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1. Cele polityki przestrzennej gminy 
 

Celem strategicznym rozwoju społeczno - gospodarczego i przestrzennego gminy Skarżysko 

Kościelne jest uzyskanie takiej funkcjonalno-przestrzennej struktury tej jednostki, która 

w harmonijny, zrównoważony sposób wykorzysta jej walory przyrodnicze i kulturowe, 

dla poprawy warunków życia mieszkańców.  

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2020 

urzeczywistnieniu misji gminy Skarżysko Kościelne do 2020 roku służy realizacja 

następujących celów strategicznych: 

1) Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i kulturalnej gminy,  

2) Podniesienie standardu życia, jakości infrastruktury i usług świadczonych 

dla społeczności lokalnej,  

3) Aktywizacja mieszkańców w kierunku postaw przedsiębiorczych.  

 

Powyżej sformułowane cele strategiczne są równe pod względem wagi i znaczenia. 

Dla realizacji celów strategicznych w Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 

wskazane zostały cele operacyjne obejmujące bardziej szczegółowy, węższy obszar 

interwencji niż cele strategiczne a ich realizacja stanowi podstawę do osiągnięcia celów 

strategicznych. 

Celami operacyjnymi niezbędnymi do osiągnięcia pierwszego celu strategicznego są: 

• wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy z poszanowaniem bogactwa krajobrazu 

i środowiska naturalnego, 

• poprawa atrakcyjności kulturalnej gminy, 

• podniesienie atrakcyjności gospodarczej i standardu życia poprzez kreowanie postaw 

przedsiębiorczych i aktywizujących finansowo społeczność lokalną. 

Celami operacyjnymi niezbędnymi do osiągnięcia drugiego celu strategicznego są: 

• poprawa stanu infrastruktury technicznej i harmonii przestrzennej, 

• zapewnienie wysokiego standardu życia lokalnej społeczności. 

Celami operacyjnymi niezbędnymi do osiągnięcia trzeciego celu strategicznego są: 

• kreowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności zawodowej wśród mieszkańców, 

• poprawa warunków pracy administracji samorządowej oraz jakości usług świadczonych 

dla mieszkańców. 

 

Przy sporządzaniu Studium uwzględniono w szczególności: 

• Zasady określone w "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030",  
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• ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

przyjętego Uchwałą Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 

września 2014 r., 

• Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 r. przyjęta uchwałą 

Nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2000 roku. 

• ustalenia Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 – 2020 przyjętej 

Uchwałą Nr XLII/264/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014 r., 

• ustalenia planu Rozwoju Lokalnego Gminy Skarżysko Kościelne; 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 

podstawowym dokumentem dla władz samorządowych gminy, na podstawie, którego 

powinna być prowadzona polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze 

zagospodarowania przestrzennego, a także w sferze społeczno-gospodarczej i ekologicznej, 

które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu 

funkcjonalno-przestrzennego. W przypadku istotnych zmian uwarunkowań lub dokonania 

znaczących odstępstw od ustaleń niniejszego Studium, należy przystąpić do kolejnych jego 

aktualizacji. 

 

2. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w przeznaczeniu terenów 

Z uwagi na uwarunkowania środowiska, uwarunkowania społeczno–demograficzne  

i pełnione przez gminę funkcje, proponowane zmiany koncentrują się przede wszystkim  

w następujących kierunkach: 

• wielofunkcyjny rozwój wsi, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakościowych,  

• właściwe wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, powiększanie w miarę 

możliwości zasięgu terenów zieleni poprzez zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia 

śródpolne, przywodne oraz przydrożne, wiążące się we wspólny system przestrzenny, 

• rozwój terenów inwestycyjnych oraz lokalizacja odnawialnych źródeł energii. 

W celu uporządkowania struktury układów przestrzennych wsi i nowych osiedli 

mieszkaniowych należy dążyć do wykształcenia obszarów integrujących i wpływających  

na tworzenie społeczności lokalnych. Uporządkowanie struktur urbanistycznych powinno 

odbywać się poprzez realizację jednakowej architektury pod względem form, kolorystyki  

i skali. Zastosowanie jednakowej formy i rodzaju pokrycia dachów jak i wykończenia elewacji 

budynków w poszczególnej jednostce osadniczej jest szansą na tworzenie niepowtarzalnych 

klimatów dla zamieszkania jak i wypoczynku. Rozwój zabudowy powinien następować  

w oparciu o istniejące i projektowane ciągi komunikacyjne. 
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Nowe inwestycje powinny być lokalizowane przede wszystkim w zasięgu terenów, na których 

już istnieje infrastruktura techniczna lub jest planowana do realizacji w najbliższych latach. 

Określone na rysunku STUDIUM – KIERUNKI granice projektowanych terenów 

są orientacyjne. Uściślenie granic, ustalenie szczegółowych zasad zagospodarowania  

i kształtowania nowej zabudowy należy określić w planie zagospodarowania przestrzennego 

lub w przypadku braku planu, w innych opracowaniach szczegółowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem UWAG zawartych na stronie 17 studium-kierunki. 

 
Dla części terenu gminy objętego ustaleniami Studium określono rejony lokalizowania 

poszczególnych funkcji: 

• MN – obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej  

• MR/MR1 – obszary zabudowy rekreacji indywidualnej, 

• U – obszary usług, 

• UP – obszary usług publicznych, 

• UK – obszary usług kultu religijnego, 

• US/US1 – obszary usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku, 

• Pa – obszary obiektów produkcyjnych składów i magazynów o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej, 

• P – obszary obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług 

(aktywność gospodarcza), 

• PG – obszary eksploatacji powierzchniowej złóż, 

• Z – obszary zieleni, 

• R – obszary rolnicze, 

• RZ – obszary rolnicze z możliwością przeznaczenia gruntów do zalesienia, 

• ZL – lasy, 

• ZC – cmentarze, 

• W – wody powierzchniowe śródlądowe, 

• IT – obszary infrastruktury technicznej – urządzenia zaopatrzenia w wodę 

• OS – zakład utylizacji odpadów bojowych, 

• GP – drogi i ulice główne ruchu przyspieszonego, 

• Z – drogi i ulice zbiorcze,  

• KK – tereny kolejowe. 

 

Dążeniem Gminy jest rozwój zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz zwiększenia ilości 

terenów usług zarówno komercyjnych, jak i publicznych, w tym terenów usług sportu  

i rekreacji oraz zwiększenia ilości terenów leśnych i zielonych. Zauważalny jest spadek 
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powierzchni terenów rolniczych o 17,62 %, jednak jest to związane głównie  

z przeznaczeniem tych terenów na cele mieszkaniowe oraz pod zalesienia. 

 

3. Kierunki i wska źniki dotycz ące zagospodarowania  
oraz u żytkowania terenów 

Przyjęte w Studium kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wiążą  

się z określonymi standardami urbanistycznymi, stanowiącymi miarę, jakości przestrzeni 

otwartej i zurbanizowanej. Określone w Studium parametry i wskaźniki urbanistyczne 

stanowią wartości graniczne. 

Użyte w niniejszym Studium określenia i pojęcia, na potrzeby niniejszego dokumentu należy 

rozumieć w następujący sposób: 

1) urządzenia towarzyszące – urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze  

i higieniczno-sanitarne oraz obiekty małej architektury; 

2) powierzchnia zabudowy – powierzchnia terenu zajętą przez budynek w stanie 

wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej - zlokalizowane pod ziemią, na ziemi albo nad 

ziemią przewody lub urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, 

elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne. 

 

Studium przyjmuje nast ępujące kierunki i wska źniki zagospodarowania terenów oraz 

użytkowania terenów dla poszczególnych funkcji: 

 

3.1. MN – obszary zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy mieszkaniowej wszelkich typów: 

jednorodzinnej, wielorodzinnej niskiej, zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych oraz zabudowy obsługi rolnictwa, istniejącej i projektowanej zabudowy 

usługowej (w tym usługi podstawowe oraz sportowo-rekreacyjne) oraz istniejącej zabudowy 

produkcyjnej wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi oraz urządzeniami 

infrastruktury technicznej, drogami i zielenią (w tym ogrody i sady). 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zaleca się wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w oddzieleniu od terenów 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz 

terenów istniejącej zabudowy produkcyjnej, 

2) wszystkie przyszłe inwestycje, muszą uznać priorytet ochrony terenów 

mieszkaniowych, uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może 
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przekraczać dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

3) nie dopuszcza się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem zabudowy mieszkaniowej oraz 

infrastruktury technicznej i dróg,  

4) dopuszcza się lokalizację zabudowy rekreacji indywidualnej oraz parkingów, 

5) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych  

i przebywających okresowo; 

6) dla terenów położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Kamiennej obowiązują zapisy uchwały nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w tym: obowiązuje nakaz podwyższenia 

wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej o min. 10% w stosunku do terenów 

położonych poza granicami obszaru; 

7) dla terenu położonego w strefie widokowej zespołu obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków wysokość zabudowy należy ograniczyć do 9,5 m oraz wprowadzić dachy 

dwuspadowe, kryte dachówką w kolorach naturalnych ( czerwony, brązowy); 

8) dla terenów położonych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązują zapisy 

Rozporządzenia nr 2/2014 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r; 

9) dla terenów położonych w odległości do 150 m od granicy obszaru Natura 2000 

obowiązuje zakaz podpiwniczania budynków oraz nakaz podłączenia do kanalizacji 

sanitarnej. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) wysokość budynku nie większa niż 10 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30 % powierzchni działki; 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki; 

d) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 1000 m² dla zabudowy wolnostojącej,  

przy wtórnych podziałach działek zagrodowych i zmianie sposobu użytkowania 

budynków gospodarczych na cele mieszkalne dopuszcza się działki mniejsze, 

lecz nie mniejsze niż 500 m²; 

e) dopuszcza się powierzchnię nowej działki nie mniejszą niż 600 m2 dla budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (dla dwóch budynków) ; 

2) dla zabudowy usługowej: 

a) wysokość budynku nie większa niż 12 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki; 
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c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki; 

d) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 500 m2; 

3) dla zabudowy rekreacji indywidualnej: 

a) wysokość budynku nie większa niż 9,5 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25 % powierzchni działki; 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60 % powierzchni działki; 

d) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 800 m2. 

 

3.2. MR/MR1 – obszary zabudowy rekreacji indywidual nej 

Obszary istniejącej oraz projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej, usług 

podstawowych wbudowanych i wolnostojących wraz z niezbędnymi urządzeniami 

towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami i zielenią. 

Dla terenu MR1 do czasu realizacji zbiornika Majków/Michałów nie dopuszcza się lokalizacji 

nowej zabudowy. Dopuszcza się przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany sposobu 

użytkowania, remonty i modernizacje istniejącej zabudowy. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) wszystkie przyszłe inwestycje muszą uznać priorytet ochrony terenów rekreacji 

indywidualnej, uciążliwość obiektów i urządzeń (hałas, emisja spalin itp.) nie może 

przekraczać dopuszczalnych norm na granicy działki zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

2) dopuszcza się lokalizację usług sportu i rekreacji oraz parkingów; 

3) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących obowiązuje wydzielenie w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych  

i przebywających okresowo; 

4) dla terenów położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Kamiennej obowiązują zapisy uchwały nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej w tym: obowiązuje nakaz podwyższenia 

wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej o min. 10% w stosunku do terenów 

położonych poza granicami obszaru. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wysokość budynku nie większa niż 9,5 m; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25 % powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60 % powierzchni działki; 

4) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 800 m² dla zabudowy wolnostojącej, przy 

wtórnych podziałach działek i zmianie sposobu użytkowania budynków 
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gospodarczych na cele mieszkalne dopuszcza się działki mniejsze, lecz nie mniejsze 

niż 500 m². 

