, oznaczony 

jako W IIB. Zgłoszenie w miesiącu październiku 2009r. do Komisji Europejskiej nowych granic obszarów 

Natura 2000, w tym obszaru „Dolina Czarnej”, spowodowało konieczność zaprojektowania dodatkowego 

wariantu, który w najmniejszym stopniu ingerował by w obszar chroniony, oznaczonego jako W IIBS. 

Na planie sytuacyjnym pokazano równieŜ nowy przebieg dróg niŜszych kategorii mających istotne 

znaczenie w powiązaniu istniejącego zagospodarowania bezpośredniego sąsiedztwa drogi klasy S z układem 

dróg wyŜszych klas rozprowadzających ruch poza strefę oddziaływania drogi ekspresowej.  

 

4.4. Przebieg  i opis wariantów  

       - warianty pierwotne:   

WARIANT I 

Wariant I przebiegu projektowanej drogi pokazanym jest na rysunku kolorem róŜowym. Trasa wariantu 

rozpoczyna się na granicy województwa łódzkiego/świętokrzyskiego w km 31+331. Do km 44+000 przebiega 

po śladzie istniejącej drogi nr 74. Na tym odcinku trasa wariantu wpisuje się w jej przebieg istniejącym 

korytarzem - korygując łuki poziome. W km 44+000 odchyla się w prawo i nowym śladem poprzez tereny leśne, 

omija m. Pokoradz oraz Smyków by włączyć się do istniejącej drogi w km 56+100 a następnie istniejącym 

korytarzem drogowym zakończyć swój przebieg w km ~58+500 (km projektowany 27+111). 

W wariancie tym wprowadzono propozycje lokalizacji 3 węzłów i 7 przejazdów drogowych.  

PoniŜej przedstawiono wykaz węzłów:  

• węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu z drogą krajową nr 42 

• węzeł „Radoszyce” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 728 

• węzeł „Smyków” na przecięciu nowego przebiegu drogi łączącej węzeł z drogą powiatową nr 

0469T 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu to 27,111 km. 

 

WARIANT II i IIB  

Wariant II jest wariantem przebiegu drogi pokazanym na rysunku kolorem czerwonym. Trasa wariantu 

rozpoczyna się na granicy województwa łódzkiego/świętokrzyskiego na istniejącej drodze nr 74. Dalej trasa 

wariantu wpisuje się w jej przebieg istniejącym korytarzem korygując łuki poziome, by w km 49+200 odchylić 

się w prawo i nowym śladem mijając m. Smyków poprzez tereny leśne, włączyć się do istniejącej drogi w km 

56+100, a następnie istniejącym korytarzem drogowym zakończyć swój przebieg w km 58+500. 

Wariant IIB róŜni się od wariantu II tylko na odcinku przejścia przez dolinę rz. Czarna (tj. na odcinku 2km).  

Rozwiązanie to wpisuje się w istniejącą drogę, a co za tym idzie mniej ingeruję w tereny chronione.  

W wariantach tych wprowadzono propozycje lokalizacji 3 węzłów i 8 przejazdów drogowych.  

PoniŜej przedstawiono wykaz węzłów:  
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• węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu z drogą krajową nr 42 

• węzeł „Radoszyce” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 728 

• węzeł „Smyków” na przecięciu nowego przebiegu drogi łączącej węzeł z drogą powiatową nr 

0469T 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu II to 27,572 km a IIB 27+620km. 

 

WARIANT II A 

Wariant IIA jest zgodny z przebiegiem wariantu II poza odcinkiem zlokalizowanym na terenie gminy 

Smyków, gdzie wprowadzono zmianę w postaci alternatywnego przebiegu drogi pokazanym na rysunku 

kolorem błękitnym. Trasa wariantu rozpoczyna się tak jak wariantu II na granicy województwa 

łódzkiego/świętokrzyskiego na istniejącej drodze nr 74. Na tym odcinku trasa wariantu wpisuje się w jej 

przebieg istniejącym korytarzem korygując łuki poziome, by w km 48+400 odchylić się w prawo i nowym 

śladem mijając m. Pokoradz poprzez skraj terenów leśnych, omijając m. Smyków włączyć się do istniejącej 

drogi w km 56+100 a następnie istniejącym korytarzem drogowym zakończyć swój przebieg w km 58+500. 

