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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Wprowadzenie  

Pojęcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy”  wprowadzone zostało nieobowiązującą już ustawą o zagospodarowaniu 

przestrzennym  dnia 7 lipca 1994r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z 

późniejszymi zmianami).  

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

późniejszymi zmianami) stwierdzono, że „W celu określenia polityki przestrzennej 

gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy 

podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. 

 

Na podstawie ustawy przyjmuje się, że celem opracowywanych „studiów” jest 

formułowanie lokalnej polityki przestrzennej wpisywanej w politykę przestrzenną 

państwa, a miejscowych planów zagospodarowywania przestrzennego – ustalenie 

warunków zabudowy i zagospodarowywania terenów służących realizacji określonej 

polityki przestrzennej gminy. 

 

Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi podstawy do wydawania 

decyzji administracyjnych. 

 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy sporządzającym „Studium” jest Wójt Gminy 

(w tym przypadku Wójt Gminy Gnojno). Konsekwencją takiego stwierdzenia jest 

ustalenie, że „ Studium” reprezentuje politykę przestrzenną Wójta a uchwalone przez 

Radę Gminy  stanowi zapis polityki przestrzennej gminy.  

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując 

zrównoważony rozwój jako podstawę działań w sprawach objętych ustawą, nakazują 

w zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnić: 

• wymagania ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 

• walory architektoniczne i krajobrazowe, 
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•wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz  bezpieczeństwa 

ludzi i mienia, 

• wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, 

• walory ekonomiczne przestrzeni i prawa własności, 

• potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

  

W studium uwzględnia się   u w a r u n k o w a n i a  wynikające w szczególności z: 

• dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

• stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

• stanu środowiska, w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 

jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego, 

• stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

• warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, 

• zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

• potrzeb i możliwości rozwoju gminy, 

• stanu prawnego gruntów, 

• występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych, 

• występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

• występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wodnych, 

• wstępowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych, 

• stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami, 

• zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

 

W studium określa się w  s z c z e g ó l n o ś c i (art. 10 ust. 2 ustawy): 

• kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów, 

• kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 

w tym wyłączone spod zabudowy, 
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• obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasoby, ochrony przyrody, 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, 

• obszary i zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

• kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

• obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym, 

• obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponad lokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 

48 ust 1 ustawy, 

• obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 

obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m2 oraz obszary przestrzeni publicznej, 

• obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

• kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

• obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych, 

• obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

• inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujące w gminie. 

 

1. 2. Podstawa formalno-prawna opracowania studium 

Realizując ustalenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

2003r., Rada Gminy w Gnojnie podjęła w dniu 25 września 2003r. Uchwałę Nr 

VIII/49/2003 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno. 

W drodze przetargu, Wójt Gminy zlecił na podstawie umowy opracowanie studium 

zespołowi Spółdzielni Pracy Usługowo-Projektowej „ARPIT” z Krakowa, działającej 
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pod kierunkiem głównego projektanta dr hab. inż. arch. Elżbiety Kaczmarskiej 

wpisanej na listę członków Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach pod 

numerem KT-091. 

 

1.3.  Przebieg prac nad studium 

Proces sporządzania studium przebiegał w następujących etapach: 

 

1. I etap – sformułowanie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego i kierunków rozwoju infrastruktury 

technicznej – konsultacje z gminą, uwzględnienie wniosków oraz opracowanie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Gnojno. 

2. II etap – sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

 

Uchwaleniu podlega Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Gnojno, w skład którego wchodzi II etap obejmujący: 

 

• Część graficzną, składającą się z map : 

 

Nr 1 – Lokalna polityka przestrzenna – skala 1: 10 000, 

Nr 2 – Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej – skala 1: 10 000, 

 

• Część tekstową zawierającą obowiązujący tekst studium. 

 

Prace nad studium obejmowały: 

 

- powiadomienie zainteresowanych jednostek i instytucji rządowej administracji ogólnej 

i specjalnej oraz samorządów sąsiednich gmin o przystąpieniu do sporządzenia 

studium oraz ogłoszenie w lokalnej prasie i poprzez obwieszczenie, celem uzyskania 

uwag, wniosków i informacji o posiadanych materiałach przydatnych do studium, 

- opracowanie “uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego", obejmujące analizę 

i ocenę stanu gminy  uwzględniającą wszystkie podstawowe aspekty 

funkcjonowania: środowisko przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe, stosunki 

ludnościowe - demografia, strukturę przestrzenną, środowisko społeczno – 
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gospodarcze, komunikację, gospodarkę komunalną i infrastrukturę techniczną, ruch 

budowlany. 

Prace prowadzone na etapie „uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego” 

miały na celu zebranie podstawowych danych i informacji o gminie przedstawionych 

w formie opisowej i graficznej, które są podstawą określenia w dalszych fazach prac 

uwarunkowań rozwoju gminy a także ustalenia kierunków gospodarki przestrzennej. 

Pod terminem „uwarunkowania” kryją się zjawiska przyrodnicze, kulturowe, 

społeczne, ekonomiczne i przestrzenne, które sprzyjają lub ograniczają rozwój 

osadnictwa na terenie gminy oraz sprzyjają lub ograniczają zaspokojenie potrzeb i 

aspiracji społeczności gminy . 

 

Określenie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego  wymagało: 

- rozpoznania potrzeb i aspiracji społeczności gminy i władz samorządowych oraz 

ujawniających się problemów, związanych z funkcjonowaniem gminy (konsultacje z 

gminą), 

- opracowanie analiz ilościowych i jakościowych, sporządzonych w odniesieniu do 

przestrzeni i mających na celu rozpoznanie zasobów gminy, 

- rozpoznania procesów i zjawisk, które wpływają lub mogą wpływać na 

zagospodarowanie przestrzenne gminy. 

 

Po określeniu uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy 

sprecyzowano kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno. 
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II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

1. ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

1.1. Położenie i powiązanie z otoczeniem 

Gmina Gnojno położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego, w 

obrębie powiatu buskiego. Graniczy z następującymi gminami: 

- od zachodu z gminą Chmielnik (powiat kielecki), 

- od północnego zachodu z gminą Pierzchnica (powiat kielecki), 

- od wschodu z gminą Szydłów (powiat staszowski), 

- od południowego wschodu z gminą Tuczępy (powiat buski), 

- od południa z gminą Busko i Stopnica (powiat buski). 

 

Według podziału fizycznogeograficznego J. Kondrackiego (1998r.) opisywany obszar 

znajduje się w obrębie dwóch makroregionów. Zachodnia część leży w 

makroregionie Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, reprezentowanej przez Pogórze 

Szydłowieckie i Niecki Nidziańskiej reprezentowanej przez Nieckę Połaniecką.  

 

Autorami podziału geobotanicznego kraju są: W. Szafer i B. Pawłowski (1959r.). 

Zgodnie z tą klasyfikacją badana gmina leży w Pasie Wyżyn Środkowopolskich w 

Krainie Miechowsko – Sandomierskiej, w okręgu Staszowskim. 

 

Pod względem gospodarczym, podobnie jak gminy sąsiednie, gmina Gnojno ma 

charakter typowo rolniczy. Występowanie dużych kompleksów dość dobrych gleb 

powoduje, że funkcją wiodąca gminy jest rolnictwo. Funkcjami towarzyszącymi są 

usługi.  

 

Przeważającą część obszaru gminy zajmują użytki rolne (głównie grunty orne). 

Niewielką zaś powierzchnię zajmują lasy. Lesistość gminy wynosi ok. 17% i jest 

znacznie niższa od średniej lesistości województwa świętokrzyskiego i Polski.  
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Gmina jak już wcześniej wspomniano ma charakter typowo rolniczy. Mieszkańcy 

zajmują się głównie pracą we własnych gospodarstwach rolnych. Nieliczni 

dojeżdżają do pracy do Staszowa, Chmielnika, Buska i Kielc.   

 

Przez teren gminy przebiega ze wschodu na zachód droga wojewódzka relacji 

Chmielnik – Staszów. Jest to główna oś komunikacyjna gminy a pozostałe 

połączenia drogowe mają wyłącznie znaczenie lokalne. Gminę Gnojno przecina linia 

kolejowa szerokotorowa  Hrubieszów – Huta Katowice oraz linia normalnotorowa 

Kielce - Połaniec. 

 

Przez teren gminy, na kierunku wschód – zachód, przechodzi napowietrzna linia 

wysokiego napięcia 400 kV Połaniec – stacja systemowa Kielce stanowiąca element 

krajowego systemu energetycznego. Przez zachodnią część gminy przechodzi 

napowietrzna linia 220 kV relacji Połaniec – Radkowice oraz gazociąg wysokoprężny 

Ø 300. 

 

1.2. Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennego zagospodarowania 

województwa 

Zadaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa jest 

sformułowanie celów i kryteriów organizacji struktury przestrzennej regionu, które z 

jednej strony uwzględniałyby założenia polityki przestrzennej państwa, ujęte w 

dokumencie rządowym z sierpnia 2001 r. pt. „Koncepcja polityki przestrzennego 

zagospodarowania kraju” zaś z drugiej, tworzyły warunki przestrzenne do realizacji 

celów i programów zawartych w „Strategii rozwoju województwa 

świętokrzyskiego”, zatwierdzonej uchwałą Nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa 

świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2000 r. 

 

Nawiązując do określonej w części diagnostycznej planu, współczesnej struktury 

funkcjonalno-przestrzennej województwa, wyróżnia się na okres kierunkowy 9 

obszarów funkcjonalnych, które pełnić będą rolę stref zróżnicowanej polityki 

przestrzennej. 

Gnojno zalicza się do grupy gmin o zróżnicowanych uwarunkowaniach rozwoju 

przestrzennego. Zgodnie z określonymi w planie uwarunkowaniami rozwoju północna 

część gminy znajduje się w obszarze rolno – leśnym o najsłabszych warunkach 
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rozwoju rolnictwa, zzęść centralna i południowa została natomiast zakwalifikowana 

do obszaru rolniczego o średnich warunkach agroekologicznych. 

 

Obszar „E” 

Jest to obszar o przewadze korzystnych warunków rozwoju funkcji rolniczej, 

predysponowany do restrukturyzacji, bazującego na funkcji rolniczej. Dominującą 

funkcją jest tu rolnictwo o zróżnicowanym poziomie intensywności, wspomagane 

lokalnie innymi funkcjami gospodarczymi: wydobyciem i przetwórstwem surowców 

mineralnych, turystyką, a także działalnością przemysłową. 

Obszar ten charakteryzuje się też przewagą specyficznych problemów rozwoju, 

niekiedy o dużej skali natężenia jak również koncentracją terenów objętych prawną 

ochroną przyrody. Posiada również złożoną strukturę gospodarczą, w której rolnictwo 

nie zawsze jest funkcją pierwszoplanową.  

 

Priorytety w zagospodarowaniu przestrzennym: 

• restrukturyzacja rolnictwa w kierunku głębszych przekształceń struktury agrarnej, 

tworzenia dużych obszarowo gospodarstw oraz modernizacji rynkowej usług z 

otoczenia rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego;   

• kształtowanie sieci dróg i wyposażenia w infrastrukturę techniczną w aspekcie 

rozwoju wielofunkcyjnego oraz szerszego wprowadzenia funkcji pozarolniczych i 

komplementarnych, 

• zagospodarowanie gruntów nieopłacalnych w rolnictwie na różne cele 

pozarolnicze z preferencją dla zalesień; 

• lokalny rozwój agroturystyki, ekoturystyki i gospodarki rybackiej; 

• tworzenie warunków do zwiększenia rynku pracy w małych miastach i lokalnych 

ośrodkach obsługi, mogących przejąć część nadwyżek siły roboczej z rolnictwa; 

• zapobieganie rozpraszaniu drobnotowarowej zabudowy zagrodowej oraz innych 

funkcji ograniczających scalenia i wymianę gruntów dla potrzeb gospodarstw 

towarowych. 

Wymagania środowiskowe: 

• wprowadzanie w przestrzeni rolnej zadrzewień i zakrzewień śródpolnych pełniących 

funkcje ekologiczne (m.in. wiatrochronne, glebochronne, bariera biologiczna dla 

spływu biogenów); 
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• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni Nidy; 

• maksymalne ograniczenia emisji przemysłowych zanieczyszczeń do środowiska; 

• wzbogacanie struktury wiekowej, gatunkowej i przestrzennej kompleksów leśnych, 

stosowanie naturalnych metod ochrony lasu oraz właściwe kształtowanie strefy 

ekotonowej; opracowanie i wdrożenie programów wspierania finansowego rolnictwa 

ekologicznego, głównie na obszarach chronionego krajobrazu oraz połączenie 

rozwoju tej funkcji z agroturystyką. 

 

 

2. WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

2.1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i 

zagospodarowania terenów 

 

2.1.1. Charakterystyka stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego 

gminy 

Dominującym elementem w strukturze przestrzennej gminy Gnojno, jest obszar 

doliny rzeki Wschodniej z rozległymi rozlewiskami. 

Charakterystycznym negatywnym zjawiskiem dominującym w dotychczasowym 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy Gnojno jest podział jej struktury 

przestrzennej liniowymi elementami infrastruktury technicznej, takimi jak: linie 

energetyczne wysokiego napięcia,  linia kolejowe, droga wojewódzka. Zjawisko to 

niewątpliwie negatywnie wpływa na krajobraz gminy i stanowi barierę dla rozwoju 

osadnictwa.  

Gnojno jako miejscowość gminna dominuje w obecnym systemie osadniczym gminy 

skalą nad pozostałymi miejscowościami. Rozwój tej miejscowości nastąpił głównie na 

skutek położenia przy ważnym trakcie komunikacyjnym gminy o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

W miejscowości tej obserwuje się dużą aktywność budowlaną. Zabudowa 

miejscowości jest zróżnicowana, m. in. występuje tu zabudowa wielorodzinna, 

zagrodowa, jednorodzinna, usługowo – handlowa ( usługi publiczne).  
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Gnojno stanowi główny ośrodek mieszkaniowy, usługowy, administracyjny o 

znaczeniu lokalnym. Elementami dzielącymi strukturę osadniczą tej  miejscowości 

jest droga o znaczeniu ponadlokalnym.  

Koncentracja usług występuje w obrębie Urzędu Gminy,  jednak miejscowość ta nie 

posiada czytelnego centrum handlowo – usługowego.   

Dominantą w krajobrazie miejscowości jest zabytkowy zespół kościoła parafialnego.  

Historycznie ukształtowana zabudowa koncentruje się przy kościele oraz plebani. 

Zabudowa miejscowości jest w większości murowana, przepleciona zabudową 

drewnianą. 

Na obszarze gminy występują tzw. ul icówki,  w których zabudowa 

ukształtowana jest wzdłuż dróg, jak również wsie o kompozycj i zwartej  

zabudowy takie jak: Gnojno, Pożogi,  Gl inka czy Kostera. Brak jest 

wyjątkowo in teresujących układów przestrzennych.  

W wyniku analizy przeznaczenia terenów pod zabudowę w Miejscowym Planie 

Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gnojo, który utracił ważność z 

dniem 01. 01. 2004r.  oraz w zmianach mpozp stwierdza się, że na terenie gminy 

Gnojno są niewykorzystane rezerwy terenowe pod budownictwo. 

Największą rezerwę stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową i 

jednorodzinną.  

Brakuje terenów pod działalność gospodarczą (usługi komercyjne, rzemiosło, 

przemysł nieuciążliwy). 

 

2.1.2. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia i 

zagospodarowania terenów 

Prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne gminy warunkowane jest: 

 

� Uwzględnieniem wyjątkowych uwarunkowań przyrodniczych – dolina rzeki 

Wschodniej i jej dopływów, dobrej jakości gleby, 

� Optymalnym wykorzystaniem rezerw terenowych wynikających z obowiązującego 

mpozp i jego zmian i poszukiwaniem nowych na terenach korzystnych do 

zabudowy wynikających z analizy środowiska przyrodniczego, 

� Przeciwdziałaniem rozproszenia zabudowy – dążenie do tworzenia zabudowy 

zwartej, 
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� Modernizacją i porządkowaniem istniejącej zabudowy oraz infrastruktury 

technicznej na terenie gminy, 

� Przygotowaniem planistycznym i technicznym terenów budowlanych – 

sporządzenie planów miejscowych, wyposażenie terenów w infrastrukturę 

techniczną, tworzenie zasobów gruntów gminnych pod inwestycje publiczne. 

 

2.2. Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania  środowiska 

przyrodniczego. 

 

2.2.1. Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 

 

� Wstęp 

Środowisko przyrodnicze jest jednym z najważniejszych elementów tworzących 

system osadniczy, na który składają się również środowisko kulturowe, infrastruktura 

techniczna i ekonomiczna oraz komunikacja. Pomiędzy nimi zachodzą wzajemne 

relacje, które winny być podporządkowane zasadom ekorozwoju. Warunkują one 

społeczno-gospodarczy rozwój gminy zrównoważony z ochroną środowiska 

przyrodniczego oraz racjonalną gospodarką zasobami przyrodniczymi. 

 

Podstawowe znaczenie w tworzeniu studium i planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy mają uwarunkowania wynikające ze stanu istniejących 

zasobów, walorów i zagrożeń środowiska przyrodniczego a obejmujące: 

 

• rzeźbę terenu, 

• budowę geologiczną, 

• zasoby surowców mineralnych, 

• zasoby wód powierzchniowych, 

• zasoby wód podziemnych, 

• wody powodziowe, 

• zasoby gleb, 

• warunki klimatyczne, 

• jakość powietrza atmosferycznego, 

• szatę roślinną, 
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• świat zwierząt, 

• ochronę przyrody, 

• zagrożenia. 

 

� Rzeźba i budowa geologiczna  

Dzisiejszy obraz rzeźby na terenie gminy Gnojno powstał w wyniku długotrwałego 

rozwoju morfologicznego. Poszczególne elementy ukształtowane w różnych 

okresach i w toku odmiennych procesów tworzą obecnie jedną całość. Najstarsze 

formy morfologiczne są wieku trzeciorzędowego (liczą kilkanaście milionów lat), 

natomiast najmłodsze (tarasy zalewowe rzek, torfowiska) tworzą się jeszcze 

współcześnie. Na badanym okresie wydzielono siedem form morfologicznych, które 

przedstawiono poniżej. 

 

Powierzchnie zrównań trzecio- i czwartorzędowych – stanowią dominantę 

krajobrazową gminy. Są zbudowane ze skał węglanowych (wapienie, margle, opoki i 

dolomity). Najstarsze formy zostały uformowane w kształcie zbliżonym do 

współczesnego w okresie trzeciorzędu (miocenu), gdy na południowym krańcu gminy 

znajdowało się jeszcze morze. Wierzchowiny posiadają łagodny zarys i spłaszczoną 

powierzchnię szczytową. Oddzielone są od siebie stosunkowo szerokimi dolinami. 

Najwyższy poziom zrównań układa się na wysokości 240-260m npm a ich wysokości 

względne dochodzą do 50-60 w stosunku do otaczających je dolin. 

 

Czwartorzędowe pokrywy glacjalne i fluwioglacjalne – występują na całym 

obszarze gminy. Budują je głównie osady piaszczystych żwirów, miejscami gliny. 

Tworzą one powierzchnię lekko falistą lub pagórkowatą o nachyleniach stoków w 

granicach 3o-9o. Występują powszechnie na całym obszarze gminy. Osady glacjalne 

(lodowcowe) i fluwioglacjalne (wodnolodowcowe) zostały zdeponowane przez 

zlodowacenia południowopolskie (Nidy i Sanu). 

 

Terasy nadzalewowe rzek – rozciągają się wzdłuż dolin rzecznych na obszarze 

gminy. Szerokość tarasów od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Zbudowane są z 

piasków oraz piasków i żwirów. 
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Terasy zalewowe rzek – tworzą współczesne dno doliny. Zbudowane są z piasków, 

żwirów, mułków i mad rzecznych. Modelowanie tych form rozpoczęło się z 

początkiem holocenu i trwa nadal przez wody powodziowe rzek. Szerokość tarasów 

waha się od kilkunastu do ok. 0,5km.  

 

Wydmy i pola piasków przewianych – powstały na przełomie plejstocenu i 

holocenu. Formy eoliczne są tam stosunkowo niewielkie i mało wyraziste o 

powierzchni kilku hektarów i wysokości względnej 2-5m. 

 

W aktualnej rzeźbie gminy zaznaczają się zmiany wywołane gospodarczą 

działalnością człowieka. Na pierwszy plan wybijają się tu formy antropogeniczne 

związane z regulacją koryt rzecznych, szczególnie Wschodniej wraz z 

obwałowaniami przeciwpowodziowymi a także  związane z rozległymi melioracjami 

osuszającymi. W dalszej kolejności zaznaczają się formy wyrobiskowe związane z 

eksploatacją powierzchniową kopalin mineralnych, głównie piasków i surowców 

skalistych oraz przekształcenia związane z budową tras komunikacyjnych (nasypy,  

wykopy). 

 

Analizując ukształtowanie terenu gminy Gnojno należy stwierdzić, że najwyższy 

punkt stanowi wzniesienie Kamienna Góra 311,5m. npm, najniższy punkt gminy 

położony jest w dolinie rzeki Wschodniej poniżej miejscowości Ruda na wysokości 

191,5m. npm. Tak, więc deniwelacje terenu wynoszą 120,0m.  

 

Z uwagi na rzeźbę terenu terenami niekorzystnymi do zabudowy są: 

 

- tereny retencyjne dolin rzecznych i cieków wodnych, 

- tereny o spadkach powyżej 12%. 

Obszar omawianej gminy zalega w obrębie miocenu, częściowo mezozoiku 

południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Od północnego wschodu kontaktuje 

się z antyklinorium klimontowskim, a na południowy wschód przechodzi w głębszą 

strefę tzw. zapadliska przedkarpackiego. 

Całość obszaru z niewielkimi wyjątkami pokryta jest piaskami, glinami zwałowymi, 

lessami, torfami czwartorzędowej akumulacji lodowcowej, rzecznej, eolicznej i 

zastoiskowej. 
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Najstarszymi warstwami opisanymi z wychodni są utwory węglanowe dewonu i 

środkowego triasu a następnie zróżnicowane facjalnie i litograficznie osady miocenu. 

Otworami wiertniczymi stwierdzono tu występowanie triasu środkowego i górnego, a 

na północ od omawianego obszaru gminy warstwy paleozoiku i prekambru. 

W północno-zachodniej części gminy w okolicy wsi Wygoda występuje wydźwignięty 

tektonicznie fragment wapieni i wapieni dolomitycznych dewonu. Są to wapienie 

jasno szare gruboławicowe drobnokrystaliczne, wapienie dolomityczne, krystaliczne.  