 

3.3. U – obszary usług  

Obszary istniejących i projektowanych podstawowych i ponadpodstawowych usług 

na wydzielonych działkach w tym stacji paliw płynnych wraz z niezbędnymi urządzeniami 

towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) dopuszcza się lokalizację parkingów; 

3) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy: 

1) wysokość budynku nie większa niż 10 m; 

2) dopuszcza się dominanty przestrzenne (wysokościowe) o wysokości nie większej 

niż 25 m w formie np. bannerów i wież reklamowych; 

3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50 % powierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki; 

5) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 1000 m² dla zabudowy wolnostojącej, 

przy wtórnych podziałach działek dopuszcza się działki mniejsze, lecz nie mniejsze 

niż 600 m². 

 
3.4. UP – obszary usług publicznych 

Obszary istniejących i projektowanych ważniejszych podstawowych i ponadpodstawowych 

usług publicznych na wydzielonych działkach, związanych z: administracją, szkolnictwem, 

oświatą i wychowaniem, porządkiem publicznym, kulturą i sztuką, opieką zdrowotną  

i ratownictwem medycznym i inne wraz z zabudową mieszkaniową oraz niezbędnymi 

urządzeniami towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych związanych bezpośrednio 

lub pośrednio z rodzajem usług publicznych oraz parkingów; 

3) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy: 
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1) wysokość budynku nie większa niż 15 m; 

2) dopuszcza się dominanty przestrzenne (wysokościowe) o wysokości nie większej 

niż 35 m w formie np. wieży ; 

3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 30 % powierzchni działki; 

5) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 600 m² dla zabudowy wolnostojącej, przy 

wtórnych podziałach działek i zmianie sposobu użytkowania budynków 

gospodarczych na cele mieszkalne dopuszcza się działki mniejsze, lecz nie mniejsze 

niż 400 m². 

 

3.5. UK – obszary usług kultu religijnego 

Obszary istniejących i projektowanych ważniejszych podstawowych i ponadpodstawowych 

usług publicznych na wydzielonych działkach, związanych z zaspokajaniem potrzeb 

religijnych, takie jak świątynie, domy parafialne i klasztorne, kaplice oraz siedziby wspólnot 

wyznaniowych i inne wraz z zabudową mieszkaniową z zastrzeżeniem, iż nie może ona 

występować samodzielnie wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i urządzeniami 

infrastruktury technicznej, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) budowa lub rozbudowa istniejących obiektów powinna nawiązywać skalą  

i gabarytami do lokalnej tradycji budownictwa; 

2) dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych związanych bezpośrednio 

lub pośrednio z rodzajem wyżej wymienionych usług publicznych; 

3) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla nowej zabudowy: 

1) wysokość budynku nie większa niż 15 m ( nie dotyczy obiektów sakralnych); 

2) dopuszcza się dominanty przestrzenne (wysokościowe) o wysokości nie większej 

niż 35 m w formie wieży kościelnej; 

3) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki; 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki; 

5) powierzchnia działki nie mniejsza niż 500 m2. 

 

3.6. US/US1 – obszary usług sportu i rekreacji oraz  turystyki i wypoczynku 

Obszary istniejących i projektowanych usług sportu i rekreacji oraz turystyki i wypoczynku,  

w tym campingi wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i urządzeniami 

infrastruktury technicznej, drogami, zielenią. 
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Dla terenu US1 istniejącej strzelnicy obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz 

dopuszcza się zmianę przeznaczenia na tereny leśne, w przypadku braku uzasadnienia 

istnienia funkcji.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) zabudowa zharmonizowana z krajobrazem; 

2) obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych dla samochodów 

użytkowników stałych i przebywających okresowo; 

3) dopuszcza się inne funkcje uzupełniające podstawowy program (gastronomia, handel 

detaliczny, hotele itp.) z zastrzeżeniem, iż nie mogą one występować na działce 

samodzielnie. 

4) dla terenów położonych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązują zapisy 

Rozporządzenia nr 2/2014 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r.; 

5) dla terenów US z wyłączeniem US1 obowiązują następujące parametry i wskaźniki 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wysokość budynku nie większa niż 12 m; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 30 % powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 40 % powierzchni działki; 

4) powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m². 

 

3.7. Pa – obszary obiektów produkcyjnych, składów i  magazynów o du żym 
ryzyku wyst ąpienia powa żnej awarii przemysłowej. 
P - obszary obiektów produkcyjnych, składów i magazynó w z 
dopuszczeniem usług (aktywno ść gospodarcza). 

Pa – istniejąca funkcja bez zmian; 

P- obszary istniejącej i projektowanej aktywności gospodarczej - usługowo-produkcyjnej 

(rzemiosło, handel hurtowy i detaliczny, działalność usługowo–produkcyjna i produkcyjna, 

działalność związana z wytwórczością i przetwórstwem, gospodarka magazynowa, obsługa 

komunikacji samochodowej itp.), wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi 

i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami, zielenią. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) w obszarze obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Pa) możliwość i warunki inwestycji 

zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska; 

2) dla terenów P : 

a. obowiązuje wydzielenie w obrębie własności miejsc postojowych 

dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, 

b. dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych i stacji paliw, 
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c. dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej w ograniczonym 

zakresie (np. lokale mieszkalne dla właścicieli, mieszkania służbowe), 

d. dopuszcza się lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię 

elektryczną z odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych) o mocy powyżej 100kW; 

e. dla terenów położonych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody 

obowiązują zapisy Rozporządzenia nr 2/2014 Dyrektora RZGW 

w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) wysokość hal magazynowych nie większa niż 16 m; 

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 40 % powierzchni działki; 

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20 % powierzchni działki; 

4) powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m². 

We wszystkich, określonych w Studium, rodzajach terenów aktywności gospodarczej, 

obowiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się realizację inwestycji mogących potencjalnie lub zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, o ile nie stanowi to zagrożenia dla przylegających 

terenów mieszkaniowych, z zastrzeżeniem pkt 2 litera e, 

2) zaleca się sporządzenie mpzp dla terenów przed ich zainwestowaniem, 

3) uciążliwość inwestycji musi zamykać się w granicach działki, 

4) obowiązuje zaprojektowanie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości min 10 metrów 

od strony terenów zabudowy mieszkaniowej (dotyczy terenów z bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej). 

5) wyznacza się granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów tożsame z granicą obszaru P oznaczone 

na rysunku studium. 

 

3.8. PG – obszary eksploatacji powierzchniowej złó ż  

Obszary eksploatacji powierzchniowej złóż wraz z niezbędnymi obiektami, urządzeniami 

infrastruktury technicznej, drogami i zielenią. Po zakończeniu procesu eksploatacyjnego 

należy zrekultywować teren, zgodnie z przepisem szczególnym lub/i ustaleniami planu 

miejscowego.  

 

3.9. Z – obszary zieleni 

Obszary istniejących i projektowanej zieleni. 
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Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy - tereny wyłączone z zabudowy 

kubaturowej dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe w zależności od lokalnych 

uwarunkowań oraz urządzenia infrastruktury technicznej i drogi. 

 

3.10. R – obszary rolnicze 

Obszary istniejących i projektowanych terenów rolniczych rozumiane zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:  

1) tereny wyłączone z zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2) za wyjątkiem urządzeń 

infrastruktury technicznej i dróg; 

2) dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową 

przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Skarżysko 

Kościelne; 

3) dla terenów położonych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązują zapisy 

Rozporządzenia nr 2/2014 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) dla zabudowy zagrodowej: 

a) wysokość budynku nie większa niż 10 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 10 % powierzchni działki; 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 70 % powierzchni działki; 

d) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 5000 m² . 

 

3.11. RZ - obszary rolnicze z mo żliwo ścią przeznaczenia gruntów do 
zalesienia  

Obszary istniejących i projektowanych terenów rolniczych rozumiane zgodnie z przepisami 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na których dopuszcza się możliwość 

zalesienia. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) tereny wyłączone z zabudowy z zastrzeżeniem pkt 3) za wyjątkiem urządzeń 

infrastruktury technicznej i dróg; 

2) dopuszcza się możliwość zalesiania; 

3) dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową 

przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Skarżysko 

Kościelne; 



 

 - 14 - 

4) dla terenów położonych w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody obowiązują zapisy 

Rozporządzenia nr 2/2014 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r. 

Parametry i wskaźniki urbanistyczne: 

1) dla zabudowy zagrodowej: 

a) wysokość budynku nie większa niż 10 m; 

b) powierzchnia zabudowy nie większa niż 10 % powierzchni działki; 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 70 % powierzchni działki; 

d) powierzchnia nowej działki nie mniejsza niż 5000 m² . 

 

3.12. ZL – lasy 

Obszary istniejących i projektowanych lasów rozumianych zgodnie z przepisami ustawy 

o lasach. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: tereny wyłączone z zabudowy 

za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów i urządzeń służących 

gospodarce leśnej, dopuszczonych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

3.13. ZC – cmentarze 

Tereny cmentarzy. Cmentarze na terenie gminy znajdują się w miejscowościach Kierz 

Niedźwiedzi, Majków i Skarżysko Kościelne. Przy planowaniu cmentarzy należy dążyć 

do stosowania następujących wskaźników urbanistycznych – powierzchnia działki – min. 0,5 

ha, wskaźnik zabudowy maksymalnie 0,1, teren biologicznie czynny min. 10%. 

Wyznacza się strefy ochrony sanitarnej cmentarzy o szerokości 50,0m i 150,0 m, oznaczone 

na rysunku studium. W strefie 50,0 m. zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, 

zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów 

przechowujących artykuły żywności oraz studzien służących do czerpania wody do picia 

i potrzeb gospodarczych. W strefie 150,0 m obowiązują przepisy odrębne w tym zakresie. 

 

Przepisów odrębnych dotyczących cmentarzy nie stosuje się do cmentarzy już istniejących, 

jeżeli ich zastosowanie uniemożliwiałoby korzystanie z cmentarza, a właściwy inspektor 

sanitarny nie sprzeciwia się dalszemu korzystaniu z tego cmentarza. 

 

3.14. W – wody powierzchniowe śródl ądowe 

Obszary istniejących i projektowanych wód powierzchniowych śródlądowych rozumianych 

zgodnie z przepisami Prawa wodnego wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej i drogami. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 



 

 - 15 - 

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń hydrotechnicznych, melioracyjnych oraz 

związanych z mała energetyką wodną, 

2) dopuszcza się wykorzystanie wód na cele rybackie, rekreacyjne, sportowe, 

3) ustala się dla terenów przylegających do wód prowadzonych otwartymi korytami 

konieczność zachowania po obu stronach brzegów stref o szerokości min 1,5 m 

umożliwiających przeprowadzenie prac konserwacyjnych i przebudowy. 

 

3.15. IT – obszary infrastruktury technicznej - urz ądzenia zaopatrzenia  
w wod ę 

Wyznacza się obszary istniejących i projektowanych urządzeń zaopatrzenia w wodę  

wraz z niezbędnymi obiektami administracyjnymi i gospodarczymi, urządzeniami 

towarzyszącymi i urządzeniami infrastruktury technicznej, drogami i zielenią.  

