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1. Stan dotychczasowego przeznaczenia, 

zagospodarowania i uzbrojenia terenu  

Dla terenu Gminy Skarżysko Kościelne nie obowiązują Miejscowe Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

Dotychczasowe zagospodarowanie przestrzenne gminy składa się z obszarów: 

− istniejącej lub planowanej zabudowy mieszkaniowej o przewadze zabudowy 

zagrodowej, 

− zabudowy jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami, 

− zabudowy letniskowej i usług rekreacyjnych, obiektów administracji, kultury i usług, 

− obiektów przemysłowych, składowych, produkcyjnych i gospodarczych. 

 

2. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

Gminę tworzą miejscowości: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole 

Skarbowe, Lipowe Pole Plebańskie, Świerczek, Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi. 

Zagospodarowanie przestrzenne gminy jest typowe dla obszarów wiejskich. Gmina 

preferuje inwestycje o charakterze nieuciążliwym dla środowiska, wykorzystujące potencjał 

lokalnego rynku pracy, dające miejsca pracy miejscowej ludności. Na terenie gminy 

są doskonałe warunki do rozwoju turystyki i czynnego wypoczynku. W roku 2010 utworzony 

został w nowym wybudowanym obiekcie na placu gminnym - Lokalny Punkt Informacji 

Turystycznej, prócz tego w Michałowie Nad Żarnówką powstał teren Stanicy, przystosowany 

do czynnego wypoczynku i rekreacji turystycznej. W Szkole Podstawowej w Majkowie 

adaptowano pomieszczenia na potrzeby bazy noclegowej ok. 20 miejsc. W centrum 

Skarżyska Kościelnego w ramach rewitalizacji utworzona została w pobliżu kompleksu boisk 

sportowych, przy Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym, Zielona Sala 

Gimnastyczna, natomiast w Kierzu Niedźwiedzim utworzono Centrum Kulturalno-Oświatowo- 

Sportowe. Gmina Skarżysko Kościelne jest gminą wiejską o wiejskim charakterze zabudowy 

mieszkaniowej i znacznym udziałem budownictwa rekreacji indywidualnej. 

Zabudowa w gminie Skarżysko Kościelne koncentruje się w nawiązaniu do istniejących 

dróg lokalnych zgodnie ze stanem istniejącym. Dokonując przeglądu zabudowy na terenie 

całej gminy, należy stwierdzić, iż jest to głównie zabudowa murowana, mieszkalna, 

jednorodzinna oraz budynki gospodarcze, zabudowa drewniana występuje okazjonalnie. 

Jako budownictwo tradycyjne można przyjąć budynki posiadające dachy dwuspadowe 

lub czterospadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci między 35°, a 45° i średniej 

wysokości ok. 10 m. Na części terenów gminy występuje zabudowa nieharmonizująca 

z otoczeniem i nie mieszcząca się w pojęciu budownictwa tradycyjnego. Budynki 
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dysharmonizujące często posiadają dachy płaskie lub o kątach mniejszych niż 35° oraz 

posiadają dachy o różnym nachyleniu połaci dachowych i przesuniętych względem siebie.  

Zasięg terenów dla poszczególnych wsi jest zróżnicowany w zależności od warunków 

lokalnych, przede wszystkim związanych z cennymi zasobami środowiska przyrodniczego.  

 

3. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i le śnej 

przestrzeni produkcyjnej, wielko ści i jako ści zasobów 

wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

3.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Gmina Skarżysko Kościelne zajmuje powierzchnię 5324 ha, co stanowi 13,46 % 

powierzchni powiatu skarżyskiego (39 543 ha) i ok. 3,38% powierzchni (1 171 050 ha) 

województwa świętokrzyskiego. 

Obszar użytków rolnych gminy wynosi 1787,29 ha, co stanowi 33,6% powierzchni 

ogólnej gminy. Jedynym użytkownikiem ziemi jest sektor indywidualny. Strukturę użytków 

rolnych w gminie przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela 1. Użytki rolne w Gminie Skarżysko Kościelne. 

 GRUNTY 
OGÓŁEM  

UŻYTKI 
ROLNE SADY ŁĄKI  PASTWISKA  LASY I 

ZADRZEWIENIA  WODY 
POZOSTAŁE 

GRUNTY I 
NIEUZYTKI 

OGÓLNA 
POWIERZCHNIA 

GMINY [ha]  
5324 1787,29 10,29 447,11 245,23 2315,68 23,96 494,91 

% 100 33,6 0,2 8,4 4,6 43,5 0,5 9,3 
źródło: według danych z Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.  

 

Poniżej przedstawiono zestawienie gospodarstw rolnych w roku 2002 oraz 2010 według 

danych z Głównego Urzędu Statystycznego (tabela 2 i 3). 

Tab. 2. Gospodarstwa rolne według siedziby gospodarstwa na rok 2002. 

POWIERZCHNIA W HA 

w tym:  GOSPODARSTWA 
OGÓŁEM 

UŻYTKI ROLNE LASY I GR. LEŚNE 
OGÓŁEM 1213 1738 1543 64 
do 1 ha 576 346 284 11 
1 – 5 ha 618 1255 1134 45 
5 – 10 ha 18 124 114 7 
10 – 15 ha 0 0 0 0 
15 ha i więcej 0 0 0 0 
w tym     
gospodarstwa indywidualne 1213 1738 1543 64 
do 1 ha 576 346 284 11 
1 – 5 ha 618 1255 1134 45 
5 – 10 ha 18 124 114 7 
10 – 15 ha 0 0 0 0 
15 ha i więcej 0 0 0 0 

źródło: według danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
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Tab. 3. Gospodarstwa rolne według siedziby gospodarstwa na rok 2010. 

POWIERZCHNIA W HA 

w tym:  GOSPODARSTWA  
OGÓŁEM 

UŻYTKI ROLNE LASY I GR. LEŚNE 
OGÓŁEM 1200 1617 1148 136 
do 1 ha 791    
1 – 5 ha 390    
5 – 10 ha 19    
10 – 15 ha 0    
15 ha i więcej 0    
w tym     
gospodarstwa indywidualne 1200 1617 1148 136 
do 1 ha 791    
1 – 5 ha 390    
5 – 10 ha 19    
10 – 15 ha 0    
15 ha i więcej 0    

źródło: według danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne dominują gleby o niskiej wartości produkcyjnej. 

Zdecydowana większość należy do klasy bonitacyjnej od V do VI, wymagające wapnowania, 

nawożenia organicznego o niskiej zasobności w składniki pokarmowe, 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).  

Główne uprawy to: żyto, ziemniaki, i rośliny polowe (saradela, łubin). Niekorzystne 

warunki klimatyczno - glebowe powodują, że gmina ma bardzo niski wskaźnik produkcji 

rolniczej. Jedynym użytkownikiem ziemi jest sektor indywidualny, którego produkcja 

przeznaczona jest dla potrzeb własnych oraz częściowo zbywana. Na terenie gminy 

Skarżysko Kościelne funkcjonuje 913 gospodarstw rolnych, są to gospodarstwa 

małoobszarowe o mieszanej produkcji rolno – ogrodniczej. W Gminie nie ma produkcji 

towarowej, gospodarstwa uprawiają wyłącznie na potrzeby własne, nie prowadzi się upraw 

przemysłowych ani produkcji sadowniczej. Brak jest dużych gospodarstw hodowlanych  

o charakterze specjalistycznym.  