Trias na terenie gminy Gnojno reprezentowany jest przez: piaskowiec pstry środkowy 

występujący się w rejonie Potoka i Grabek Małych na głębokości 120m pod osadami 

miocenu. Reprezentowany jest przez iły margliste szare i ilasto-wapienne, których 

miąższość w otworze Potok wynosi 39,4m. zalegają one niezgodnie na warstwach 

dewonu środkowego, piaskowiec pstry górny reprezentowany przez wapienie szare, 

wapienie margliste, margle oraz dolomity margliste występujące w rejonie Potoku 

pod warstwami miocenu na głębokości 72,8m, wapień muszlowy zbudowany z 

węglanowych osadów wapienia muszlowego stwierdzonego w odsłonięciach i 

wyrobiskach górniczych na północny zachód od wsi Wygoda, występuje on w 

tektonicznym kontakcie z warstwami dewonu opisanego wyżej. Litologicznie są to 

wapienie jasnoszare, cienkoławicowe, drobno i średniokrystaliczne.  

Utwory mioceńskie na obszarze gminy Gnojno reprezentowane są przez baden i 

sarmat, w obrębie badenu występują warstwy litotamniowe, zaś w obrębie sarmatu 

iły krakowieckie i wapienie detrytyczne. Wapienie litotamniowe występują w 

północnej części gminy w rejonie Płośni, Kamionki i Wygody. Są reprezentowane 

przez wapienie gruzłowate i bulaste, rozsypliwe z dużą ilością glonów przeważnie 

porowate i skrasowiałe zalegające prawie poziomo. Iły krakowieckie stwierdzone na 

powierzchni w rejonie Raczyc, Rzeszutek, Falk, Antoniowa, Zrecza, Gnojna i 

Jarząbek. Są one reprezentowane przez iłowce szare, wapniste, niekiedy szaro-

żółtawe z laminami mułowca lub bardzo drobnego piaskowca o spoiwie 

węglanowym. Wapienie detrytyczne odsłaniają się w wielu miejscach wzdłuż drogi 

Chmielnik – Szydłów oraz w okolicach Woli Bokrzyckiej, Gorzakwi, Jarząbek i 

Grabek Małych. Zbudowane są z okruchów fauny, litotamniów, otoczaków 

piaskowców, kwarcytów, wapieni i kwarcytu scementowanych weglanowym 

lepiszczem. Wapienie te wietrzejąc rozsypują się na tzw, żwir wapienno kwarcytowy. 

Posiadają one bardzo często charakter utworów zlepieńcowatych. 
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Utwory czwartorzędowe pokrywają znaczną część obszaru gminy Gnojno. Najlepiej 

jest on rozwinięty w zagłębieniach i dolinach, natomiast na obszarach wzniesień lub 

stokach pokrywa jego jest znacznie cieńsza. Zlodowacenie południowopolskiego 

pozostawiło po sobie na omawianym obszarze gliny zwałowe, których płaty 

występują w rejonie na północny zachód od Wólki Bosowskiej, Zrecza, Gnojna i 

Pożóg. Są one reprezentowane przez gliny szaro żółte z przewarstwieniami 

piaszczystymi i z okruchami skał lokalnych rzadziej północnych. Pospolitym osadem 

tego zlodowacenia są piaski, żwiry i głazy lodowcowe, które pokrywają przeważającą 

część omawianego obszaru. Zlodowacenie północnopolskie reprezentowane jest 

przez osady detrytyczne. Są to najczęściej mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne 

spotykane najczęściej w dnach dolin w rejonie na południe od Gnojna, w Rudzie oraz 

okolicach Grabek Małych i Maciejowic. Osady czwartorzędowe nierozdzielone, do 

których zalicza się tu piaski eoliczne w wydmach występują w rejonie Wólki 

Bosowskiej, Balic, Woli Bokrzyckiej, Raczyc i Gorzakwi. Piaski i gliny deluwialne 

występują wzdłuż dolin rzecznych i cieków, mułki, piaski i żwiry rzeczne wypełniają 

dna dolin rzek i cieków, torfy występują w dolinie rzeki Wschodniej i w okolicach 

Grabek Małych oraz piaski eoliczne znane są z rejonu Brześni czy Zagrody. 

 

� Kopaliny mineralne 

Wśród kopalin mineralnych gminy Gnojno największe znaczenie mają: surowce ilaste 

do wyrobów ceramiki budowlanej, udokumentowane zostały w dwóch złożach:  

Złoże ZRECZE częściowo położone na terenie gminy Gnojno – surowiec ilasty do 

wyrobów ceramiki budowlanej,  

 

• ogólna powierzchnia złoża – 182 ha, 

• zasoby bilansowe (wg Bilansu złóż 31. 12. 2001r.) ogółem – 34225 tys. ton, 

• posiada dokumentację kat. C2 złoża iłów trzeciorzędowych dla potrzeb ceramiki 

budowlanej z 1987r., 

• eksploatacja nie była prowadzona, 

• możliwość eksploatacji bez ograniczeń. 

 

Złoże RACZYCE – iły do produkcji cienkościennych wyrobów ceramiki budowlanej 

• ogólna powierzchnia złoża – 10,45 ha, 
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• zasoby bilansowe (wg Bilansu złóż 31. 12. 2001r.) w kat. C2 – 2547 tys. ton, 

• posiada dokumentację kat. C2 złoża iłów krakowieckich dla potrzeb produkcji 

cienkościennych wyrobów ceramiki budowlanej z 1970r., 

• złoże niezagospodarowane, 

• eksploatacja możliwa z ograniczeniami.  

 

Znaczenie gospodarcze posiada również jedno udokumentowane złoże piasków 

ZAGRODY dla potrzeb zapraw budowlanych i drogownictwa. Posiada dokumentację 

geologiczną w kat. C2 z 1985r. powierzchnia złoża – 23,0ha, zasoby (wg Bilansu złóż 

31. 12. 2001r.) – 3175 tys. ton, obecnie nie eksploatowane, może być eksploatowane 

z ograniczeniami. 

 

� Wody powierzchniowe  

Pod względem hydrograficznym teren gminy Gnojno leży w dorzeczu Wisły. Gmina 

Gnojno obejmuje swym obszarem znaczną część zlewni rzeki Wschodniej, będącej 

głównym ciekiem odwadniającym ten teren. 

Rzeka Wschodnia przepływa centralnie przez obszar gminy w północnego zachodu 

na południowy wschód.  

Część północna omawianego obszaru odwadniana jest przez dwa cieki bez nazwy 

będącymi lewymi dopływami rzeki Wschodniej. Z tych dwóch wymienionych cieków 

największe znaczenie odwadniające i gospodarcze ma posiada ciek płynący w 

północno wschodniej części tego terenu. Jest on najdłuższym ciekiem w obrębie 

gminy. Jego znaczenie gospodarcze uwidocznione jest zlokalizowanymi na nim 

licznymi młynami wodnymi w większości nieczynnymi oraz kilkoma większymi 

stawami, które zasilane są wodami omawianego cieku. 

Część południowo zachodnia i południowa odwadniana jest przez jedyny ciek jakim 

jest w tej części Sanica przepływająca tu na niewielkim odcinku (3,8kam). 

Najbardziej charakterystycznym elementem rzeki wschodniej na obszarze gminy jest 

asymetryczny rozwój sieci rzecznej. Ta asymetria związana jest niewątpliwie z 

ukształtowaniem terenu, polega na braku cieków powierzchniowych, które stanowiły 

prawe dopływy wymienionej rzeki. 

Gęstość sieci rzecznej dla badanego obszaru wynosi 0,76km/km2. 

Najdłuższym ciekiem na tym terenie jest lewy dopływ rzeki Wschodniej rzeka Radna, 

której długość wynosi 14km. jednocześnie ciek ten charakteryzuje się największym 
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rozwinięciem – 64,7% oraz największym spadkiem wynoszącym 5,1%, który jak już 

wspomniano został wykorzystany do lokalizacji 6 – młynów. 

 

Na terenie gminy Gnojno brak jest stałych punktów monitorujacych jakość wód 

powierzchniowych. Stałą kontrolą w ramach regionalnego monitoringu jakości wód 

powierzchniowych objęta jest jedynie rzeka Wschodnia. Punkty kontrolne 

zlokalizowane są w miejscowości Zrecze Duże przed wpłynięciem jej na teren gminy 

Gnojno oraz w miejscowości Strzelce położonej poza obszarem omawianej gminy. 

Na podstwaie uzyskanych wyników (źródło WIOŚ Kielce) stwierdzono, że woda nie 

odpowiada normatywom pod względem zawartości azotynów na długosci do 35,2km, 

a wiec także na terenie gminy Gnojno. 

Uwzględniając wyniki opracowane przez WIOŚ w Kielcach można stwierdzić, że 

wody rzeki Wschodnia na terenie gminy Gnojno znajdują się w: 

- III klasie czystości pod względem klasyfikacji fizyczno-chemicznej, 

- III klasie czystości pod względem klasyfikacji bakteriologicznej, 

- III klasie czystości/nie odpowiada normatywom pod względem klasyfikacji 

ogólnej. 

Główne źródła zagrozeń dla jakości wód powierzchniowych stanowią 

niekontrolowane punkty zrzutów ścieków (np. na obszarach nie objętych 

kanalizacją). Dotyczy to przede wszystkim małych cieków oraz rowów melioracyjnych 

i drenarskich, które odprowadzając wody do większości rzek stanowią istotne źródło 

ich zanieczyszczeń. Zagrożeniem są również spływy powierzchniowe z terenów 

rolniczo użytkowanych oraz „dzikie” wysypiska śmieci.  

 

Na terenie gminy brak jest dużych zbiorników wód powierzchniowych pełniących 

funkcje retencyjne, jedyne niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych to stawy rybne 

prowadzące hodowlę karpia. Występuje tu 8 tego typu budowli, które łącznie zajmują 

54,9ha powierzchni.   

W miejscowości Zagrody w ramach programu małej retencji projektowany jest jeden 

zbiornik wodny na rzece Wschodnia, którego rzędna piętrzenia wynosić będzie 202,5 

mnpm. 
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� Wody podziemne  

Charakterystykę warunków hydrogeologicznych oraz sposoby zaopatrzenia ludności 

w wodę pitną oparto na danych z dokumentacji studni, objaśnień do Mapy 

hydrogeologicznej Polski, objaśnień do Szczegółowej mapy geologicznej Polski oraz 

na własnych obserwacjach terenowych. 

 

Podstawę oceny jakości wód podziemnych stanowią dopuszczalne wartości 

poszczególnych składników, podane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 

Społecznej. Analiza przekroczeń dopuszczalnych wartości poszczególnych 

własności i składników chemicznych wody oraz związana z tym konieczność i stopień 

skomplikowania przy jej uzdatnieniu pozwoliły ocenić jakość wód podziemnych. 

 

Budowa geologiczno-strukturalna obszaru, ukształtowanie powierzchni oraz klimat 

decydują w znacznej mierze o zróżnicowaniu warunków hydrogeologicznych. Na 

terenie gminy zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują 

wyłącznie w utworach  trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 

W obrębie trzeciorzędu występują dwa rozpoznane hydrogeologicznie poziomy 

hydrogeologiczne. W północnej części gminy wzdłuż szosy Chmielnik – Szydłów w 

miejscowości Gnojno, jarząbki występuje szereg gospodarczych studni o różnych 

głębokościach, które czerpią wodę z tzw. wapieni detrytycznych sarmatu. Głębokość 

studni jest tu zróznicowana od 6 do 28 m a poziom wody w tych utworach kształtuje 

się w granicach od 1,2 do 24,0m od wierzchu. Jest to zależne od wkładek izolujących 

występujących w obrębie wapieni detrytycznych lub podścielających te wapienie. 

Skałami zbiornikowymi są tu szczelinowate lub porowate wapienie detrytyczne wieku 

sarmackiego. Poziom wód występujący w tych warstwach jest zwykle połączony z 

wodami warstw czwartorzędowych. 

Poziom wodonośny w obrębie ilasto-piaszczystych utworów trzeciorzędowych został 

rozpoznany dwoma otworami studziennymi w Gnojnie. 

 

Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z piaskami i żwirami 

plejstoceńskimi zalegającymi w obrębie glin zwałowych, na glinach lub też 

bezpośrednio na starszym podłożu trzeciorzędowym. Poziom wód czwartorzędowych 

jest zróżnicowany i uzależniony od miąższości czwartorzędu i jego rozwoju 

litologicznego. W strefach dolinnych poziom wody zalega płytko w granicach od 1 do 
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5m od poziomu terenu, a głębokość studni nie przekracza 5m, co wiąże się 

przeważnie z poziomem wód płynących cieków lub rzek jak ma to miejsce w dolinie 

rzeki Wschodniej. Poziom czwartorzędowy ulega częstym wahaniom i jest zależny od 

warunków klimatycznych.  

 

Zbiorcze zestawienie studni wierconych na terenie gminy Gnojno przedstawia 

poniższa tabela. 

 

� Wody powodziowe 

Dla terenu gminy brak jest opracowanego Studium terenów zalewowych 

opracowanego zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2001 r. Prawo wodne (Dz. 

U. Nr 115 po. 1229 ze zmianami), dlatego też przy ich wyznaczaniu wykorzystano 

„Operacie przeciwpowodziowy dla terenu województwa kieleckiego” wykonany w 

1989r., w którym wyznaczono takie tereny.  

Na obszarze gminy terenami zagrożonymi na zalanie wodami stuletnimi (Q1%) są 

obszary położone we wschodniej części gminy w dolinie rzeki Wschodniej.  

Zagrożenie zalaniem wodami powodziowymi i podtopieniem istnieje również wzdłuż 

większych cieków i rzek w czasie roztopów i deszczy nawalnych. 

Zgodnie w wyżej wymienioną ustawą art. 83 ust. 1 na obszarach bezpośredniego 

zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą 

utrudnić ochronę przed powodzią, a w szczególności: 

• wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

• sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 

rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub obsypisk, 

• zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód. 

 

Wszystkie powyższe tereny powinny być bezwzględnie wykluczone spod zabudowy 

mieszkaniowej i przemysłowej celem ochrony życia ludzi i ich mienia przed skutkami 

powodzi oraz środowiska naturalnego przed dewastacją. 

 

 

 



� 
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Charakterystyka warunków glebowych 

Na terenie analizowanej gminy występują następujące typy i rodzaje gleb: 

1. gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków fluwioglacjalnych i glin zwałowych. 

Omawiane gleby na terenie gminy są glebami małopróchnicznymi, znajdujące się w 

słabym i średnim stopniu kultury rolnej. Są to gleby w większości o odczynie 

kwaśnym. Uprawia się na nich żyto, ziemniaki, owies, łubin i seladerę, rzadziej 

jęczmień i koniczynę. W grupie tej występują gleby o stosunkach wodnych okresowo 

za suchych, stale za suchych lub okresowo za mokrych. Bonitacyjnie reprezentują 

klasy od IIIb do VI, a tym samym kompleksy: 2, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. Na terenie gminy 

występują płatami różnych wielkości zarówno na gruntach ornych jak i użytkach 

zielonych w następujących miejscowościach: Jarząbki, Zofiówka, Janowice, Pożogi, 

Wola Zofiowska, Rzeszutki, Glinka, Bugaj , Falki, Gorzakiew, Wola Bokrzycka, 

Grabki Małe, Balice, Płośna, Ruda, Januszowice, Raczyce, Kostera, Skadla, Gnojno, 

Zawada, Pożdzeń, Wiktorów i Wólka Bosowska.  

 

2. gleby brunatne wytworzone z piasków fluwioglacjalnych, glin zwałowych, iłów i 

pyłów pochodzenia wodnego, o podobnych właściwościach fizycznych i chemicznych 

jak gleby opisane w punkcie 1. Podobną mają również rolniczą przydatność. 

Bonitacyjnie reprezentują klasy od IIIb do VI, a tym samym kompleksy: 2, 3, 4 ,5, 6, 

7, 8, 9. Na terenie gminy występują płatami różnych wielkości zarówno na gruntach 

ornych jak i użytkach zielonych w następujących miejscowościach: Jarząbki, 

Zofiówka, Janowice, Pożogi, Wola Zofiowska, Rzeszutki, Glinka, Bugaj , Falki, 

Gorzakiew, Wola Bokrzycka, Grabki Małe, Balice, Płośna, Ruda, Januszowice, 

Raczyce, Kostera, Skadla, Gnojno, Zawada, Pożdzeń, Wiktorów, Janowice 

Raczyckie, Zagrody, Poręba, Raczyce, i Wólka Bosowska. Bonitacyjnie reprezentują 

klasy od IIIb do VI, a tym samym kompleksy: 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9. 

 

3. rędziny czarnoziemne, wytworzone z wapieni trzeciorzędowych. Są to gleby dość 

próchniczne o odczynie obojętnym lub zasadowym, dość żyzne bogate w składniki 

pokarmowe, dość zwięzłe a zatem ciężkie do uprawy mechanicznej. W lata suche 

gleby te spiekają się. Uprawia się na nich pszenicę, rzepak koniczynę i lucernę. 

Gleby te okresowo są za suche. Występują małymi pojedynczymi płatami w Gnojnie i 

Płośnej. Bonitacyjnie reprezentują klasy IIIb i IVa a tym samym kompleksy: 2 i 3. 
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4. rędziny brunatne, wytworzone z wapieni trzeciorzędowych. Omawiane gleby 

zaliczone zostały do rędzin lekkich o odczynie lekko kwaśnym. Są strukturalne i łatwe 

do uprawy mechanicznej. Gleby te znajdują się w słabym stopniu kultury. Posiadają 

płytki poziom ornopróchniczy. Uprawia się na nich: lucernę koniczynę a w latach 

dogodnych rzepak. Wykazują stosunki wodne okresowo za suche i stale za suche. 

Bonitacyjnie reprezentują klasy od IVa, IVb, V i VI, a tym samym kompleksy: 3, 5, 6, 

7. Występują w Płośnej i na gruntach leśnych w Gorzakwi. 

 

5. gleby aluwialne – mady, występują w Raczycach i zaliczone zostały do 9 

kompleksu. Są to gleby o stosunkach wodnych okresowo za mokrych, o składzie 

mechanicznym piasku gliniastego zalegającego na piasku luźnym. Uprawia się na 

nich rośliny pastewne. 

 

6. gleby bagienne, wytworzone z torfów, murszów i piasków murszastych. Gleby tej 

grupy występują głównie w użytkach zielonych rzadko w gruntach ornych. Posiadają 

stosunki wodne okresowo za mokre. Bonitacyjnie reprezentują klasy w użytkach 

zielonych II, IV, V i VI, w gruntach ornych V i VI a tym samym kompleksy 2z i 3z oraz 

9. omawiana grupa występuje na terenie następującychwsi: Płośnia, Ruda 

Januszowice, Raczyce, Kostera, Skadla, Gnojno, Zawada, Pożdżeń, Wólka 

Bosowska, Januszowice Raczyckie, Zagrody, Jarząbki, Zofiówka, Janowice, Pożogi, 

Wola Zofiowska, Rzeszutki, Glinka, Bugaj, Falki, Gorzakiew, Wola Boksycka, Grabki 

Małe i Balice. 

7. czarne ziemie, wartość rolnicza tych gleb jest różna, uzależniona od rodzaju skały 

macierzystej, miąższości warstwy próchniczej, ilości i jakości próchnicy, zasobności 

w węglan wapnia, odczynu gleby i stosunków wodnych. Wśród tej grupy wyróżniamy: 

- czarne ziemie właściwe, 

- czarne ziemie zdegradowane, 

- czarne ziemie deluwialne. 

Czarne ziemie właściwe i deluwialne odznaczają się głębokim poziomem 

próchniczym i ciemnym zabarwieniem. Czarne ziemie zdegradowane różnią się od 

powyższych gleb jaśniejszym, szarym odcieniu górnej części poziomu 

próchnicznego, mniejszą zawartością próchnicy i zwiększeniem zakwaszenia. Na 

terenie gminy Gnojno omawiane gleby występują w gruntach ornych i użytkach 

zielonych, wykazując skład mechaniczny piasków słabogliniastych, gliniastych 
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lekkich i mocnych, glin i pyłów pochodzenia wodnego. Występuja płatami różnych 

wielkości w miejscowościach, Grabki Małe, Balice, Januszowice, Raczyce, Kostera, 

Skadla, Gnojno, Zawada, Wiktorów, Pozdzeń, Janowice Raczyckie, Zagrody, 

Jarząbki, Janowice, Rzeszutki, Glinka, Bugaj, Falki. Uprawia się na tych glebach 

wszystkie rośliny. Bonitacyjnie reprezentują klasy II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, a tym 

samym kompleksy 1, 2, 4, 5, 8, 9 w gruntach ornych i 2z, 3z w użytkach zielonych. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

gruntami chronionymi przed przeznaczeniem na cele nierolne w gminie Gnojno są: 

• Grunty klas bonitacyjnych II (grunty ściśle chronione) przeznaczenie na cele 

nierolne areału tych gruntów o powierzchni powyżej 0,5 ha wymaga zgody Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na omawianym obszarze zajmują one 1,61% ogólnej 

powierzchni  użytków rolnych; 

• grunty klas bonitacyjnych IIIa i IIIb (grunty ściśle chronione) – przeznaczenie na 

cele nierolne areału tych gruntów o powierzchni powyżej 0,5 ha wymaga zgody 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na omawianym obszarze zajmują one 13,65% 

gruntów ornych i 15,86% użytków zielonych; 

• grunty klas bonitacyjnych IVa i IVb (grunty chronione warunkowo) – przeznaczenie 

na cele nierolne areału powyżej 1 ha wymaga zgody Wojewody. Na terenie gminy 

zajmują one ok. 50,52% gruntów ornych i 48,54 użytków zielonych; 

• grunty organiczne (niezależnie od klasy bonitacyjnej), których wyłączenie z 

użytkowania rolniczego wymaga uzyskania zgody Wojewody. 

Ograniczenie w zmianie przeznaczenia terenów dotyczących gruntów rolnych i 

leśnych zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. Nr 16, z późniejszymi zmianami) polega na: 

� ograniczaniu przeznaczenia na cele nierolnicze, 

� zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w 

produkcji rolniczej powstającym w skutek działalności nierolniczej, 

� rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 

� zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 

 

Natomiast ochrona gruntów leśnych polega na: 

� ograniczaniu przeznaczenia na cele nieleśne, 
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� zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w 

drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej, 

� przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów 

leśnych wskutek działalności nieleśnej, 

� poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich 

produkcyjności. 

Należy podkreślić, że do gruntów rolnych zalicza się także: parki wiejskie, grunty pod 

budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, zadrzewienia i 

zakrzaczenia śródpolne, pracownicze ogródki działkowe, torfowiska i oczka wodne. 

Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (na podstawie przepisów 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w toku postępowania 

administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego terenu). 

 

Dla gruntów rolnych klas I – III o obszarze mniejszym niż 0,5 ha, klasy IV o obszarze 

mniejszym niż 1,0 ha, klasy V i VI na cele mieszkaniowe i inne nie wymienione 

powyżej, decyzję o zmianie przeznaczenia terenów na cele nierolnicze podejmuje 

rada gminy (przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego) lub burmistrz miasta  

i gminy (w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy  

i zagospodarowania terenu). 