Dla terenów położonych w strefach ochrony ujęcia wody obowiązują zapisy Rozporządzenia 

nr 2/2014 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r. 

 

3.16. OS – zakład utylizacji odpadów bojowych  

Obszary istniejącego zakładu utylizacji odpadów bojowych.  

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami 

odrębnymi.  

 
3.17. Ogólna polityka kształtowania systemu komunik acji 

Głównym zadaniem w zakresie rozwoju systemu komunikacji drogowej w gminie jest 

kontynuacja komunikacyjnych powiązań międzyregionalnych w postaci istniejącej i realizacji 

projektowanego odcinka drogi krajowej nr 42. Ponadto w Studium uwzględnia się potrzebę 

działań mających na celu usprawnienie ruchu lokalnego oraz właściwą obsługę 

projektowanych obszarów inwestycyjnych poprzez prawidłowe rozwiązania układu 

komunikacyjnego tym modernizację i elektryfikację linii kolejowej 25 Łódź Kaliska – Dębica 

na odcinku Sandomierz – Skarżysko Kamienna oraz modernizację linii kolejowej  

nr 8 znaczenia państwowego Warszawa - Kraków do prędkości 120 km/h. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy określić docelowe 

parametry dróg i ulic, wprowadzając jednocześnie możliwość dochodzenia do rozwiązań 

modelowych etapowo, z uszanowaniem zainwestowania istniejącego i zakazem wszelkiego 

inwestowania w liniach rozgraniczających określonych normatywem. 

 

3.18. GP – drogi i ulice główne przyspieszone 

Istniejące i projektowane drogi publiczne klasy głównej ruchu przyspieszonego. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 
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1) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz  

do granic własności nieruchomości jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne; 

2) dla ruchu rowerowego wzdłuż dróg klasy głównej przyspieszonej zaleca 

się wydzielenie ruchu rowerowego poza pas drogowy, zwłaszcza poza obszarami 

zabudowy, z uwagi na głównie tranzytową funkcję tych dróg, ich znaczne obciążenie 

ruchem i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu. 

 

3.19. Z – drogi i ulice zbiorcze 

Istniejące i projektowane drogi publiczne klasy zbiorczej. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: 

1) dopuszcza się na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego korektę przebiegu wyznaczonych na rysunku kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dróg zgodnie z warunkami technicznymi oraz  

do granic własności nieruchomości jak również ze względu na uwarunkowania 

lokalne. 

 

3.20. KK - tereny kolejowe  

Obszary komunikacji kolejowej w tym tereny zamknięte, na których zlokalizowano obiekty 

i urządzenia związane z obsługą ruchu kolejowego takie jak: torowiska, bocznice kolejowe, 

drogi i obiekty inżynierskie. 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy: wysokość budynku nie większa 

niż 10 m, za wyjątkiem obiektów i urządzeń, których wysokość wynika z wymagań 

technicznych (technologicznych). Dopuszcza się zmianę przeznaczenia w przypadku  

np. likwidacji linii kolejowej na przeznaczenie rolne lub leśne w zależności od lokalnych 

uwarunkowań. Zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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UWAGA 

1. Określone na rysunku STUDIUM – KIERUNKI linie podziału t erenów  
o ró żnych funkcjach s ą orientacyjne. Dokładny przebieg tych linii 
powinien linii rozgraniczaj ących tereny o ró żnym przeznaczeniu winien 
zosta ć ustalony na etapie sporz ądzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego lub innych opracowa ń szczegółowych 
(dopuszcza si ę korekt ę tych granic o 50 m w terenie). 

2. Przebieg dróg oznaczonych na rysunku STUDIUM – K IERUNKI nale ży 
traktowa ć, jako obowi ązujący w zakresie parametrów, dopuszcza 
się korekty przebiegu wynikaj ące z warunków technicznych. 

3. Podane parametry techniczne dróg i ulic nale ży traktowa ć, jako docelowe, 
dopuszcza si ę uwzgl ędnienie istniej ącego zainwestowania, jako powodu 
nie zachowania parametrów na całym ci ągu drogi. 

4. Na etapie sporz ądzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ka żdy teren nale ży traktowa ć, jako wielofunkcyjny 
z przewag ą jednej funkcji traktowanej, jako wiod ąca. Dopuszcza 
się uzupełnianie funkcji wskazanej w Studium, jako wio dąca o inne 
niekoliduj ące funkcje, przy pozostawieniu minimum 50% powierzc hni 
terenu o funkcji wiod ącej. Nie dotyczy uzupełniania funkcji rolnej 
z zakazem zabudowy o jak ąkolwiek zabudow ę i funkcji aktywno ści 
gospodarczej o zabudow ę mieszkaniow ą. 

5. Za zgodne z ustaleniami Studium uwa ża się ponadto: 
• zalesienie terenów rolnych nie wskazanych w Studium  do zalesienia, 
• wprowadzenie zieleni przydro żnej i śródpolnej na terenach rolnych, 
• wprowadzenie zieleni w ka żdym terenie, 
• realizacj ę urządzeń słu żących zapobieganiu kl ęsce powodzi i urz ądzeń 

melioracyjnych, prowadz ących do nawodnienia lub odwodnienia 
gruntów rolnych i odprowadzania wód deszczowych z t erenów 
zainwestowania, 

• realizacj ę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w ka żdym terenie, 
• realizacj ę stawów rybnych i zbiorników retencyjnych oraz 

rekreacyjnych na gruntach rolnych, 
• realizacj ę usług agroturystycznych we wsiach na terenach zabu dowy 

związanej z działalno ścią rolnicz ą; 
• istniej ące zagospodarowanie i dotychczasowe przeznaczenie 

lub przeznaczenie wynikaj ące z obowi ązującego mpzp w przypadku 
nie uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele  nierolnicze 
lub niele śne. 
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4. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego 
4.1. Podstawowe kierunki ochrony środowiska przyrodniczego 

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w politykach, planach, strategiach lub programach dotyczących gospodarki 

przestrzennej należy uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Zgodnie z powyższą zasadą zakłada się, że rozwój społeczno-gospodarczy gminy odbywać 

się będzie z poszanowaniem zasobów środowiska naturalnego. Oznacza to, że na każdym 

etapie rozwoju gminy równoważone będą potrzeby gospodarcze, społeczne i ekologiczne,  

a podejmowane działania będą umożliwiały zachowanie lub przywracanie równowagi 

przyrodniczej, w szczególności: 

• racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami, 

• przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, 

• przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, 

• zachowanie różnorodności biologicznej. 

Ze względu na istniejące uwarunkowania oraz biorąc pod uwagę powyższe zasady, Studium 

określa następujące podstawowe kierunki polityki przestrzennej prowadzące do zachowania, 

ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego gminy: 

• waloryzacja wytypowanych obiektów i obszarów, a następnie objęcie różnymi formami 

ochrony najcenniejszych obszarów i obiektów przyrodniczych (w tym doliny rzeczne, jako 

podstawa regionalnych i lokalnych systemów ochrony przyrody), 

• rewaloryzacja zabytkowych założeń parkowych, wprowadzanie dolesień, uzupełnianie 

zadrzewień oraz pasów zieleni ochronnej w celu poprawy różnorodności biologicznej 

gminy i wzbogacenia jej krajobrazu, 

• ograniczenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska, stosowanie najlepszych 

dostępnych technologii i urządzeń, minimalizacja istniejących uciążliwości związanych 

głównie z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, emisją niską i komunikacją 

drogową, 

• przeciwdziałanie niewłaściwemu korzystaniu ze środowiska, wdrożenie programu 

segregacji i utylizacji odpadów, usuwanie dzikich wysypisk odpadów, 

• poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym szczególnie drogowej, priorytetowa 

realizacja kompleksowych systemów oczyszczania ścieków, 

• optymalne zabezpieczenie terenów, ludności i infrastruktury technicznej przed skutkami 

powodzi, 

• prowadzenie stałego monitoringu środowiskowego, 
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• prowadzenie produkcji rolniczej opartej na tzw. ”dobrych praktykach gospodarowania”, 

przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb, prowadzenie edukacji ekologicznej, 

propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 

• zaleca się brak stosowania ogrodzeń od lasów, 

• obowiązuje strefa ekotonowa w odległości 20 m od granicy większych kompleksów 

leśnych, w której powinien być zachowany pas krzewów, podstrefa krzewiasto-drzewiasta 

oraz podstrefa drzewiasta. W szczególnych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie 

odległości; 

 

4.2. Obszary obj ęte ochron ą na podstawie przepisów odr ębnych 

4.2.1. Główne zbiorniki wód podziemnych 

Na obszarze gminy występuje główny zbiornik wód podziemnych, gdzie obowiązują zasady 

ochrony określone w przepisach odrębnych: obszar GZWP nr 412 „Szydłowiec -

Goszczewice”. 

 

4.2.2. Ujęcia wody 

Ujęcie wód podziemnych w kat. B z utworów dolnojurajskich w miejscowości Skarżysko 

Kościelne składające się z trzech studni w tym dwóch użytkowanych i jednej nieużytkowanej. 

Granica terenu ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej ustanowiona została zgodnie 

z Rozporządzeniem Nr 2/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Warszawie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia 

wody podziemnej z utworów dolno jurajskich w miejscowości Skarżysko Kościelne (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrz. Poz. 316).  

 

Lp. 

Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody 

Nazwa ujęcia / 
lokalizacja 

Rodzaj: wody 
podziemne lub wody 

powierzchniowe 

Wydajność 
(m3 /dobę) 

Nazwa / 
lokalizacja 

Wydajność 
(m3 /dobę) 

1 
Ujęcie Wody 

Skarżysko 
Kościelne 

Wody podziemne 2350 rzeczywista 
Ujęcie Wody 

Skarżysko 
Kościelne 

2544 
rzeczywista 

 
Studnie ujęcia zlokalizowane są w pobliżu leśniczówki. Ujęcie (studnie wraz ze strefą 

ochrony bezpośredniej) obejmuje działki o numerach: 4427/1 i 4427/2 obręb Skarżysko 

Kościelne. Powierzchnia terenu ochrony bezpośredniej strefy ochronnej ujęcia wód 

podziemnych wynosi ogółem 1275 m2. 

Granice terenu ochrony pośredniej przedstawione zostały na załączniku graficznym 

o powierzchni około 9,788 km². Dla terenów położonych w strefach, o których mowa 
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powyżej, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające  

z w/w rozporządzenia.  

W odniesieniu do terenu ochrony pośredniej sformułowano następujące zakazy: 

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi z wyjątkiem oczyszczonych wód 

opadowych i roztopowych oraz wód opadowych i roztopowych, które zgodnie 

z obowiązującymi przepisami mogą być wprowadzone do wód lub do ziemi bez 

oczyszczenia, a także oczyszczonych ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania 

wody, których wprowadzanie regulują odrębne przepisy; 

2) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na ich wprowadzenie 

do obrotu zaklasyfikowano jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia człowieka, 

organizmów wodnych lub środowiska; 

3) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych 

niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

4) lokalizowania stacji paliw oraz magazynów substancji niebezpiecznych w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 

Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), a także rurociągów do ich transportu; 

5) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych; 

6) lokalizowania nowych ujęć wody poza studniami awaryjnymi lub zastępczymi. 

Ponadto na terenie ochrony pośredniej ogranicza się stosowanie nawozów 

do nawozów organicznych. 