W wariancie tym wprowadzono propozycje lokalizacji 3 węzłów i 8 przejazdów drogowych.  

PoniŜej przedstawiono wykaz węzłów:  

• węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu z drogą krajową nr 42 

• węzeł „Radoszyce” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 728 

• węzeł „Smyków” na przecięciu nowego przebiegu drogi łączącej węzeł z drogą powiatową nr 

0469T 

Całkowita długość trasy opisanego wariantu to 27,516 km. 

 

WARIANT III 

Wariant III jest wariantem przebiegu drogi pokazanym na rysunku kolorem niebieskim i jest najbardziej 

zbliŜonym do przebiegu drogi w SUZP. Trasa wariantu rozpoczyna się na granicy województwa 

łódzkiego/świętokrzyskiego po istniejącej drodze nr 74 (ist. km 31+331). Na odcinku do km 50+000 (ist. km) 

nowoprojektowana droga przebiega w bliskim sąsiedztwie DK74, a na następnym odcinku – do końca trasy -  

wpisuje się w jej przebieg istniejącym korytarzem. Jedyny element zmian to korekta łuków poziomych.  Droga 

kończy swój przebieg w km 58+500 (istniejącego km). 

W wariancie tym wprowadzono propozycje lokalizacji 3 węzłów i 7 przejazdów drogowych.  

PoniŜej przedstawiono wykaz węzłów:  

• węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu z drogą krajową nr 42 

• węzeł „Radoszyce” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 728 

• węzeł „Smyków” na przecięciu z nowym przebiegiem drogą powiatową nr 0401T 

Długość projektowanego odcinka w wariancie III wynosi: 27+031km. 
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       - wariant dodatkowy:   

 

WARIANT IIBS – nowy wariant  

Trasa wariantu rozpoczyna się, tak jak dla poprzednich wariantów, na granicy województwa 

łódzkiego/świętokrzyskiego na istniejącej drodze krajowej nr 74. Na początkowym odcinku trasa wariantu 

pokrywa się z korytarzem zaprojektowanym dla wariantu W II a następnie w rejonie km 36+000 (obecny 

kilometraŜ DK74) odbiega w kierunku południowo-wschodnim i przebiegając nowym śladem przecina drogę 

krajową nr 42 (w odl. ok. 400 m od obecnego skrzyŜowania), a po ominięciu od południa m. Nowy Sokołów 

zmienia kierunek na południe, gdzie przecina rzekę Czarną - ingerując w obszar chroniony Natura 2000, a 

następnie drogę wojewódzką nr 728 (w odl. ok. 1.700 m od obecnego skrzyŜowania) po czym włącza się w 

korytarz wariantu W II, w rejonie km 48+000. (wg obecnego kilometraŜa DK74). Następnie projektowanym 

korytarzem wariantów II i IIB kończy swój przebieg w km 58+500. 

Teren po którym poprowadzono ten odcinek wariantu stanowią, w zdecydowanej większości, kompleksy leśne. 

W wariancie tym wprowadzono propozycje lokalizacji 3 węzłów i 8 przejazdów drogowych.  

PoniŜej przedstawiono wykaz węzłów:  

węzeł „Ruda Maleniecka” na przecięciu z drogą krajową nr 42 

węzeł „Radoszyce” na przecięciu z drogą wojewódzką nr 728 

węzeł „Smyków” na przecięciu nowego przebiegu drogi łączącej węzeł z drogą powiatową nr 0469T 

Długość projektowanego odcinka w wariancie IIBS wynosi: 27+640km. 

 

5. Uwarunkowania środowiskowe  

W związku ze zmianami granic obszaru Natura 2000 „Dolina Czarnej”,  które opublikowano 

(w październiku 2009r.), w okresie kiedy w/w opracowanie było juŜ praktycznie ukończone, konieczne 

było zaproponowanie dodatkowego wariantu (WIIBS), który w minimalnym stopniu ingeruje w nowo 

powstałe obszary chronione. 