 

Zmiana przeznaczenia terenów na cele nierolne i nieleśne nie oznacza 

natychmiastowego wyłączenia tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (a także 

zmiany wysokości podatków gruntowych). Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji 

rolniczej lub leśnej wydaje każdorazowo wójt gminy przed rozpoczęciem inwestycji 

(tam gdzie realizuje on zadania zlecone) lub starosta powiatu – zwykle równocześnie 

z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i 

leśnych jest obciążone jednorazową opłatą a następnie zwykle ulega zmianie 

wysokość podatków gruntowych.   
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Przydatność rolnicza gleb 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb stanowią ekosystemy glebowe, posiadające 

podobne właściwości fizyczne oraz chemiczne, które mogą być podobnie 

zagospodarowane. Są one typami siedliskowymi rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z 

którymi związany jest odpowiedni dobór roślin uprawnych i określone warunki 

uprawne. Tak więc, dokładniej niż klasyfikacja bonitacyjna, pozwalają ocenić wartość 

przyrodniczą i gospodarczą gleb. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki na 

obszarze gminy Gnojno wyróżniono następujące kompleksy glebowe: 

 

� Kompleks 1 – pszenny bardzo dobry, zajmuje ok. 0,2% powierzchni gruntów 

ornych gminy.    

� Kompleks 2 – pszenny dobry, zajmuje ok. 8% powierzchni gruntów rolnych gminy.   

� Kompleks 3 – pszenny wadliwy, zajmuje ok. 1,9% powierzchni gruntów ornych 

gminy. 

� Kompleks 4 – żytni bardzo dobry czyli pszenno żytni, zajmuje ok. 20,6% 

powierzchni. 

� Kompleks 5 – żytni dobry (żytnio – ziemniaczany), zajmuje ok. 19,9% powierzchni 

gruntów ornych.  

� Kompleks 6 – żytni słaby (żytnio-ziemniaczany), zajmuje ok. 20,1% powierzchni 

gruntów ornych gminy.  

� Kompleks 7 – żytni najsłabszy (żytnio – łubinowy), zajmuje ok. 14,55% 

powierzchni użytków rolnych gminy.  

� Kompleks 8 – zbożowo – pastewny mocny, zajmuje ok. 8,2% powierzchni 

gruntów ornych gminy.  

� Kompleks 9 – zbożowo pastewny słaby, zajmuje ok. 6,6% powierzchni gruntów 

ornych gminy.  

 

Kompleksy użytków zielonych skupiają się głównie w dolinie rzeki i cieków wodnych. 

Reprezentują zróżnicowaną wartość i przydatność rolniczą, w ich obrębie 

wyodrębniono : 

� Kompleks 2z – użytki zielone średnie, zajmuje ok. 67,0% powierzchni użytków 

zielonych gminy. 

� Kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe, zajmuje ok. 33,0% użytków 

zielonych gminy.  



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gnojno 
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� Warunki klimatyczne 

 Na kształtowanie się klimatu okolic gminy Gnojno decydujący wpływ wywiera 

położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych Europy. Takie 

usytuowanie określa najwyższe położenie słońca, długość dnia i nocy, a w rezultacie 

bilans promieniowania słonecznego. Dla tego regionu charakterystyczna jest 

równoleżnikowa cyrkulacja mas powietrza. Dominuje wpływ powietrza polarno-

morskiego z zachodu, a w znacznie mniejszym stopniu powietrza polarno-

kontynentalnego ze wschodu. 

 

Według podziału klimatycznego Polski D. Martyn i W. Okołowicz (1968r.) obszar 

gminy należy do Małopolskiego regionu klimatycznego. W innej klasyfikacji, 

dokonanej przez R. Gumińskiego (1948r.), badany obszar znajduje się w 

częstochowsko-kieleckiej dzielnicy klimatycznej.   

  

Charakterystyka klimatyczna została przeprowadzona na podstawie danych ze stacji 

meteorologicznej w Sukowie, która leży w odległości 25 km na północ od Gnojna, na 

wysokości 260m. npm. 

 

Ważny wpływ na warunki termiczne każdego obszaru wywiera usłonecznienie, czyli 

ilość godzin ze słońcem w ciągu dnia. Pod tym względem dla analizowanej gminy 

najbardziej uprzywilejowany jest okres od maja do września. Roczne maksimum 

przypada na czerwiec  

i lipiec osiągając 7,3 godziny ze słońcem w dzień. Średnia wartość tego wskaźnika 

dla okresu rocznego wynosi 4,4 godziny. 

 

Temperatura powietrza należy do wyraźnie odczuwalnych elementów klimatu. 

Średnia roczna temperatura powietrza przekracza 7,6oC. Najcieplejszym miesiącem 

jest lipiec ze średnią temperaturą 17,9OC, zaś najzimniejszym grudzień –1,9oC i 

styczeń –1,8oC. 

 

Wszystkie dni, w których zanotowano temperaturę wyższą lub równą 25oC, są 

określane  

w meteorologii jako gorące. W skali roku liczba takich dni waha się od 34 do 40. 
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Ta część roku w której może rozwijać się roślinność ze względu na dostateczną ilość 

ciepła nazywamy okresem wegetacyjnym. Jest to szczególnie ważny wskaźnik 

ponieważ warunkuje on terminy podstawowych prac polowych. Zakłada się, że 

procesy życiowe mogą zachodzić przy średnich dobowych temperaturach wyższych 

lub równych 5oC . Dla badanego obszaru wegetacja roślin rozpoczyna się na 

przełomie marca lub kwietnia,  

a ustaje z końcem października. Przeciętny czas trwania tego okresu wynosi około 

206 dni na rok. 

 

Tab. Temperatura powietrza w oC za okres 1990-1999 dla stacji 

meteorologicznej w Sukowie 

Rok/ 

miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1990 -0,1 3,4 5,5 7,5 12,7 15,8 15,8 16,6 10,3 8,4 4,2 -1,2 8,2 

1991 -1,3 -5,1 3,8 6,8 10,0 14,9 18,5 17,2 13,4 7,5 3,7 -2,7 7,2 

1992 -2,2 0,1 2,8 7,2 12,4 17,8 18,8 21,1 11,9 5,7 2,9 -1,9 8,1 

1993 -0,8 -2,3 -0,2 8,0 15,8 14,7 16,1 16,1 12,2 8,3 -2,5 1,2 7,2 

1994 1,4 -2,0 3,9 8,4 12,2 15,3 20,6 17,9 14,6 6,0 3,3 0,0 8,5 

1995 -2,2 2,2 2,3 7,2 11,9 16,6 19,8 17,4 12,6 9,1 -1,4 -5,2 7,5 

1996 -5,9 -5,7 -2,1 7,3 14,5 16,2 15,8 17,5 9,9 8,6 5,4 -5,7 6,3 

1997 -5,9 0,7 2,0 4,1 13,6 16,1 16,9 17,9 12,2 5,4 2,7 -0,4 7,1 

1998 -0,5 2,5 1,0 9,9 13,7 17,4 17,4 16,2 12,9 7,1 -1,1 -3,1 7,8 

1999 -0,6 -1,8 4,1 9,4 12,1 17,2 19,6 16,6 15,4 7,9 0,4 -0,4 8,3 

Średnia 

za lata  

-1,8 -0,8 2,3 7,6 12,9 16,2 17,9 17,5 12,5 7,4 1,8 -1,9 7,6 

 

 Jednym z elementów klimatu, który ma znaczny udział w kształtowaniu biosfery są 

opady atmosferyczne. Na ich wielkość wyraźnie wpływa wysokość bezwzględna 

terenu oraz ekspozycja w stosunku do deszczonośnych wiatrów zachodnich. Średnia 

roczna suma opadów za okres 1990-1999 wyniosła 626,0 mm . Najwyższe opady 

występują w lecie. Najniższe na wiosnę i jesień. W ciągu roku liczba dni z opadem 

oscyluje od 120 do 160. 
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Tab. Opady atmosferyczne w mm za okres 1990-1999 dla stacji 

meteorologicznej w Sukowie 

Rok/ 

miesiąc 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1990 21 39 31 58 73 66 148 66 84 19 88 19 712 

1991 16 33 19 21 72 48 40 56 36 34 57 50 483 

1992 27 34 45 52 52 40 68 14 76 66 54 60 586 

1993 46 32 34 15 27 129 79 36 61 34 19 49 560 

1994 57 8 79 87 89 34 25 68 61 72 41 63 683 

1995 31 45 37 50 33 82 50 89 46 11 27 22 523 

1996 13 18 19 37 113 45 91 112 140 22 51 5 667 

1997 8 35 21 28 87 58 198 63 29 53 39 39 657 

1998 39 40 70 57 35 140 87 90 68 75 37 39 777 

1999 22 51 39 34 41 178 39 68 21 69 28 19 609 

Średnia 

za lata  

28 33 39 44 62 82 82 66 62 46 44 36 626 

 

Powyższa charakterystyka warunków termicznych, wilgotnościowych, 

opadowych i wietrznych dotyczy całego obszaru badań. Natomiast 

położenie f izyczno geograf iczne oraz zróżnicowane warunki 

f izjograf iczne powodują pewne lokalne zróżnicowania kl imatu. Na tej  

podstawie wyróżniono i scharakteryzowano jednostki topokl imatyczne: 

 

Topoklimat zboczy o ekspozycji południowej, południowo – zachodniej, południowo – 

wschodniej, zachodniej i wschodniej o bardzo dobrych warunkach klimatycznych. 

Tereny te charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solarnymi i termicznymi, 

dobrym przewietrzaniem, małą częstotliwością występowania mgieł oraz krótszym 

okresem zalegania pokrywy śnieżnej. Opisane tereny wyróżniają się więc najbardziej 

korzystnymi warunkami topoklimatycznymi dla zabudowy mieszkaniowej i specjalnej 

oraz sadownictwa.  

 

Topoklimat właściwy obszarom płaskim o przeciętnych warunkach 

topoklimatycznych. Charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami solarnymi, 
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dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, bardzo dobrym przewietrzaniem 

oraz małą częstotliwością występowania mgieł. Tereny te wyróżniają się korzystnymi 

warunkami do zabudowy. 

 

Topoklimat właściwy obszarom położonym na zboczach o ekspozycji północnej  

o mało korzystnych warunkach klimatycznych. Zajmują obszary położone na 

północnych skłonach wzgórz. Charakteryzują się najsłabszymi warunkami solarnymi 

szczególnie jesienią i zimą, przeciętnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, 

dobrymi warunkami wietrznymi oraz dłuższym zaleganiem pokrywy śnieżnej. Tereny 

te nie są wskazane do zabudowy mieszkaniowej rekreacyjnej oraz dla upraw 

wymagających znacznego nasłonecznienia. 

 

Topoklimat dolin rzecznych głównych oraz bocznych o nie korzystnych warunkach 

topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się gorszymi warunkami solarnymi, 

niekorzystnymi warunkami termicznymi, wilgotnościowymi, dużą częstotliwością 

występowania mgieł, słabą wentylacją i utrudnionymi warunkami rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń. Opisane tereny nie wskazane są do lokalizacji wszelkiej 

zabudowy. Obszary dolinne charakteryzują się występowania niekorzystnego 

zjawiska inwersji termicznej, co jest następstwem wychłodzenia się podłoża na 

skutek wypromieniowania ciepła pobranego w ciągu dnia przez grunt. Powietrze 

chłodne znajduje się w warstwie przygruntowej, na skutek niewielkich spadków oraz 

zapór utrudniających jego spływ zalegać może stosunkowo długo w ich obrębie, 

nawet do godzin przedpołudniowych. 

 

Topoklimat właściwy obszarom zabudowanym charakteryzujący się bardziej 

skontrastowanym przebiegiem temperatury i wilgotności względnej powietrza, 

zmniejszonymi prędkościami wiatru oraz zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza 

w stosunku do terenów sąsiednich. W obrębie terenów o intensywnej zabudowie 

mieszkaniowej nie jest wskazana lokalizacja obiektów uciążliwych i szkodliwych dla 

środowiska. Na terenach tych należy dążyć do zwiększenia powierzchni zielonych 

głównie parków i skwerów w celu poprawy warunków higieny atmosfery i 

samooczyszczania się środowiska.  
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Topoklimat właściwy obszarom zalesionym charakteryzuje się dużym osłabieniem 

promieniowania słonecznego, dużą zacisznością, wyrównanym profilem termicznym, 

podwyższoną wilgotnością względną powietrza a przede wszystkim 

bakteriostatycznym działaniem olejków eterycznych. Lasy występujące na 

siedliskach świeżych i suchych są najbardziej wskazane do wykorzystania 

rekreacyjnego. Siedliska wilgotne z uwagi na niekorzystne warunki bioklimatyczne 

zaliczane są do terenów o małej przydatności dla celów rekreacji. 

 

� Charakterystyka warunków higieny atmosfery 

Na terenie gminy nie ma punktu pomiarowego jakości powietrza. Najbliżej położonym 

miejscem pomiarów opadu pyłu jest Busko - Zdrój (stacja nie prowadzi pomiarów 

innych zanieczyszczeń), w którym średni opad wynosił w 1997 r. – 70,4 g/(m2/rok), a 

w 2000r. – 39,4 g/(m2/rok). 

 

W tabeli 4 przedstawiono wyniki pomiarów średniorocznych stężeń substancji 

zanieczyszczających z najbliżej położonego punktu pomiarowego w Busku-Zdroju, w 

którym prowadzone są badania w szerszym zakresie. Zestawienie obejmuje wyniki 

badań za lata 1994 – 2000. 

 

Tab. Wielkość zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego za lata 1994 – 2000 

(stacja pomiarowa w Busku Zdroju) 

1994 1995 1996 1997 2000 Dopuszczalna 

wartość 

stężenia Da* 

Substancja 

[µg/m3] 

Dwutlenek 

siarki 

10,5 7,1 7,0 5,8 3,7 40 

Dwutlenek 

azotu 

22,1 88,0 48,0 46,0 19,1 40 

Pył zawieszony 11,1 28,0 92,0 63,0 8,0 75 

* - stężenia średnioroczne 

 

Powyższe wartości wskazują na brak przekroczeń dopuszczalnych wartości 

średniorocznych emisji dwutlenku siarki. 
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Na teren ie gminy brak jest istotnych źródeł  zanieczyszczenia atmosfery.  

Lokaln ie na jakość powietrza mogą oddziaływać jednostki posiadające 

własne kot łownie. Większość lokalnych kotłowni jest  opalana węglem, 

koksem, drewnem i t rocinami.   

 

W związku z powszechnym zastosowaniem paliw stałych, jako głównych nośników 

energii, na stan aerosanitarny gminy bardzo duży wpływ ma również tzw. „niska 

emisja”  

z indywidualnych gospodarstw domowych. Sytuację pogarsza, obserwowane dość 

powszechnie, spalanie w gospodarstwach domowych różnego rodzaju odpadów 

palnych, np. plastikowych opakowań. Może to mieć wpływ na podwyższanie stopnia 

zanieczyszczenia powietrza szczególnie niebezpiecznymi substancjami 

powstającymi podczas spalania złożonych związków organicznych (węglowodory 

policykliczne, chlorowcopochodne). 

 

Czynnikiem ujemnie oddziaływującym na stopień zanieczyszczenia powietrza jest 

również wzrastająca emisja zanieczyszczeń (głównie węglowodorów i tlenków azotu) 

związana z ruchem samochodowym oraz emisja hałasu, przy czym należy 

zaznaczyć, że na terenie gminy natężenie ruchu kołowego jest niewielkie. 

 

Na stan czystości powietrza na terenie gminy decydujący wpływ mają 

ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe przemieszczające się zgodnie z 

przeważającymi kierunkami wiatrów (zachodnie i północno-zachodnie) z dużych 

ośrodków przemysłowych Górnego Śląska, Bełchatowa i Krakowa.  

 

Czynnikiem ujemnie oddziaływującym na stopień zanieczyszczenia powietrza jest 

również wzrastająca emisja zanieczyszczeń (głównie węglowodorów i tlenków azotu) 

związana z ruchem samochodowym oraz emisja hałasu, generowane wzdłuż 

głównych dróg gminy. 

 

Na stan higieny gminy wpływa również hałas komunikacyjny (dopuszczalne normy 

wprowadzenia hałasu do środowiska zawarte są w obowiązującym rozporządzeniu 

MŚ z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
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Dz. U. Nr 178, poz. 1841), który najwyższy poziom osiąga wzdłuż głównych dróg. 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

powodowanego przez drogi lub linie kolejowe dla terenów zabudowy mieszkalnej 

jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi i dla terenów zabudowy zagrodowej 

wynoszą: 60dB w porze dziennej i 50dB w porze nocnej. Natomiast dla zabudowy 

mieszkalnej jednorodzinnej bez usług rzemieślniczych odpowiednio 55dB i 45dB.  

 

� Charakterystyka szaty roślinnej 

Dla obszaru gminy Gnojno brak jest opracowania dotyczącego biotycznych 

elementów środowiska. Potencjalną roślinność naturalną terenu gminy wg „Mapy 

potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali: 1: 300 000”są:  

♦ Pogórza Szydłowskiego 

– ciepłolubne dąbrowy typu wyżynnego,  

– niżowo-wyżynne eutroficzne lasy jodłowe z grabem i dębem,  

– grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe, odmiana małopolska z bukiem  

i jodłą, forma wyżynna, seria uboga,  

– grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe odmiana małopolska z bukiem  

i jodłą, forma wyżynna, seria żyzna,  

– niżowy łęgowy las wiązowo-dębowy siedlisk wodogruntowych.  

♦ w dolinie rzeki Wschodniej  

– niżowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe siedlisk wodogruntowych, okresowo 

lekko zabagnionych,  

– grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe, odmiana małopolska z bukiem  

i jodłą, forma wyżynna, seria uboga.  

 

Dokumentowany obszar,  charakteryzu jąc się urozmaiconymi warunkami 

ab iotycznymi,  jest równocześnie bardzo zróżnicowany pod względem 

występujących tutaj  zb iorowisk rośl innych. Jednocześnie, obecny 

charakter szaty rośl innej  gminy w ogromnym stopniu został 

ukształtowany przez czynniki antropogeniczne. 

Bogactwo przyrodnicze analizowanego obszaru związane jest z różnorodnością 

ekosystemów, często o skrajnych wymaganiach wilgotnościowych: od wodno-

łąkowych  

w dolinie rzeki Wschodniej i jej dopływów do kserotermicznych muraw stepowych. 
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Część gminy leżąca w zasięgu Pogórza Szydłowskiego i Niecki Połanieckiej 

zdominowana została przez agrocenozy. Grupują się tutaj sołectwa o najmniejszym 

stopniu lesistości. Mozaika pól jedynie przecięta jest pasem zadrzewień śródpolnych.  

Również bardzo wyraźne ślady antropopresji nosi dolina rzeki Wschodniej i jej 

dopływów. Doliny tych rzek są prawie zupełnie odlesione. Tarasy zalewowe rzek 

poprzecinane licznymi rowami melioracyjnymi pokrywa duży obszar łąk i pastwisk. 

Fitocenozy łąkowe, mające dawniej najczęściej charakter łąk wilgotnych, w wyniku 

osuszenia i nawożenia mineralnego uległy na wielu obszarach przekształceniu w łąki 

świeże. Niewielkie płaty zachowały jeszcze swój naturalny, bogaty skład florystyczny.  

Bogactwem naturalnym gminy są lasy, które na tym obszarze nie zajmują zbyt dużej 

powierzchni. Średnia lesistość wynosi ok. 10%. Największe zwarte kompleksy leśne, 

będące we władaniu Nadleśnictwa Chmielnik. Lasy prywatne zajmują niewielkie 

powierzchnie.. Środkowa część gminy oraz zachodnia są praktycznie pozbawione 

lasów. Dominują tu głównie uprawy polowy z roślinnością ruderalną synantropijną. 

W drzewostanach prywatnych dominują monokultury sosnowe, jednowiekowe i 

stosunkowo młode. Większość z nich rośnie na siedliskach borów mieszanych. 

Dominującym typem siedliskowym na obszarze Lasów Państwowych jest bór 

mieszany świeży i bór świeży. Siedliska leśne występują rzadziej.  

Lasy będące z zarządzie Nadleśnictwa Chmieln ik pełn ią funkcję 

wodochronną i g lebochronną. W lasach ochronnych prowadzi się  

gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciąg łe spełn ian ie przez n ie 

celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:  

1) zachowanie trwałości lasów w drodze:  

a) dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów,  

b) preferowanie naturalnego odnowienia lasu,  

c) ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych 

potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami 

ochronnymi gruntów nieleśnych,  

d) ograniczania trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, w 

których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny 

wpływ tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych,  

2) zagospodarowanie i ochronę lasów w drodze:  
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a) kształtowania struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z 

warunkami siedliskowymi, w kierunku powiększania różnorodności 

biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki destrukcyjne,  

b) stosowania indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony 

poszczególnych drzewostanów,  

c) ustalania etatu cięć według potrzeb hodowlanych lasu,  

d) ograniczania stosowania zrębów zupełnych do najsłabszych siedlisk 

leśnych oraz prowadzenia ścinki drzew, zrywki i wywozu drewna w sposób 

zapewniający w maksymalnym stopniu ochronę gleby i roślinności leśnej,  

e) zakazu pozyskiwania żywicy i karpiny.   

 

Dla określonych powierzchni lasu uznanego za ochronny mogą być ustalone 

szczególne sposoby prowadzenia gospodarki leśnej, polegające na:  

1) ograniczeniu pozyskania drewna, choinek, kory, igliwia, zwierzyny lub płodów runa 

leśnego,  

2) konieczności wykonania określonych zabiegów w zakresie zagospodarowania  

i ochrony lasów,  

3) zakładaniu i utrzymywaniu urządzeń ochronnych,  

4) ograniczeniu udostępniania lasu dla ludności. 

 

� Świat zwierząt 

Fauna analizowanego obszaru jest w niewystarczającym stopniu poznana. Badania 

ograniczały się do wybranych siedlisk i zbiorowisk. Tymczasem różnorodność 

siedlisk i zespołów roślinnych stwarza dogodne warunki do bytowania wielu 

gatunkom zwierząt.  

Najcenniejsze gatunki zwierząt związane są ze zbiorowiskami kserotermicznymi, 

wodno-łąkowymi oraz leśnymi.  

Obecność ciepłolubnych zwierząt, zwłaszcza bezkręgowych, których główne obszary 

występowania leżą w strefie pontyjsko-pannońskiej, jest reliktem i świadczy o 

dawnych zasięgach geograficznych ich populacji.  

Z płazów i gadów występuje większość krajowych gatunków.  