 

4.2.3. Obszar „Natura 2000” 

Obszar Natura 2000 Lasy Skarżyskie PLH260011 o powierzchni ok. 2383,5 ha.  

Lasy Skarżyskie to obszar głównie leśny, zabezpieczający naturalne lasy bukowo-jodłowe  

o charakterze puszczańskim, jako pozostałość po prastarej Puszczy Świętokrzyskiej.  

Na obszarze objętym, ochroną w ramach sieci Natura 2000 należy ograniczać uciążliwość 

prowadzonej gospodarki i polityki przestrzennej tak, aby zachować siedliska chronionych 

gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Niezależnie od innych ustaleń Studium, na obszarze Natura 2000 obowiązuje: 

• zakaz zabudowy dla obszarów rolniczych oznaczonych symbolem R; 

• bezwzględny zakaz lokalizacji stacji paliw i stacji obsługi samochodów oraz wież 

radiokomunikacyjnych, wiatraków oraz innych urządzeń i obiektów naruszających zasady 

ochrony krajobrazu obszaru Natura 2000 w relacji z otoczeniem. 

W granicach obszaru „Lasy Skarżyskie” mieszczą się poza obszarem gminy inne formy 

ochrony przyrody i krajobrazu i są to:  

• Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (98 359 ha),  

• jeden użytek ekologiczny – bagno śródleśne, 
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• trzy rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 24,06 ha.: rezerwat „Ciechostowice” 

(położony przy drodze z Mroczkowa do Ciechostowic na południowo-zachodnim zboczu 

wzniesienia o wysokości od 345 do 560 m n.p.m. i powierzchni 7,46 ha. Rezerwat 

znajduje się na obszarze naturalnego występowania modrzewia polskiego.), rezerwat 

Cisowy Skarżysko „Rezerwat Cisa A” (o powierzchni 6,10 ha utworzono w 1953 r. w celu 

ochrony naturalnych stanowisk występowania cisa), rezerwat Cisowy Majdów – 

„Rezerwat cisa B” (o powierzchni 10,5 ha).  

 

4.2.4. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamienn ej 

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej został utworzony na podstawie uchwały 

nr XXXV/617/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 

dotyczącej wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej. 

Dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej obowiązują ustalenia w zakresie 

ochrony czynnej ekosystemów, zakazy i warunki dotyczące odstępstw od zakazów zawarte 

w uchwale Sejmiku o wyznaczeniu OCHK Doliny Kamiennej. 

Na terenie obszaru chronionego krajobrazu obowiązuje zakaz: 

a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną, rybacką 

i łowiecką; 

b) likwidowanie i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

c) dokonywania zmian stosunków wodnych starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, jeżeli 

służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków 

rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

d) likwidowanie naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych. 

Zakazy nie dotyczą m.in: terenów objętych ustaleniami studium oraz miejscowych planów 

oraz ich projektów, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania wykazała brak 

znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. 

 

4.2.5. Pomniki przyrody 

Dla pomników przyrody zlokalizowanych w granicach gminy Skarżysko Kamienna 

obowiązują ustalenia szczegółowe (zakazy, nakazy) zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm.). Pojedyncze obiekty 



 

 - 22 - 

chronione z tytułu ochrony przyrody żywej i nieożywionej należy uwidocznić w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnić ich ochronę. 

 
 
 

Pomniki przyrody na terenie gminy Skarżysko Kościelne. 

Nazwa obiektu Data utworzenia 
i podstawa prawna 

Szczegółowa 
lokalizacja 

Dąb 
szypułkowy 

267 

26.01.1989 
Zarz. Wojew. 
Kieleckiego 
Nr3/89 

Obręb: Majków. W miejscowości Majków-Piaski ok. 1200 m na 
zachód od posesji przy ul. Żeromskiego 159 na przedłużeniu 

ulicy Żeromskiego. 

Dęby 
szypułkowe i 

lipy 
drobnolistne 

268 

26.01.1989 
Zarz. Wojew. 
Kieleckiego 
Nr3/89 

Obręb: Majków. Miejscowość Majków. 

Dąb 
szypułkowy 

261 

26.01.1989 
Zarz. Wojew. 
Kieleckiego 
Nr3/89 

Okręg: Majków. Drzewo rośnie 50 m na północ od drogi 
naprzeciw posesji nr 39 

Skałka 
238 

02.10.1897 
Zarz. Nr 23/87 

Obręb: 1 Majków, Nadleśnictwo: Skarżysko Kamienne, 
Leśnictwo: Pleśniówka, Oddział: 148 d. Skałka położona jest na 
północno-zachodnim zboczu wzniesienia leżącego na północ od 
Parszowa, przy drodze gruntowej ok. 40 m od linii oddziałowej , 

ok. 1,7 km na wschód od zabudowań wsi Marcinków. 

Skałki 
239 

02.10.1987 Zarz. Wojew. 
Kieleckiego 
Nr 23/87 

Obręb: 1 Majków, Nadleśnictwo: Skarżysko Kamienne, 
Leśnictwo: Pleśniówka, Oddział: 151 c, d. Skałki położone są w 
partii szczytowej wzniesienia na północ od Parszowa, na niższej 

kulminacji wzniesienia, niedaleko drogi leśnej przebiegającej 
przez wzgórze ok. 1 km na północny zachód od wsi Pleśniówka. 

Bloki skalne 
240 

02.10.1987 
Zarz. Wojew. Kieleckiego  
Nr 23/87 

Obręb: 1 Majków, Nadleśnictwo: Skarżysko Kamienne, 
Leśnictwo: Pleśniówka, Oddział: 131 b. Bloki skalne znajdują 

sie ok. 1 km na północny-wschód od końca zabudowań wsi 
Pleśniówka, 200 m na południowy-wschód od rozwidlenia dróg 

gruntowych w lesie, 50 m na zachód od szczytu wzgórza i 
sąsiadującymi ruinami wieży. 

Dąb 
szypułkowy 

„Boruta” 
857 

30.09.2009r. 
Uchwała Rady Gminy w 
Skarżysku Kościelnym Nr 
XXXVI/187/2009  

Drzewo zlokalizowane w miejscowości Majków na działce nr 
152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g, stanowiącym 

własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 
 

Dąb 
szypułkowy 
„Cysters” 

856 

30.09.2009r. 
Uchwała Rady Gminy w 
Skarżysku Kościelnym Nr 
XXXVI/187/2009 
Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 
2009r. Nr 477, poz. 3477 

Drzewo usytuowane w miejscowości Majków na działce nr 
152/1200 w obrębie leśnym 152g stanowiącym własność 

Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 
 

Dąb 
szypułkowy 
„Gwarek” 

858 

30.09.2009r. 
Uchwała Rady Gminy w 
Skarżysku Kościelnym Nr 
XXXVI/187/2009 
Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 
2009r. Nr 477, poz. 3477 

Drzewo zlokalizowane w miejscowości Majków, na działce 
152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g stanowiącym 

własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 
 

Dąb 
szypułkowy 
„Partyzant” 

30.09.2009r. 
Uchwała Rady Gminy w 
Skarżysku Kościelnym Nr 

Obiekt położony w miejscowości Majków, na działce nr 
152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g stanowiącym 

Własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 
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855 XXXVI/187/2009 
Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego z 
2009r. Nr 477, poz. 3477 

 

 
4.3. Obszary ekologicznego systemu powi ązań 

W sąsiedztwie cieków wodnych obowiązuje nakaz szczególnego zabezpieczenia 

wód powierzchniowych przed zagrożeniami i nakaz ochrony obudowy biologicznej cieku. 

Zaleca się zaniechanie intensywnego użytkowania gospodarczego i wprowadzenie 

wzbogacenia ekologicznego. 

Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji lub prowadzenia czynności, których skutkiem mogłoby 

być uszczuplenie wartości tego ekosystemu, jego części bądź osłabienie roli, jaką odgrywa, 

zakaz zwiększania intensywnego użytkowania gospodarczego nakaz utrzymanie walorów 

ekologicznych i zalecenie wprowadzenia wzbogacenia ekologicznego. 

 

5. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Występujące na obszarze całej gminy Skarżysko Kościelne zespoły i obiekty zabytkowe 

stanowią wartości kulturowe. Do zasobów kulturowych zalicza się obiekty wpisane 

do rejestru zabytków:  

a. zespół kościoła parafialnego, czyli Kościół pw. Św. Trójcy z 1637 roku oraz 

kaplice i ogrodzenie cmentarza przykościelnego z 1775 roku – wpis do rejestru 

zabytków A.794/1-4: 

• kościół – nr rej. 274 z 16 października 1956 r. oraz 165 z 11 lutego 1967 r. 

• kaplica I (obecnie kostnica) – nr rej. 165 z 11 lutego 1967 r. 

• kaplica II – nr rej. 165 z 11 lutego 1967 r. 

• ogrodzenie cmentarza przykościelnego - nr rej. 165 z 11 lutego 1967 r. 

 

Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków ustala się priorytet wymagań 

konserwatorskich nad działalnością inwestycyjną, wymagane jest pozwolenie właściwego 

konserwatora na prace przy zabytku, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), jako zabytki rozumie się również zabytki 

archeologiczne, które oznaczają: zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną 

lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień 

kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, 

będący tym wytworem. 
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3. Ochronie i opiece podlegają bez względu na stan zachowania zabytki archeologiczne 

będące: 

a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

b) cmentarzyskami, 

c) kurhanami, 

d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej. 

Rezerwat archeologiczny "Rydno" utworzony został decyzją Wojewody Kieleckiego, 

z dnia 24 września 1957 r. nr 511/57 poz. 514 dz. A/Kl.IVa-2/1/514/68. Wpisany został 

do rejestru zabytków dnia 6 lipca 1977 r. nr rejestru 514A odnowioną decyzją z dnia 3 

listopada 1986 r. nr rejestru 511/514 Dział Aa zgodnie z wpisem do rejestru obejmuje 

zespół paleolitycznych osad przemysłowych wraz z kopalnią hematytu, działania przy 

zabytku za pozwoleniem właściwego konserwatora zabytków zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Ponadto wyznacza się strefę ochrony archeologicznej o szerokości 100 m 

od granic rezerwatu Rydno, w której to strefie określa się priorytet wymogów 

konserwatorskich na działalnością inwestycyjną, dopuszcza się prowadzenie prac 

porządkowych lub zabezpieczenie zabytku przed zniszczenie a dla inwestycji związanych 

z pracami ziemnymi obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ponadto na terenie gminy Skarżysko Kościelne występują stanowiska archeologiczne 

wg. wykazu, wskazane na rysunku planu 

 

Nr Miejscowo ść 

Nr obszaru /  

nr stan. na 

obszarze 

(AZP) 

Funkcja Chronologia 

ŚWIERCZEK 

1.  Świerczek 79-65/1 osada nowożytność 

2.  Świerczek 79-65/2 osada nowożytność 

SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

1.  Skarżysko Kościelne 79-65/3 osada nowożytność 
2.  Skarżysko Kościelne 79-65/4 osada nowożytność 
3.  Skarżysko Kościelne 79-65/5 ślad osadniczy neolit 
4.  Kolonia Skarżysko 

Kościelne 
79-65/6 ślad obozowiska ep. kamienia wcz. ep. 

brązu 
5.  Kolonia Skarżysko 

Kościelne 
79-65/7 ślad obozowiska ep. kamienia wcz. ep. 

brązu 
6.  Skarżysko Kościelne 

Pierwsze 
79-65/8 ślad obozowiska ep. kamienia wcz. ep. 

brązu 
7.  Skarżysko Kościelne 

Pierwsze 
79-65/9 ślad obozowiska ep. kamienia wcz. ep. 

brązu 
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Nr Miejscowo ść 

Nr obszaru /  

nr stan. na 

obszarze 

(AZP) 

Funkcja Chronologia 

8.  Skarżysko Kościelne 
Pierwsze 

79-65/10 ślad obozowiska ep. kamienia wcz. ep. 

brązu 
9.  Skarżysko Kościelne 

Pierwsze 
79-65/11 ślad obozowiska ep. kamienia wcz. ep. 

brązu 
KIERZ NIEDŹWIEDZI 

1.  Kierz Niedźwiedzi 79-66/19 ślad osadniczy - 
2.  Kierz Niedźwiedzi 79-66/23 ślad osadniczy (k. łużycka) 

 
W obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem studium chronionych 

stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, (czyli w odległości ok. 

