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część IV 
 

Synteza i uzasadnienie  

 

Istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru gminy Skarżysko Kościelne można 

ocenić jako zadowalającą oraz zgodną z generalnymi uwarunkowaniami (predyspozycjami) 

przyrodniczymi tj. racjonalnie wykorzystującą walory i zasoby przyrodnicze.  

 

W określeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego dążono do utrzymania 

pozytywnych cech dotychczasowego zagospodarowania, ich usprawnieniu, oraz stworzeniu 

warunków dla zrównoważonego rozwoju Gminy. W rozwiązaniach rozwoju struktury 

funkcjonalno-przestrzennej przyjęto zasadę nie rozpraszania zabudowy  

poza ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój osadnictwa powinien polegać  

na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez dołączanie 

nowych terenów przylegających do niej. 

 

W strukturze docelowych jednostek terenowych wyróżniono następujące ich typy 

funkcjonalne (przeważające przeznaczenie): 

• 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, składowych i magazynowych 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 
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• OS – zakład utylizacji odpadów bojowych, 

• GP – drogi i ulice główne ruchu przyspieszonego, 

• Z – drogi i ulice zbiorcze,  

• KK – tereny kolejowe. 

 

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wskazano istniejące oraz postulowane  

do objęcia ochroną i rewitalizacją obiekty i tereny o wysokich walorach kulturowych. 

Działania takie mają na celu zachowanie tożsamości kulturowej gminy, jak również dają 

możliwość wykreowania nowych miejsc atrakcji turystycznych. 

Dla zachowania walorów przyrodniczych, Studium zakłada utrzymanie wszelkich terenów  

o wysokich walorach przyrodniczych, jak również proponuje zwiększenie obszarów 

zielonych, w celu utrzymania i ciągłego polepszania warunków przyrodniczych na terenie 

gminy. 

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego oraz usprawnienia powiązań 

komunikacyjnych gminy, określono odpowiednie klasy techniczne ważniejszych dróg. 

W celu zapewnienia lepszych warunków bytowych dla mieszkańców gminy  

oraz przygotowania dogodnych warunków rozwojowych na terenach inwestycyjnych, 

określono warunki dalszego rozwoju systemów infrastruktury technicznej, jak również 

modernizację istniejących. 

Wszelkie ustalenia Studium stanowią podstawę do sporządzania i uszczegółowienia 

zamierzeń planistycznych na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Dokument Studium pozwoli władzom gminy na wyznaczenie strategicznych celów 

rozwojowych jak również uregulowanie i możliwość prowadzenia odpowiedniej do potrzeb 

gminy gospodarki przestrzennej.  

 

 