Wśród ptaków związanych z ekosystemami leśnymi na uwagę zasługą gatunki 

drapieżne, np. jastrząb, czy myszołów. Na całym obszarze występuje bocian biały. 
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Jego występowaniu sprzyja znaczna powierzchnia łąk stanowiących dla niego bazę 

żerowiskową. 

Obszary leśne zostały wyróżnione i scharakteryzowane na podstawie operatów 

urządzeniowych i taksacyjnych z Nadleśnictwa Chmielnik i Staszów oraz 

poszczególnych sołectw.  Uzyskane materiały pozwoliły ocenić rodzaj własności 

lasów (lasy państwowe lub prywatne), a także wielkość powierzchni leśnej i jej 

położenie w stosunku do sieci osadniczej oraz drogowej. 

 

� Ochrona środowiska przyrodniczego 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru gminy są znaczące w skali regionalnej. 

Cała powierzchnie gminy objęta jest ochroną w ramach Wielkoprzestrzennego 

Systemu Obszarów Chronionych. I wchodzi w obręb Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Chmielnicko – Szydłowskiego Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został 

na mocy Rozporządzenie Wojewody Kieleckiego nr 12/95 z dnia 29 września 1995r. 

(Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 21, poz. 14). Akt ten określa jedynie jego powierzchnię i 

położenie administracyjne, natomiast w załącznikach podaje opis granic oraz opis 

walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych będących motywacją 

utworzenia obszaru. Zasady gospodarowania w obrębie obszaru sprowadzają się 

jedynie do stwierdzenia o popieraniu wszelkiej działalności gospodarczej i 

organizacyjnej powodującej efektywną poprawę czystości środowiska 

przyrodniczego.  

Powyższe rozporządzenie zmienione zostało rozporządzeniem Nr 48/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim 

(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 108, poz. 1275 z dnia 23 lipca 2002r.).  

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem na obszarach chronionego krajobrazu 

zabrania się: 

− lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 

− utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych, 

− likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-

błotnych, 

− wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 
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− lokalizacji ośrodków chowu, hodowli - posługujących się metodą bezściółową, 

− likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych. 

 

Poza tym na terenie gminy Gnojno występują następujące pomniki przyrody: 

1. dwa dęby szypułkowe oznaczone w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody nr 115, położone w Balicach przy drodze do Janowic na skraju lasu, 

2. źródło podzboczowe oznaczone w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody nr 153, położone w Płośni na południowym zboczu rzeki Płośnianki, 

3. źródło szczelinowe oznaczone w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody nr 154, położone w Skadli ok. 200m na północ w kierunku Gorzakwi. 

 

W stosunku do wyżej wymienionych pomników przyrody obowiązują następujące 

zakazy zgodne z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92 poz.880): 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, w 

wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub 

przeciwpowodziowym albo budową odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 

naprawą urządzeń wodnych, 

• uszkadzania i niszczenia gleby, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 

przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

• likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych, 

• wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych, 

• zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w 

tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu, 

• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych ora tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną rybacką i 

łowiecką, 
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• zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków 

ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i 

grzybów chronionych, 

• umieszczania tablic reklamowych. 

 

Zakazy wymienione powyżej nie dotyczą: 

• prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody, 

• realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 

daną formę ochrony przyrody, 

• zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa, 

• likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia 

akcji ratowniczych. 

 

� Zagrożenia w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego 

Obszar gminy należy do jednych z najmniej przekształconych przez człowieka 

regionów województwa świętokrzyskiego, jednakże wpływ czynników antropopresji 

widoczny jest w funkcjonowaniu ekosystemów przyrodniczych.  

 

Do głównych zagrożeń, barier dla prawidłowego funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego zaliczyć należy: 

 

• Liniowe elementy infrastruktury technicznej jakim są linie wysokiego napięcia 400 

i 220 kV oraz droga wojewódzka jak również kolej. 

 

• Intensywnie rozbudowane systemy melioracji odwadniających powodujące 

zmianę stosunków wodnych. Doprowadziło to do zaniku wielu cennych siedlisk 

roślinnych (ostoi dla zwierząt).  

 

• Brak rozwiązanej gospodarki wodno – ściekowej (w szczególności brak 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej) doprowadza do zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych. System szamb nie rozwiązuje problemu ścieków, 
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gdyż brak jest ścisłej kontroli nad ich szczelnością i opróżnianiem. Ich użytkownicy 

częściowo je opróżniają wylewając zawartość na pola. 

 

• Dzikie wysypiska odpadów stałych (składowiska w lasach, dolinach rzecznych, 

wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalin mineralnych); szczególnie szkodliwe 

opakowania po detergentach , herbicydach , pestycydach itp.   

 

• Nielegalne pozyskiwanie kopalin mineralnych, szczególnie pogarszające walory 

krajobrazowe. 

 

• Stosowanie środków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach i na 

gruntach polowych a także stosowanie nawozów mineralnych. 

 

2.2.2. Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego  

Prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne gminy Gnojno uwarunkowane jest : 

 

� Ochroną przyrody wynikającą z przepisów odrębnych, 

� Ochroną wód gruntowych i powierzchniowych,  

� Ochroną ujęć wód podziemnych dla celów konsumpcyjnych, 

� Ochroną obszarów dolinnych narażonych na zalewanie wodami wezbraniowymi, 

� Ochroną obszarów dolinnych, podmokłych i łąkowych będących ostoją wielu 

chronionych gatunków roślin i zwierząt ( głównie ptactwa ), 

� Ochroną gleb o najwyższych wartościach przyrodniczych (chronionych 

przepisami szczególnymi ), 

� Spadkami terenu powyżej 12% stwarzającymi znaczne ograniczenia w 

pozyskiwaniu terenów budowlanych, 

� Rekultywacją terenów powyrobiskowych , 

� Ochroną terenów leśnych, 

� Właściwością budowy geologicznej i rzeźby terenu, 

� Tendencją do tworzenia się zastoisk zimnego i wilgotnego powietrza, 

charakteryzującą się niekorzystnymi warunkami klimatycznymi dla funkcji 

mieszkaniowej i rekreacyjno – wypoczynkowej, 
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� Płytkim występowaniem wód gruntowych, powodującym niekorzystne warunki 

klimatyczne dla zabudowy mieszkaniowej i mało korzystne warunki posadowienia 

budynków, 

� Zachowaniem heterogennego charakteru krajobrazu (mozaika zbiorowisk 

leśnych, trwałych użytków zielonych, zadrzewień, oczek wodnych, terenów 

podmokłych, bagien), 

� Zwiększeniem retencji terenu gminy poprzez realizację programu małej retencji. 

 

2.3. Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania środowiska kulturowego 

 

2.3.1. Charakterystyka istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego 

O skali atrakcyjności kulturowej gminy świadczy zarówno jakość krajobrazu 

kulturowego, rodzaj i ilość zabytków kultury materialnej, pamiątki narodowe, 

zwyczaje i obyczaje oraz wszelkie formy odrębności kulturowej jak i zorganizowana 

działalność kulturowa. 

 

� Zabytki kultury materialnej 

Spis zabytków obejmujący obiekty pod ścisłą ochroną konserwatorską wpisane do 

rejestru dóbr kultury oraz pozostałe będące w ewidencji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Kielcach (co do których zachowania i działań 

inwestycyjnych Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach wyda każdorazowo 

opinię indywidualną): 

 

BALICE  

1. Pałac; zespół Pałacu obecnie kościoła Parafialnego, mur. XIX – nr rej. 140, 

2. cmentarz parafialny – tren w granicy ogrodzenia., 

3. stodoła – Balice 22, mur.-drewn. XX, wł. Józef Nowak, ok. 1900. 

4. czworak; zespół Pałacu ob. Kościoła parafialnego, mur. XIX przebud., ob. Dom nr 

84, wł. Maria Sikorska, przebud. 3 ćw. XX, 

5. dzwonnica, zespół:  Pałacu ob. kościoła parafialnego, mur. XX, ok. 1925, 

6. oficyna, zespół:  Pałacu ob. kościoła parafialnego, mur. XIX, ob. Dom nr 6, wł. 

Grzegorz Bak, 1 poł. XIX, 

7. oficyna, zespół:  Pałacu ob. kościoła parafialnego, mur. XIX, ob. Dom nr 7, wł. 

Andrzej Ciężarkiewicz, 1poł. XIX, 
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8. ogrodzenie z bramą, zespół:  Pałacu ob. kościoła parafialnego, mur., 1poł. XIX, 

9. plebania, zespół:  Pałacu ob. kościoła parafialnego, mur. XX, ok. 1925, 

10. stajnia zespół:  Pałacu ob. kościoła parafialnego, mur. XIX przeb. Ob. Budynek 

gospodarczy w zagrodzie nr 3, wł. Józef Kwiecień i Feliks Panek, 1poł.XIX. 

 

FALKI 

1. dom nr 14, drewn. XX, wł. Jan Małkowski, ok. 1918, 

 

GNOJNO 

1. Dwór; zespół dworu mur. XVI przebud. - nr rej 123, 

2. Park krajobrazowy; zespół dworu XIX – nr rej. 123, 

3.  Kostnica; zespół Kościoła Parafialnego, mur. XIV remont – nr rej. 122, 

4. Kościół; zespół Kościoła Parafialnego, mur. XV remont – nr rej. 122, 

5. szkoła, mur. 1955, 

6. cmentarz, zespół: cmentarza parafialnego, teren w granicach ogrodzenia, 

7. kaplica grobowa Łuniewskich, Różyckich, zespół: cmentarza parafialnego, mur. 

XIX, 4 ćw. XIX, 

8. obora, zespół: dworu, mur. XIXI przebud. 1 poł. XIX, 

9. ogrodzenie, zespół: dworu, mur. XVI przeb. 

10. spichlerz, zespół: dworu, mur. XIX przebud. 1poł. XIX, 

11. umocnienia pozostałości, zespół: dworu, ziem. XVI, 

12. cmentarz przykościelny, zespół kościoła Parafialnego P.W. Św. Jana Chrzciciela, 

teren w granicach ogrodzenia, 

13. ogrodzenie z kapliczkami i bramką, zespół: Kościoła Parafialnego P.W. Św. Jana 

Chrzciciela, mur. XVIII remont. 

14. plebania, zespół Kościoła Parafialnego P.W. Św. Jana Chrzciciela, mur. XIX, 

15. wikarówka, zespół Kościoła Parafialnego P.W. Św. Jana Chrzciciela, drewn. XVIII 

remont, 

 

GORZAKIEW 

1. dom nr 7, drewn XX, wł. Marian Banaś, pocz. XX, 

 

Janowice 

1. Park, pozostałości parku dworskiego, XIX, wł. Maria Jurkowska i Helena Lis, 
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2. szkoła, mur XX, 1943 – 1944, 

3. urząd Gminy, mur. Ob. Remiza OSP i sklep GS, XIX/XX, 

 

Płośnia 

1. dom nr 11, drewn. XX, wł. Bronisława Skwark, ok. 1915. 

 

Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie w/w obiektów podlega 

uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na 

etapie planowania, projektowania i wykonawstwa i jest podporządkowana 

wytycznym ŚWKZ.  

 

Poza wyżej wymienionym obiektami wpisanymi do ewidencji dóbr kultury występuje 

tu szereg stanowisk archeologicznych, dla których obowiązuje strefa archeologicznej 

ochrony biernej. Zasięg strefy został określony wraz z zakresem potencjalnego 

oddziaływania odnotowanych w terenie faktów osadniczych na krajobraz kulturowy. 

Strefa wprowadza zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne 

formy zmiany ukształtowania terenu. Wszelka działalność inwestycyjna w obrębie 

w/w obiektów podlega uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków na etapie planowania, projektowania i wykonawstwa i jest 

podporządkowana wytycznym ŚWKZ. Ponieważ ingerencja w struktury i 

nawarstwienia archeologiczne powoduje ich nieodwracalne zniszczenia, istnieje 

konieczność objęcia ewentualnych prac ziemnych niezbędnych do przeprowadzenia 

na obszarze archeologicznej strefy ochrony biernej nadzorem lub wyprzedzającymi 

badaniami ratowniczymi prowadzonymi na koszt inwestora, w myśl art. 31 ustawy z 

dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 

1568). Wskazane jest również w porozumieniu z władzami konserwatorskimi 

województwa oznaczenie rejonu znanej z historii Polski wielkiej i krwawej bitwy 

rycerstwa małopolskiego z Tatarami w 1241 r. „pod Chmielnikiem” – która miejsce na 

polach Glinki i Skadli. Jest to rejon wymagający szczegółowych badań 

archeologicznych, miejsce godne upamiętnienia i wyeksponowania turystycznego.  
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� Ogólna charakterystyka zagadnień kulturowych 

 

Ogólną charakterystykę tożsamości kulturowej na terenie gminy Gnojno ilustrują 

następujące zagadnienia: 

• krajobraz kulturowy który kształtują następujące elementy: 

 

- system osadniczy, 

- charakterystyczne układy wsi, 

- charakterystyczne układy zabudowy , 

- komponenty krajobrazu otwartego, 

 

•    w zasobie materialnych wartości kulturowych: 

 

- dziedzictwo architektoniczne w obrębie gminy Gnojno, 

- obiekty archeologiczne. 

 

2.3.2. Uwarunkowania wynikające z wartości środowiska kulturowego 

Skuteczna ochrona wartości kulturowych gminy Gnojno warunkowana jest: 

 

� Ochroną i właściwym zagospodarowaniem obiektów i zespołów zabytkowych 

łącznie z ich otoczeniem; 

� Wyeksponowaniem, uporządkowaniem i szerszym udostępnianiem 

najcenniejszych zasobów dziedzictwa kulturowego; 

� Uświadomieniem potrzeby wspierania się na źródłach tożsamości regionalnej – 

patriotyzm i duma „ Małych Ojczyzn”; 

� Aktywnym, pomysłowym i komercyjnym podejściem do zagadnienia ochrony 

wartości kulturowych, ponieważ niejednokrotnie tylko w ten sposób można 

pozyskać finansowe podstawy rewaloryzacji obiektów zabytkowych; 

� Uporządkowaniem struktury własnościowej. 
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2.4. Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców 

 

2.4.1. Charakterystyka stanu istniejącego  

 

� Zjawiska i trendy demograficzne w gminie Gnojno 

Liczba mieszkańców gminy Gnojno na koniec 2003r. (wg danych Urzędu Gminy) 

wynosiła 4926 osób, co stanowi 0,38% ludności województwa świętokrzyskiego i 

6,3% ludności powiatu buskiego. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia wykazuje 

wyraźną tendencję do zmniejszania się. 

 

Gęstość zaludnienia na obszarze gminy Gnojno wynosi 51 mieszkańców na 1 km2 i 

należy do jednej z najmniejszych w województwie świętokrzyskim, w którym średnia 

gęstość zaludnienia dla terenów wiejskich wynosiła w 2003r. 66,9 mk/km2.  

 

Przyrost naturalny (stopa przyrostu naturalnego) podobnie jak w województwie 

świętokrzyskim ma wartość ujemną i wynosi –1,2. Współczynnik migracji jest ujemny 

dla całego województwa świętokrzyskiego (-1,0 na 1000 mieszkańców w gminach 

wiejskich w 2000 roku), ale w gminie przekracza („in minus”) tę średnią przybierając 

wartość –3,7. Należy zauważyć, że główny odpływ ludności z gminy Gnojno odbywa 

się do miast (ok. 70%).  

 

Gnojno należy do gmin województwa świętokrzyskiego o postępującym procesie 

starzenia się ludności z uwagi na wysoki procent ludności w wieku poprodukcyjnym.  

 

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn występuje w równowadze.  Wskaźnik 

feminizacji w gminie wynosi 103,3 (województwo świętokrzyskie 100,3). 

 

Na terenie gminy mamy więc do czynienia z raczej niekorzystną sytuacją pod 

względem demograficznym. Można spodziewać się, że tendencja ta będzie się 

utrzymywać.  

 

Gminę Gnojno charakteryzują następujące współczynniki demograficzne: 

 

Współczynnik dzietności – 45,7 % ( woj. świętokrzyskie – 45,4% ), 
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Współczynnik starości – 44,0 % ( woj. świętokrzyskie – 27,5% ), 

Współczynnik obciążenia demograficznego – 89,6%( woj. świętokrzyskie –73,0%) 

 

Tab. Powierzchnia i liczba ludności w układzie sołectw – stan 31. 12. 2004r.  

LP Sołectwo  Powierzchnia (ha) Liczba ludności 

1 Balice 909,64 382 

2 Bugaj 230,08 151 

3 Falki 211,00 155 

4 Gnojno 1120,00 764 

5 Glinka  235,59 174 

6 Gorzakiew 468,46 194 

7 Grabki Małe 436,38 169 

8 Jarząbki 1030,00 378 

9 Janowice Poduszowskie 350,36 235 

10 Janowice Raczyckie 199,61 176 

11 Januszowice 182,88 80 

12 Kostera 311,14 179 

13 Maciejowice 315,65 70 

14 Płośnia 171,05 72 

15 Poręba  129,56 102 

16 Pożogi 272,50 116 

17 Raczyce 506,27 366 

18 Ruda 310,13 112 

19 Rzeszutki 175,10 78 

20 Skadla 288,06 194 

21 Wola Bokrzycka 583,90 152 

22 Wola Zofiowska 182,72 129 

23 Wólka Bosowska 334,60 155 

24 Zagrody 217,30 126 

25 Zawada 208,12 153 

26 Zofiówka 182,90 64 

27 Ogółem  9 566,00 4 926 
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Struktura wieku ludności gminy Gnojno: 

- ludność w wieku przedprodukcyjnym – 22,6%, 

- ludność w wieku produkcyjnym – 55,4%, 

- ludność w wieku poprodukcyjnym – 22,0%. 

 

� Stan infrastruktury socjalnej 

Dziedzina szeroko rozumianej infrastruktury społecznej w realizacji celów 

rozwojowych gminy spełnia dwie ważne funkcje :  

 

- z jednej strony umożliwia dostęp i korzystanie z urządzeń usługowych zgodnie z 

powszechnie występującymi potrzebami mieszkańców,  

- z drugiej strony ma istotny i stale rosnący udział w tworzeniu miejsc pracy.  

 

Infrastruktura społeczna gminy Gmojno posiada charakter lokalny. Zasięg 

oddziaływania jej elementów nie wpływa znacząco na obsługę powiatu 

pińczowskiego, jednakże jest składową jego potencjału, co jest istotne dla 

zachowania właściwego poziomu usług. 

 

� Oświata i wychowanie 

Wg. stanu na kwiecień 2002 r. na obszarze gminy Gnojno funkcjonują dwa 

przedszkola - w miejscowości Gnojno oraz w miejscowości Balice.  

 

Niewielka liczba placówek przedszkolnych jest spowodowana postępującym 

bezrobociem rodziców dzieci, rosnącymi kosztami pobytu dzieci w tych placówkach, 

zmniejszeniem liczby dzieci w wieku przedszkolnym, a także trudnościami 

finansowymi gminy jako organu prowadzącego. 

 

W gminie Gnojno funkcjonuje aktualnie 5 szkół podstawowych w Gnojnie, Balicach, 

Skadli, Raczycach i Kosterze. Na terenie gminy funkcjonuje jedno gimnazjum 

przyjmujące dzieci z terenu całej gminy. Szkolnictwo na szczeblu ponad gimnazjalny 

nie funkcjonuje tu. 
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Infrastruktura techniczna szkół nie spełnia wymogów nowoczesnego szkolnictwa. 

Część funkcjonujących szkół ma ogrzewanie piecowe. Większość budynków nie 

posiada podłączenia do kanalizacji sanitarnej.  

 

� Ochrona zdrowia 

Na terenie gminy Gnojno działają w ramach usług zdrowia trzy Zakłady Opieki 

Zdrowotnej: w Gnojnie, Raczycach i Balicach oraz 2 apteki, będące na kontrakcie ze 

Świętokrzyską Kasą Chorych. 

W w/w osrodkach pracuje 3 internistów, 1 pediatra, 1 ginekolog, i 1 stomatolog.  

Mieszkańcy gminy obsługiwani są przez Stację Pogotowia Ratunkowego w 

Chmielniku.  

 

� Kultura i sport 

Gmina Gnojno nie posiada zagospodarowanych terenów rekreacyjnych.  

 Na terenie gminy działają: 

- Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich, 

- Gminna Biblioteka publiczna w Gnojnie oraz 3 filie biblioteczne w Balicahc, 

Raczycach i Gorzakwi, a także Świetlica Wiejska w Raczycach. 

W gminie działa zespół ludowy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Raczycach. Na 

terenie gminy odbywają się corocznie dożynki. 

Istniejąca na terenie gminy baza sportowa jest bardzo uboga. Przy szkołach 

podstawowych znajdują się boiska sportowe, ponadto funkcjonuje jedna hala 

sportowa przy szkole podstawowej w Raczycach. Nie działa tu żaden klub sportowy. 

 

� Ochrona przeciwpożarowa 

Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: 

Balice, Gnojno. Gorzakiew, Janowice Poduszowskie i Wólka Bosowska. Jednostki te 

dysponują następującym sprzętem ratowniczym: 

- samochody pozarniacze – 2szt., 

- samochody marki „Zuk” – 1 szt., 

- motopompy pożarnicze – 5szt. 
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Stan gospodarki 

Gospodarka jest dziedziną wiodącą w rozwoju gminy, warunkującą poziom dobrobytu 

ludności, wpływającą na dochody gminy i pośrednio na typ i stopień urbanizacji. 

Szczególnie istotną funkcją lokalnej gospodarki jest zapewnienie wystarczającej 

liczby miejsc pracy  w zgodzie ze strukturą zawodową i poziomem kwalifikacji 

zawodowo czynnej grupy ludności.  

Gmina Gnojno należy do grupy gmin charakteryzujących się najmniejszym rynkiem 

pracy ( 239 osób pracujących w gospodarce narodowej ogółem ). Na koniec 2003 r. 

liczba aktywnych zawodowo wynosiła tu 2574 osoby, z tego 363 stanowili bezrobotni 

zarejestrowani w RUP. Stopa bezrobocia ( wg danych za 2003r. ) jest mniejsza od 

średniej wojewódzkiej ( 16,5% ) i kształtuje się na poziomie 14,1 %. 

Pojęcie  „ gospodarki”  obejmuje wszystkie dziedziny generujące miejsca pracy,  

takie jak : 

 

• usługi : publiczne, komercyjne, 

• turystyka, 

• przemysł, 

• rolnictwo. 

 

� Usługi komercyjne 

W strukturze usług komercyjnych dominują handel, usługi  remontowo – budowlane 

oraz usługi transportowe.  

 

Rosnące bezrobocie, ubożenie ludności oraz duża konkurencja są czynnikami 

hamującymi w podejmowaniu działalności gospodarczej. Większość przedsiębiorstw 

prowadzących zakłady produkcyjne i usługowe rezygnuje z ich prowadzenia z 

powodu nieopłacalności. 