50 m od stanowiska) obowiązują ustalenia gwarantujące ochronę zabytków 

archeologicznych tj. dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi obowiązuje wymóg 

przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

4. Na terenie gminy Skarżysko Kościelne występują również obszary i zasoby dziedzictwa 

kulturowego i zabytków, które są istotne dla tradycji i tożsamości lokalnej, a zaliczamy 

do nich m. in. kapliczki kubaturowe, ruchomalia, a także miejsca pamięci. 

 

5. Obowiązek prowadzenia gminnej ewidencji zabytków nieruchomych spoczywa na Wójcie 

(art. 22 pkt. 4 ww. ustawy). Zasób gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków podlega 

sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany. Skreślenie obiektu lub wpis 

nowych obiektów do rejestru lub ewidencji zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

bez potrzeby zmiany ustaleń studium. 

 

Gminna ewidencja zabytków  
Lp. Miejscowość Obiekt Adres 
1 Świerczek Kaplica murowana z XIX w. na wysokości działki nr 166/2 przy 

drodze nr 12  obręb 14 Świerczek 
2 Kierz Niedźwiedzi Mogiła powstańcza z Powstania 

Styczniowego 1863 roku 
oddział leśny 83  
Leśnictwo Kierz Niedźwiedzi 

3 Grzybowa Góra Krzyż przydrożny upamiętniający walki  
z Powstania Styczniowego 1863 r. 

na wysokości działki nr 1472/7 przy 
drodze nr 508 obręb 2 Grzybowa 
Góra 

4 Lipowe Pole 
Skarbowe 

Krzyż przydrożny poświęcona Matce 
Bożej 

na wysokości działek 407 i cz. 
406/5 przy drodze 355    obręb 5 
Lipowe Pole Skarbowe 

5 Majków Kapliczka ufundowana w podzięce za 
uratowanie rodziny Stolarskich przed 
zarazą cholery w XVIII w. 

działka nr 727   obręb 1 Majków 

6 Skarżysko 
Kościelne 

Pomnik ofiar egzekucji z 1943 roku działka nr 3397    obręb 12 
Skarżysko Kościelne 
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7 Skarżysko 

Kościelne 
Obelisk upamiętniający rozstrzelanych 
podczas II-giej wojny światowej 
mieszkańców gminy 

działka nr 3348    obręb 12 
Skarżysko Kośc. 

8 
 

Lipowe Pole 
Plebańskie 

tzw. triangul  na wysokości działki nr 482/1 przy 
drodze 341 obręb 4 Lipowe Pole 
Plebańskie 

9 Skarżysko 
Kościelne 

Krzyż przydrożny z 1911 r. działka nr 3276/2  
obręb 12 Skarżysko Kościelne 

10 Grzybowa Góra Krzyż przydrożny wystawiony przez 
robotników fabrycznych  
w 1906 r. 

na wysokości działki nr 409 przy 
drodze 508 obręb 2 Grzybowa Góra  

11 Skarżysko 
Kościelne 

Figura kamienne wystawiona przez 
mieszkańców Skarżyska Kościelnego. 

działka nr 3348 obręb 12 Skarżysko 
Kościelne 

12 Michałów Krzyż przydrożny Granica działek 356 i 358 w obrębie 
Michałów 

 

6. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenia 

parku kulturowego oraz ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Zaleca się, aby ochroną w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego objąć wszystkie zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz 

zabytki archeologiczne. 

7. Wprowadza się strefę widokową zespołu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

oznaczoną na rysunku studium, w strefie tej obowiązują następujące ustalenia: 

a) kształtowanie nowej zabudowy w sposób harmonijnie powiązany  

z otaczającym krajobrazem, dostosowanej i podporządkowanej specyfice 

miejsca, 

b) nie dopuszcza się lokalizacji dominant wysokościowych w tym obiektów 

technicznych i technologicznych (dotyczy to także zabudowy zagrodowej),  

c) wysokość zabudowy wszystkich typów należy ograniczyć do 9,5 m oraz 

wprowadzić dachy dwuspadowe, kryte dachówką w kolorach naturalnych 

( czerwony, brązowy)  

d) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy określić 

w miarę możliwości obowiązującą linię zabudowy od strony drogi 

publicznej w celu utrzymania charakteru wsi „ulicówki” dla budynków 

mieszkalnych, budynki gospodarcze dopuszcza się jako uzupełniające, 

nie dalej niż 100 metrów od strony drogi publicznej, 

e) obowiązuje wprowadzenie strefy do mpzp, 

f) obowiązuje uzgodnienie z właściwym konserwatorem zabytków inwestycji 

na tym terenie. 

 

Wytyczne konserwatorskie  

W studium ustala się następujące zasady ochrony środowiska kulturowego polegające na: 
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• zachowaniu obiektów zabytkowych poprzez ich konserwację, rewaloryzację, adaptację 

do współczesnych potrzeb i wymogów, 

• zachowaniu i porządkowaniu historycznych układów urbanistycznych oraz porządkowaniu 

ich struktury przestrzennej, 

• wprowadzono strefę widokową zespołu obiektów wpisanych do rejestru, 

• rozwoju budownictwa w oparciu o istniejące zabytki na zasadzie kontynuacji cech 

przestrzennych – kształtowaniu skali i formy nowej zabudowy w nawiązaniu 

do historycznej, jako jej twórczej interpretacji, 

• rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie zabytków architektury, jako walorów 

krajoznawczych, 

• przekształcaniu oraz waloryzacji obiektów dysharmonijnych i obszarów zdegradowanych, 

• podporządkowaniu i wpisywaniu nowej zabudowy w krajobraz. 

Dla osiągnięcia określonych wyżej celów w zakresie ochrony zabytków określa  

się w Studium następujące kierunki działań: 

• utrzymanie statusu ochronnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków,  

• w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego objąć ochroną obiekty ujęte  

w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz zabytki archeologiczne oraz wprowadzić strefy 

widokową i archeologiczną, 

• granica wpisu do rejestru zespołu kościelnego oraz rezerwatu Rydno równoznaczna jest 

ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej "W" dla zabytków archeologicznych. Na tym terenie 

określa się priorytet wymogów konserwatorskich oraz zakaz działań inwestycyjnych 

niezwiązanych bezpośrednio z rewaloryzacją zabytkowego terenu. Dla dopuszczalnych prac 

ingerujących w poziom gruntu obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań 

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

• należy przewidzieć ochronę dla wszystkich historycznych obiektów ruchomych, 

wolnostojących w terenie, tj. kapliczek, pomników, krzyży pokutnych, etc.  

Należy je zachować, konserwować oraz zabezpieczać przed dewastacją oraz oznaczyć 

na rysunkach planów miejscowych. 

Na terenie gminy nie stwierdzono dóbr kultury współczesnej. 

 

6. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastr uktury 
technicznej 

6.1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 

System komunikacji, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, powinien współtworzyć 

przestrzeń ze swoim otoczeniem, poprzez korzystanie z istniejących dróg oraz budowę 

nowych ciągów komunikacyjnych, które będą umożliwiały równoprawne korzystanie z dróg 

użytkowników samochodów, transportu zbiorowego, ruchu towarowego i pieszego. 
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W przyszłych planach miejscowych należy chronić interesy słabszego uczestnika ruchu 

(rowerzystów i pieszych). Konieczne wydaje się planowanie ścieżek rowerowych oraz 

wyznaczanie i tworzenie nowych miejsc do parkowania. Należy przyjąć preferencję  

dla przedsięwzięć małych, ale możliwie szybkich do realizacji lub przynoszących możliwie 

szybko poprawę. 

Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego możliwe 

jest wyznaczenie dodatkowych dróg niewskazanych na rysunku Studium – Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

6.1.1. Podstawowy układ drogowy 

• Podstawowy układ drogowy gminy stanowić będą drogi:  

� krajowa nr 42, która przebiega z Kamiennej koło Namysłowa do Rudnika koło 

Starachowic. Planowany jest nowy przebieg tej drogi w granicach gminy Skarżysko 

Kościelne definiowany rysunkiem; o klasie technicznej głównej ruchu 

przyspieszonego (GP). Jeżeli prace projektowe na dalszym etapie wykażą 

konieczność zmiany przebiegu tej drogi, dopuszczalna jest korekta przebiegu, 

� drogi powiatowe: Świeczek – Lipowe Pole – Skarżysko-Kamienna, Świeczek – 

Skarżysko Kościelne, Skarżysko-Kamienna – Gadka – Mirzec, Zbijów Duży – 

Grzybowa Góra, Majków – Marcinków – Wąchock, Parszów – Majków – Kolonia, 

Skarżysko-Kamienna – Parszów, Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Trębowiec 

• Pasy drogowe dróg klasy zbiorczej przechodzące przez miejscowości, powinny  

być wyposażone w chodniki oraz w zatoki autobusowe w przypadku wyznaczenia trasy  

linii autobusowej. 

• Infrastruktura około drogowa – stacje paliw, obiekty obsługi technicznej itp. powinny  

być lokalizowane przy podstawowym układzie drogowym. 

• Geometria skrzyżowania dróg powinna być dostosowana do prognozowanego ruchu,  

o ile pozwalają na to warunki terenowe. 

• Projektowana infrastruktura drogowa powinna uwzględniać wymagania techniczno – 

obronne wynikające z potrzeb obronności państwa. 

• Należy minimalizować oddziaływanie akustyczne dróg, poprzez sytuowanie 

nowoprojektowanych budynków podlegających ochronie akustycznej w miejscach 

najmniej narażonych na działanie hałasu; w przypadku lokalizowania dopuszczonej 

planem zabudowy w zasięgu oddziaływania akustycznego dróg zaleca się stosowanie 

skutecznych zabezpieczeń zgodnie przepisami odrębnymi w tym zakresie.] 
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6.1.2. Uzupełniaj ący układ drogowy 

• Uzupełniający układ komunikacyjny stanowią drogi gminne i drogi wewnętrzne; przebiegi 

niedefiniowane rysunkiem; ich sieć powinny określać odrębne opracowania; elementy 

układu uzupełniającego nie powinny umożliwiać przejazdów tranzytowych z pominięciem 

sieci podstawowej. 

• Gruntowe nawierzchnie dróg należy, co najmniej utwardzić dla zapewnienia 

przejezdności przez cały rok. 

• Dla dróg wewnętrznych zaleca się stosowanie parametrów jak dla dróg publicznych klasy 

technicznej D (dojazdowej). 