Gminę Skarżysko Kościelne zalicza się do obszarów województwa o najsłabszych 

warunkach przyrodniczo-glebowych, na których rolnictwo poddane zostało silnym procesom 

urbanizacji i jest obecnie funkcją uzupełniającą o charakterze regresywnym. Cechą 

negatywną jest też wysoce niekorzystna struktura agrarna, której towarzyszy brak 

możliwości organizacji większych obszarowo gospodarstw (duże zagęszczenie zabudowy, 

wąskie działki). 
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Do najważniejszych cech przestrzeni rolniczej zalicza się: 

− bardzo silne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych w zdecydowanej większości 

utrzymujących się ze źródeł pozarolniczych (głównie z tzw. niezarobkowych źródeł 

utrzymania), 

− samozaopatrzeniowy charakter produkcji rolniczej, tylko w niewielkim stopniu 

ukierunkowanej na rynek, 

− brak zainteresowania rolników intensyfikacją produkcji i unowocześnianiem 

gospodarstw, 

− niekorzystna dla rolnictwa cena ziemi rolniczej w porównaniu np. do ceny terenów 

budowlanych, 

− drobnotowarowy, mało podatny na przekształcenia układ zabudowy wiejskiej, który 

generuje wysokie koszty uzbrojenia oraz stwarza ograniczenia rozwoju wielofunkcyjnego. 

Czynnikami sprzyjającymi są natomiast: 

− bezpośrednie sąsiedztwo rynku żywnościowego Skarżyska Kamiennej, 

− korzystne warunki do rozwoju specjalizacji podmiejskiej i pracochłonnych gałęzi 

produkcji rolniczej, 

− możliwości powiązania rolnictwa z rozwojem turystyki i agroturystyki oraz obsługą 

funkcji mieszkaniowej (gastronomia i handel bazujące na produktach lokalnych, wytwarzanie 

wysokiej, jakości artykułów żywnościowych opartych o regionalne receptury). 

 

3.2. Stan le śnej przestrzeni produkcyjnej 

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne lasy zajmują powierzchnię 2387,0 ha, (wg danych 

z Głównego Urzędu Statystycznego na rok 2011) w tym lasy prywatne zajmują ok. 333,4 ha. 

Lesistość Gminy Skarżysko Kościelne kształtuje się na poziomie 44,1 %, wskaźnik ten 

jest niższy w porównaniu z lesistością powiatu skarżyskiego na poziome 59,1 % oraz wyższy 

niż województwa świętokrzyskiego – 28,0 %.  

Tab. 4. Powierzchnia gruntów leśnych na rok 2011. 

 

POWIERZCHNIA 
OGÓŁEM  

GRUNTY 
LEŚNE 

PUBLICZNE  

GRUNTY LEŚNE 
PUBLICZNE 

SKARBU PAŃSTWA  

GRUNTY LEŚNE PUBLICZNE 
SKARBU PAŃSTWA W 

ZARZĄDZIE LASÓW 
PAŃSTWOWYCH  

GRUNTY 
LEŚNE 

PRYWATNE 

OGÓLNA 
POWIERZCHNIA 

GMINY [ha]   
2387,0 2053,6 2048,4 1739,7 333,4 

źródło: według Danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Widoczne jest zjawisko stałego powiększania terenów leśnych (tzw. samosiewy: brzoza, 

olcha, klon, sosna) ze względu na znaczne ilości pól leżących odłogiem tzw. „ugory”. 
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Tendencja taka zmierza wprawdzie do zwiększania lesistości i jest właściwa, jeśli chodzi 

o tereny mało urodzajnych gleb, jednakże brak szczególnego nadzoru może doprowadzić, 

że również lepsze gleby zostaną zalesione i takie tendencje są  niewskazane. 

Lasy państwowe należą do nadleśnictwa Skarżysko: obręb Skarżysko (leśnictwo Nad 

Kamienno) i obręb Szydłowiec (leśnictwo Kierz Niedźwiedzi). Największe obszary lasów 

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

gatunkiem lasotwórczym w obu obrębach jest sosna. W gminie nie prowadzi się gospodarki 

leśnej. Należy mieć na uwadze, iż lasy te charakteryzują się wysokimi walorami 

przyrodniczymi i użytkowymi. 

Część lasów wykazuje uszkodzenia związane z działalnością przemysłu w stopniu 

średnim. W lasach prywatnych istotnym zagrożeniem jest natomiast niepełne wykonywanie 

zabiegów pielęgnacyjnych oraz nie realizowanie odnowień na gruntach przejściowo 

pozbawionych drzewostanu. Lokalne zagrożenia środowiska leśnego stwarzają również: 

− kolizje funkcji leśnej z zabudową mieszkaniową, 

− zaśmiecanie terenów leśnych wokół terenów mieszkaniowych o raz dróg, 

− rosnące zagrożenie pożarowe oraz niedobór zbiorników ppoż., 

− zainteresowanie wypoczynkiem w środowisku leśnym, w połączeniu z niedoborem 

infrastruktury turystycznej i komunalnej (część lasów gminy zaliczona jest do I strefy 

obciążenia ruchem turystycznym), 

− kradzieże drzewa z lasów wszystkich kategorii własności. 

W celu uporządkowania rozwijającego się wypoczynku w lasach podejmowane są kroki 

administracyjno-prawne dotyczące ustalenia zasad przebywania i zachowania się ludzi 

w lesie, zasad udostępniania lasu dla celów wypoczynkowych, wyznaczania specjalnych 

terenów leśnych do wypoczynku oraz sposobu prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

3.3. Warunki klimatyczne 

Gmina Skarżysko Kościelne położona jest na granicy dwóch regionów klimatycznych 

Małopolskiego i Mazowieckiego, dlatego występują tu elementy charakterystyczne dla strefy 

pośredniej, gdzie ścierają się wpływy klimatu wyżynnego i nizinnego. 

Średnia temperatura roczna wynosi 6,8°C i jest zbliżona do przeciętnej w kraju. 

Najcieplejsze miesiące roku to: lipiec – 17,6°C, sierpień – 16,6°C i czerwiec – 16°C.  

W gminie występuje przeciętnie 40 dni gorących i upalnych – powyżej 25°C. Najchłodniejsze 

miesiące w roku: styczeń i luty (najniższa średnia – 4 do –5,2°C) z około 43 dniami mroźnymi 

i bardzo mroźnymi. Rocznie występuje około 133 dni z przymrozkami, gdzie pierwsze 

pojawiają się już we wrześniu, a ostatnie, wiosenne, w drugiej połowie maja. Ma to swoje 
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konsekwencje w krótszym, o ok. 2 tygodnie, okresie wegetacyjnym, który trwa ok. 195 dni od 

połowy kwietnia do początku listopada.  

Na terenie gminy notuje się ok. 55 dni pogodnych i ok. 120 pochmurnych. Najmniejsze 

zachmurzenie występuje od maja do września, największe przypada na miesiące zimowe 

(zwłaszcza grudzień). W ciągu roku jest ok. 30 dni mglistych (głównie w listopadzie).  

Średnia roczna suma opadów wynosi 630 mm, z maksimum w lipcu (ok. 90 mm)  

i minimum w lutym (ok. 30 mm). Średnio w roku przypada 148 dni z opadami (najwięcej dni  

z opadami w listopadzie, najmniej w październiku). Opady śniegu występują od października 

do maja – ok. 47 dni. Pokrywa śnieżna zaczyna się tworzyć na początku grudnia, a zanika 

pod koniec marca – średnio utrzymuje się od 65 do 78 dni. Przeciętnie 17 dni w roku notuje 

się burze.   