Kolizja z obszarem Natura 2000 Dolina Czarnej dla wariantu WIIBS ma długość 420m i jest najmniejsza 

wśród proponowanych wariantów. Realizacja tego wariantu wymaga znacznej wycinki lasów, szacowanej na ok. 

200ha. Występują tutaj liczne siedliska chronionych roślin i zwierząt. 

Zastosowane kryteria porównawcze w odniesieniu do poszczególnych wariantów przedstawia poniŜsza 

tabela: 
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TABELA PORÓWNAWCZA – wariantów trasy – na całym projektowanym odcinku 

Kryterium WI WII WIIA WIIB WIIBS WIII 

Powierzchnia siedlisk priorytetowych w odległości 
do 100m od osi drogi [ha] 2,76 1,37 1,37 0,61 2,36 1,37 

Budynki mieszkalne do likwidacji [szt.]  10 8 8 7 6 29 

Długość kolizji z obszarem Natura 2000 Dolina 
Czarnej [m] 2290 2295 2295 2180 420 2290 

Liczba budynków chronionych akustyczne w 2030r. 
[szt.] 90 83 91 81 79 15 

Powierzchnia pozostałych siedlisk przyrodniczych w 
odległości do 100m od osi drogi [ha] 1,88 0,97 0,97 1,06 2,63 0,97 

Liczba stanowisk chronionych roślin i zwierząt do 
500m od krawędzi drogi [szt.] 141 144 139 145 234 129 

Kolizje ze stanowiskami archeologicznymi [szt.] 1 2 2 2 2 4 

Kolizje z glebami podatnymi na zanieczyszczenie 
[m] 9765 10240 11045 11400 8600 11045 

Kolizje z glebami wraŜliwymi [m] 6500 6975 7820 7470 7510 8320 

Długość kolizji z lasami [m] 19215 18630 18140 18340 20675 14950 

Liczba przeciętych ciągów komunikacyjnych 
(węzły, drogi) [szt.] 10 11 11 11 11 10 

 

1.Orientacja 

 

2.Sytuacja- arkusz 1 

 
3.Sytuacja – arkusz 2 
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4.8. Data i miejsce przeprowadzonych konsultacji 
 

Gmina Data Godzina Lokalizacja 

Ruda Maleniecka 7.10.2010r 10.00 
Urząd Gminy w Rudzie 

Malenieckiej, 
 sala konferencyjna 

Radoszyce 7.10.2010r 12.00 
Urząd Gminy w 
Radoszycach, 

sala konferencyjna 

Końskie 7.10.2010r 14.00 
Urząd Gminy w 

Końskich,  
sala konferencyjna 
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4.9. Kopie ogłosze ń i opisów dotycz ących przedmiotowego 
przedsi ęwzięcia, zamieszczonych na tablicach 
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4.10. Udost ępnienie projektu przez urz ędy 

 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu 

w Urzędzie Gminy Ruda Maleniecka. 

 
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu 

w Urzędzie Gminy Radoszyce. 
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Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu  

w Urzędzie Gminy Końskie. 

4.11. Zestawienie wniosków 
Brak wniosków 

4.12. Odpowiedzi na wnioski 
Brak wniosków 

4.13. Streszczenie zgłoszonych uwag i wniosków 
Brak uwag i wniosków 

4.14. Podsumowanie konsultacji społecznych  
Podsumowując, uzupełniające konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi 

ekspresowej S-74 na terenie gmin: Ruda Maleniecka, Radoszyce i Końskie nie cieszyły się 
zainteresowaniem jej mieszkańców. Najprawdopodobniej związane to było z przejściem drogi 
na tym terenie w większości przez obszary zalesione niezabudowane.  

Jedynym przedstawicielem społeczeństwa i zarazem Urzędu Gminy Ruda Maleniecka 
był p. Marek Banasik. Podobna sytuacja miała miejsce w Gminie Radoszyce, gdzie oprócz 
trzech przedstawicieli gminy obecne były jeszcze 2 osoby. Natomiast w Gminie Końskie nie 
było nikogo zainteresowanego. 