 

6.1.3. Parkowanie i miejsca postojowe 

Stanowiska postojowe dla samochodów powinny być lokalizowane i urządzone w sposób 

nieuciążliwy na działce obiektu generującego potrzeby parkowania pojazdów, zgodnie  

z podanymi niżej wymaganiami: 

Minimalna liczba miejsc postojowych w zale żności od funkcji terenu 

funkcja terenu jednostka odniesienia miejsca 
postojowe 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 1 dom 2 

teren zabudowy rekreacji 
indywidualnej 1 dom 2 

teren zabudowy usługowej: 
obiektów handlowych, 
obiektów gastronomicznych, 
hoteli i pensjonatów, 
innych niż ww. 

 
50 m² pow. wewnętrznej,* 
10 miejsc, 
10 łóżek, 
100 m² pow. sprzedaży lub 10 
zatrudnionych 

 
1 
4 
4 
3 

teren usług sportu i rekreacji 10 korzystających 1 

teren obiektów produkcyjnych 100 m² pow. wewnętrznej 3 

* - powierzchnia wewnętrzna rozumiana zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie 

 
Parkowanie na chodnikach należy stopniowo ograniczać wyłącznie do miejsc wyznaczonych. 

Zaleca się trwałe oddzielenie powierzchni przeznaczonych dla pojazdów od pieszych. 

Parkowanie samochodów ciężarowych i autobusów powinno odbywać się w strefach 

zewnętrznych jednostek urbanistycznych; wskazanie takich miejsc należy określić odrębnym 

opracowaniem (m.in. planem miejscowym). 

Liczba miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową nie może być mniejsza niż: 

a) 1 stanowisko, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6 -15, 
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b) 2 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40, 

c) 3 stanowiska, – jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100, 

d) 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli liczba stanowisk wynosi więcej niż 100. 

 

6.1.4. Ruch pieszy i rowerowy 

Przez obszar gminy przebiega część niebieskiego szlaku rowerowego „ Śladami zabytków 

techniki Doliny Kamiennej (Skarżysko-Kamienna - Wąchock - Starachowice - Kałków-Godów 

- Ostrowiec Świętokrzyski - 81,5 km), część żółtego wojewódzkiego szlaku rowerowego 

„ Miejsca Mocy„ pieszy oraz piesze i rowerowe szlaki turystyczne w tym projektowany szlak 

rowerowy. Należy wyznaczyć nowe tereny szlaków rowerowych. Zaleca się realizację 

nowych tras wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi (miejsca odpoczynku, itp.). 

Zaleca się wyraźne oznakowanie tras na terenie oraz modernizację istniejących dróg na 

odcinkach przeznaczonych dla ruchu rowerowego. Proponuje się w atrakcyjnych miejscach 

urządzenie miejsc postojowych (ławki, pola biwakowe, miejsca na ogniska). Na terenach 

przeznaczonych do odpoczynku dopuszcza się lokalizację niewielkich, tymczasowych 

obiektów usługowych (punktów gastronomicznych i handlowych). Ruch rowerowy może 

odbywać się także po trasach dróg powiatowych oraz przy drogach krajowych. W każdym  

z tych przypadków obowiązuje wydzielenie osobnego pasa dla rowerzystów. Szczegółowy 

przebieg tras rowerowych należy zweryfikować i ostatecznie określić na etapie sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Należy zachować i wzmocnić rolę 

szlaków turystycznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym. 

 

6.2. Kierunki rozwoju systemów infrastruktury techn icznej 

Dla rozwoju infrastruktury technicznej możliwe jest uruchomienie każdej potrzebnej 

powierzchni terenów na etapie planów miejscowych zarówno na terenach mieszkaniowych 

jak i na innych terenach. Za zgodną z ustaleniami Studium uważa się również lokalizację 

sieci i urządzeń technicznych na terenach rolnych objętych zakazem zabudowy.  

Za zgodne ze studium uznaje się lokalizację sieci i urządzeń przesyłowych nie oznaczonych 

na rysunku studium.  

Należy uwzględnić w terenach zabudowanych nie posiadających środków alarmowych  

lub nie znajdujących się w zasięgu słyszalności istniejących syren alarmowych lokalizację 

syren w ramach realizacji zadań w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania  

i alarmowania. 

Kompleksowe wyposażenie gminy w infrastrukturę techniczną jest podstawowym 

uwarunkowaniem jej rozwoju. 
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Infrastruktura techniczna i komunalna pełni funkcję usługową wobec innych obszarów 

kształtowania zrównoważonego rozwoju gminy. Przyjmuje się, więc, iż jej rozwój będzie 

polegał na: 

1) działaniach poprawiających, jakość dostarczanych usług w systemach  

już istniejących poprzez ich modernizację i przebudowę, poprawie niezawodności  

i standardu realizowanych usług, zmniejszeniu zagrożenia dla środowiska, 

energooszczędności, poprawie efektywności ekonomicznej i organizacyjnej działania 

systemów, 

2) rozbudowie systemów poprzez obejmowanie obsługą obszarów dotychczas 

nieuzbrojonych,, a leżących wewnątrz granic zasięgu systemu,, a także obszarów  

na zewnątrz tych granic, niezależnie, czy są to obszary już zainwestowane  

czy przewidywane do zainwestowania. 

 

6.2.1. Gospodarka wodno- ściekowa 

Głównym zadaniem gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę jest prawidłowe gospodarowanie 

zasobami wód podziemnych, ich ochrona przed nadmierną eksploatacją oraz ochrona przed 

zanieczyszczeniem. 

Położenie gminy w obrębie zbiornika wód podziemnych zobowiązuje gminę do realizacji na 

terenie wsi kanalizacji zakończonej wysokosprawnymi urządzeniami oczyszczającymi.  

Operatorem sieci wodociągowej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. 

Obecnie wszystkie sołectwa wyposażone są w sieć wodociągową. Na terenie gminy 

zarządzane przez operatora sieci znajdują się: ujęcie wody oraz 3 studnie głębinowe. 

Uzdatnianie wody w stacji wodociągowej uzyskuje się poprzez zastosowanie filtrów żwirowo 

– piaskowych z możliwością chlorowania wody w razie potrzeby.  

Prowadzone sukcesywnie badania wody nie wykazują przekroczenia norm zanieczyszczenia 

pod względem bakteriologicznym. Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy 

wynosi ponad 50 km i obejmuje ponad 1600 przyłączy. 

 

Zaopatrzenie w wodę 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 
Stan na dzień 
31.12.2012r. 

1. Wskaźnik zwodociągowania 
gminy* 

% 100% 

2. Długość sieci wodociągowej km 50,66 

3. 
Podłączenia wodociągowe 
prowadzące do budynków 
mieszkalnych 

szt. 1601 

4. Zużycie wody z wodociągów w m3 /mieszk./rok 19,2 
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gospodarstwach domowych 
* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców 
wyrażony w %. 

 

Wodociąg gminny zasilany jest ze studni głębinowej o wydajności 120 m3/godz. Stacja 

wodociągowa posiada wydajność 106 m3/godz., a uzdatnianie wody uzyskuje się poprzez 

zastosowanie filtrów żwirowo – piaskowych z możliwością chlorowania wody (w razie 

potrzeby). Z uwagi na dużą wydajność eksploatacyjną ujęć wody, możliwa i wskazana byłaby 

sprzedaż wody dla odbiorców z poza terenu gminy. Sołectwa Majków i Michałów zasilane  

są z wodociągu miejskiego w Skarżysku-Kamiennej. 

Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne trwa budowa sieci kanalizacyjne sanitarnej. Ścieki 

powstałe w gospodarstwach domowych gromadzone są w indywidualnych zbiornikach 

ścieków sanitarnych.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Skarżysku-Kamiennej 

realizuje kompleksowy projekt „Budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-

Kamiennej i w Skarżysku Kościelnym”. Cele projektu: 

• generowania rozwoju gospodarczego gminy poprzez rozwój infrastruktury technicznej, 

• uporządkowania  gospodarki wodno-ściekowej, 

• ograniczenia bezrobocia - możliwość zatrudnienia w nowo powstałych jednostkach, 

• ochrony  gleb i wód podziemnych. 

 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 
Stan na dzień 
31.12.2012r. 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy* % 9,2 
2. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 24,06 
3. Podłączenia kanalizacyjne prowadzące 

do budynków mieszkalnych 
szt. 146 

4. Ilość zbiorników bezodpływowych na 
ścieki 

szt. 1455 

5. Ścieki odprowadzane do kanalizacji  m3 /rok 1553 
* Wskaźnik skanalizowania  gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby 
mieszkańców wyrażony w %. 

Dopuszcza się budowę nowych sieci i rozbudowę istniejących (wodociągowych  

i kanalizacyjnych ) na wszystkich terenach za wyjątkiem terenów leśnych. 

Utrzymuje się istniejący system odprowadzenia wód opadowych – tj. powierzchniowo, 

istniejącymi rowami i ciekami, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych. Z terenów 

potencjalnie zanieczyszczonych, w tym z terenów utwardzonych przy obiektach usługowych  

i produkcyjnych, z parkingów i ewentualnych stacji paliw oraz terenów komunikacyjnych,  

dla obiektów nowo projektowanych i przebudowywanych, należy odprowadzać 

powierzchniowo, istniejącymi rowami i ciekami po podczyszczeniu do norm zawartych  
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w przepisach odrębnych. Dopuszcza się docelowo budowę kanalizacji deszczowej  

lub ogólnospławnej. 

 

6.2.2. Zaopatrzenie w energi ę elektryczn ą 

W Studium przewiduje się docelowe skablowanie sieci napowietrznych średniego i niskiego 

napięcia przebiegających przez tereny zainwestowania, działania te odbywać się będą  

na warunkach określonych przez zarządcę sieci.  

Na terenach przewidzianych pod rozwój nowych inwestycji, niezbędna będzie realizacja 

nowych sieci i stacji transformatorowych, dopuszcza się ich realizację na każdym terenie.  

Przez teren gminy Skarżysko Kościelne – od południowej granicy gminy, przez Majków  

i Michałów do GPZ Podemłynek na terenie miasta Skarżysko Kamienna – przebiega 

czterokilometrowy odcinek linii wysokiego napięcia 110 kV. Linia wysokiego napięcia  

nie ma bezpośrednich powiązań z systemem energetycznym gminy, strefa ochronna linii 

energetycznej, zgodnie z przepisami odrębnymi, zakazuje się strefie lokalizacji zabudowy 

przeznaczonej na stały pobyt ludzi.  

Odbiorcy z terenu gminy Skarżysko Kościelne zasilani są liniami 15 kV:  

− GPZ Północ – Skarżysko Kościelne, 

− GPZ Południe – Wąchock – Bema Starachowice, 

− GPZ 1 Starachowice lub GPZ Bór – odgałęzienie Podemłynek. 

W gminie istnieje możliwość rezerwowego zasilania z linii 15 kV: GPZ Szydłowiec – Sadek – 

Gadka, GPZ 1 Starachowice – Mirzec, Podemłynek – Kościelne.  

 

6.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

Zaopatrzenie w  gaz - stan na dzień 31.12.2012r. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary 

 
 

1. 

 
Udział mieszkańców korzystających z gazu sieciowego  w 
ogólnej liczbie mieszkańców gminy  
 
(sieć gazowa znajduje się na terenie sołectwa Majków i Michałów) 

18,9% 

2. Długość sieci gazowej 17,7km 
 

Dopuszcza się budowę gazociągów średniego ciśnienia dla całego obszaru z wyłączeniem 

terenów leśnych. Projektowane gazociągi należy układać poza liniami rozgraniczającymi 

istniejących i projektowanych dróg.  

