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W odpowiedzi na interpelację Pani Anna Kosmala - Radnej Rady Powiatu w Kielcach 
w przedmiocie zmiany organizacji ruchu na terenie miasta Daleszyce, wyjaśniam co 
następuje: 
- brak opracowanych projektów organizacji ruchu dla dróg powiatowych, w tym dla miasta 

Daleszyce uwarunkowany jest z problemami prawno - technicznymi wynikającymi z umowy 
zawartej pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kielcach, a Biurem Usług Technicznych 
Kamiński z/s ul. Zastawie 34; 25 - 681 Kielce, 
- ostatnie złożone projekty przez B.U.T. Kamiński ( w ilości 31 szt.) zostały w dniu 09 lutego 
2022r. przy piśmie znak: KT-XI.7121.1.90.2020 zwrócone do projektanta wraz z konkretnymi 
uwagami do każdego projektu, celem ich uzupełnienia (korespondencja do wglądu). 
Po tej dacie, żadne nowe, bądź poprawione projekty organizacji ruchu nie wpłynęły celem 

zatwierdzenia, 
- w dniu 05.05.2022r. Starosta Kielecki - jako organ Zarządzający ruchem, zwrócił się 
z zapytaniem do Dyrektora PZD o wyjaśnienie przyczyn zwłoki w realizacji umowy zawartej 

pomiędzy B.U.T. Kamiński, a PZD Kielce na opracowanie projektów organizacji ruchu. 
W odpowiedzi z dnia 23 maja 2022r. przy piśmie znak: PZD.025.33.2022AR, Dyrektor PZD 
przedstawił podejmowane działania oraz problemy prawo - techniczne wynikające 

z realizacji przedmiotowej umowy, 
- dnia 31 maja 2022r. do tut. Starostwa wpłynął projekt organizacji ruchu złożony przez 
Przedsiębiorstwo Usługowe Małgorzata Szymaniec z/s ul. Okrzei 64/68; 25 - 526 Kielce, 
„Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 1322T Górno-Zagórze-

Daleszyce-Słopiec-Borków" - celem zaopiniowania. 
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W dniu 10.06.2022r. niniejszy projekt został zaopiniowany negatywnie i zwrócony 
projektantowi, celem uzupełnienia braków (akta do wglądu w Wydziale Komunikacji 

i Transportu), 
- w dniu 13 lipca 2022r. P.U. Małgorzata Szymaniec z/s ul. Okrzei 64/68; 25-526 Kielce 
ponownie złożyło projekt organizacji ruchu - „Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla 
drogi powiatowej nr 1322T Górno-Zagórze-Daleszyce-Słopiec-Borków". 
Przedstawiony projekt przy piśmie z dnia 22 lipca 2022r. nr KT-XI.7121.3,44.2022 został 

ponownie zaopiniowany negatywnie, gdyż wskazana droga objazdu dla ruchu ciężkiego -
pojazdów powyżej 8t. dmc, została wyznaczona ulicą Głowackiego, na której zgodnie 
z informacją przekazaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znajduje się 13 
obiektów zabytkowych. Ponadto skrzyżowanie ul. Głowackiego z ul. 3-go Maja pozbawione 
jest chodników dla pieszych(akta do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu). 

Należy równocześnie zauważyć, iż napięcie i zdenerwowanie mieszkańców nie może 
być podstawą do wprowadzania ograniczenia w ruchu pojazdów. Wprowadzenie ograniczeń 
winno być poprzedzone m.in. sporządzeniem oceny stanu technicznego drogi w tym jej 
nośności, badaniem natężenia ruchu drogowego oraz ewentualnego negatywnego wpływu na 

znajdujące się przy niej obiekty. 
Stanowisko w tym zakresie zostało zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 28 maja 2021r. sygn. akt I OSK 2855/18 