4.15. Odniesienie do otrzymanych wniosków 
Przeprowadzona uzupełniająca akcja informacyjna nie była ostatnią moŜliwością 

przedstawienia przez mieszkańców opinii i postulatów w sprawie.  
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 
środowiska w Kielcach, który jest organem właściwym do wydania Decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach 
prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie jej wydania. 
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CZĘŚĆ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kopie wniosków 
Brak wniosków 

2. Protokół ze spotkania 
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PROTOKÓŁ Z UZUPEŁNIAJ ĄCYCH KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 

ORGANIZOWANYCH W RAMACH OPRACOWANIA STUDIUM  
TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWEGO  

 DLA PRZYGOTOWANIA  PROJEKTU DROGI EKSPRESOWEJ S-74 NA 
ODCINKU: GR. WOJ. ŁÓDZKIEGO /GR WOJ. ŚWIETOKRZYSKIEGO – 

PRZEŁOM/MNIÓW  
Zorganizowanego w dniu 7 października 2010r w sali konferencyjnej  

Urzędu Gminy: w Rudzie Malenieckiej, Radoszycach, Końskich 
 
 
1. Obecni: wg listy obecności z/n 

 
 
2. Cel: 

⇒ przedstawienie mieszkańcom gmin dodatkowego wariantu IIBS przebiegu drogi S-74 
na odcinku gr. woj. łódzkiego/gr. woj. świętokrzyskiego – Przełom/Mniów w ramach 
STEŚ II 

⇒ wyjaśnienie wątpliwości oraz zebranie pisemnych uwag i wniosków od mieszkańców 
poszczególnych gmin do przedstawionego wariantu przebiegu korytarza drogi S-74 
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3. Przebieg spotkania - Ruda Maleniecka: 
3.1. 

Termin spotkania informacyjnego w Rudzie Malenieckiej został ustalony na 
7.10.2010r. Spotkanie odbyło się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w 
Rudzie Malenieckiej. 
Rozpoczął je przedstawiciel Biura Arcadis p. Grzegorz Chmura. Powitał on wszystkich 
przybyłych oraz przedstawił gospodarzy spotkania tj. przedstawicieli Oddziału Kielce 
GDDKiA oraz przedstawicieli firmy Arcadis – Biura Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie.  
Następnie przedstawił on zamierzenie, które realizowane ma być na terenie gminy. 
Zaznaczył on, Ŝe praca nad projektem budowy drogi obecnie jest na II etapie Studium 
techniczno – ekonomiczno – środowiskowego, który to etap powinien zakończyć się 
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie woj. świętokrzyskiego w powiecie 
koneckim. Podstawą opracowania wariantów trasy były wypisy i wyrysy ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ruda Maleniecka, 
wypisy i wyrysy z Planów Zagospodarowania Przestrzennego woj. świętokrzyskiego oraz 
mapy topograficzne i ortofotomapy natomiast celem inwestycji jest przede wszystkim 
poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa przepustowości na kierunku Sulejów – Opatów, 
a takŜe umoŜliwienie aktywizacji gospodarczej w strefie oddziaływania drogi. 
Dodał, Ŝe na terenie gminy Ruda Maleniecka korytarz planowanej drogi ekspresowej S-74 
pokrywać się będzie z istniejącą drogą krajową nr 74. Wariant IIBS róŜni się niewielkim 
odsunięciem od osi istniejącej drogi na wysokości cmentarza. W tym przypadku „Węzeł Ruda 
Maleniecka powstanie powyŜej istniejącego skrzyŜowania drogi krajowej nr 74 z drogą 
krajową nr 42. 
Klasa techniczna drogi to droga szybkiego ruchu (droga ekspresowa) o przewidywanej 
prędkości projektowej 100km/h. Przewiduje się budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu 
z rezerwą terenową w pasie dzielącym pod trzeci pas, z uwagi na wzrastający ruch drogowy. 
Następnie p. Grzegorz Chmura przedstawił planowany przekrój drogi. Zaznaczono na nim 
między innymi, pasy przedmiotowej drogi, pas awaryjny, pas dzielący oraz drogi dojazdowe 
obsługujące ruch lokalny. Droga przewidywać będzie równieŜ bariery ochronne oraz 
ewentualne oświetlenie zwłaszcza w okolicach węzłów. Następnie pokazał on zdjęcia 
przykładowych juŜ wybudowanych dróg ekspresowych. Pozostawił on równieŜ mapy  
z proponowanymi wariantami, tak aby mieszkańcy mogli się ustosunkować do proponowanej 
komunikacji.  
Podsumowując zaznaczył, Ŝe cały przewidywany do budowy odcinek od granicy 
województwa do Mniowa ma długość ~27km, z czego ok. 8 kilometrów przechodzi przez 
teren gminy Ruda Maleniecka. 
Większość przedmiotowej drogi przechodzi terenami leśnymi niezabudowanymi. Planowane 
przedsięwzięcie przewiduje na terenie gminy Ruda Maleniecka wyburzenie 1 budynku 
mieszkalnego. Dla lepszej komunikacji zaproponowano przejazdy gospodarcze oraz węzeł 
łączący drogi krajowe nr 74 i 42.  
 