Na obszarze gminy przeważa cyrkulacja zachodnia wiatru – ok. 19%, południowo-

zachodnia – 12% i północno-zachodnia – 9%. Cisze występują w ok. 22%. Dominują wiatry  

o prędkości nie przekraczającej 5 m/s. Kanałem wentylacyjny jest dolina Kamiennej, której 

oś podłużna pokrywa się z głównym kierunkiem wiatrów.  

 

3.4. Szata roślinna i świat zwierz ęcy 

Bioróżnorodność ma podstawowe znaczenie dla ewolucji oraz trwałości układów 

podtrzymujących życie w biosferze. W celu ochrony bioróżnorodności konieczne jest 

przewidywanie, zapobieganie oraz zwalczanie przyczyn zmniejszania się lub jej zanikania. 

Ubożenie bioróżnorodności wyraża się poprzez: 

− utratę siedlisk, 

− wymieranie gatunków, 

Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie 

ma zróżnicowanie siedlisk i oddziaływania człowieka, w szczególności ochrona siedlisk słabo 

lub wcale nie przekształconych (naturalnych).  

 

3.4.1. Szata roślinna 

W gminie Skarżysko Kościelne dużą część stanowią lasy, bo aż 44,1% ogólnej 

powierzchni gminy. Dodatkowo widoczne jest zjawisko stałego powiększania terenów 

leśnych (tzw. samosiewy: brzoza, olcha, klon, sosna). Największe obszary lasów znajdują 

się w sołectwach: Majków, Michałów i Kierz Niedźwiedzi a najważniejszym gatunkiem 

lasotwórczym w obu obrębach jest sosna.  

Dużą część gminy stanowią także zadrzewienia śródpolne (pola leżące odłogiem „ugory”, 

porastają samosiejkami, co sprzyja siedliskom dla ptaków). Ponadto pozytywnym zjawiskiem 

jest także ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk, (większość z nich jest pozostawiona 
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sama sobie, a ich użytkownicy nie wkładają zbyt wiele środków i działań w planowane 

uprawianie tych użytków) – takie tendencje chronią po pierwsze środowisko naturalne (gleby 

nie są sztucznie nawożone), a po drugie umożliwiają spokojną egzystencję i trwalsze 

osiedlanie się zwierząt w danym terenie.  

 

3.4.2. Szata zwierz ęca 

Analizując region gminy Skarżysko Kościelne pod kątem zróżnicowania szaty zwierzęcej 

można uznać go za umiarkowanie różnorodny. Zwierzynę występującą na terenie gminy 

charakteryzuje pewien paradoks, a mianowicie: słaby stan zwierzyny drobnej (zając, 

kuropatwa, bażant) i średni stan liczebny podstawowych gatunków, tzw. zwierzyny grubej 

(jeleń, sarna, dzik). Występują tutaj także zwierzęta wędrowne daniel, łoś, wilk. Obok 

zwierząt łownych na uwagę zasługują zwierzęta łowione, czyli ryby i minogi. Ryby 

występujące w wodach na terenie gminy Skarżysko Kościelne to: szczupak, karp, karaś, lin, 

płoć, jelec, jaz, krąp, słonecznica, świnka, różanka, brzanka, kiełb, piskorz, śliz, koza, sum, 

sumik karłowaty, węgorz, okoń, sandacz, jazgarz, amur biały oraz minóg strumieniowy. 

Chronione płazy w gminie reprezentowane są przez traszki, ropuchę szarą oraz rzekotkę 

drzewną. Wśród gadów wymienić należy: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, padalca 

zwyczajnego, zaskrońca, żmiję zygzakowatą. Liczebność gadów ciągle maleje.  

Poczynione przez ornitologów prowadzących na terenie powiatu skarżyskiego badania 

pozwalają stwierdzić występowanie następujących gatunków ptaków: łabędź krzykliwy, 

dzięcioł zielony, dzięcioł duży, bocian, żuraw, wilga, drozd śpiewak, słowik, dudek, sikora 

czubatka, gil, kawka, pliszka żółta, kowalik, jaskółka, kruk, wrona, sroka, jastrząb. 

 

3.5. Jakość powietrza atmosferycznego 

Na obszarze gminy zlokalizowane są małe obiekty przemysłowe i usługowe, 

nie stanowiące poważnych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Największy udział  

w zanieczyszczeniu powietrza mają związki siarki oraz pyły pochodzące ze spalania węgla, 

emitowane z palenisk domowych oraz zanieczyszczenia pochodzące z emisji wysokiej od 

blisko położonego miasta Skarżysko - Kamienna. W obrębie gminy nie prowadzi się 

pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Najbliżej założona jest monitoringowa sieć punktów 

pomiarowych w mieście Skarżysko - Kamienna, gdzie badana jest wielkość opadu pyłu oraz 

stężenia gazowe. W punktach pomiarowych nie występują przekroczenia wartości 

dopuszczalnych. Uwzględniając oddalenie obszaru gminy od obiektów emisji 

zanieczyszczeń, jego rzeźbę oraz pokrycie (okoliczne lasy pełniące role filtra  

w wychwytywaniu zanieczyszczeń), można stwierdzić, że prawdopodobnie na teren gminy 

spada rocznie około 80 ton pyłu na 1 km2 w części południowej gminy i około 50 ton na 1 km2 
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w pozostałej części gminy, co w świetle przepisów jest wielkością dopuszczalną dla tego 

terenu (do 200 ton/km2/rok). 

Prawdopodobnie poniżej wartości normatywnych kształtują się też roczne wartości 

stężeń związków gazowych.  

Ponadto na stan higieny atmosfery może mieć także niewielki wpływ wysypisko odpadów 

komunalnych na Łyżwach w Skarżysku – Kamiennej obecnie już nieeksploatowane, 

przeznaczone do zamknięcia do 31 grudnia 2005 r. i rekultywacji decyzją Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 18.12.2003 r. Zn.ŚR.III6621-22/03. W związku z zamknięciem 

wysypiska i modernizacją pól lagunowych w Skarżysku – Kamiennej ulega zmianie strefa 

ochronna od tych miejsc. Zasadnym jest wprowadzenie zieleni izolacyjno – ochronnej.  

 

3.6. Jakość klimatu akustycznego  

Na terenie gminy nie prowadzono badań uciążliwości hałasu. Hałas  

o ponadnormatywnym poziomie występuje w otoczeniu szlaków komunikacji drogowej 

zwłaszcza drogi krajowej nr 42, a także komunikacji kolejowej, przez teren gminy (sołectwa: 

Skarżysko Kościelne i Lipowe Pole) przebiega linia kolejowa – Warszawa – Kraków, w tym 

jeden z największych w kraju węzłów kolejowych Skarżysko Kamienna – Lipowe Pole. 

Dodatkowo przez teren wsi Grzybowa Góra przebiega linia kolejowa Łódź – Dębica. 

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne w ostatnich latach nie wykonywano pomiarów 

hałasu drogowego. Na terenie powiatu skarżyskiego pomiary wykonywane były dla dróg 

krajowych 7 i 42. Droga krajowa nr 42 jest na drugim miejscu (po drodze Nr 79) 

pod względem najmniejszej uciążliwości w stosunku do wszystkich dróg krajowych 

przebiegających przez województwo świętokrzyskie. W bezpośrednim sąsiedztwie trasy, 

występuje hałas w granicach 66,2 -72,9dB (dane dla całego odcinka trasy). 