 

W większości usługi prywatne są prowadzone w obiektach mieszkalnych. Sieć 

sklepów jest słabo rozwinięta,  są to placówki niewielkie o niskim standardzie 

wyposażenia. 
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Usługi komercyjne są ważną  gałęzią gospodarki gminy Gnojno, przynoszącą 

dochody nie tylko ich właścicielom, lecz także pośrednio gminie i mającą  udział w 

tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Wyróżnikiem usług komercyjnych jest ich często rynkowy charakter, ingerencja władz 

samorządowych jest znacznie ograniczona.  

Na terenie gminy istnieją następujące zakłady usługowe: 

- Przesiębiorstwo Usługowo-handlowe Sp. c. w Raczycach, 

- Usługi Transportowe w Gnojnie, 

- Usługi Transportowe w Gnojnie, 

- Firma ITAL DECOR Gnojno, 

- Masarnia – Ubojnia Gnojno, 

- Piekarnia Gnojno, 

- Piekarnia Raczyce, 

- Stacja Paliw Gazowych w Glince, 

- 30 sklepów. 

Na terenie gminy wg stanu na 31. 12. 2003r. działało 215 podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON. Liczba podmiotow wg wybranych sekcji PKD 

w gminie Gnojno przedstawiała się następująco: 

- przetwórstwo przemysłowe – 8 sekcji, 

- budownictwo – 32 sekcje, 

- handel i naprawy – 89 sekcji, 

- obsługa nieruchomości – 7 sekcji, 

- transport, składowanie, łączność – 30 sekcji, 

- pozostałe – 49 sekcje. 

 

� Turystyka 

O skali atrakcyjności turystycznej gminy świadczą : 

 

- atrakcyjność kulturowa, 

- atrakcyjność przyrodnicza, 

- struktura bazy noclegowej i żywieniowej. 
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Atrakcyjność kulturowa mierzona jest jakością krajobrazu kulturowego, rodzajem i 

ilością zabytków kultury materialnej, pamiątek narodowych, zwyczajów i obyczajów 

oraz wszelkimi formami odrębności kulturowej. 

Gmina nie wyróżnia się na tle województwa ilością zabytków (pkt. 2.3.1. 

Charakterystyka istniejących zasobów dziedzictwa kulturowego), które mogłyby 

stanowić „magnes” przyciągający turystów. 

Obecnie na terenie gminy brak jest obiektów związanych z ruchem turystycznym. 

 

� Przemysł 

Na terenie gminy Gnojno brak jest dużych obiektów przemysłowych produkujących 

na dużą skalę i  zatrudniających dużą liczbę osób.  

 

Potencjał gminy stanowią złoża iłów ceramicznych, co stwarza szanse na zaistnienie 

przemysłu wydobywczego i przetwórczego oraz korzystne warunki lokalizacji 

przemysłu transportochłonnego. 

 

Możliwości chronienia zakładów i utrzymywania poziomu zatrudnienia ze strony 

władz samorządowych są praktycznie znikome. Można zatem rozważać warianty 

odmiennego wykorzystania terenów upadających zakładów. 

 

Mieszkalnictwo 

W strukturze mieszkaniowej gminy przeważa zabudowa zagrodowa, uzupełniającą 

jest zabudowa jednorodzinna, sporadycznie występuje zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (Gnojno). Zabudowa zagrodowa w wielu przypadkach nie spełnia już 

swojej funkcji – zabudowania gospodarcze nie są wykorzystywane rolniczo.   

 

Struktura mieszkaniowa koncentruje się w dużej mierze w budynkach 

mieszkaniowych jednorodzinnych głównie z lat 50-tych i 60-tych. 

Na terenie  gminy nie funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe. 

 

Gnojno to miejscowość o charakterze wiejskim, świadczy o tym charakter zabudowy, 

w większości zagrodowy. Jedynie na obrzeżach miejscowości powstają budynki 

mieszkaniowe jednorodzinne. W Gnojnie nie można wyodrębnić czytelnych granic 

dzielnic mieszkaniowych.  
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Zasoby mieszkaniowe stanowiły na terenie gminy w roku 2003 - 1451 budynków 

mieszkalnych i jest to liczba mieszkań praktycznie nie zmieniająca się od roku 1998 – 

1421.  

W Gnojnie znajduje się 5 budynków wielorodzinnych o łacznej liczbie mieszkań 38. 

liczba izb w wymienionych budynkach mieszkalnych wynosi 4310. na jedno 

mieszkanie przypada 3,5 osoby. 

 

Aspekty obronne i obrona cywilna 

Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców gminy mają 

przedsięwzięcia z zakresu obrony cywilnej, jakie należy uwzględniać na różnych 

poziomach działań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy, ze 

szczególnym uwzględnieniem ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego i wymagań w toku działalności inwestycyjnej w oparciu o wytyczne 

wojewódzkich służb  zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. 

 

Szczególnie ważne jest budownictwo ochronne i urządzenia specjalne do 

przeprowadzania odkażania i dezaktywacji sprzętu, alarmowanie i powiadamianie 

mieszkańców w przypadku zagrożeń, zaciemnianie i wygaszanie zewnętrznego 

oświetlenia oraz zaopatrzenie w wodę w warunkach specjalnych, a także zachowanie 

odpowiednich wymagań dotyczących formy przestrzennej i struktury wewnętrznej 

zabudowy; 

Należy podjąć odpowiednie działania organizacyjne, realizacyjne i kontrolne w toku 

wydawania pozwoleń na budowę, tak by przestrzegano wymagań dotyczących 

zachowania struktury przestrzennej i sposobu zabudowy, ułatwiających czynności 

ratownicze i minimalizujących straty powodowane klęskami żywiołowymi; w ramach 

tych wymagań należy: 

• sytuować strefy budownictwa mieszkaniowego z dala od obiektów 

zagrożonych oraz od terenów zalewowych zagrożonych powodzią – na 

terenach zalewowych oraz w dolinach rzek i cieków obowiązuje bezwzględny 

zakaz zabudowy, 

• unikać nadmiernego zagęszczenia budynków w celu zminimalizowania możliwości 

rozprzestrzeniania się pożarów oraz powstawania zawałów, 
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• przewidywać w rejonach budownictwa jednorodzinnego ukrycia przed 

promieniowaniem jonizującym poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych i innych 

obiektów na wypadek zagrożenia i wojny, 

• zabezpieczyć przed likwidacją i przysposobić je do sprawnego uruchomienia 

eksploatacyjnego  w sytuacjach kryzysowych istniejące studnie publiczne – 

zarządzenie nr 2/95 MGP i B z dnia 21 . 09. 1995 r. MP nr 59 poz. 663, 

• dostosować nowo projektowane łaźnie i inne pomieszczenia do prowadzenia 

zabiegów sanitarnych, zakłady pralnicze do prowadzenia procesów odkażania, 

dezaktywacji bielizny i odzieży, myjnie i parki pojazdów samochodowych na punkty 

zabiegów środków transportu, 

• przystosować do zaciemniania i wygaszania oświetlenie zewnętrzne ulic i obiektów 

użyteczności publicznych oraz usługowych w ramach prowadzonych robót 

remontowo – modernizacyjnych i inwestycji nowo projektowanych, 

• sytuować budynki po dwu stronach ulic tak , by odległość między nimi nie była 

mniejsza niż suma ich wysokości + 10, 0 m, 

• zapewnić pełną przelotowość ulic i dróg, umożliwiającą sprawne rozśrodkowanie i 

ewakuację ludności oraz manewr sił ratowniczych, 

• w przypadku realizacji obiektów budowlanych użyteczności publicznej należy 

każdorazowo uwzględnić w zakresie uzgodnionym z Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wymogi z zakresu obrony 

cywilnej  zgodnie  z  rozdziałem  1  i  6  Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

2.4.2. Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców 

Na terenie gminy Gnojno zachodziły takie niekorzystne procesy demograficzne jak : 

 

• Osłabienie dynamiki rozwoju ludności,  

• Postępujący spadek urodzeń, czego skutkiem jest ujemny przyrost naturalny, 

• Gęstość zaludnienia jedna z najmniejszych w woj. świętokrzyskim,  

• Duża migracja ludności na zewnątrz gminy. 
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Na tle wyżej przedstawionych uwarunkowań demograficznych poprawa jakości życia 

mieszkańców na terenie gminy Gnojno warunkowana jest: 

 

� Poszerzeniem zakresu świadczonych usług publicznych – szczególnie usług 

zdrowia (powołanie zespołu lekarzy rodzinnych), kultury, sportu i rekreacji; 

� Wykorzystaniem środków pomocowych UE oraz funduszy rozwoju regionalnego 

w celu aktywizacji rynku pracy; 

� Wzmożeniem aktywności gospodarczej mieszkańców gminy poprzez rozwijanie: 

sieci usług turystycznych z wyszczególnieniem usług agroturystycznych do 

których gmina jest szczególnie predysponowana, drobnych zakładów produkcyjno 

– usługowych, przetwórstwa rolno - spożywczego; 

� Rozwojem funkcji turystycznej poprzez: kreowanie urozmaiconej oferty 

turystyczno – rekreacyjnej, dostosowanej do lokalnych warunków; 

� Możliwością wykorzystania potencjału gminy jakim są złoża iłów ceramicznych, co 

stwarzałoby szanse na zaistnienie przemysłu wydobywczego i przetwórczego 

oraz korzystne warunki lokalizacji przemysłu transportochłonnego; 

� Organizowaniem szkoleń dla potencjalnych biznesmenów w zakresie utworzenia i 

funkcjonowania małej firmy; 

� Prowadzeniem specjalistycznych kursów zawodowych oraz innych badań 

szkoleniowych i demonstracyjnych;  

� Przeprowadzeniem remontów i modernizacji starych zasobów mieszkaniowych na 

terenie gminy Gnojno; 

� Budową sieci kanalizacji sanitarnej; 

� Stworzeniem warunków dla lepszego wykorzystania infrastruktury technicznej 

poprzez jej racjonalną rozbudowę i modernizację. 

 

2.5. Uwarunkowania wynikające, ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

2.5.1. Charakterystyka stanu istniejącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

 

� Wstęp 

Gmina Gnojno należy do grupy gmin województwa świętokrzyskiego, 

charakteryzujących się średnio korzystnymi warunkami przyrodniczo glebowymi dla 

rozwoju rolnictwa. W strukturze typologicznej dominują gleby rędzinowe, podlegające 
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ochronie warunkowej, które lokalnie są zbyt ciężkie w uprawie z uwagi na 

zadarnienie, nadmierną zwięzłość lub silne nachylenie stoków, a także użytki zielone, 

koncentrujące się w dolinie rzek. 

Na terenie gminy w 2003 r. zarejestrowanych było 1198 gospodarstw rolnych. Ich 

struktura powierzchniowa przedstawia się następująco: 

- do 1 ha – 132 gospodarstwa, 

- 1-5 ha – 463 gospodarstwa, 

- 5-10 ha – 442 gospodarstwa, 

- 10-5 ha – 131 gospodarstw, 

- pow. 15 ha 30 gospodarstw. 

 

Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych: 

- użytki rolne 6 620 ha (85,4%), w tym: grunty orne – 5073 ha, sady – 128 ha, łąki – 

1 067 ha, pastwiska 352 ha., 

- lasy i grunty leśne – 792 ha (10,2%), 

- pozostałe grunty – 342 ha (4,4%). 

 

Przeważają indywidualne gospodarstwa rolne o powierzchni od 2 do 5 ha, w których 

przeważa uprawa zbóż i ziemniaków. W mniejszym stopniu zaznacza się uprawa 

truskawek, tytoniu i warzyw gruntowych. Na terenie gminy brak jest dużych, 

specjalistycznych gospodarstw produkcji roślinnej. Zdecydowana większość do 

gospodarstwa wielokierunkowe. 

 

Powierzchnia zasiewów (wg GUS Kielce) 

Uprawa Powierzchnia (ha) Powierzchnia (%) 

Ogółem 4147 100 

Zboża ogółem 2875 69,3 

Strączkowe jadalne 4 0,1 

Ziemniaki 919 22,2 

Przemysłowe 9 0,2 

Pastewne 208 5,0 

Warzywa 45 3,2 

Pozostałe  84 1,1 
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Na terenie gminy Gnojno zdecydowaną większość zasiewów stanowią zboża 

ogółem. Znaczną część powierzchni gruntów wykorzystuje się pod uprawę 

ziemniaków. Pozostałe uprawy zajmują niewielkie powierzchnie. Do najważniejszych 

z nich należy zaliczyć rośliny pastewne, przemysłowe, strączkowe oraz warzywa. 

Obszar o powierzchni 127 ha wykorzystywany jest pod uprawę owoców i krzewów 

owocowych oraz plantacji jagodowych. Największą rolę odgrywają tu jabłonie oraz 

śliwy. 

 

Na terenie gminy brak jest specjalistycznych gospodarstw w zakresie hodowli 

zwierząt. Gospodarstwa prowadzą wielokierunkowy system oparty o hodowlę bydła, 

trzody chlewnej i drobiu. 

 

Hodowla zwierząt gospodarskich (GUS Kielce) 

Zwierzęta gospodarskie Sztuki  Gospodarstwa w % 

Bydło 2578 61,1 

Trzoda chlewna 6659 48,0 

Owce 7 0,4 

Kozy 90 3,2 

Konie 242 15,7 

Króliki  944 16,0 

Pozostałe zwierzęta futerkowe 23 Pon. 1 

Pnie pszczele 99 1,7 

Drób ogółem 43872 69,7 

 

Znaczną rolę odgrywają również stawy, zajmujące się hodowlą karpia. Na terenie 

gminy stawy hodowlane występują w następujących miejscowościach: 

- Gorzakiew – 4,0ha, 

- Gnojno – 0,4 ha, 

- Grabki Małe – 4,0 ha, 

- Jarząbki – 11,0, 

- Wólka Bosowska – 33,0 ha, 

- Balice – 1,0 ha, 

- Wola Bokrzycka – 1,5ha. 
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Niekorzystnie na tle województwa kształtują się: 

• wskaźnik bonitacji gruntów ornych – 45,3 (woj. 51,4),  

• ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 62,2 (woj. 67,9), 

• niższa niż średnio w regionie intensywność produkcji rolnej oraz brak 

ukształtowanych kierunków specjalizacji, 

• niedostateczne kwalifikacje użytkowników gospodarstw, 

• drobnotowarowy, małopodatny na przekształcenia układ zabudowy wiejskiej, 

który generuje wysokie koszty uzbrojenia oraz stwarza ograniczenia rozwoju 

wielofunkcyjnego, 

• małe zainteresowanie rolników integracją w grupy producenckie, 

• załamanie się poprzedniego systemu obsługi rolnictwa oraz zbyt słabe tempo 

dostosowania się tej dziedziny usług do wymagań rynkowych. 

 

Korzystnymi aspektami rozwoju rolnictwa są: 

 

• wyższa niż przeciętna w województwie wielkość indywidualnego gospodarstwa 

rolnego, wynosząca 4,87 ha, 

• wyższe niż przeciętne w województwie plony i zbiory zbóż i ziemniaków, 

• brak zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, stwarzające podstawę dla rozwoju 

rolnictwa ekologicznego, 

• korzystne warunki dla rozwoju gałęzi pracochłonnych, 

• możliwość powiązania rolnictwa z rozwojem turystyki, a zwłaszcza agroturystyką, 

• warunki do lokalizacji spedycji rolniczej związanej z komunikacją kolejową, 

• bliskość lokalnych rynków zbytu. 

 

� Funkcja gospodarki rolnej i aktywizacja obszarów wiejskich 

Wiodącą funkcją gminy jest rolnictwo, czemu sprzyjają zarówno dobre warunki 

przyrodnicze, szczególnie glebowe i klimatyczne, jak i regionalne tradycje. Ponadto, 

położenie gminy w pobliżu dużych (strategicznych dla rozwoju rolnictwa) rynków 

zbytu płodów rolnych powoduje, że ta gałąź gospodarki narodowej powinna się na 

terenie gminy rozwijać i udoskonalać.  

Należy przyjąć, że produkcja rolna na terenie gminy Gnojno prowadzona będzie 

w indywidualnych gospodarstwach rodzinnych i wielkotowarowych (obecnie 84,6 % 
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użytków rolnych jest w gestii rolników indywidualnych i odsetek ten w ciągu ostatnich 

kilku lat wzrasta). Przewiduje się znaczącą zmianę struktury agrarnej gospodarstw - 

obecnie średnia wielkość indywidualnego gospodarstwa rolnego w gminie wynosi ok. 

4,87ha i jest zbyt mała, aby gospodarstwa te były ekonomiczne i dawały odpowiedni 

poziom dochodu rolnikom. Zakłada się, że wzrost wielkości gospodarstw rolnych 

następować będzie w wyniku: zatrzymania dalszych podziałów, komasacji gruntów, 

wymian międzysąsiedzkich, przejmowania gruntów Skarbu Państwa. Przyjmuje się, 

że z uwagi na wysoką jakość gleb i wysoką kulturę rolną, struktura produkcji rolnej w 

indywidualnych gospodarstwach rolnych jest w stanie z łatwością dostosować się do 

zmieniających się zapotrzebowań rynku na określone produkty rolne (dostosowanie 

produkcji do potrzeb rynku).  

Zakłada się, że produkcja rolna zachowa charakter mieszany – wielokierunkowy. 

W gospodarstwach wielkotowarowych przeważać będzie produkcja roślinna z 

nastawieniem na uprawę zbóż i roślin okopowych. Dodatkowo, rozwijane będą nowe 

kierunki produkcji rolnej, przy czym preferowane powinny być uprawy pod osłonami 

oraz uprawy sadownicze - zwłaszcza w południowej części gminy. 

Jako uzupełnienie produkcji roślinnej wskazuje się produkcję zwierzęcą, głównie 

trzody chlewnej i bydła, ze względu na wysokie możliwości paszowe.  

Istniejąca struktura przestrzenna i przyrodnicza gminy (objęcie całego obszaru 

prawną ochroną przyrody, dobry stan higieny atmosfery oraz brak zanieczyszczeń 

gleb metalami ciężkimi) decydują o możliwości rozwoju na terenie gminy rolnictwa 

zintegrowanego i ekologicznego, na którego produkty stale wzrasta 

zapotrzebowanie, szczególnie w krajach Unii Europejskiej. Zakłada się, że 

gospodarstwa ekologiczne powstawać będą przede wszystkim przy zagrodach 

oferujących usługi agroturystyczne. 

Największym problemem obecnie dla producentów płodów rolnych jest organizacja 

zbytu i przetwórstwa, co powoduje, że gmina ma typowo surowcowy charakter. 

Wyjściem z tej niekorzystnej sytuacji jest uświadomienie właścicielom 

rozdrobnionych gospodarstw konieczności współpracy w ramach grup producenckich 

współpracujących z zakładami przetwórstwa rolno – spożywczego. Zapewni to: 

podwyższenie jakości produkcji, stałe, określone dostawy surowca wysokiej jakości, 

a w konsekwencji podniesienie opłacalności produkcji. Działający w grupach 

producenckich rolnicy, pomijając pośredników, mają możliwość negocjacji wyższych 
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cen w zakładach przetwórczych na swoje produkty oraz niższych cen na środki 

produkcji (nawozy, maszyny rolnicze, środki ochrony roślin).  

Wskazuje się na konieczność stworzenia na terenie gminy warunków do rozwoju 

drobnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego w oparciu o lokalny rynek 

surowcowy.  

 

 

� Ochrona gruntów rolnych 

 

Ograniczenie w zmianie przeznaczenia terenów dotyczących gruntów rolnych i 

leśnych zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(Dz. U. Nr 16, z późniejszymi zmianami) polega na: 

 

• ograniczaniu przeznaczenia na cele nierolnicze, 

• zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w 

produkcji rolniczej powstającym w skutek działalności nierolniczej, 

• rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze, 

• zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 

 

Natomiast ochrona gruntów leśnych polega na: 

 

• ograniczaniu przeznaczenia na cele nieleśne, 

• zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w 

drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej, 

• przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów 

leśnych wskutek działalności nieleśnej, 

• poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu obniżania ich 

produkcyjności. 

 

Należy podkreślić, że do gruntów rolnych zalicza się także: parki wiejskie, grunty pod 

budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, zadrzewienia i 

zakrzaczenia śródpolne, pracownicze ogródki działkowe, torfowiska i oczka wodne. 
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Przeznaczenie na cele nierolne i nieleśne: 

 

a) gruntów stanowiących użytki rolne klasy I – III, jeśli ich zwarty obszar 

projektowany do takiego przeznaczenia przekraczający 0,5ha wymaga zgody 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

b) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne lasy IV, jeśli ich zwarty obszar 

projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 1,0 ha wymaga zgody 

Wojewody, 

c) gruntów stanowiących użytki rolne klasy V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia 

organicznego oraz torfowisk i oczek wodnych, jeżeli mają być przeznaczone na 

cele budowy zbiorników wodnych, eksploatacji złóż kopalin, budowy dróg 

publicznych lub linii kolejowych wymaga zgody Wojewody, 

d) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wymaga zgody Ministra 

Środowiska lub upoważnionej przez niego osoby. 

 

Dla gruntów rolnych klas I – III o obszarze mniejszym niż 0,5 ha, klasy IV o obszarze 

mniejszym niż 1,0 ha, klasy V i VI na cele mieszkaniowe i inne nie wymienione 

powyżej, decyzję o zmianie przeznaczenia terenów na cele nierolnicze podejmuje 

rada gminy (przez uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego) lub burmistrz miasta i gminy (w toku postępowania 

administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu). 

 

Zmiana przeznaczenia terenów na cele nierolne i nieleśne nie oznacza 

natychmiastowego wyłączenia tych gruntów z produkcji rolnej lub leśnej (a także 

zmiany wysokości podatków gruntowych). Decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji 

rolniczej lub leśnej wydaje każdorazowo wójt gminy przed rozpoczęciem inwestycji 

(tam gdzie realizuje on zadania zlecone) lub starosta powiatu – zwykle równocześnie 

z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych i 

leśnych jest obciążone jednorazową opłatą a następnie zwykle ulega zmianie 

wysokość podatków gruntowych.   
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� Aktywizacja terenów wiejskich 

Rozwój terenów wiejskich gminy musi się odbywać w oparciu o stworzenie nowych 

miejsc pracy dla ludności nierolniczej oraz tej grupy, która nie znajduje pełnego 

zatrudnienia we własnym gospodarstwie.  

Nowe miejsca pracy mogą powstać przede wszystkim w sferach: 

 

• przetwórstwa rolno-spożywczego (przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo 

zbóż, produkcja wyrobów mięsnych i wędlin, piekarnictwo, mleczarnie), 

• rekreacji i wypoczynku (usługi agroturystyczne, rozwój ośrodków jazdy konnej dla 

celów wypoczynkowych i hipoterapii), 

• drobnej, nieuciążliwej produkcji, 

• handlu, usługach i rzemiośle (wyroby chałupnicze i rękodzieła ludowego, 

materiały budowlane, środkami produkcji dla rolnictwa, usługi transportowe dla 

obsługi ruchu własnego i eksploatacji kruszyw).  