Gmina nie posiada aktualnego projektu założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe, do którego opracowania zobowiązują ją art. 19 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t.Dz.U.2012.1059 ze zm.). 
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Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi. Ogrzewanie gazem i olejem stosowane jest 

w ograniczonym zakresie. Odnawialne źródła energii praktycznie nie są wykorzystane. 

Sieć gazociągowa na terenie gminy funkcjonuje w dwóch sołectwach przejętych z gminy 

Wąchock: sołectwo Majków i sołectwo Michałów. Gazociąg został zbudowany w 1995 roku. 

Długość sieci wynosi łącznie 10,7 km. Łącznie w 2009r. z sieci gazowej korzystało 535 osób. 

Uwzględnia się projektowany gazociąg DN 400 PN 62 z kablem sterowniczym wraz ze strefą 

kontrolowaną oznaczony na rysunku studium. Działanie w strefie kontrolowanej zgodnie  

z przepisami odrębnymi.  

 

6.2.4. Telekomunikacja 

Studium zakłada rozbudowę sieci przewodowych i bezprzewodowych zgodnie  

z występującym zapotrzebowaniem, w szczególności tam gdzie powstają nowe zgrupowania 

zabudowy. Wszelkie obiekty o wysokości równej i większej od 50 m nad poziom terenu 

podlegają, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do Szefostwa 

Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych poprzez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 

w Kielcach. Dopuszcza się lokalizację nowych inwestycji w zakresie łączności publicznej  

na wszystkich terenach z zastrzeżeniem, terenów Natura 2000 oraz innych podlegających 

ochronie gdzie obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenia wynikające z przepisów 

odrębnych oraz innych dokumentów obowiązujących dla tych terenów. Miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów w przyjmowane w nim 

rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

Przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją 

infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. 

 

6.2.5. Gospodarka odpadami 

W studium nie przewiduje się lokalizacji składowiska odpadów komunalnych, zasady odbioru 

odpadów zgodnie z ustaleniami przyjętego przez gminę Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy. Gmina Skarżysko Kościelne znajduje się w 6 regionie 

gospodarki odpadami komunalnymi i posiada regionalną instalację do składowania odpadów 

w miejscowości Końskie zgodnie z uchwałą nr XXI/361/12 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego. 

Na terenie Gminy wyznaczony został Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), w którym mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne mogą zostawić wytwarzane 

przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.    
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7. Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym   
i ponadlokalnym 

Cele publiczne, o których mowa w Studium, określone zostały w art. 6. Ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014.518 z późn. zm.). 

 

7.1. Obszary, na których rozmieszczone b ędą inwestycje celu publicznego  
o znaczeniu lokalnym 

W zakresie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym Studium zakłada,  

że wszystkie inwestycje liniowe i infrastrukturalne mogą być zlokalizowane w granicach 

wszystkich terenów, z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych w tym zakresie, czyli 

np. konieczności uzyskania zgód na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne 

oraz innych decyzji warunkowanych tymi przepisami. 

Inne inwestycje niewymienione wyżej należy lokalizować w terenach wielofunkcyjnych 

przeznaczonych pod zabudowę z zastrzeżeniem zachowania przepisów odrębnych. 

 

7.2. Obszary, na których rozmieszczone b ędą inwestycje celu publicznego  
o znaczeniu ponadlokalnym 

Studium uwzględnia inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wynikające  

z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, uchwalonego 

przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr XLVII/833/14 z dnia 22.09.2014 r. 

Z inwestycji zakładanych przez powyższy plan dla gminy przewiduje się: projektowany 

zbiornik Majków/Michałów, oznaczony na rysunku studium. 

Jako proponowane zadanie rządowe dokument ten obejmuje modernizację ( obejście) drogi 

krajowej nr 42, ponadto wydana została decyzja nr 2/11 z dnia 17 marca 2011 r. , znak 

IG.III.7047-18/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa obwodnicy 

Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42 – obwodnica Wąchocka, na terenie miasta 

Skarżysko Kamienna i Starachowice, gminy Skarżysko Kościelne oraz miasta i gminy 

Wąchock wraz z przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu – oznaczona na rysunku 

studium (GP) wraz z izolinią hałasu o poziomie 50dB wynikającą z PB powołanej inwestycji. 

Inne inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym można lokalizować wewnątrz 

wszystkich obszarów funkcjonalnych, zgodnie z aktualnym planem województwa 

świętokrzyskiego lub programem zadań rządowych, po przeprowadzeniu właściwej 

procedury lokalizacyjnej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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8. Obszary, dla których obowi ązkowe jest sporz ądzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego n a 
podstawie przepisów odr ębnych 

8.1. Obszary, dla których obowi ązkowe jest sporz ądzenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 

W Studium nie wyznacza się obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Podjęcie eksploatacji złóż wymagać może sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

 

8.2. Obszary wymagaj ące przeprowadzenia scale ń i podziału nieruchomo ści 

W Studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości na podstawie art. 102 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami. Dopuszcza się scalanie i wymianę gruntów rolnych i leśnych  

na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, dla całego 

terenu gminy. 

Na etapie opracowania mpzp dopuszcza się wyznaczenie obszarów wymagających 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 

 

8.3. Obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów 
handlowych 

Nie przewiduje się lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, wobec 

powyższego nie wyznacza się takich obszarów (art. 10. ust. 2 pkt. 8) 

 

8.4. Obszary przestrzeni publicznej 

W Studium nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych (art. 10.ust. 2 pkt 8) 

wyznacza się teren służący organizacji imprez masowych dla boiska ORLIK 2012  

w miejscowości Skarżysko Kościelne (działka nr 887) Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku 

Kościelnym. 

 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporz ądzić miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, w tym obszar y 
wymagaj ące przeznaczenia gruntów rolnych i le śnych na cele 
nierolnicze i niele śne. 

 

Gmina nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Realizacja opracowania miejscowych planów zagospodarowania 



 

 - 37 - 

przestrzennego następować będzie w miarę powstających potrzeb oraz dostępnych środków 

finansowych. 

• przed przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego zaleca się wykonanie analizy 

zasadności przystąpienia uwzględniającej: stan własności i władania gruntów i ich wpływ 

na możliwość przeprowadzenia procedury formalno-prawnej, 

• potencjalne skutki prawne i ekonomiczne wynikające ze sporządzenia planu 

miejscowego, 

• określenie zakresu niezbędnych ustaleń koniecznych do uwzględnienia w planie 

miejscowym, 

• analizę dostępności materiałów źródłowych (w szczególności: opracowanie 

ekofizjograficzne przygotowanie podkładów geodezyjnych). 

Jeżeli z przeprowadzonej analizy wyniknie, że w terenie przewidywanym do objęcia planem 

miejscowym istnieje potrzeba sporządzenia wariantowych koncepcji zagospodarowania 

terenu, lub może wystąpić konieczność dokonania ustaleń z właściwymi instytucjami  

lub właścicielami gruntów deklarującymi sprzeczne oczekiwania, co do sposobu 

zagospodarowania terenów, to sporządzenie planów należy poprzedzić fazą analityczno-

studialną i koncepcyjną jeszcze przed podjęciem uchwał o przystąpieniu do planu. 

Zaleca się sporządzenie planu miejscowego dla terenów przeznaczonych w niniejszym 

studium pod zabudowę wyznaczonych na rysunku studium, w celu uniknięcia 

przypadkowych lokalizacji oraz rozwiązania kwestii odpowiedniego skomunikowania terenu. 

Ponadto plany miejscowe należy sporządzić dla obszarów wymagających zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z art. 14 

ust. 3 ustawy o pizp oraz dla terenów, na których przewiduje się lokalizację lub powiększenie 

cmentarza nie oznaczonych na rysunku studium. 

 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i le śnej przestrzeni 
produkcyjnej 

Gmina Skarżysko Kościelne posiada średnie warunki agroekologiczne. Obszar gruntów 

rolnych gminy wynosi ok. 1839 ha, co stanowi 35% powierzchni ogólnej gminy i w większości 

jest własnością rolników indywidualnych, zajmujące szerokie obszary poza skupiskami 

zabudowy o niekorzystnej strukturze obszarowej gospodarstw i znacznym rozdrobnieniu.  

Na obszarze gminy dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. Zdecydowana większość 

należy do klasy bonitacyjnej od IVa do VI, głównie są to kompleksy żytnie słabe i najsłabsze 

(żytnio-łubinowe). W oparciu o mapę glebowo – rolniczą sporządzoną dla gminy Skarżysko 

Kościelne stwierdzono, że na terenie gminy zlokalizowane są również niewielkie obszary 

gleb organicznych (np. gleby torfowe i murszowo – torfowe).  
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Wpływ funkcji rolniczej na dynamizowanie rozwoju gminy w aktualnych warunkach wydaje 

się być mało decydującym,. Przewidywane zasadniczo przemiany należy wiązać  

z ogólnokrajowymi tendencjami przemian strukturalnych oraz uwarunkowaniami ingerencji 

europejskiej. 

Duży udział powierzchniowy mają gleby klasy V, nadające się niemal wyłącznie  

do utrzymywania, jako trwałe użytki zielone. Większość powierzchni gleb klasy VI - łącznie  

z gruntami rolniczo nieprzydatnymi, kwalifikuje się do zalesienia. 

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne lasy zajmują powierzchnię 2 387 ha, (wg danych 

GUS 2010). Lesistość gminy wynosi 44,1%. Największe obszary lasów na terenie Skarżyska 

Kościelnego znajdują się w sołectwach: Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi. 

Przeważającymi siedliskami leśnymi tego obszaru są lasy mieszane oraz występujące 

miejscowo, w obniżeniach terenu, lasy mieszane wilgotne.  

Dla realizowania celów rozwoju gospodarki rolnej polegającej na aktywizacji 

gospodarczej działów specjalnych (owoce miękkie, warzywa gruntowe i pod folią, pieczarki 

itp.), uprawa ziemniaka, hodowla bydła mlecznego, trzody, drobiu oraz rozwoju agroturystyki 

niezbędnym jest wykorzystanie przez organy samorządowe istniejących instrumentów 

prawnych, 

1) wprowadzenie prawa rolnego dla stworzenia właściwych warunków ekonomicznych 

związanych z osiągnięciem opłacalności gospodarowania rolniczego, 

2) przystosowanie rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej (w związku z procesem 

integracyjnym), 

3) zorganizowanie rynku rolnego, 

4) prowadzenie działań w zakresie propagowania wiedzy na temat wprowadzania 

nowych form gospodarowania jak: proekologiczny sposób produkcji  

czy agroturystyka, 

5) opracowanie programów przeciwdziałania erozji gleb, 

6) regulacja stosunków wodnych, 

7) transformacja użytków rolnych. 

Wymienione zadania w trzech pierwszych pozycjach dotyczą w znacznej mierze strony 

organizacyjno-prawnej i wiążą się z prowadzoną polityką państwa. 

Intensyfikacja produkcji rolniczej winna następować poza obszarami objętymi szczególną 

ochroną Ważnym elementem w prowadzeniu polityki dotyczącej rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej jest jakość bonitacyjna gleb, dostosowanie struktury obszarowej gospodarstw, 

potrzeba prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody, ochrona warunków 

przyrodniczych upraw oraz przeciwdziałanie erozji i przesuszaniu gleb. 