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można 

przyjąć, że utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego  

z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost 

proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to m.in. 

z poprawy, jakości użytkowanych samochodów.  

Hałas związany z komunikacją i transportem kolejowym jest mniej uciążliwy, ponieważ 

dotyczy tylko terenów w pobliżu trakcji kolejowej (zasięg uciążliwości hałasu wynosi 

do ok. 300 m) i jest związany z częstotliwością ruchu pociągów i ich rodzajów (pasażerskie 

czy towarowe).  

Innym źródłem hałasu jest hałas przemysłowy, który obejmuje zarówno dźwięki 

emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów 

technologicznych oraz instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych  
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i usługowych. Taki hałas ma charakter lokalny i jest ograniczany poprzez wykorzystywanie 

dostępnych instrumentów kontroli. Ze względu na niewielkie rozmiary źródeł hałasu 

przemysłowego nie stwarza on większych problemów mieszkańcom gminy.  

Według informacji zawartych w Raporcie o stanie środowiska w Województwie 

Świętokrzyskim w latach 2009-2010. Zanieczyszczenie środowiska hałasem staje się coraz 

bardziej dostrzegalnym problemem, gdyż na jego szkodliwe działanie narażone są coraz 

większe grupy mieszkańców, przede wszystkim miast oraz miejscowości sąsiadujących  

z drogami o dużym natężeniu ruchu pojazdów. 

 

4. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dób r 

kultury współczesnej 

Polityka regionalna w zakresie ochrony dóbr kultury jest konsekwencją powszechnie 

obowiązujących w kraju aktów prawnych, w tym szczególnie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. ze zm.).  

Najważniejszym zabytkiem na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wpisanym do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest 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. 

ponadto budynek plebani, murowanej początek XX w. – ujęty w ewidencji wojewódzkiej, 

wchodzący w skład zespołu. 

Zabytkiem ważnym w skali ponadregionalnej jest rezerwat archeologiczny "Rydno" 

utworzony decyzją Wojewody Kieleckiego, z dnia 24 września 1957 r. nr 511/57 pon. nr 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, wpis 

do rejestru obejmuje zespół paleolitycznych osad przemysłowych wraz z kopalnią hematytu. 

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.  

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne występują obszary i zasoby dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, które są istotne dla tradycji  
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i tożsamości lokalnej, a zaliczamy do nich m. in. kapliczki kubaturowe, ruchomalia, a także 

miejsca pamięci. 

 

W tabeli nr 5 zestawione zostały obiekty, które znajdują się w ewidencji zabytków gminy 

Skarżysko Kościelne.  

Tab. 5. Gminna ewidencja zabytków. 

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW  
Lp. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT ADRES FORMA OCHRONY 

1 Skarżysko Kościelne Zespół kościoła parafialnego w Skarżysku 
Kościelnym obejmuje 
- kościół, kaplica I (obecnie kostnica), 
kaplica II, ogrodzenie cmentarza 
przykościelnego, budynek plebanii 

działka 3276/2 obręb 
12 Skarżysko 
Kościelne 

Rejestr WKZ 
A.794/1-4 

2 Świerczek Kaplica murowana z XIX w. na wysokości działki 
nr 166/2 przy drodze 
nr 12  obręb 14 
Świerczek 

Gminna ewidencja 
zabytków 1/11 

3 Kierz Niedźwiedzi Mogiła powstańcza z Powstania 
Styczniowego 1863 roku 

oddział leśny 83  
Leśnictwo Kierz 
Niedźwiedzi 

Gminna ewidencja 
zabytków 2/11 

4 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 

Gminna ewidencja 
zabytków 3/11 

5 Lipowe Pole 
Skarbowe 

Krzyż przydrożny poświęcona Matce Bożej na wysokości działek 
407 i cz. 406/5 przy 
drodze 355    obręb 5 
Lipowe Pole 
Skarbowe 

Gminna ewidencja 
zabytków 4/11 

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

działka nr 727   obręb 
1 Majków 

Gminna ewidencja 
zabytków 5/11 

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

Gminna ewidencja 
zabytków 6/11 

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

działka nr 3348    
obręb 12 Skarżysko 
Kośc. 

Gminna ewidencja 
zabytków 7/11 

9 
 

Lipowe Pole 
Plebańskie 

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

Gminna ewidencja 
zabytków 8/11 

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

Gminna ewidencja 
zabytków 9/11 

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

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

Gminna ewidencja 
zabytków 10/11 

12 Skarżysko Kościelne Figura kamienne wystawiona przez 
mieszkańców Skarżyska Kościelnego. 

działka nr 3348 obręb 
12 Skarżysko 
Kościelne 

Gminna ewidencja 
zabytków 11/11 

13 Grzybowa Góra, 
Majków, Michałów 

Rezerwat archeologiczny „Rydno” 
Osada przemysłowa - paleolit 

 Rejestr WKZ  
Nr rejestru 514 Dział 
A z dnia 6 lipca 
1977 oraz nr rejestru 
511/14 Dział Aa  
z dnia 3 listopada 
1986 

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

Uchwała Rady 
Gminy Skarżysko 
Kościelne Nr 
XLIII/273/2014 z 
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dnia 29 maja 2014r. 
zmieniająca zapisy 
do Programu   opieki 
nad zabytkami dla 
Gminy Skarżysko 
Kościelne na lata 
2012 – 2016  
zatwierdzonego 
Uchwałą Nr 
XVI/94/2012 z dnia 
20 stycznia 2012r. 

źródło: Program opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016 oraz dane z Urzędu 
Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne zlokalizowane są również stanowiska 

archeologiczne, wykaz tych stanowisk przedstawiony został w tabeli nr 6. 

Tabela 6 Wykaz stanowisk archeologicznych w obszarze gminy Skarżysko Kościelne 

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 
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) 
źródło: Karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych. 
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5. Warunki i jako ść życia mieszka ńców, w tym ochrona 

ich zdrowia 

Według danych z ewidencji ludności Urzędu Gminy z końca 2012 r. powierzchnię gminy 

zamieszkuje 6345 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi zatem 119,0 osób/km². 

Podstawowa opieka zdrowotna w gminie Skarżysko Kościelne świadczona jest przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku prowadzącym działalność 

leczniczą. Siedzibą Zakładu jest Skarżysko Kościelne ulica Iłżecka 2a. Zakład udziela 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym 

oraz innym osobom, uprawnionym na podstawie innych przepisów.  

 

6. Zagro żenie bezpiecze ństwa ludno ści i jej mienia 

Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i jej mienia należy do obowiązków policji oraz 

straży pożarnej. Na terenie gminy Skarżysko Kościelne działa 3 jednostki Ochotniczych 

Straży Pożarnych. Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu, OSP w Kierzu Niedźwiedzim 

i OSP w Grzybowej Górze.  

Rys. 1 Ilość wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych do akcji w latach 2010-2012. 