 

Aktywizacja terenów wiejskich wspomagać będzie tradycyjne struktury rolnictwa oraz 

stworzy nowe miejsca pracy w działalności pozarolniczej.  

Otwarcie się na nowe szanse w produkcji, nowe możliwości zbytu i źródła dochodu 

wymagać będzie zmian w systemie kredytowania, czyli stworzenia atrakcyjnych 

warunków finansowania tych przedsięwzięć, wsparcia instytucjonalnego, doradztwa, 

w tym finansowego oraz rozwijania różnorodnych form współdziałania, dokształcania, 

zdobywania nowych kwalifikacji, itp.   

 

2.5.2 Uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącej rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej  

Rozwój rolnictwa w gm. Gnojno warunkowany jest: 

 

� Ochroną gruntów rolnych ustawowo chronionych przed zmianą użytkowania na 

cele nie rolne; 

� Wysokim udziałem użytków zielonych, predysponującym do rozwoju hodowli 

bydła mlecznego; 

� Poprawą niekorzystnej struktury agrarnej gospodarstw rolnych; 

� Powstaniem grup producentów rolnych; 

� Bliskością lokalnych rynków zbytu płodów rolnych; 
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� Dobrą jakością gleb gwarantującą rozwój rolnictwa ekologicznego, 

� Korzystnymi warunkami dla rozwoju gałęzi pracochłonnych, 

� Istniejącymi warunkami do lokalizacji spedycji rolniczej związanej z komunikacją 

kolejową. 

 

2.6. Uwarunkowania wynikające ze stanu gospodarki leśnej 

 

2.6.1. Charakterystyka gospodarki leśnej  

 

Leśnictwo jako dział gospodarki narodowej łączy w sobie dwa aspekty niezbędne do 

właściwego zaspokojenia potrzeb społecznych: 

 

- element produkcyjny, 

- element przyrodniczy. 

 

Gmina Gnojno odznacza się niskim stopniem lesistości (lasy stanowią 17,0 % 

ogólnej powierzchni gminy). W przeważającej części (85%) lasy administrowane są 

przez Nadleśnictwo Chmielnik.  

 

Lasy państwowe stanowią zwarte kompleksy, a większość z nich zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 47 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 30.08.1993r. uznano za ochronne (lasy wodochronne). Oprócz funkcji 

ochronnych (w tym również objęcie ochroną w postaci Chmielnicko-Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu) lasy te pełnią funkcję gospodarczą.  

 

Gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o Plany urządzenia lasów 

Nadleśnictwa Chmielnik Staszów uwzględniające wytyczne zawarte w Zarządzeniu 

Nr 11 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie 

gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych.  

 

Lasy będące w gestii osób prywatnych są znacznie rozproszone na terenie całej 

gminy. Gospodarka leśna lasów niepaństwowych prowadzona jest w oparciu o 

uproszczone plany urządzenia lasów. 
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W gospodarce leśnej gminy (niezależnie od formy własności gruntu leśnego) priorytet 

powinien być nadany zadaniom służącym realizacji funkcji ochronnej i społecznej 

lasów, takim jak: 

 

• zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę 

oraz warunki życia mieszkańców a także na równowagę biologiczną obszaru, 

• ochrona lasów, w tym szczególnie lasów stanowiących naturalne fragmenty 

rodzimej przyrody i lasów szczególnie cennych ze względu na zasoby 

genetyczne, walory krajobrazowe, znaczenie lasów jako dobra kultury, 

• ochrona lasów o specjalnym znaczeniu społecznym (np. dla celów zdrowotno-

rekreacyjnych) przed zadaniami służącymi funkcji gospodarczej lasu oraz 

zadaniami gospodarki łowieckiej, 

• produkcja drewna na zasadzie najwyższej opłacalności oraz surowców i 

produktów ubocznego użytkowania lasu, 

• gospodarowanie zwierzyną w sposób nie zagrażający trwałości lasów i realizacji 

celów gospodarki leśnej. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe priorytety, studium wskazuje na konieczność 

zachowania na terenie całej gminy istniejących kompleksów leśnych pełniących 

niezastąpioną rolę w stabilizacji warunków ekologicznych, ochronie wód przed 

zanieczyszczeniami powierzchniowymi a także znacznie podnoszących 

różnorodność gatunkową i krajobrazową gminy. Utrzymanie trwałości lasów i 

ciągłości ich użytkowania sprowadza się do obowiązku: utrzymania dużych 

kompleksów leśnych, zwiększenia heterogeniczności siedlisk leśnych poprzez 

pozostawienie „wysp” starodrzewi, zwiększenia różnorodności mikrosiedlisk (łąk, 

polan, oczek wodnych, bagien, torfowisk, itp.), pielęgnowania i ochrony lasów, 

mających na celu podniesienie naturalnej odporności drzewostanów oraz ochronę 

przeciwpożarową, a także racjonalnego użytkowania lasu. 

Studium zakłada również powiększenie zasobów leśnych poprzez zalesianie gruntów 

nieekonomicznych z rolniczego punktu widzenia (V, VI klasa bonitacyjna), gruntów 

położonych w strefach wododziałowych, wzdłuż brzegów rzek i cieków wodnych, 

terenów łączących rozdrobnione kompleksy leśne i grupy zadrzewień, tereny po 
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wyeksploatowanych kopalinach w ramach rekultywacji. Tereny proponowane do 

zalesienia wskazano na rysunku kierunki zagospodarowania przestrzennego.  

Studium ogranicza wykorzystanie obszarów leśnych na cele nieleśne i z 

zagospodarowania kubaturowego, za wyjątkiem budynków i budowli służących 

gospodarce leśnej i ochronie przeciwpożarowej oraz terenowych obiektów obsługi 

ruchu turystycznego (zadaszenia, parkingi, kładki, itp.). 

Na terenach lasów państwowych występują sprzyjające warunki dla rozwoju 

turystyki, chociaż odnotowuje się niezbyt duże natężenie ruchu turystycznego w 

porównaniu do możliwości. Lasy przecinają liczne drogi asfaltowe i gruntowe, 

znaczeniu lokalnym i krajowym, stanowiące znaczne bariery dla migracji zwierząt. 

Lasy stanowią naturalne zaplecze surowcowe zlokalizowanych tutaj drobnych 

zakładów przetwórstwa drzewnego (tartaki) oraz „usług leśnych” (10 podmiotów). 

Stanowią również istotny czynnik potencjalnego rozwoju turystyki i myślistwa, nie 

wykorzystywany jednak wystarczająco w tym zakresie w porównaniu do posiadanego 

potencjału. 

 

Do głównych zagrożeń lasów gminy Gnojno należą : 

• Uszkodzenia drzewostanów powodowane nadmierną emisją pyłów i gazów 

pochodzących z tzw. emisji wysokiej, 

• Zaśmiecania terenów leśnych w pobliżu jednostek osadniczych i szlaków 

turystycznych, 

• Zagrożenie pożarowe szczególnie w okresach suszy. 

 

2.6.2. Uwarunkowania wynikające ze stanu gospodarki leśnej  

Główne uwarunkowania wynikające z gospodarki leśnej to: 

� Niski stopień lesistości gminy stanowiący o atrakcyjności turystycznej; 

� Bogactwo siedliskowo – drzewostanowe lasów warunkujące charakterystyczny 

dla nich mikroklimat; 

� Przewaga lasów państwowych, która gwarantuje prawidłową gospodarkę leśną 

na tym obszarze; 

� Wysoka wartość ekologiczna lasów ( funkcja wodochronna lasów ). 
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2.7 Uwarunkowania wynikające z prawa własności gruntów  

 

2.7.1 Charakterystyka struktury własności 

Głównym dysponentem ziemi na terenie gminy Gnojno jest sektor indywidualnych 

gospodarstw rolnych. Włada on łącznie z właścicielami działek rolniczych 71,0% 

ogólnej powierzchni gminy. Pozostali właściciele gruntów to: 

 

• Państwowe Gospodarstwo Leśne – 10,4% powierzchni gminy, 

• Agencja Rynku Rolnego – 5,7%, 

• Skarb Państwa – 2,4% 

• Grunty komunalne – 0,3%, 

• Wspólnoty gruntowe – 0,3%, 

• Kościoły i związki wyznaniowe – 0,1% 

 

Grunty będące własnością Skarbu Państwa, ARR oraz stanowiące mienie 

komunalne znajdują się w dużym rozproszeniu i w większości są to tereny leżące 

poza obszarami potencjalnego rozwoju zabudowy. 

 

2.7.2 Uwarunkowania wynikające ze struktury własnościowej  

Grunty będące własnością Skarbu Państwa, AWRSP oraz stanowiące mienie 

komunalne znajdują się w dużym rozproszeniu i w większości są to tereny leżące 

poza obszarami potencjalnego rozwoju zabudowy. 

 

Układ taki stwarza następujące ograniczenia rozwoju przestrzennego gminy:  

 

� Utrudnia pozyskiwanie terenów pod inwestycje, co może powodować rezygnację 

potencjalnych inwestorów gospodarczych pożądanych na terenie gminy; 

� Komplikuje istniejącą strukturę agrarną ograniczając możliwość zwiększenia 

areału gospodarstw rozwojowych; 

� Stwarza utrudnienia przy lokalizacji usług publicznych i urządzeń infrastruktury 

technicznej. 
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2.8. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych 

celów publicznych 

Obecnie brak jest rozporządzeń, zawierających programy rządowe służące realizacji 

inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, odnoszących się do gminy 

Gnojno. 

 

Nie zależnie jednak od wyżej stwierdzonego stanu formalnego, zadaniami służącymi 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych winny być: 

� Budowa układu rozdzielczego gazu średniego ciśnienia relacji Busko – Pińczów, 

Jędrzejów – Włoszczowa, 

� Modernizacja do pełnych parametrów drogi głównej, drogi wojewódzkiej wraz z 

budową obejścia miejscowości gminnej,  

� Przebudowy skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu, 

� Uaktywnienie działalności linii szerokotorowej. 

 

2.9.  Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego funkcjonowania systemu 

transportowego 

 

2.9.1. Charakterystyka istniejącego systemu transportowego 

Przez teren gminy Gojno nie przebiega żadna droga krajowa. Najważniejszym 

szlakiem komunikacyjnym jest droga wojewódzka Chmielnik – Staszów, której 

długość na terenie gminy Gnojno wynosi 9,3km.  

Uzupełnieniem układu drogowego gminy Gnojno są następujące drogi powiatowe: 

- droga nr 15123 Chmielnik-Maciejowice-Ruda –11,3km., 

- droga nr 15124 Kostera-Bugaj – 1,7km., 

- droga nr 15125 Chmielnik-Śladków-Zawada-Balice – 2,5km., 

- droga nr 15126 Śladków Mały-Bugaj-Balice-Palonki – 3,8km., 

- droga nr 15127 Gnojno-Gorzakiew-Skadla- 6,9km., 

- droga nr 15128 Rudki-Płośnia-Gorzakiew- 1,6km., 

- droga nr 15129 Gnojno-Janowice Poduszowskie-Balice – 7,9km., 

- droga nr 15130 Skadla-Palonki-Widuchowa – 6,5km., 

- droga nr 15131 Zrecze Gnojeńskie-Janowice Poduszowskie – 3,3km., 

- droga nr 15132 Jarząbki-Grabki Małe-Solec – 8,7km., 
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- droga nr 15262 Balice-Przyborów – 1,4km. 

 

Najbliższymi węzłami komunikacyjnymi są: 

 

• Kielce (krajowy), położony w odległości 30 km na północ, 

• Jędrzejów (międzyregionalny), zlokalizowany w odległości ok. 21 km na zachód, 

• Chmielnik ( subregionalny ) – 10 km na zachód. 

 

Korytarz transportowy tworzy droga wojewódzka i linia kolejowe: osobowa Kielce – 

Włoszczowice – Połaniec i szerokotorowa  (LHS) Hrubieszów – Huta Katowice. 

 

Pozostały drogowy układ komunikacyjny tworzą drogi powiatowe i gminne. 

Rozprowadzają ruch do ważniejszych miejscowości, sołectw itp. Ich sieć jest bardzo 

nieregularna, dostosowana do rzeźby terenu i rozproszonej zabudowy. Niektóre z 

tych dróg prowadzą komunikację zbiorową (PKS).  

 

Drogi gminne stanowią najniższy szczebel w obowiązującej klasyfikacji obsługujące 

lokalne połączenia, są to niekiedy jedyne możliwości dojazdu i wyjazdu z 

miejscowości. Wyposażone są w nawierzchnie o bardzo zróżnicowanym standardzie, 

lecz z wyraźną przewagą nawierzchni niebitumicznych (tłuczniowe, żwirowe, 

gruntowe) w stanie złym. 

Sieć komunikacyjna gminy oprócz dróg najwyższych kategorii jest efektem 

długotrwałego, historycznego procesu postępującej urbanizacji omawianego terenu. 

 

Z powodu bardzo małych obciążeń ruchem dróg lokalnych nie występuje problem 

przepustowości, a raczej uciążliwości komunikacyjnych  wynikających z bardzo złego 

stanu nawierzchni (hałas, spaliny oraz kurz z nawierzchni gruntowych). Uciążliwości 

te dotykają zarówno uczestników ruchu jak i mieszkańców przyległej zabudowy. 

 

Występuje  wyraźne zróżnicowanie pomiędzy stanem technicznym drogi krajowej i 

wojewódzkiej a stanem dróg pozostałych kategorii. Na drogach krajowych 

stwierdzono niewystarczającą szorstkość nawierzchni. Powszechnie występuje brak 

należytego odwodnienia. 
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W okresie gwałtownie wzrastającej motoryzacji rola komunikacji zbiorowej generalnie 

spada. W przypadku omawianej gminy z komunikacji masowej korzystają obecnie 

osoby najczęściej nie posiadające własnego środka transportowego. Jest to 

generalnie rzecz biorąc uboższa część populacji. Nie można jednak zaniedbać tej 

formy komunikacji, np.  ze względu na obsługę przejazdów  dom – szkoła.  

 

Problem ruchu towarowego występuje przede wszystkim na drodze wojewódzkiej, w 

mniejszym stopniu na drogach powiatowych i gminnych. Ruch ciężarowy powoduje  

znaczne uciążliwości (hałas , spaliny , wibracje) dla przyległej zabudowy. 

 

2.9.2. Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania systemu transportowego   

Poprawa warunków funkcjonowania układu transportowego gminy Gnojno 

warunkowana jest : 

 

� Modernizacją do pełnych parametrów drogi głównej, drogi wojewódzkiej wraz z 

budową obwodnicy Gnojna; 

� Przebudową skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu; 

� Uaktywnieniem działalności linii szerokotorowej; 

� Wzmocnieniem komunikacji pasażerskiej zbiorowej; 

� Poprawą stanu technicznego dróg w gminie; 

� Usunięciem braków w obsłudze komunikacyjnej trudno dostępnych, peryferyjnie 

położonych, często atrakcyjnych terenów gminy; 

� Wykształceniem systemu ścieżek rowerowych, tras rekreacji pieszej ; 

� Przyrostem środków finansowych wobec oczekiwań w stosunku do tempa i 

zakresu rozwoju systemu transportowego.     

 

 2.10. Uwarunkowania wynikające z uzbrojenia technicznego 

 

2.10.1. Charakterystyka stanu uzbrojenia technicznego 

Celem rozwoju systemów infrastruktury technicznej na obszarze gminy Gnojno winna  

być: 

 

• poprawa niezawodności działania,  
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• stworzenie  podstaw dla rozwoju perspektywicznego tych systemów, w ramach 

potrzeb rozwojowych gminy, 

• poprawa standardów świadczonych usług, 

 

Ustalenie właściwych kierunków  rozwoju tych  systemów wynikać powinno z potrzeb 

zwiększenia atrakcyjności gminy dla ewentualnych nowych inwestorów, ochrony 

środowiska i wyeliminowania największych uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa.  

 

Przy ustalaniu potrzeb i priorytetów odnoszących się do poszczególnych systemów 

oraz wynikających z  nich wzajemnych zależności, należy uwzględnić:  

 

• powiązania systemów infrastruktury technicznej funkcjonujących na obszarze 

gminy z otoczeniem, 

• powiązania lokalnych programów  rozwoju infrastruktury technicznej z 

programami krajowymi, regionalnymi i branżowymi, 

• uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska. 

 

Podstawową cechą warunkującą rozwój infrastruktury technicznej jest jej poziom 

technologiczny i stan techniczny określony w diagnozie poszczególnych systemów.  

 

� W zakresie systemu wodociągowego 

Istniejący na obszarze gminy system wodociągowy oparty jest o własne, 

udokumentowane zasoby wód podziemnych i aktualnie nie jest uzależniony od 

zewnętrznych źródeł zasilania i systemów zaopatrzenia w wodę. 

 

Układ zaopatrzenia w wodę składa się  z: 

 

- ujęcia wody, 

- stacji wodociągowej; 

- zbiornika wyrównawczego; 

- sieci wodociągowej. 
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Sieć wodociągowa, urządzenia do poboru wody, zbiornik wyrównawczy, stacja 

wodociągowa z urządzeniami towarzyszącymi są w dobrym stanie technicznym. 

Większość tych urządzeń wybudowana została w ostatnich latach i nie wymaga 

modernizacji. Woda podawana do wodociągów jest dobrej jakości. 

  

Na koniec 2003 roku średnio rozwiniętym systemem zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę objęte było około 80 % istniejącej zabudowy. Z 26 sołectw na terenie gminy 

Gnojno zwodociągowanych zostało 18. Długość sieci wodociągowej magistralnej i 

rozdzielczej wyniosła 71,3 km. 

 

System wodociągowy realizowany jest w oparciu o studnie wiercone w miejscowości 

Gorzakiew, które posiadają zatwierdzone zasoby w kat. B i zbiorniki wyrównawcze 

2x300m3. 

W oparciu o w/w studnie nastąpi rozwój dalszej sieci wodociągowej. Obecnie planuje 

się zwodociągować pozostałe 8 miejscowości: Grabki Małe, Jarząbki, Płośnia, 

Pożogi, Ruda, Wola Zofiowska, Wólka Bosowska i Zofiówka.   

 

W OCENIE SYSTEMU ZAOPATRZENIA GMINY W WODĘ NALEŻY WYMIENIĆ 

WIELE CECH POZYTYWNYCH A MIANOWICIE: 

 

• Średnio rozwinięty system zbiorowego zaopatrzenia w wodę, obejmujący 71% 

istniejącej zabudowy. Z 26 sołectw na terenie gminy Kije  zwodociągowanych zostało 

18. 

• Sieć wodociągowa, urządzenia do poboru wody, zbiorniki wyrównawcze, stacje 

wodociągowe z urządzeniami towarzyszącymi są w dobrym stanie. 

 

� W zakresie systemu kanalizacyjnego 

Odprowadzania ścieków gospodarczo – bytowych  

Sieć kanalizacji jest słabo rozwinięta. Skanalizowana jest jedynie część Gnojna. 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 2,6km. wykonano 23 przyłącza. Jak wynika z 

powyższych danych poziom skanalizowania jest bardzo niski i wynosi 3,64%.  

Ścieki bytowo-gospodarcze ze skanalizowanej części Gnojna odprowadzane są do 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie wsi Gnojno. Jest to oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna o aktualnej przepustowości 75m3d, docelowa 
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przepustowość wynosi 235,0m3/d.  Docelowo oczyszczalnia ta przyjmować będzie 

ścieki z Gnojna i Glinki. 

Dla pozostałych miejscowości proponuje się budowę następujących systemów 

oczyszczania ścieków: 

1) projektowana oczyszczalnia w miejscowości Skadla obsługiwać będzie 

następujące miejscowości: Skadla. Gorzkiew, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska, 

2) projektowana oczyszczalnia w miejscowości Raczyce obsługiwać będzie 

następujące miejscowości: Raczyce, Januszowice, Zagrody i Janowice Raczyckie, 

3) z miejscowości Balice projektuje się odprowadzanie ścieków bytowo-

gospodarczych do kanalizacji w gminie Busdko-Zdrój. 

4) w pozostałych miejscowościach wszystkie gospodarstwa wyposażone w 

urządzenia wodociągowe powinny mieć indywidualne systemy kanalizacyjne do 

odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków. Mogą to być indywidualne lub 

zespołowe oczyszczalnie ścieków, szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki 

będą wywożone do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków. Mogą być stosowane 

również inne systemy w zależności od warunków lokalnych.   

 

Na terenie gminy nie funkcjonują systemy odprowadzania i oczyszczania wód 

opadowych. Z zainwestowanych terenów wody opadowe spływają powierzchniowo 

do rowów przydrożnych a następnie do cieków powierzchniowych przepływających 

przez teren gminy. 

 

W OCENIE SYSTEMU SKANALIZOWANIA GMINY WYRÓŻNIA SIĘ WIELE CECH 

NEGATYWNYCH A MIANOWICIE: 

   

• Bardzo niski stopień skanalizowania.  

• Postępującemu procesowi wodociągowania gminy nie towarzyszy rozwój 

kanalizacji, co stwarza zagrożenie dla użytkowych zbiorników wód podziemnych 

stanowiących główne źródło zaopatrzenia gminy w wodę oraz terenów 

źródliskowych głównych rzek oraz ich dopływów, które w zagospodarowaniu 

gminy winny podlegać ochronie przed zanieczyszczeniami; 

• Brak jest zorganizowanych systemów ujmujących całościowo odprowadzanie i 

oczyszczenie ścieków; 

• Brak koncepcji skanalizowania gminy. 
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ROZWÓJ KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE GMINY 

UWARUNKOWANY JEST POKONANIEM WYSTĘPUJĄCYCH BARIER, DO 

KTÓRYCH NALEŻY ZALICZYĆ: 

 

• Opracowaniem koncepcji kanalizacji gminy, 

• Rozproszenie zabudowy, powodujące konieczność budowy długich odcinków 

sieci kanalizacyjnej mających często  funkcję wyłącznie tranzytową,  

• Zróżnicowanie wysokościowe terenu i związaną z tym konieczność budowy 

przepompowni ścieków. 

 

� W zakresie zaopatrzenia w gaz 

Gmina nie jest zaopatrywana w gaz z sieci przewodowej. Mieszkańcy gminy  (około 

60 %) korzystają wyłącznie z gazu płynnego propan – butan.  

Na zlecenie Urzędu w roku 1993 został opracowany Program Gazyfikacji Gminy 

Gnojno. 

Źródłem zasilania systemu gazowniczego będzie programowana stacja redukcyno – 

pomiarowa I0 redukcji zasilana z magistralnego gazociągu wysokoprężnego 6,3 Mpa. 