Dodał równieŜ, Ŝe uwagi dotyczące przebiegu drogi naleŜy wysłać w ciągu 7 dni na 
adres firmy Arcadis Sp z o.o. Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie lub przesłać 
faksem. Wszystkie te dane znajdują się na ogłoszeniu, które wywieszone jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Po zakończonej prezentacji p. Grzegorz Chmura zapytał czy są jakieś pytania? 
W związku z brakiem pytań podziękował przedstawicielowi urzędu za pomoc w 

zorganizowaniu spotkania i moŜliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych w sali 
konferencyjnej urzędu.  
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4. Przebieg spotkania - Radoszyce: 

 
 

Termin spotkania informacyjnego w Radoszycach został ustalony na 7.10.2010r. 
Spotkanie odbyło się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radoszycach. 

Rozpoczął je przedstawiciel Biura Arcadis p. Grzegorz Chmura. Powitał on 
wszystkich przybyłych oraz przedstawił gospodarzy spotkania tj. przedstawicieli Oddziału 
Kielce GDDKiA oraz przedstawicieli firmy Arcadis – Biura Infrastruktury Drogowej w 
Rzeszowie. Następnie przedstawił on zamierzenie, które realizowane ma być na terenie 
gminy. Zaznaczył on, Ŝe praca nad projektem budowy drogi obecnie jest na II etapie Studium 
techniczno – ekonomiczno – środowiskowego, który to etap powinien zakończyć się 
uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie woj. świętokrzyskiego w powiecie 
koneckim. Podstawą opracowania wariantów trasy były wypisy i wyrysy ze Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radoszyce, wypisy i 
wyrysy z Planów Zagospodarowania Przestrzennego woj. świętokrzyskiego oraz mapy 
topograficzne i ortofotomapy natomiast celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa przepustowości na kierunku Sulejów – Opatów, a takŜe 
umoŜliwienie aktywizacji gospodarczej w strefie oddziaływania drogi. 

Dodał, Ŝe na terenie gminy Radoszyce korytarz wg nowego wariantu IIBS róŜni się od 
osi istniejącej drogi i przechodzi na północ przez tereny leśne. W tym przypadku „Węzeł 
Radoszyce” powstanie powyŜej istniejącego skrzyŜowania drogi krajowej nr 74 z drogą 
wojewódzką nr 728. 
Klasa techniczna drogi to droga szybkiego ruchu (droga ekspresowa) o przewidywanej 
prędkości projektowej 100km/h. Przewiduje się budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu 
z rezerwą terenową w pasie dzielącym pod trzeci pas, z uwagi na wzrastający ruch drogowy. 
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Następnie p. Grzegorz Chmura przedstawił planowany przekrój drogi. Zaznaczono na nim 
między innymi, pasy przedmiotowej drogi, pas awaryjny, pas dzielący oraz drogi dojazdowe 
obsługujące ruch lokalny. Droga przewidywać będzie równieŜ bariery ochronne oraz 
ewentualne oświetlenie zwłaszcza w okolicach węzłów. Następnie pokazał on zdjęcia 
przykładowych juŜ wybudowanych dróg ekspresowych. Pozostawił on równieŜ mapy  
z proponowanymi wariantami, tak aby mieszkańcy mogli się ustosunkować do proponowanej 
komunikacji.  