100

47

50

20

12

10

69

53

65

0 50 100 150

2010

2011

2012
OSP Lipowe
Pole

OSP Kierz
Niedźwiedzi

OSP
Grzybow a
Góra

 
źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

Według danych od jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w latach 2010-2012 

jednostki OSP z terenu naszej gminy odnotowały łącznie 426 wyjazdów do akcji ratowniczo-

gaśniczych, z których głównie były pożary, podtopienia i akcje pomocowe dla mieszkańców 

związane z usunięciem nadłamanych drzew spowodowanych przez burze itp. OSP Lipowe 

Pole odnotowało 187 wyjazdów, 42 wyjazdy OSP Kierz Niedźwiedzi i 197 wyjazdów do akcji 

odbyło OSP Grzybowa Góra.  
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Rys. 2 Ilość członków Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych latach. 
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źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

W gminie Skarżysko Kościelne nie ma posterunku policji, jednak jeden raz w tygodniu  

w urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym przyjmuje interesantów dzielnicowy Komendy 

Powiatowej w Skarżysku Kamiennej.  

Ponadto na terenie gminy Skarżysko Kościelne występuje obszar problemowy – Baza 

Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym, który zaliczany jest do zakładów o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dla którego obowiązują przepisy odrębne. 

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. 

7. Potrzeby i mo żliwo ści rozwoju gminy 

Strategia rozwoju gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2020, formułuje następujące 

cele operacyjne dla gminy: 

1.Poprawa jakości życia mieszkańców: 

− Zapewnienie wysokiego standardu życia lokalnej społeczności; 

2. Rozwój gospodarki lokalnej: 

− Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy z poszanowaniem bogactwa 

krajobrazu i środowiska naturalnego; 

− Podniesienie atrakcyjności gospodarczej i standardu życia poprzez 

kreowanie postaw przedsiębiorczych i aktywizujących finansowo 

społeczność lokalną 

− Kreowanie postaw przedsiębiorczych i aktywności zawodowej wśród 

mieszkańców 

3. Poprawa warunków pracy administracji samorządowej oraz jakości usług 

świadczonych dla mieszkańców 

4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i harmonii przestrzennej 
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5. Poprawa atrakcyjności kulturalnej gminy 

Z Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju nie wynikają żadne dodatkowe 

uwarunkowania. 

 

8. Stan prawny gruntów 

Zasoby gruntów w gminie zostają w następujących grupach własnościowych: 

• grunty stanowiące własność gminy, 

• grunty stanowiące własność Skarbu Państwa – Starosta Skarżyski oraz innych jednostek 

samorządowych - (grunty stanowiące wody płynące, leżące w pasach drogowych itp.) 

będące w zarządach państwowych osób prawnych, 

• grunty osób prawnych w tym kościoły i związki wyznaniowe, 

• grunty stanowiące własność osób fizycznych. 

Grunty o największych powierzchniach stanowią własność osób fizycznych  

(są to zazwyczaj grunty rolne i tereny budowlane) a także grunty stanowiące własność 

Skarbu Państwa, z czego największy udział powierzchniowy stanowią tereny Lasów 

Nadleśnictwa Skarżysko.  

 

9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na 

podstawie przepisów odr ębnych 

Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne znajdują się obszary i obiekty chronione zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody są to: 

− obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty – Lasy Skarżyskie PLH260011, 

− Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, 

− pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 

 

9.1. Obszar „Natura 2000” 

Na terenie powiatu skarżyskiego wyznaczono kilka obszarów objętych ochroną Natura 

2000, jeden z nich znajduje się na terenie gminy Skarżysko Kościelne.  

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty sieci Natura 2000 „Lasy Skarżyskie” (PLH260011) 

zajmuje powierzchnię 2383,5 ha a na terenie powiatu skarżyskiego znajdują się w gminach 

Bliżyn i Skarżysko Kościelne. Charakterystyczne cechy ukształtowania tego terenu 

to wzgórza i pagórki poprzecinane dolinami strumieni. Występują tu także rozległe 

powierzchnie terenu równinnego i falistego. Przeważają utwory geologiczne pochodzenia 

polodowcowego, zalegające na podłożu piaskowca dolnojurajskiego. 
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Obszar zdominowany jest przez lasy (głównie wyżynny jodłowy bór mieszany, uważany 

za zbiorowisko endemiczne Polski oraz żyzna buczyna karpacka stanowiąca ostoję dla wielu 

gatunków górskich). Na terenie ostoi mają swe obszary źródliskowe rzeki: Oleśnica  

i Bernatka (dopływy Kamiennej) oraz liczne bezimienne cieki, zbierające wody stale 

lub okresowo. Dużą rolę w systemie ochrony odgrywają ekstensywnie użytkowane łąki 

powstałe po osuszeniu rozlewisk rzeki Oleśnicy na północ i północny zachód od Podosin, 

śródleśne łąki w pobliżu rezerwatów cisowych w okolicach Majdowa, przyleśne i śródleśne 

łąki na północ i północny wschód od Ubyszowa oraz na północny wschód od Mroczkowa 

i Barwinka. Lasy Skarżyskie to miejsce występowania wielu gatunków wymienionych 

w Dyrektywach Europejskich oraz „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”, czyli objętych 

ochroną gatunkową.  

W jego skład wchodzą następujące klasy siedlisk: 63% lasy iglaste, 1% lasy liściaste, 

21% lasy mieszane, 2% siedliska leśne, 2% siedliska łąkowe i zaroślowe oraz 11% siedliska 

rolnicze.  

W granicach obszaru „Lasy Skarżyskie” mieszczą się inne formy ochrony przyrody  

i krajobrazu. Są to:  

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

− jeden użytek ekologiczny – bagno śródleśne, 

− 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).  

Administratorem terenu są głównie Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Skarżysko, część 

terenów pozostaje w rękach prywatnych.  

 

9.2. Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej  

Na terenie gminy Skarżysko Kościelne występuje fragment Obszaru Chronionego Kra-

jobrazu Doliny Kamiennej (Uchwała nr XXXV/617/13 z dnia 23 września 2013 r. Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego dotycząca wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Kamiennej) leży w północno- zachodniej części Powiatu Skarżyskiego i w jego 

granicach obejmuje gminy: Suchedniów, Skarżysko Kościelne. Obszar ten posiada silnie 

zróżnicowaną i bogatą roślinność. Na tym terenie znajduje się Rezerwat „Rydno”.  
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OChK zajmuje powierzchnią ogółem 733,76 km² i obejmuje część Puszczy Iłżeckiej oraz 

dorzecza Kamiennej. Rzeka Kamienna płynie w granicach otuliny Suchedniowsko-

Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego a jej prawobrzeżne dopływy Kuźniczka, Kobylanka, 

Zebrza, Kamionka odwadniają wschodnią i północną część parku. Potem Kamienna płynie 

przez otulinę Sieradowickiego Parku Krajobrazowego a jej prawobrzeżne dopływy Żarnówka, 

Lubianka, Świślina odwadniają całą jego powierzchnię. W dolinie Kamiennej występuje 

bogactwo fauny reprezentowanej przez jaszczurkę zwinkę, padalca, żmiję zygzakowatą, 

zaskrońca, zająca, lisa, sarnę, a w ujściowym odcinku wydrę, bobra. Wśród ptactwa można 

spotkać można m.in.: bażanta, bociana czarnego, czajkę, czyżyka, dzięcioła zielonosiwego.  

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej utworzono w celu: ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz odtworzenia i zachowania przez dolinę tej rzeki 

funkcji korytarza ekologicznego. Powinien on także spełniać rolę klimatotwórczą  

i aerosanitarną dla ośrodków miejskich znajdujących się na tym obszarze.  

 

9.3. Pomniki przyrody 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnik przyrody „to pojedyncze twory przyrody 

ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 

wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz 

jaskinie”. Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne znajduje się 8 tego typu obiektów. Poniżej 

przedstawiono wykaz pomników przyrody na terenie gminy Skarżysko Kościelne. 