średnicy 300 mm, którego podstawowym przeznaczeniem jest drugostronne 

zasilenie miasta Kielce ( gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zborów – Kielce ).  

 

Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu  I0  redukcji zlokalizowana będzie w miejscowości 

Bugaj. Rzeczywista przepustowość  stacji  Q=5718 Nm3/h. Przewiduje się 

zamontowanie stacji o przepustowości nominalnej Q=6000 Nm3/h. 

 

Program proponuje zasilenie w gaz sołectw gminy systemem gazociągów 

średnioprężnych wyprowadzonych z w/w stacji redukcyjnej. Przewiduje się, że z 

układu tego zgazyfikowane zostaną wszystkie miejscowości gminy . 

 

Rozwój sieci gazowej stworzy możliwość wykorzystania gazu w systemie 

zaopatrzenia w ciepło, zwłaszcza na terenach wiejskich gdzie budowa 

scentralizowanych źródeł ciepła jest nie opłacalna.  
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Program uwzględnia potrzeby energetyczne związane z poprawą warunków 

bytowych, ochroną środowiska, jak również remontami i modernizacją obiektów 

przemysłowych i ciepłowniczych – energochłonnych. 

 

Budowa gazociągu na terenie gminy uwarunkowana jest możliwością 

przeprowadzenia gazociągów przez grunty prywatne jak również środkami  

finansowymi. 

 

� W zakresie elektroenergetyki 

Przez teren gminy przebiega szereg linii elektroenergetycznych. Są to: 

1) napowietrzna linia wysokiego napięcia 400 kV Połaniec – stacja systemowa 

Kielce stanowiąca element krajowego systemu energetycznego, 

2) napowietrzna linia wysokiego napięcia 220kV relacji Połaniec – Radkowice,  

3) system linii średniego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi 15/0,4kV i 

linie niskiego napięcia zasilające odbiorców bytowo-komunalnych.  

 

Rejonowy Zakład Energetyczny w Busku Zdroju, który zajmuje się eksploatacją 

obiektów i sieci energetycznych średnich napięć na terenie gminy przewiduje w 

najbliższych latach jedynie przeprowadzenie modernizacji niektórych sieci średniego, 

niskiego napięcia (wymiana słupów drewnianych na żelbetowe, przewodów o 

niewystarczających przekrojach, stacji transformatorowych w celu zwiększenia mocy) 

oraz budowę w razie potrzeby stacji transformatorowych SN/0.4 kV  z 

doprowadzeniem do linii SN.  

 

Sieci 15 kV  przebiegające przez teren gminy są dobrze rozwinięte i dobrze 

wyposażone w stacje transformatorowe co nawet przy rozproszonej zabudowie nie 

wpływa na pogorszenie warunków zasilania.  

 

� W zakresie gospodarki odpadami  

Unieszkodliwianie odpadów bytowo-gospodarczych wytwarzanych na obszarze 

gminy polega na gromadzeniu ich przez mieszkańców w pojemnikach na śmieci, 

które okresowo w ustalonych terminach są odbierane przez wyspecjalizowane służby 

i wywożone są na wysypisko w Raczycach.   
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Z ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 

NASUWAJĄ SIĘ NASTĘPUJACE WNIOSKI:   

 

• Obecny system usuwania i unieszkodliwiania odpadów bytowo-gospodarczych z 

gospodarstw domowych nie spełnia w pełni swojego zadania i nie można traktować 

go jako rozwiązanie docelowe. 

 

DLA OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ PRAWIDŁOWEGO USUWANIA  

ODPADÓW NALEŻY:  

 

• Podjąć działania zmierzające do wprowadzenia segregacji odpadów i odzyskania 

surowców wtórnych, a w konsekwencji zmniejszenia masy odpadowej kierowanej 

na wysypisko i zwiększenia żywotności wysypiska; 

• Wprowadzić gromadzenie odpadów na terenach wszystkich posesji w 

pojemnikach np. 110 litrowych bądź w workach foliowych; 

• Usuwanie odpadów odpowiednim sprzętem i w odpowiednim czasie 

wykluczającym możliwość zagniwania śmieci na terenach posesji i miejscach ich 

czasowego przetrzymywania, wprowadzenie harmonogramu wywozu śmieci;  

• Nie należy dopuszczać do powstawania dzikich wysypisk śmieci a istniejące 

zlikwidować co wynika z ustawy o odpadach. 

• Gospodarka odpadami w gminie Gnojno winna być prowadzona w oparciu o 

opracowany i przyjęty przez Radę Gminy Programem gospodarki odpadami. 

 

� W zakresie telekomunikacji 

W zakresie telefonii przewodowej na obszarze województwa działa Telekomunikacja 

Polska S.A, natomiast na terenie gminy działalność operatorską prowadzi Zakład 

Telekomunikacji w Kielcach – Rejon Telekomunikacyjny z siedzibą w Busku Zdroju. 

 

Obsługa telekomunikacyjna abonentów z terenu gminy odbywa się w oparciu o 

automatyczną centralę telefoniczną, zlokalizowaną w miejscowości gminnej w 

Gnojnie.  

Rozwój telefonizacji w ostatnich latach spowodował na terenie gminy przyrost 

abonentów i poprawę zakresu świadczonych usług. 
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Rozbudowana sieć telefoniczna w oparciu o automatyczne centrale cyfrowe, gdzie 

dobra łączność telefoniczna zapewniona jest transmisją danych za pomocą 

magistralnych linii światłowodowych stwarza na terenie gminy dogodne warunki do 

włączania nowych abonentów i korzystania z nowoczesnych usług. 

 

Gmina Gnojno  objęta jest systemem telefonii przewodowej i  komórkowej. 

Telefonię bezprzewodową zapewnia 1 stacja przekaźnikowa telefonii 

bezprzewodowej zlokalizowana na terenie sołectwa Gnojno.  

 

Rozbudowana sieć telefonii przewodowej  obejmująca cały teren gminy i istniejąca w 

niej rezerwa oraz stacje przekaźnikowa telefonii bezprzewodowej zaspokajają 

obecne i planowane potrzeby na terenie gminy w zakresie łączności przewodowej i 

bezprzewodowej. 

 

Dostępność do telefonu determinuje nie tylko podstawową sferę bytowania 

człowieka, ale także stwarza dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości a tym 

samym podnosi atrakcyjność gminy. 

 

� W zakresie zaopatrzenia  w ciepło 

Na obszarze gminy  brak jest scentralizowanych systemów zbiorowego zaopatrzenia 

w ciepło.  

Do zaopatrzenia w ciepło budynków użyteczności publicznej, usług, zakładów stosuje 

się kotłownie w większości na paliwo stałe.  

 

W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej do ogrzewania pomieszczeń  

wykorzystuje się urządzenia tradycyjne: trzony kuchenne, piece ceramiczne lub 

wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania z własnych kotłowni na paliwo stałe, a 

w nielicznych przypadkach na paliwo płynne i gazowe ( olej opałowy i gaz  propan - 

butan ). 
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Obecnie nie występuje potrzeba stosowania scentralizowanych systemów 

ciepłowniczych. Mogłaby ona wystąpić w przypadku realizacji budownictwa 

wielorodzinnego lub gminnego ośrodka usługowo – mieszkaniowego. 

 

Dla ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery i dążenia do utrzymania czystości 

powietrza należy propagować i dążyć do jak najszybszego rozwoju gazyfikacji gminy 

oraz maksymalnego wykorzystania gazu jako paliwa ekologicznego w systemach 

ciepłowniczych. 

 

2.10.2. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego uzbrojenia 

technicznego 

� Gmina nie posiada dobrze rozwiniętego systemu kanalizacji sanitarnej, i nie jest 

posiadaniu koncepcji programowej skanalizowania jej terenu, która byłaby 

podstawą do sporządzania projektów technicznych dla realizacji oczyszczalni 

ścieków i systemu kanalizacyjnego; 

� Na całym obszarze gminy nie funkcjonuje zorganizowany system wywozu 

ścieków ze zbiorników bezodpływowych. Powinno być to uporządkowane 

zwłaszcza tam gdzie jest sieć wodociągowa; 

� Wydajność urządzeń źródłowych (studni) nie stanowi ograniczeń w rozwoju 

poszczególnych miejscowości. Ewentualne tereny zabudowy można będzie 

zwodociągować poprzez rozbudowę istniejących układów sieci i budowę nowych 

w oparciu o istniejące ujęcia; 

� Istniejący układ zasilania ( energetyczny ) spełnia swoje zadanie pod względem 

przepustowości sieci dla pokrycia bieżących i przyszłych potrzeb mieszkańców; 

� Rozbudowana sieć telefonii przewodowej, obejmująca cały teren gminy i 

istniejąca w niej rezerwa oraz stacja bazowa cyfrowej telefonii komórkowej sieci 

PTK „Centertel” zaspokajają obecne i planowane potrzeby na terenie gminy w 

zakresie łączności przewodowej i bezprzewodowej; 

� Obecny system gospodarki odpadami wymaga uporządkowania polegający 

między innymi na wprowadzaniu segregacji odpadów; 

� Gmina nie posiada systemu gazowniczego, natomiast jest w posiadaniu koncepcji 

programowej gazyfikacji jej terenu, która byłaby podstawą do sporządzania 

projektów technicznych dla realizacji systemu gazowniczego; 
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� Na obszarze całej gminy w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz w 

obiektach użyteczności publicznej do ogrzewania pomieszczeń  wykorzystywane 

są urządzenia tradycyjne: trzony kuchenne, piece ceramiczne lub wewnętrzne 

instalacje centralnego ogrzewania z własnych kotłowni na paliwo stałe, w 

nielicznych przypadkach na paliwo płynne i gazowe co wpływa znacznie na 

zanieczyszczenie powietrza. Należy dążyć do modernizacji istniejących źródeł 

ciepła opalanych paliwem stałym na opalane paliwem ekologicznym gazem lub 

niskozasiarczonym olejem opałowym oraz do jak najszybszego rozwoju 

gazyfikacji gminy i maksymalnego wykorzystania gazu jako paliwa ekologicznego 

w systemach ciepłowniczych. 

 

2.11. Uwarunkowania sprzyjające i ograniczające rozwój osadnictwa 

Głównymi uwarunkowaniami sprzyjającymi rozwojowi osadnictwa w gminie Gnojno 

są: 

 

- kompleksy terenów stanowiących własność Gminy, Skarbu Państwa, Agencji 

Rynku Rolnego, Wspólnot Wiejskich; 

- tereny będące niewykorzystanymi rezerwami w nie obowiązującym mpozp gminy 

Gnojno i jego zmianach pod zabudowę mieszkaniową zagrodową, jednorodzinną, 

letniskową, działalność gospodarczą, usługi publiczne, urządzenia obsługi 

infrastruktury technicznej; 

- kompleksy gleb V i VI klasy bonitacyjnej; 

- zespoły i obiekty zabytkowe oraz miejsca pamięci narodowej stanowiące o  

atrakcyjności turystycznej oraz o korzystnym wizerunku gminy, zachęcającego do 

zamieszkiwania i inwestowania. 

 

Głównymi uwarunkowaniami ograniczającymi rozwój osadnictwa w gminie Gnojno 

są: 

- tereny zalewane wielkimi wodami występujące w obrębie dolin rzecznych; 

- tereny występowania płytkiego poziomu wód gruntowych; 

- tereny dolin rzecznych będące niekorzystne do zabudowy ze względu na 

podmokłość terenu, występowanie terenów zalewowych jak i niekorzystne 

warunki topoklimatyczne; 

- złoża kopalin mineralnych; 
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- strefy archeologicznej ochrony biernej; 

- strefa sanitarna wokół składowiska odpadów; 

- strefy uciążliwości od głównych dróg; 

- strefy uciążliwości o kolei, 

- strefy ochronne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 220kV i 400 kV, 

- brak sieci kanalizacyjnej; 

- brak wodociągów w niektórych miejscowościach, 

- tereny zmeliorowane. 

 

2.12. Uwarunkowania dla rozwoju przestrzennego wynikające ze „Strategii 

rozwoju gminy Gnojno” 

Gmina nie posiada opracowanej strategii rozwoju. Jedynie jest w posiadaniu 

Materiałów wstępnych do warsztatów planowania strategii rozwoju gminy Gnojno. 

Opracowanie nie posiada sformułowanych wniosków w postaci celów i kierunków 

rozwoju gminy Gminy.  

 

W związku z powyższym kierunki zagospodarowania przestrzennego zostaną 

określone w oparciu o misję, która powstała w wyniku analizy wszystkich powyższych 

uwarunkowań sprecyzowanych w trakcie sporządzania studium: 

 

Gmina Gnojno, to obszar na którym wykorzystuje się nieprzeciętne walory 

przyrodnicze, w myśl zasady „zrównoważonego rozwoju społeczno – 

gospodarczego”, na rzecz rozwoju A G R O T U R Y S T Y KI i  T U R Y S T Y K I 

jako wiodącej dziedziny życia gospodarczego, dla podniesienia standardów 

cywilizacyjnych  i  ekonomicznych   oraz   standardów  zbliżonych  do   krajów 

Unii Europejskiej. 
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Gnojno 

 

Ustalenia dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy, w tym 

wskaźniki zagospodarowania i użytkowania terenu 

 

1. Główne kierunki rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej: 

- dalszy rozwój funkcjonalno – przestrzenny został wytyczony na podstawie stanu 

istniejącego, potencjalnych możliwości i występujących uwarunkowań na terenie 

gminy Gnojno; 

- pozostawia się istniejącą strukturę funkcjonalno – przestrzenną z podziałem na 

26 sołectw, z ośrodkiem gminnym w Gnojnie; 

- miejscowość Gnojno pozostaje głównym ośrodkiem administracyjnym, 

usługowym i mieszkaniowym o znaczeniu lokalnym; zakłada się, że miejscowość 

Raczyce osiągnie rangę ośrodka osadniczego pomocniczego – satelitarnego w 

stosunku do miejscowości Gnojno; 

- na terenie całej gminy dopuszcza się rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, 

rolnictwa ekologicznego z drobnym przetwórstwem rolno – spożywczym, 

szczególnie w południowej części gminy; 

- istniejące obszary zabudowane, charakteryzujące się już częściowo 

ukształtowaną strukturą przestrzenną, generalnie wymagają ingerencji 

planistycznej w postaci opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; 

- utrzymuje się rezerwy terenów budowlanych w obowiązujących planach z 

potrzebą ich korekty wynikającą z obowiązujących przepisów; 

- wyznacza się nowe tereny zabudowy uwzględniając zasadę koncentracji 

zabudowy oraz uwzględniając kierunki ochrony środowiska przyrodniczego. 

 

Wyznacza się obszary przeznaczone pod zabudowę: 

 

Centrum handlowo – usługowe: 

jednym z głównych kierunków przekształceń struktury funkcjonalno – przestrzennej 

miejscowości Gnojno jest wykształcenie sprawnie działającego centrum 

administracyjno – handlowo – usługowego, w związku z tym najpilniejszą sprawą 

staje się budowa obwodnicy tej miejscowości;  
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Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi: 

Tereny te koncentrują się w Gnojnie, Raczycach, Zawadzie, Balicach i 

Maciejowicach; wprowadzanie nowych obiektów i zespołów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej będzie miało miejsce na terenach wyznaczonych w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary zabudowy jednorodzinnej, oznaczone na rysunku studium pełnią funkcje 

mieszkaniowe z udziałem towarzyszącej funkcji usługowej i obsługi turystyki. Polityka 

przestrzenna na tych obszarach polega na: porządkowaniu, modernizowaniu i 

uzupełnianiu istniejącego zagospodarowania, na kształtowaniu nowych, 

zorganizowanych zespołów zabudowy, zorganizowanych zespołów zabudowy a 

także uzupełnianiu ich wyposażenia w niezbędne urządzenia towarzyszące 

(komunikacja, infrastruktura techniczna, zieleń). na kształtowaniu nowych, 

zorganizowanych zespołów zabudowy. 

Określa się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego w/w obszarów: 

a) Utrzymanie i rozwijanie funkcji mieszkaniowej i usługowej, 

b) Ochrona historycznej struktury przestrzennej wsi wraz z istniejącymi obiektami 

stanowiącymi dobra kultury, a także zespołami zieleni,  

c) Utrzymanie istniejącej zabudowy z korygowaniem – przy remontach 

modernizacyjnych – formy architektonicznej obiektów trwałych, dysharmonijnych 

w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki z zachowaniem zasad 

określonych poniżej w punkcie e), 

d) Eliminowanie w obiektach istniejących funkcji kolidujących z funkcjami obszaru, 

zwłaszcza uciążliwych dla otoczenia i adaptowanie tych obiektów na cele z nimi 

niesprzeczne, 

e) Wprowadzenie na wolnych terenach nowej zabudowy z zachowaniem 

następujących zasad i standardów: 

-  przeznaczenia terenu do zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usługowej 

nie powodującej uciążliwości dla otoczenia – przy preferencjach sytuowania 

możliwie w centrum układu,  

- stosowania intensywności zabudowy (rozumianej jako powierzchni całkowitej 

budynków do powierzchni obszaru zainwestowania) nie przekraczającej 

wielkości 0,35 – jako maksymalnej, przy wielkości nowych działek zabudowy 

mieszkaniowej min. 600m2, tereny biologicznie czynne min. 30% powierzchni 

działki,  
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- stosowania niewielkich gabarytów zabudowy i preferowania zasady kształtowania 

brył budynków w układzie horyzontalnym przy preferowanym prostokątnym 

rzucie budynku, nie przekraczania wysokości 2 kondygnacji nadziemnych, 

- preferowania form architektury tradycyjnej i tradycyjnych materiałów 

wykończeniowych (tynki w jasnych barwach, wykładziny drewniane, ceramiczne 

itp.), w tym m.in. tradycyjnego sposobu wykańczania ścian szczytowych domów 

murowanych poprzez zastosowanie ceglanych obmurowań wokół otworów 

strychowych i ślepych okien, 

- stosowania dachów dwu lub wielospadowych  o kącie nachylenia 300-500 z 

okapami wzdłuż elewacji wypuszczonymi poza ściany szczytowe, lukarny 

wyprowadzane z połaci dachowych w odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi 

tych połaci, krycie dachów w barwach ciemnych. Zakazuje się dachy płaskie, 

asymetryczne, pulpitowe i kopertowe, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się dachy jednospadowe, 

- dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym wysokość podpiwniczenia 

nie może przekraczać 1,3m ponad średni poziom terenu. 

f) Wprowadzenie i utrzymywanie zieleni publicznej, zwłaszcza w otoczeniu 

urządzeń usługowych, 

g) Utrzymywanie i wprowadzenie zieleni w otoczeniu zabudowy, z udziałem 

zadrzewień i zakrzewień oraz wprowadzenie zieleni osłonowej przy obiektach 

dyschrmonijnych w stosunku do otoczenia, 

h) Zapewnienie dostępności komunikacyjnej, w tym:  

- modernizacja oraz budowa dróg i ulic na parametrach zgodnych z warunkami 

wynikającymi z przepisów o drogach dla poszczególnych klas dróg z 

zachowaniem właściwych linii zabudowy (w tym poszerzenia jezdni, wyznaczenie 

pasów dla rowerzystów, urządzenie chodników z przystosowaniem do potrzeb 

niepełnosprawnych w obrębie terenów zabudowanych, urządzenie zieleni), 

- urządzenie ciągów pieszych i rowerowych na wyznaczonych trasach.  

i) Zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

j) W szczegółowych opracowaniach planistycznych należy zapewnić ochronę 

cieków, jako terenów otwartych i niezabudowanych. 
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Tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 

jednorodzinnej z udziałem funkcji usługowej, nieuciążliwej działalności 

gospodarczej i obsługi turystyki (w tym tereny zabudowy przysiółkowej): 

 

Polityka przestrzenna na obszarach zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z 

dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej wskazanych na rysunku Studium polega 

na: 

a) Porządkowaniu, modernizowaniu i uzupełnianiu zagospodarowania, a także 

uzupełnianiu ich wyposażenia w niezbędne urządzenia towarzyszące 

(komunikacja, infrastruktura techniczna, zieleń), 

b) Kształtowaniu nowych, zorganizowanych zespołów zabudowy wyposażonych w 

niezbędne urządzenia towarzyszące (komunikacja, infrastruktura techniczna, 

zieleń). 

 

Określa się następujące kierunki zagospodarowania dla powyższych terenów: 

a) Utrzymanie i rozwijanie funkcji mieszkaniowej, zagrodowej  i usługowej, 

b) Ochrona historycznej struktury przestrzennej wsi wraz z istniejącymi obiektami 

stanowiącymi dobra kultury, a także zespołami zieleni,  

c) Utrzymanie istniejącej zabudowy z korygowaniem – przy remontach 

modernizacyjnych – formy architektonicznej obiektów trwałych, dysharmonijnych 

w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki z zachowaniem zasad 

określonych poniżej w punkcie e), 

d) Eliminowanie w obiektach istniejących funkcji kolidujących z funkcjami obszaru, 

zwłaszcza uciążliwych dla otoczenia i adaptowanie tych obiektów na cele z nimi 

niesprzeczne, 

e) Wprowadzenie na wolnych terenach nowej zabudowy, z zachowaniem 

następujących zasad i standardów: 

-  przeznaczenia terenu do zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usługowej z 

działalnością gospodarczą nie powodującej uciążliwości dla otoczenia – przy 

preferencjach sytuowania możliwie w centrum układu,  

- stosowania intensywności zabudowy (rozumianej jako powierzchni całkowitej 

budynków do powierzchni obszaru zainwestowania) nie przekraczającej 

wielkości 0,35 – jako maksymalnej, przy wielkości nowych działek zabudowy 
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mieszkaniowej zagrodowej min. 1000m2, tereny biologicznie czynne min. 30% 

powierzchni działki,  

- stosowania niewielkich gabarytów zabudowy i preferowania zasady kształtowania 

brył budynków w układzie horyzontalnym przy preferowanym prostokątnym 

rzucie budynku, nie przekraczania wysokości 2 kondygnacji nadziemnych w 

budynkach mieszkalnych  w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się 3 kondygnacje nadziemne, 

- preferowania form architektury tradycyjnej i tradycyjnych materiałów 

wykończeniowych (tynki w jasnych barwach, wykładziny drewniane, ceramiczne 

itp.), w tym m.in. tradycyjnego sposobu wykańczania ścian szczytowych domów 

murowanych poprzez zastosowanie ceglanych obmurowań wokół otworów 

strychowych i ślepych okien, 

- stosowania dachów dwu lub wielospadowych  o kącie nachylenia 300-500 z 

okapami wzdłuż elewacji wypuszczonymi poza ściany szczytowe, lukarny 

wyprowadzane z połaci dachowych w odległości co najmniej 1,5 m od krawędzi 

tych połaci, krycie dachów w barwach ciemnych. Zakazuje się dachy płaskie, 

asymetryczne, pulpitowe i kopertowe, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się dachy jednospadowe, 

- w kształtowaniu form budynków użyteczności publicznej – szczególnie staranne 

rozwiązania architektoniczne, z zaleceniem stosowania form wystroju, detalu i 

kolorystyki.     

f) Wprowadzenie i utrzymywanie zieleni publicznej, zwłaszcza w otoczeniu 

urządzeń usługowych, 

g) Utrzymywanie i wprowadzenie zieleni w otoczeniu zabudowy, z udziałem 

zadrzewień i zakrzewień oraz wprowadzenie zieleni osłonowej przy obiektach 

dyscharmonijnych w stosunku do otoczenia, 

h) Zapewnienie dostępności komunikacyjnej, w tym:  

- modernizacja oraz budowa dróg i ulic na parametrach zgodnych z warunkami 

wynikającymi z przepisów o drogach dla poszczególnych klas dróg z 

zachowaniem właściwych linii zabudowy (w rym poszerzenia jezdni, 

wyznaczenie pasów dla rowerzystów, urządzenie chodników z 

przystosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych w obrębie terenów 

zabudowanych, urządzenie zieleni), 

- urządzenie ciągów pieszych i rowerowych na wyznaczonych trasach.  
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i) Zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, z 

systemów gminnych ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i 

oczyszczania ścieków, 

j) W szczegółowych opracowaniach planistycznych należy zapewnić ochronę 

cieków, jako terenów otwartych i niezabudowanych. 