Podsumowując zaznaczył, Ŝe cały przewidywany do budowy odcinek od granicy 
województwa do Mniowa ma długość ~27km, z czego ok. 8 kilometrów przechodzi przez 
teren gminy Radoszyce. 
Większość przedmiotowej drogi przechodzi terenami leśnymi niezabudowanymi. Planowane 
przedsięwzięcie przewiduje wyburzenie 1 gospodarstwa na terenie gminy Radoszyce. Dla 
lepszej komunikacji zaproponowano przejazdy gospodarcze oraz węzeł łączący drogi: 
krajową nr 74 i wojewódzką nr 728.  
 

Dodał równieŜ, Ŝe uwagi dotyczące przebiegu drogi naleŜy wysłać w ciągu 7 dni na 
adres firmy Arcadis Sp z o.o. Biuro Infrastruktury Drogowej w Rzeszowie lub przesłać 
faksem. Wszystkie te dane znajdują się na ogłoszeniu, które wywieszone jest na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Po zakończonej prezentacji p. Grzegorz Chmura zapytał czy są jakieś pytania? 
 

4.1 Następnie głos zabrał p. Krzysztof Olejnik, zadając pytanie co będzie z jego barem koło 
miejscowości Jacentów, który miał dojazd bezpośrednio z drogi krajowej nr 74? 
 
4.2 Odpowiedzi na to pytanie udzielił przedstawiciel GDDKiA p. Marian Kubicki, który 
stwierdził Ŝe przy drogach ekspresowych nie ma bezpośrednich podłączeń do przedmiotowej 
drogi, i Ŝe dostępność do drogi ekspresowej jest tylko przez węzły, natomiast obsługa 
podróŜnych odbywa się poprzez MOP-y. W związku z tym stwierdził, Ŝe działka p. Olejnika 
nie będzie bezpośrednio skomunikowana z w/w drogą.   
  
4.3 Następne pytanie zadał ponownie p. Krzysztof Olejnik – Kiedy realizowane będzie 
przedmiotowe przedsięwzięcie? 
 
4.4 Odpowiedzi udzielił ponownie p. Marian Kubicki, który poinformował Ŝe plany są takie, 
Ŝe STEŚ etap II ma być zakończony decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i jest to 
pierwsza decyzja administracyjna, GDDKiA planuje ją uzyskać w II kw. przyszłego roku. 
Następne opracowania projektowe kończą się projektem budowlanym i uzyskaniem decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. następne 1,5 roku – czyli koniec 2012 roku. 
Następnie przez okres od pół roku do trzech kwartałów potrwa wycena i nabycie 
nieruchomości i dopiero realizacja tj końcem 2013r.   
 
4.5 Następnie pytanie zadał przedstawiciel gminy p. Mariusz Borowski - Który wariant 
jesteście państwo skłonni realizować? 
 
4.6 Odpowiedzi udzielił ponownie p. Marian Kubicki, który poinformował Ŝe na dzień 
dzisiejszy nie moŜemy jednoznacznie wskazać konkretnego wariantu. W opracowaniu 
pierwotnym był nim wariant IIB, który mniej ingeruje w Naturę 2000 i moŜe być 
zastosowany do kaŜdego z prezentowanych wariantów. 

W związku z brakiem dalszych pytań p. Grzegorz Chmura podziękował wszystkim 
przybyłym za udział w spotkaniu.   
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5. Przebieg spotkania - Końskie: 

 
 

Termin spotkania informacyjnego w Końskich został ustalony na 7.10.2010r. 
Spotkanie miało się odbyć o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Końskich. 

W związku w brakiem zainteresowania mieszkańców spotkanie nie odbyło się. 
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3. Lista obecno ści ze spotka ń 
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4. Nagrania audio i wideo 
 
 