 

 



Tab. 7. 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. 
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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” 

855 

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

Obiekt położony w miejscowości Majków, na działce nr 152/1200 obręb Majków w oddziale leśnym 152g 
stanowiącym Własność Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. 

 

źródło: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019”, uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Skarżysko 

Kościelne z  dnia 20 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 



9.4. 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”. 

 

9.5. 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).  

 
Tab. 8. Ujęcia wody 

UJĘCIA WODY PITNEJ STACJE UZDATNIANIA WODY 

Lp. Nazwa ujęcia / 
lokalizacja  

Rodzaj: wody 
podziemne lub wody 

powierzchniowe 

Wydajno ść 
(m3 /dobę) Nazwa / lokalizacja Wydajno ść 

(m3 /dobę) 

1 
Ujęcie Wody 
Skarżysko 
Kościelne 

Wody podziemne 2350 rzeczywista Ujęcie Wody 
Skarżysko Kościelne 2544 rzeczywista 

źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

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 1290 m2. 

Granice terenu ochrony pośredniej przedstawione zostały na załączniku graficznym. 

 

10. Występowanie obszarów naturalnych zagro żeń 

geologicznych 

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne nie stwierdzono obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych. 
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11. Występowanie udokumentowanych złó ż kopalin 

zasobów wód podziemnych oraz udokumentowanych 

kompleksów podziemnego składowania dwutlenku 

węgla 

11.1. Udokumentowane zło ża kopalin oraz tereny górnicze ustalone na 

podstawie przepisów odr ębnych. 

Gmina Skarżysko Kościelne leży w obrębie mezozoicznego obrzeżenia trzonu 

paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, zbudowanego z osadów triasu i jury. Trias 

wykształcony jest w postaci piaskowców, zlepieńców, wapieni, mułowców, iłowców oraz iłów 

czasem z wkładkami rud żelaza. Osady jurajskie reprezentowane są przez: piaskowce, łupki, 

piaski żelaziste, iły, margle oraz zróżnicowane litologicznie wapienie. Podobnie jak w triasie, 

także wśród utworów jurajskich obserwuje się występowanie rud żelaza. Na znacznym 

obszarze gminy, starsze utwory triasowe i jurajskie, są przykryte utworami 

czwartorzędowymi. Są to: piaski, żwiry, gliny zwałowe, mułki, lessy oraz najmłodsze osady 

wypełniające doliny rzeczne: piaski, mułki, torfy i namuły torfiaste.  

Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne występują następujące udokumentowane złoża 

kopalin: 

− złoże „Majków” piasków budowlanych, o zasobach w kategorii C1 w ilości 473 tys. t.,  

− złoże „Majków” iłów kamionkowych, o zasobach w kategorii C2 w ilości 17182 tys. t., 

− złoże „Szczepanów” piaskowców czwartorzędowych, w którym jeszcze w latach 80-

tych przerwana została eksploatacja piasków. Zaniechano wydobywania pomimo 

nie wyczerpania się zasobów, 

− złoże „Grzybowa Góra” charakteryzuje się występowaniem złóż piasków 

czwartorzędowych. 

Kopaliny występujące na terenie gminy to: kruszywo naturalne (piaski, pospółki, żwiry), 

surowce ilaste, wapienie i piaskowce. Surowce ilaste (iły kamionkowe) udokumentowano 

w złożu Majków, zlokalizowanym na pograniczu z gminą Wąchock. Piaskowce i wapienie 

nie posiadają szczegółowych opracowań geologicznych, choć podobne surowce były 

przedmiotem wydobycia w sąsiednich gminach. Występujące na terenie gminy rudy żelaza 

nie mają znaczenia gospodarczego.  
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Tabela 9. Koncesje wydane na terenie Gminy Skarżysko Kościelne. 

Lp. 
TYP 

POZYSKIWANYCH 
SUROWCÓW 

NAZWA ZŁOŻA I 
JEGO 

POWIERZCHNIA 
[ha] 

POWIERZCHNIA OBJĘTA 
EKSPLOATACJ Ą [ha] GMINA 

ORGAN 
WYDAJĄCY 
KONCESJĘ 

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 
Świętokrzyskieg
o 

źródło: na podstawie koncesji nr OWŚ. V. 7511 – 29/10. 

 

Złoże „Grzybowa Góra” udokumentowano w 2009 roku a następnie poszerzono decyzją 

zatwierdzającą Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej poszerzającej złoże kruszywa 

naturalnego „Grzybowa Góra” C1, w miejscowości Grzybowa Góra, gmina Skarżysko 

Kościelne, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie, zatwierdzonej decyzją Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22.04.2010 r. znak:OWŚ.V.7512-9/10. Zasoby 

bilansowe złoża wg stanu na 31.12.2011r. zawarte w Dodatku nr 1 w granicach złoża 

wynoszą 1032,198 tyś. ton w kat. C1. Z kolei zasoby do wydobycia w „ Projekcie 

zagospodarowania złoża” zostały określone na poziomie 750,74 tyś. Mg. Na podstawie 

decyzji – koncesja nr OWŚ. V. 7511 – 29/10 z dn. 06.09.2010 r. udzielonej przez Marszałka 

Województwa Świętokrzyskiego przedsiębiorca aktualnie prowadzi eksploatację piasku  

z tego złoża. Za 2012 rok wydobycie kopaliny wyniosło ok. 40 tyś. Mg, stąd (przyjmując 260 

dni pracujących w roku) dzienne wydobycie surowca aktualnie jest rzędu ok. 200 ton. 

Eksploatacja prowadzona jest metodą odkrywkową, systemem ścianowym w wyrobisku 

stokowo-wgłębnym, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. 

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. Na terenie gminy nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 

 

11.2. Wody powierzchniowe 

Gmina Skarżysko Kościelne leży na obszarze zlewni drugiego rzędu: Kamiennej. Zlewnia 

Kamiennej obejmuje swoim zasięgiem ok. 85% powierzchni powiatu skarżyskiego i wraz  

ze swymi dopływami Kamionką, Kaczką, Bernatką, Oleśnicą, Kuźniczką i Kobylanką stanowi 
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główny system drenażu wód gruntowych. Do zlewni Iłżanki należy ciek wypływający z rejonu 

wsi Kierz Niedźwiedzi.  

Kamienna to rzeka znajdująca się w dziale wodnym II rzędu. Rzeka ta jest lewobrzeżnym 

dopływem Wisły. Powierzchnia dorzecza Kamiennej wynosi 2007,9 km2. Obszar źródłowy 

rzeki Kamiennej znajduje się na obszarze Garbu Gielniowskiego. Problemem jest dokładne 

określenie jej miejsca źródłowego, wymieniane są dwa: tereny zabagnione powyżej 

miejscowości Antoniów (na wysokości około 360 m n.p.m.) i położone w odległości 1 km 

na zachód od wsi Borki (na wysokości około 355 m n.p.m.) zwane Biały Stok. Całkowita 

długość rzeki to 156,6 km.  

Zlewnia Kamionki ma 107,26 km2. Długość tej rzeki wynosi około 17,2 km. Znaczna 

różnica wysokości przy niewielkiej długości rzeki, duża nierównomierność odpływu nadaje tej 

rzece charakter rzeki górskiej. Kamionka od wschodu ogranicza obszar Suchedniowsko- 

Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, od zachodu Sieradowicki Park 

Krajobrazowy. Obszar źródłowy Kamionki znajduje się u podnóży Góry Cisowej 

koło Łącznej.  