Na obszarach leśnych wyznaczonych w studium prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie  

z przepisami odrębnymi.  
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Tereny położone poza obszarami wskazanymi na rysunku studium pn. „Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego” pod zalesienie mogą zostać zalesione, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

1) położone są poza granicą obszaru Natura 2000 chyba, że planowane zalesienie  

nie jest sprzeczne z planem ochrony dla tego obszaru, 

2) posiadają niższą niż III klasa gruntu, 

3) nie leżą na obszarach gdzie możliwy jest przepływ wezbranych wód powodziowych 

(szczególnego zagrożenia powodzią).  

Dla obszarów istniejących i projektowanych terenów rolniczych oraz obszarów rolniczych  

z możliwością przeznaczenia pod zalesienie dopuszcza się zabudowę zagrodową  

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jeżeli powierzchnia gospodarstwa 

rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego 

w gminie Skarżysko Kościelne.  

 

11. Obszary szczególnego zagro żenia powodzi ą oraz obszary 
osuwania si ę mas ziemnych 

11.1. Obszary zagro żenia powodzi ą 

Skutki powodzi w bardzo rzadkich przypadkach dotyczą terenu jednej gminy, stąd wszelkie 

działania związane z ochroną przeciwpowodziową powinny mieć charakter kompleksowy, 

obejmujący swoim oddziaływaniem obszar powiatu, a nawet regionu. 

Wyznaczono granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu przepisów 

odrębnych – granice zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia Q=1%, tj. wodą 

stuletnią – działania na tym terenie zgodnie z przepisami odrębnymi ustawy Prawo wodne. 

Granice wyznaczono zgodnie ze „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi” Małopolska Grupa Geodezyjno-projektowa w Tarnowie, 

wrzesień 2004 r.  

W planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić zakaz grodzenia 

nieruchomości w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, o którym mowa w art. 27 

ustawy Prawo wodne. 

Dla terenów, gdzie możliwy jest przepływ wód powodziowych nie można ustalić zalesienia 

lub zakrzewienia oraz należy ustalić ochronę przed zmianami ukształtowania powierzchni 

polegającymi na wykonaniu przegród utrudniających spływ wód powodziowych.  

W chwili obecnej brak jest map zagrożenia powodziowego, o których mowa w art.88f ustawy 

Prawo wodne, określającego granice obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

 
11.2. Obszary osuwania si ę mas ziemnych 
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Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne nie stwierdzono obszarów narażonych  

na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych, jednak zabudowa na terenach  

o nachyleniu powyżej 15° powinna być poprzedzona badaniami geotechnicznymi, zgodnie  

z przepisami odrębnymi w tym zakresie.  

 

12. Obiekty i obszary, dla których wyznaczono w zło żu kopaliny 
filar ochronny 

W myśl przepisów odrębnych złoża kopalin podlegają ochronie, której wyrazem jest m.in. 

zabezpieczenie warunków do ich eksploatacji (obecnie lub w przyszłości). Obowiązuje 

wyłączenie spod zabudowy udokumentowanych złóż kopalin (z zastrzeżeniem istniejącej 

zabudowy oraz zabudowy ustalonej na podstawie wcześniej obowiązujących dokumentów 

planistycznych) oraz zaleca się nie wprowadzanie na omawianych terenach infrastruktury 

technicznej. Za zgodne ze studium na terenach w granicach udokumentowanego złoża 

uznaje się podjęcie eksploatacji.  

 
Lp. Typ pozyskiwanych 

surowców  

Nazwa zło ża i jego 

powierzchnia [ha]  

Powierzchnia objęta 

eksploatacj ą [ha]  

Gmin a Organ wydaj ący 

koncesj ę, 

Koncesje obowi ązujące 
1 Kruszywo naturalne Grzybowa Góra 

 

Obszar górniczy 

Grzybowa Góra ok 

61184 m² 

Teren górniczy o 

powierzchni ok. 

73119 m² 

Skarżysko 

Kościelne 

Marszałek 

Województwa 

Świętokrzyski

ego 

Zgodnie z posiadanymi dokumentami nie wyznaczono dla złoża filaru ochronnego.  

 
13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych   

oraz obowi ązujące na nich ograniczenia prowadzenia 
działalno ści gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowsk ich 
obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z pó źn. zm.)  

 

Nie wyznacza się ze względu na brak ich występowania 

 

14. Obszary wymagaj ące przekształce ń, rehabilitacji lub 
rekultywacji 

Przekształceniom funkcjonalno – przestrzennym będą podlegały obszary, dla których 

Studium przewiduje zmianę funkcji na zgodną z polityką przestrzenną gminy. 
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Celem działań rehabilitacyjnych jest dostosowanie istniejących terenów zabudowy  

do współczesnych wymogów i potrzeb, poprawienie warunków życia oraz podniesienie 

atrakcyjności przestrzeni poprzez poprawę estetyki i standardu technicznego budynków  

i wykreowanie przestrzeni publicznych. Działania takie należy podjąć w wymagających tego 

zespołach zabudowy mieszkaniowej jak i siedliskowej. Działania rehabilitacyjne  

są utożsamiane obecnie z rewitalizacją. Rewitalizacja, jako działanie skupione na ożywieniu 

zdegradowanych obszarów wsi, dodające tym obszarom nowych wartości, będzie 

podejmowana zgodnie z programami rewitalizacji, uchwalanymi przez  

Radę Gminy. 

Na podstawie przepisów odrębnych wydawane są decyzje administracyjne dotyczące 

terenów wskazanych do rekultywacji. W Studium nie wskazano tych terenów, gdyż działania 

wynikające z postępowań administracyjnych nie zależą od kierunków polityki przestrzennej 

gminy. 

Dla obszarów wymagających rehabilitacji i przekształceń należy w planach miejscowych 

poza ustaleniami standardowymi, ustalić warunki przebudowy, rozbudowy itd. Istniejących 

obiektów. 

 

15. Granice terenów zamkni ętych i ich stref ochronnych 
Zasięg i granice terenów zamkniętych na terenie gminy Skarżysko Kościelne wyznaczono  

na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie 

ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.  

Strefy ochronne dla terenów kolejowych zamykają się w granicach działek tych terenów. 

Wskazano dla terenów zamkniętych przeznaczenie KK z wyłączeniem działki nr 260/1. 

Szczegółowe warunki zagospodarowania na tych terenach zgodnie z przepisami odrębnymi 

w tym zakresie. Dla działki nr 260/1 wyznacza się przeznaczenie tereny rolne.  

 

16. Inne obszary problemowe w zależności od uwarunkowa ń i potrzeb 

zagospodarowania wyst ępujących w gminie   

W studium określono następujący obszar problemowy – Baza Paliw nr 6 w Skarżysku 

Kościelnym zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej oraz zakład utylizacji odpadów bojowych, dla których obowiązują przepisy 

odrębne.  
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17. Granice obszarów, na których rozmieszczone b ędą urządzenia 
wytwarzaj ące energi ę z odnawialnych źródeł energii o mocy 
przekraczaj ącej 100 kW, a tak że ich stref ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i u żytkowaniu terenu;   

Wyznacza się obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW a także granice ich stref 

ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu 

terenów oznaczone na rysunku studium. 

Dopuszcza się możliwość lokalizowania instalacji i urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni 

wiatrowych), na terenach oznaczonych na rysunku studium, przy czym dla terenów obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług (aktywność gospodarcza), 

granice tych terenów stanowią jednocześnie granice strefy ochronnej związanej z 

ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu.  

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne obecnie brak jest obiektów produkujących energię 

ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczające 100kW. Odnawialne źródła energii (OZE)  

są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowanie 

słoneczne, spadku rzek, produktów ubocznych rolnictwa oraz energię pozyskiwaną  

z biomasy, biogazu wysypiskowego a także biogazu powstałego w procesach 

odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych  

i zwierzęcych (tzn. brak jest elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, słonecznych ogniw 

fotowoltaicznych oraz biogazowni i zakładów pozyskujących ciepło geotermalne). Do 2017 r. 

Polska zobowiązała się uzyskać 16% udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym 

kraju, a do 2021 roku jej udział powinien wynosić 20%. 

Warunki rozwoju energetyki wiatrowej na obszarze gminy są stosunkowo korzystne. Według 

mapy opracowanej przez IMGW (strefy zakresów wietrzności) gmina Skarżysko Kościelne 

znajduje się w III strefie - korzystnej dla energetyki wiatrowej.  

Dla elektrowni wiatrowych stosuje się następujące kryteria opłacalności ekonomicznej: 

• średnioroczna prędkość wiatru na wysokości wirnika powinna wynosić co najmniej 

5,5m/s; 

• czas użytkowania mocy zainstalowanej powinien wynosić co najmniej 1500h/rok. 

Współczesna technologia turbin wiatrowych umożliwia wykorzystanie siły wiatru  

o prędkości 1,5-2,5m/s, podczas gdy powszechnie stosowane turbiny wykorzystują 

prędkości wiatru w granicach 3-4m/s.  

Energię słoneczną można wykorzystać zarówno do ogrzewania, jak i do produkcji prądu,  

a także do pozyskania paliwa, jakim jest wodór, w fotokatalitycznym rozkładzie wody. 
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Słoneczna energia elektryczna (fotowoltaika), uważana za najbardziej obiecujące i przyjazne 

środowisku źródło energii, jest wyjątkowa ze względu na szerokie możliwości osiągnięcia 

korzyści energetycznych i poza energetycznych. Przemysł fotowoltaiczny gwarantuje 

konkurencyjną, tanią, bezpieczną i czystą słoneczną energię elektryczną, a także ochronę 

zasobów naturalnych. Z kolei energetyka słoneczna termiczna (fototermika) należy  

do najbardziej efektywnych technologii produkcji ciepła, z punktu widzenia ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych. Ogniwa fotowoltaiczne, produkujące energię, wymagają 

wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej, więc ich lokalizacja może być ograniczona  

na terenach o wysokich klasach bonitacyjnych.  

Na terenie gminy na chwilę obecną nie istnieje możliwość wykorzystania energii 

geotermalnej ze względu na brak rozpoznanych zasobów wód geotermalnych.  

Istnieje hipotetyczny potencjał produkcji biogazu z biomasy oraz płynnych lub stałych 

odchodów zwierzęcych, stanowiących łatwo dostępne surowce dla produkcji biogazu  

na obszarze gminy o funkcji rolniczej. Biogaz może być przetworzony na energię elektryczną 

(w gazowych generatorach prądu), ciepło (w kotłach gazowych) lub energię elektryczną  

i ciepło (w układach skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła). Przyjmuje  

się, iż ekonomicznie opłacalna budowa biogazowni rolniczych ma miejsce w przypadku 

gospodarstw o pogłowiu zwierząt hodowlanych powyżej 200DJP. 

Dla całego terenu gminy z wyłączeniem terenów leśnych dopuszcza się lokalizację obiektów 

energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty produkcji biopaliw i biogazu, obiekty 

energetyki słonecznej - ogniwa fotowoltaiczne na użytek własny inwestora (bez konieczności 

przyłączania do sieci) o mocy nieprzekraczającej 100kW. 

Należy stosować następujące wskaźniki: 

a) powierzchnia działki pod biogazownię min. 0,3 ha, 

b) powierzchnia działki pod ogniwa min. 0,5 ha, 

c) teren biologicznie czynny min. 10%, 

d) wysokość zabudowy dla biogazowi do 12 m, 

e) wysokość ogniw fotowoltaicznych do 5 m. 

 