Do głównych źródeł zanieczyszczeń rzek i wód powierzchniowych na terenie gminy 

należą:  

− nie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe,  

− spływy powierzchniowe z terenów rolniczych, komunikacyjnych i przemysłowych, 

− dopływ zanieczyszczonych wód powierzchniowych z poza terenu gminy. 

W odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa Wody powierzchniowe dodatkowo 

oceniane są na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych, przygotowanego na podstawie art. 38a ust. 3 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). 

Poniższa tabela przedstawia Wyniki klasyfikacji ogólnej badań wód powierzchniowych 

prowadzonych w 1 przekroju pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na rzece Kamiennej  

w punkcie w Michałowie (gm. Skarżysko Kościelne). 

Tabela 10.  Wyniki klasyfikacji ogólnej w badanym punkcie rzeki Kamiennej. 

WYNIKI POMIARÓW 
RZEKA PUNKT 

POMIAROWY km KLASA 
JAKOŚCI 

WSKAŹNIK 
DECYDUJĄCY O 
KLASIE JAKO ŚCI KLASA MINIMUM ŚREDNIA MAKSIMUM 

Kamienna  Michałów – od 
Bernatki do 
zbiornika Brody 
Iłżeckie  

85,0 III Zapach  
ChZt-Mn 
ChZt-Cr 
Azotany  
Azotyny  
Azot ogólny  
Fosforany  
Zawartość og.  
Barwa  
Lb. b. coli. Fek 
Og. ib.b. coli 

III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
IV 
IV 
V 

2 
3,5 
18,7 

8,715 
0,046 
2,84 
0,18 
43 
10 

430 
1500 

3,3 
4,84 
22,33 

14,865 
0,131 
4,103 
0,308 
80,8 
20 

3526 
19560 

6 
6,2 
27,1 

22,341 
0,374 
5,8 
0,6 

101,1 
27 

15000 
110000 

źródło: według WIOŚ Kielce „Wyniki pomiarów wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w roku 

2008”. 
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Badania przeprowadzone w 2010r. w tym samym punkcie pomiarowym wykazały IV 

klasę czystości i zły stan wód rzeki Kamiennej. 

 

11.3. Wody podziemne 

Na obszarze gminy Skarżysko Kościelne występują dwa poziomy wodonośne: jurajski 

i triasowy, izolowane od siebie poprzez iły pstre triasu górnego. Najczęściej występuje 

na tym terenie poziom jurajski, którego wodonoścem są dolnojurajskie piaskowce 

i piaskowce 

z przewarstwieniami iłów. Jest to zbiornik typu szczelinowo – porowego o module 

zasobowym 0,47 dm3/s/km2. W jego obrębie nie wydzielono głównego zbiornika wód 

podziemnych z uwagi na niespełnienie statystycznych kryteriów wydajności typowej studni.  

Lokalnie występować może poziom triasowy, wodonoścem są tu głównie piaskowcowe 

utwory triasu dolnego wykształcone w postaci czerwonych, płytowych piaskowców 

drobnoziarnistych przechodzących facjalnie w mułowce i iły oraz wapienie triasu środkowego 

występujące w wąskim pasie wzdłuż północnej granicy kompleksu piaskowcowego na linii 

Szałas–Bliżyn–Skarżysko. 

Poziom czwartorzędowy występuje lokalnie na terenach gminy, głównie w postaci 

zawieszonej w piaskach i ujmowany jest kopanymi studniami.  

Jedynie w północno – zachodniej części gminy Skarżysko Kościelne znajduje się Główny 

Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 412 – Szydłowie-Goszczewice. 

 

12. Stan systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, w tym stopnia uporz ądkowania 

gospodarki wodno- ściekowej, energetycznej oraz 

gospodarki odpadami 

12.1. Stan systemu komunikacji drogowej 

Komunikację drogową na terenie gminy Skarżysko Kościelne tworzą drogi gminne, 

powiatowe a także droga krajowa nr, 42 (która przebiega z Kamiennej koło Namysłowa 

do Rudnika koło Starachowic).  

Tabela 11. Drogi znajdujące się w granicach gminy. 

STATUS DROGI DŁUGOŚĆ DRÓG [km] ADMINISTRATOR 
Drogi gminne bez lokalnych  11 km Gmina Skarżysko Kościelne 
Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i 
leśnych 

62,8 km Gmina Skarżysko Kościelne 
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Drogi powiatowe 24,5 km Zarząd Dróg Powiatowych 
Razem 98,3 km  

źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

W granicach gminy znajduje się 29,54 km dróg powiatowych i 20 km dróg gminnych 

(z czego 6 km o ulepszonej nawierzchni). Uzupełnieniem sieci są drogi lokalne i dojazdowe 

do pól. Stan techniczny większości dróg w gminie nie jest dobry. 

Tabela 12. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne. 

NUMER NAZWA ULICY/DROGI DŁUGO ŚĆ [km] 
Gmina Skarżysko Kościelne 

0555T Świeczek – Lipowe Pole – Skarżysko-Kamienna 5,770 

0556T Świeczek – Skarżysko Kościelne 2,960 

0557T Skarżysko-Kamienna – Gadka – Mirzec 5,449 

0558T Zbijów Duży – Grzybowa Góra 0,590 

0573T Majków – Marcinków – Wąchock 3,984 

0575T Parszów – Majków – Kolonia 2,530 

0576T Skarżysko-Kamienna – Parszów 4,065 

34478 Sadek – Kierz Niedźwiedzi – Trębowiec 4,194 

źródło: dane Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. 

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” oraz szlak turystyczny pieszy. 

 

12.2. Stan systemu komunikacji kolejowej 

Przez teren gminy – sołectwa: Skarżysko Kościelne i Lipowe Pole przebiega linia 

kolejowa Warszawa – Kraków a także znajduje się jeden z największych w kraju węzłów 

kolejowych Skarżysko Kamienna – Lipowe Pole. Prócz tego przez teren wsi Grzybowa Góra 

przebiega linia kolejowa Łódź – Dębica. Wspomniane ważne węzły komunikacji kolejowej 

stanowią istotny element dla rozwoju gospodarczego gminy. 

 

Tab. 13 Obszary o niekorzystnym klimacie akustycznym – stan na dzień 31.12.2012r. 

LOKALIZACJA KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU 

Skarżysko Kościelne – Lipowe Pole  Linia kolejowa Warszawa-Kraków linia kolejowa T 8 

Grzybowa Góra Linia kolejowa Łódź - Dębica 

źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 

 

12.3. Gospodarka wodno - ściekowa 

12.3.1. Sieć wodoci ągowa 

Operatorem sieci wodociągowej jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej. 
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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.  

Tab. 14. 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 gospodarstwach 
domowych m3 /mieszk./rok 19,2 

* Wskaźnik zwodociągowania oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby 
mieszkańców wyrażony w %. 

źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne. 

12.3.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków 

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. 

Tab. 15. 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 %. 

źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne 
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12.4. System elektroenergetyczny 

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.  

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. 

Długość sieci wynosi 17,2 km. Linie umieszczone są na słupach betonowych  

i są w dobrym stanie technicznym.  

Na terenie gminy znajdują się 24 stacje transformatorowe SN/nn, będące własnością 

PGE RZE Skarżysko oraz 2 stacje transformatorowe, będące własnością eksploatujących 

je zakładów.  

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

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

 

12.5. Gospodarowanie odpadami 

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od 1999 r. Objętych jest nią 100% 

mieszkańców. Segregacja obejmuje złom, szkło białe i kolorowe, a od 2002 r. również 

plastik. W tym celu rozdawane są mieszkańcom worki. Odbiór następuje na podstawie 

ogłaszanego harmonogramu odbioru. Odpady zmieszane zbierane są w workach  

o pojemności 0,11; 0,22 i 1,1 m³ raz w miesiącu. Odpady segregowane odbierane  

są, co dwa miesiące.  

Tabela poniżej przedstawia zestawienie ilości odpadów zmieszanych zebranych 

na terenu gminy Skarżysko Kościelne w latach 2004 – 2008. Na podstawie poniższych 

danych należy stwierdzić, że ilość odpadów zmieszanych od 2004 roku zwiększyła 

się o prawie 70%. 

Tab. 16. Ilość odpadów zmieszanych zebranych na terenie gminy Skarżysko Kościelne w latach 2004-2008. 

ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW ZMIESZANYCH [Mg] GMINA 
2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 

Gmina Skarżysko 
Kościelne 

114,30 115,80 129,60 114,29 192,83 

źródło: według danych Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne 

 

Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych w poszczególnych gminach zajmują 

się firmy prywatne, posiadające stosowne zezwolenia wydane przez wójtów i burmistrza oraz 

Miejskie Usługi Komunalne w Skarżysku-Kamiennej. 
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Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest we wszystkich gminach w Powiecie – 

jednak wymaga usprawnienia.  

Tabela 17. Wykaz składowisk odpadów przemysłowych na terenie Powiatu Skarżyskiego. 

MIEJSCOW
OŚĆ 

GMINA 

ROK 
URUCHOMIENIA/ZAMKNIĘ

CIA 
TYP INSTALACJI WŁAŚCICIEL/ZARZĄDZ

AJĄCY 

RODZAJ 
SKŁADOWANYCH 

ODPADÓW 

POWIERZ
CHNIA 

SKŁADO
WISKA 

[ha] 

Skarżysko- 
Kamienna 

1976/ fragment składowiska 
nr działki 22/2 i 52 
zamknięte z dniem 31 
grudnia 2005 przysypany 
ziemią 

Składowisko 
nadpoziomowe 

Energetyka Cieplna m. 
Skarżysko- Kamienna Sp. 
z o.o. 

Popioły lotne  
z węgla kamiennego 

5,5 

Skarżysko-
Kamienna 

b.d. zbiorniki ziemne, 
laguny osadowe 

MPWiK w Skarżysku-
Kamiennej 

osady ściekowe 7,38 

Bliżyn 1957/1996 Składowisko 
nadpoziomowe 

Zakład Farb i Lakierów 
„Polifarb” Bliżyn  
w likwidacji 

Odpady farb  
i lakierów oraz 
odpady 
poprodukcyjne 

0,7 

Bliżyn 1960/1996 Wylewisko 
Zakład Farb i Lakierów 
„Polifarb” Bliżyn w 
likwidacji 

Odpady płynne 
poługowiczne  
z produkcji farb  
i lakierów 

0,16 

Bliżyn 1970/2000 Osadnik ścieków 
bytowych  
z osiedla i 
chemicznych  
z laboratorium 

Zakład Farb i Lakierów 
„Polifarb” Bliżyn  
w likwidacji 

Odpady farb  
i chemikaliów, 
puszki po 
komponentach, 
szlaka pokutnicza  
z XIX w., zaoliwione 
czyściwa 

1,93 

Michałów 
gm. 
Skarżysko 
Kościelne 

1974/2000 stawy osadowe Zakłady Metalowe Mesko 
S.A. 

odpady 
pogalwaniczne 1,0 

źródło: wg informacji własnych uzyskanych z gmin  

 

Wszystkie odpady z sektora gospodarczego wytworzone na terenie gminy 

są transportowane (poza teren gminy) przez specjalistyczne firmy, posiadające odpowiednie 

zezwolenia w tym zakresie oraz unieszkodliwione (odpady niebezpieczne) lub wykorzystane 

gospodarczo. 

Na terenie gminy nie ma czynnego składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych 

odpadów organizują ich wywóz we własnym zakresie.  

Na terenie gminy znajduje się zrekultywowane składowisko osadów pogalwanicznych 

zakładów metalowych Mesko. Składowisko powstało w 1974r., a zostało zamknięte w 2000r. 

Dodatkowo dla gminy wykonany został „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w związku ze zmianami ustawy Prawo ochrony 

środowiska wprowadzonymi 1 stycznia 2010r. Zmiany te powodują likwidację Gminnych  

i Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne określa zasady 

wspierania przedsięwzięć związanych z realizacją ogólnopolskiego programu na terenie 

gminy i stanowi realizację zadania zapisanego w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Skarżysko Kościelne. 
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12.6. Gazoci ąg. 

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

Wąchock: sołectwo Majków i sołectwo Michałów. Według stanu na dzień 31.12.2012r. udział 

mieszkańców korzystających z gazu sieciowego w ogólnej liczbie mieszkańców gminy 

stanowi 18,9%. Obecnie długość sieci wynosi łącznie 17,7 km. Łącznie w 2009r. z sieci 

gazowej korzystało 535 osób.  

 

12.7. Telekomunikacja 

Gmina posiada automatyczną centralę telefoniczną zlokalizowaną w Grzybowej Górze. 

Długość sieci telefonicznej (kabel doziemny) wynosi ok. 36 km w tym 6 km sieci 

światłowodowej. Sieć telekomunikacyjna obejmuje wszystkie sołectwa, a ponadto w gminie 

dostępne są również wszystkie sieci telefonii komórkowej.  

Dostęp do Internetu jest możliwy poprzez łącza TP Neostrada i stałe ISDN  

w miejscowościach Grzybowa Góra, Skarżysko Kościelne, Majków, a na pozostałym 

obszarze łącza radiowe. 

 

13. Wymagania dotycz ące ochrony przeciwpowodziowej 

Zagrożenie powodzią na terenie gminy Skarżysko Kościelne występuje w dolinie rzeki 

Kamiennej. Rzeka ta jest uregulowana i otoczona wałami przeciwpowodziowymi tylko 

na niewielkim odcinku od ujścia Kamionki do ul. Wierzbowej w obrębie miasta Skarżysko-

Kamienna.  

Na chwile obecną najważniejsze zadania z zakresu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego dotyczą:  

− budowy i rozbudowy technicznych urządzeń przeciwpowodziowych, 

− uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych, 

den dolin i obszarów bezodpływowych - wyłączanie ich spod zabudowy,  

− prowadzenie obserwacji stanu wód powierzchniowych, 

− informowanie mieszkańców i użytkowników terenów zagrożonych o: potencjalnym  

i rzeczywistym zasięgu powodzią, lokalnym systemie ochrony przeciwpożarowej, właściwych 

sposobach zachowania się podczas powodzi i metodach zabezpieczenia się w tym okresie, 

metodach zabezpieczenia budynków przed powodzią, metodach likwidacji jej skutków. 

W Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej działa Wydział Zarządzania 

Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, do którego zadań należy 

koordynowanie, przygotowań i realizacji zadań powiatu wykonywanych w ramach 
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powszechnego obowiązku obrony, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz 

przepisów o stanie klęski żywiołowej i zarządzaniu kryzysowym.  

 

 