 

Tereny zabudowy letniskowej: 

1. Walory środowiska przyrodniczego takie jak: istniejące i planowane zbiorniki 

wodne, kompleksy leśne, urozmaicona rzeźba terenu stwarzają potencjalne 

warunki do rozwoju turystyki; wyznaczenie terenów o wyżej wymienionej funkcji 

umożliwi wykreowanie podaży produktu turystycznego. 

2. Na obszarze gminy wskazuje się tereny o głównej funkcji zabudowy letniskowej z 

dopuszczeniem usług turystyki, rekreacji, wypoczynku i sportu z dopuszczeniem. 

3. Polityka przestrzenna na wskazanych terenach polega na rozwijaniu bazy obsługi 

rekreacji i turystyki. 

4.  Określa się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

a) ochrona wartości przyrodniczych terenu, w tym w szczególności otaczających 

terenów leśnych oraz terenów nadbrzeżnych istniejących i projektowanych 

zbiorników wodnych, 

b) przystosowanie terenów na potrzeby rekreacji z zespołem urządzeń rekreacji i 

wypoczynku przywodnego, z urządzeniem ścieżek, miejsc wypoczynku, 

plażowania, gier i zabaw, pól namiotowych, 

c) wyposażenie zespołu w niezbędne urządzenia obsługi (mała gastronomia, 

przebieralnie i szatnie, sanitariaty, wypożyczalnia i przechowalnia sprzętu, 

pomieszczenia gospodarcze), przy zastosowaniu wyłącznie małych gabarytów 

zabudowy, kształtowaniu brył obiektów w układzie horyzontalnym i preferowaniu 

tradycyjnych form architektury regionalnej, 

d) wyposażenie zespołów w zieleń towarzyszącą, 

e) wyposażenie w niezbędne urządzenia z zakresu komunikacji, w tym parkingi i 

miejsca postojowe oraz infrastruktury technicznej ze szczególnym 

uwzględnieniem odprowadzenia i oczyszczania ścieków, 

f) wykluczenie sytuowania obiektów uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, 
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g) intensywność zabudowy w przypadku koncentracji zabudowy domami 

letniskowymi nie większa niż. 0,3 przy minimalnej wielkości nowowydzielanych 

działek 500m2 i powierzchni biologicznie czynnej min. 40%.    

h) Zapewnienie dostępności komunikacyjnej, w tym:  

- modernizacja oraz budowa dróg i ulic na parametrach zgodnych z warunkami 

wynikającymi z przepisów o drogach dla poszczególnych klas dróg z 

zachowaniem właściwych linii zabudowy (w rym poszerzenia jezdni, 

wyznaczenie pasów dla rowerzystów, urządzenie chodników z 

przystosowaniem do potrzeb niepełnosprawnych w obrębie terenów 

zabudowanych, urządzenie zieleni), 

- urządzenie ciągów pieszych i rowerowych na wyznaczonych trasach.  

i) Zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, z 

systemów gminnych ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i 

oczyszczania ścieków, 

j) W szczegółowych opracowaniach planistycznych należy zapewnić ochronę 

cieków, jako terenów otwartych i niezabudowanych. 

 

Tereny usług (publicznych i komercyjnych): 

Wskazania terenów pod usługi publiczne wynikają z zapotrzebowań 

zasygnalizowanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw i władz gminy; 

Zaleca się utrzymywać rezerwy terenu w ramach własności gminy lub tworzyć 

zasoby gruntów pod realizację obiektów publicznych. 

Udostępnienie tych terenów pozwoli na aktywizację turystyczną gminy w oparciu o 

wyjątkowe walory przyrodnicze. 

Polityka przestrzenna prowadzona na tych obszarach polega na: 

a) utrzymaniu, modernizacji i rozwijaniu usług, pod warunkiem nie powodowania 

uciążliwości w stosunku do otoczenia, 

b) wyposażaniu tych obszarów w niezbędne urządzenia towarzyszące (komunikacja, 

infrastruktura techniczna, zieleń osłonowa).  

Określa się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

a) modernizacja i rozbudowa urządzeń zgodnych z funkcją obszaru, 

b) wprowadzanie, na wolnych terenach nowej zabudowy usługowej, pod 

warunkiem stosowania technologii nie powodującej uciążliwości w stosunku 

do otoczenia, 
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c) kształtowanie brył budynków w układzie horyzontalnym, 

d) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 przy minimalnej wielkości nowych 

działek wydzielanych pod rozwój danej funkcji 1000m2 dla usług publicznych i 

600m2 dla usług komercyjnych. 

e) minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych 20%, 

f) stosowania w obiektach budowlanych dachów dwuspadowych lub 

wielospadowych o kacie nachylenia połaci dachowych 200 do 500, zakazuje 

się dachów płaskich, jednospadowych, pulpitowym, asymetryczny, 

g) utrzymanie i wprowadzenie zieleni w otoczeniu zabudowy, utworzenie pasów 

zieleni osłonowej z udziałem zadrzewień i zakrzewień, zwłaszcza wzdłuż 

granic poszczególnych obszarów, sąsiadujących z zespołami zabudowy 

mieszkaniowej, 

h) zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów i urządzeń technicznych; w tym 

podjazdy, parkingi, garaże w obrębie działek poszczególnych użytkowników, 

i) uzupełniania braków w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

działek i obiektów istniejących, ze szczególnym uwzględnieniem 

odprowadzania i oczyszczania ścieków; wyprzedzające wyposażenie w 

infrastrukturę techniczną, w tym urządzenia odprowadzania i oczyszczania 

ścieków nowych działek przeznaczanych pod działalność usługową. 

 

Tereny aktywności gospodarczej: 

Wskazane tereny o wyżej wymienionej funkcji są rezerwą dla rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości (przemysł, składy, zakłady rzemieślnicze i inne). Wzmocnienie 

przedsiębiorczości gospodarczej gminy jest jednym z celów rozwoju gminy Gnojno. 

Polityka przestrzenna prowadzona na tych obszarach polega na: 

a) utrzymaniu, modernizacji i rozwijaniu działalności, pod warunkiem nie 

powodowania uciążliwości w stosunku do otoczenia, 

b) wyposażaniu tych obszarów w niezbędne urządzenia towarzyszące 

(komunikacja, infrastruktura techniczna, zieleń osłonowa i izolacyjna) jako 

podstawowego warunku utrzymania i rozwijania działalności gospodarczej.  

 

Określa się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

a) modernizacja i rozbudowa urządzeń zgodnych z funkcją obszaru, 
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b) wprowadzanie, na wolnych terenach nowej zabudowy i urządzeń działalności 

gospodarczej oraz technicznej obsługi gminy, pod warunkiem stosowania 

technologii nie powodującej uciążliwości w stosunku do otoczenia, 

c) kształtowanie brył budynków w układzie horyzontalnym, 

d) intensywność zabudowy – nie więcej niż 0,6 przy minimalnej wielkości nowych 

działek wydzielanych pod rozwój danej funkcji 2000m2 , 

e) minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych 20%, 

f) stosowania w obiektach budowlanych dachów dwuspadowych lub 

wielospadowych o kacie nachylenia połaci dachowych 200 do 500, zakazuje się 

dachów płaskich, jednospadowych, pulpitowym, asymetryczny, 

g) utrzymanie i wprowadzenie zieleni w otoczeniu zabudowy, utworzenie pasów 

zieleni izolacyjnej z udziałem zadrzewień i zakrzewień, zwłaszcza wzdłuż granic 

poszczególnych obszarów, sąsiadujących z zespołami zabudowy mieszkaniowej, 

h) zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów i urządzeń technicznych; w tym 

podjazdy, parkingi, garaże w obrębie działek poszczególnych użytkowników, 

i) uzupełniania braków w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną działek i 

obiektów istniejących, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i 

oczyszczania ścieków; wyprzedzające wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

w tym urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków nowych działek 

przeznaczanych pod działalność gospodarczą. 

  

Obszary wyłączone z zabudowy: 

1) zakazuje się wprowadzania zabudowy na terenach będących w zasięgu 

obszarów zalewowych w obrębie doliny rzecznych; 

2) zakazuje się wprowadzania zabudowy na obszarach dolin rzecznych 

będących terenami użytków zielonych i tworzących jednocześnie system ciągów i 

korytarzy ekologicznych wspomagających podstawowy system ekologiczny gminy; 

3) zakazuje się wprowadzania zabudowy w strefach od linii 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia 220 i 400 kV; 

4) dopuszcza się na terenach będących w zasięgu obszarów zalewowych w 

obrębie doliny rzecznych oraz na obszarach dolin rzecznych, jedynie remont 

obiektów budowlanych mieszczących się w obrębie istniejących siedlisk oraz budowę 

nowych zbiorników wodnych podnoszących atrakcyjność gminy; 
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5) zakazuje się wprowadzania zabudowy na terenie zieleni związanej z 

rekreacją, wypoczynkiem i sportem; na tym terenie dopuszcza się jedynie lokalizację 

obiektów niekubaturowych oraz obiektów małej architektury związanych z funkcją 

podstawową; 

6) dopuszcza się lokalizowanie obiektów sportowych typu boisko sportowe, poza 

wyznaczonymi pod tę funkcję terenami. 

 

4. Kierunki ochrony środowiska przyrodniczego 

W odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego należy 

wymienić następujące kierunki działań zgodnych z ideą ekorozwoju: 

 

1) Ochrona ustanowionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody następujących 

obszarów : 

a) Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, ustanowione 

Rozporządzeniem Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r., 

b) Istniejące pomponiki przyrody. 

 

Szczegółowy opis powyższych form ochrony przyrody znajduje się w pkt. 2.2. – 

Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 

przyrodniczego. 

 

2) Działania na rzecz realizacji celów ekologicznych poprzez ochronę 

najcenniejszych zasobów przyrodniczych takich jak: 

3) Ochrona gruntów leśnych i rolnych (szczególnie II i III klasy bonitacyjnej w 

obrębie gminy) przed zmianą przeznaczenia na inne cele niż rolnicze, a 

szczególnie pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu użytków zielonych 

oraz nie przekształcanie ich na grunty orne; 

4) Utrzymanie bogatej struktury krajobrazu ze znacznym udziałem ekosystemów 

łąkowych i pastwiskowych, lasów i zadrzewień śródpolnych odznaczających się 

dużą różnorodnością biologiczną oraz elementów kulturowych: stanowisk 

archeologicznych, zabytków kultury, historycznie ukształtowanej zabudowy i 

tradycyjnych metod gospodarowania; 
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5) pielęgnacja i uzupełnianie istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

małych kompleksów leśnych, samorzutnie powstających kęp zadrzewień oraz 

ochrona śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych, bagien i torfowisk; 

6) realizacja programu kompleksowej gospodarki wodnej (budowa kanalizacji i 

oczyszczalni ścieków ); 

7) Likwidacja niezorganizowanych zrzutów ścieków i nielegalnych wysypisk śmieci; 

8) Ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony 

roślin, szczególnie na obszarach o szczególnych wymogach ochrony wód; 

9) Poprawa stosunków wodnych poprzez podniesienie retencji obszaru - budowa 

zbiornika wodnego „Zagrody”; 

10) Ochrona terenów dolinnych narażonych na zalanie wodami 100 – letnimi i 

podtapianie będące ekosystemami wodno-łąkowymi; 

11) Pozostawienie nieuregulowanych odcinków rzek, szczególnie tych, których 

funkcje przyrodnicze nie uległy dotychczas dewastacji; 

12) Zakaz wprowadzania nowej zabudowy na terenach będących w zasięgu 

obszarów zalewowych oraz na terenach dolin rzecznych; 

13) Eksploatacja złóż kopalin powinna odbywać się w sposób gospodarczo 

uzasadniony oraz przy zachowaniu środków ograniczających szkody w 

środowisku; 

14) Systematyczna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z planem 

zagospodarowania złoża oraz rekultywacja „dziko” eksploatowanych wyrobisk 

poprzez ich zalesianie; 

15) Eksploatacja złóż pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń przy braku 

ich konfliktowości z elementami środowiska przyrodniczego; 

16) Zwiększenie lesistości obszaru gminy poprzez zalesianie gruntów 

nieekonomicznych z rolniczego punktu widzenia zgodnie z mapą nr 1 – Lokalna 

polityka przestrzenna; 

17) Udrażnianie korytarzy ekologicznych poprzez likwidację barier ekologicznych lub 

minimalizację ich ograniczającego działania. 
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3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej. 

W odniesieniu do wszystkich komponentów środowiska kulturowego uwzględniając 

wymagania ochrony środowiska kulturowego podyktowane ustawą o ochronie dóbr 

kultury ustala się: 

 

1) Ochronę obiektów i zespołów zabytkowych wymienionych w rozdziale II pkt. 

2.3.1. oraz stref archeologicznych ochrony biernej; 

2) Uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków stosownie do 

obowiązujących przepisów, wszelką działalność w obiektach o których mowa w 

rozdziale II pkt. 2.3.1. oraz strefach archeologicznych ochrony biernej i ich 

ochronnym otoczeniu; 

3) Nadzór archeologiczny lub wyprzedzające badania ratownicze na terenach 

stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków wymienionych w  

rozdziale II pkt. 2.3.1. oraz w strefach archeologicznej ochrony biernej na koszt 

inwestora, zależnie od zakresu inwestycji i stopnia naruszenia zabytkowych 

struktur; 

4) Stałą potrzebę rozpoznawania dziedzictwa kulturowego w zakresie m.in.: 

wartościowych elementów architektonicznych związanych z tradycyjnym 

rzemiosłem i wierzeniami, (kapliczki, krzyże, figurki), miejsc historycznych bitew, a 

także związanych z pobytem i działalnością zasłużonych osób, zachowania 

tradycyjnej zabudowy wiejskiej; 

5) Poprawę ładu przestrzennego m.in. poprzez harmonijne powiązanie architektury i 

krajobrazu, uwzględniając specyfikę regionu i cechy tradycyjnego budownictwa; 

6) Ochronę lokalnej odrębności i specyfiki kultury ludowej; 

7) Racjonalne zagospodarowanie i udostępnianie zabytków w celu m.in. 

wzbogacenia infrastruktury turystycznej, dla podniesienia atrakcyjności 

turystycznej gminy, po uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. 

8) Rewitalizacja doliny rzeki Radnej z odtworzeniem systemu wodnego z młynami. 
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4. Kierunki rozwoju rolnictwa i leśnictwa 

 

Dalszy rozwój rolnictwa gminy Gnojno powinien być ukierunkowany na: 

1) Modernizację przestrzeni rolniczej polegającej na współzależnym kojarzeniu 

rolnictwa, gospodarki leśnej, turystycznej i wodnej z ochroną środowiska i dóbr 

kultury; 

2) Ochronę gleb o najwyższej przydatności dla rolnictwa przed zagospodarowaniem 

na cele nierolne ( gleby te generalnie powinny być wyłączone z zabudowy, zaś w 

przypadku konieczności przeznaczenia ich na cele budowlane winien być 

stosowany wymóg rozwiązań terenooszczędnych); 

3) Ochronę obszarów zmeliorowanych przed nieuzasadnionym zagospodarowaniem 

zmieniającym funkcje tych terenów; 

4) Stymulowaniem koncentracji ziemi oraz scalania i wymiany gruntów w aspekcie 

potrzeb gospodarstw rozwojowych (pożądane minimum obszarowe – 10 ha UR); 

5) Wielofunkcyjny rozwój wsi zróżnicowany rodzajem i zakresem produkcji rolniczej 

roślinnej i zwierzęcej z dodatkowymi funkcjami okołorolniczymi takimi jak:  

agroturystyka; 

6) Rozwój komplementarnych funkcji rolnictwa takich jak: grupy producenckie, usługi 

w zakresie środków produkcji rolniczej, obsługi produkcji i zbytu produktów 

rolnych, drobnego przetwórstwa rolno-spożywczego, przechowalnictwa i 

transportu; 

7) Preferencje dla metod produkcji rolniczej przyjaznych środowisku – produkcji 

ekologicznej i integrowanej, katalogu dobrych praktyk rolniczych oraz gospodarki 

rolno – środowiskowej w pierwszym rzędzie na obszarach objętych prawną 

ochroną przyrody; 

8) Wzbogacenie terenów rolnych w zadrzewienia ochronne jak w zieleń osłonową 

wokół obiektów uciążliwych, zadrzewienia wiatrochłonne w sąsiedztwie  

większych rozłogów pól oraz zadrzewienia wzdłuż cieków wodnych, które 

zapobiegałyby przedostawaniu się do wód związków chemicznych stosowanych 

w rolnictwie; 

9) Zapewnienie warunków przestrzennych do zagospodarowania gruntów 

odłogujących i trudno zbywalnych Agencję Rynku Rolnego; 
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10) Ustanowienie preferencji lokalizacyjnych dla gospodarstw towarowych i grup 

producenckich (zwłaszcza wspieranych środkami pomocowymi UE). 

umożliwiających stosowane powiększenie areału i skali produkcji; 

11) Zapewnienie warunków do lokalizacji usług rynkowych w otoczeniu rolnictwa oraz 

drobnego przetwórstwa rolno – spożywczego; 

12) W obrębie terenów zmeliorowanych wprowadza się obowiązek uzgadniania 

projektów budowlanych ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Kielcach, Rejonowym Oddziałem w Busku Zdrój.   

 

Przyjęte w Studium główne kierunki rozwoju leśnictwa to: 

1) Zwiększenie powierzchni leśnej poprzez sukcesywne zalesianie gruntów mało 

przydatnych dla rolnictwa. Zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo winno się 

odbywać zgodnie z Krajowym programem lesistości. W studium wyznacza się 

tereny przeznaczone do zalesienia zgodnie z Zał. Nr 1. Program zwiększenia 

lesistości przewiduje się w następujących miejscowościach: Pożogi – ok. 55 ha 

przewidzianych do zalesienia, Poręba – ok. 32 ha, Gożakiew – ok. 150 ha, 

Płośnia – ok. 80 ha, Wola Bokrzycka – ok. 230 ha, Wola Zofiowska – ok. 20 ha , 

Zofiówka – ok. 20 ha, Gnojno – ok. 50 ha, Glinka – ok. 5 ha, Raczyce – ok. 160 

ha , Jarząbki – ok. 12 ha, Grabki Małe – ok. 25 ha, Ruda – ok. 240 ha, Wólka 

Bosowska – ok. 115 ha, Maciejowice ok. 95 ha, Janowice Raczyckie – ok. 90 ha, 

Janowice Poduszowskie – ok. 50ha, Balice – ok. 35 ha, Falki – ok. 55 ha, Zawada 

– ok. 10 ha ; 

2) Ochrona lasów o ustanowionym statucie lasów ochronnych; 

3) Dostosowanie struktury gatunkowej drzewostanów do warunków siedliskowych; 

4) Poprawa jakości zasobów leśnych m.in. w wyniku: zwiększenia zdrowotności i 

odporności drzewostanów na czynniki szkodliwe, upowszechnienia biologicznych 

i ekologicznych metod ochrony oraz ograniczenia chemizacji; 

5) Ukierunkowania rekreacji i turystyki leśnej w sposób godzący funkcje społeczne 

lasów z ochronnymi i produkcyjnymi (racjonalne wyposażenie lasów i terenów 

przyleśnych w małą infrastrukturę turystyczną); 

6) Odbudowa retencji wodnej w lasach i w strefie rolno – leśnej;  

7) Prowadzenie gospodarki leśnej na zasadach ekologicznych w oparciu o Plany 

urządzenia lasów. 
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5. Kierunki rozwoju komunikacji 

Prawidłowy rozwój komunikacji na terenie gminy Gnojno warunkowany jest: 

 

1) Modernizacją do pełnych parametrów drogi głównej (G) drogi wojewódzkiej i 

budowa obejścia wsi Gnojno oraz dróg lokalnych, zaleca się obsługę nowych 

terenów budowlanych i usługowych zewnętrznymi drogami lokalnymi; 

2) Modernizacja do pełnych parametrów dróg powiatowych i gminnych zgodnych z 

przepisami o drogach; 

3) Ustala się linie zabudowy od poszczególnych kategorii dróg zgodnych z 

przepisami o drogach; 

4) Przebudową skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu; 

5)  Budową, przebudową i modernizacją istniejącego układu sieci dróg gminnych  

utrzymując  podstawową zasadę konstrukcji przestrzennej sieci drogowej i nie 

obniżając ich parametrów projektowych; 

6) Zapewnieniem właściwej (na wysokim poziomie - stan nawierzchni, atrakcyjny 

dojazd) dostępności komunikacyjnej proponowanych terenów o głównej funkcji 

usług turystyki, rekreacji, wypoczynku i sportu. Wyposażyć je w infrastrukturę 

komunikacyjną – parkingi, stacje obsługi; 

7) Wykorzystaniem możliwości przewozowych kolei szerokotorowej i normalno 

torowej; 

8) Realizacją systemu ścieżek rowerowych.  

 

 

6.  Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące kierunki działania: 

 

- rozbudowa wodociągu grupowego ; 

- po wybudowaniu elementów systemu wodociągowego j.w. cała gmina zostanie 

zwodociągowana; stopień zwodociągowania wszystkich gospodarstw domowych 

wyniesie około 90 %.  
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2) W zakresie odprowadzenia ścieków i wód opadowych ustala się następujące 

kierunki działania: 

- konieczność rozwiązania gospodarki ściekowej z uwagi na występowanie na 

obszarze gminy zasobów wód podziemnych: 

- opracowanie ujmuje całościowo ustalenia przestrzenne, techniczne rozwiązania 

systemu kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, a także określenie 

nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji; 

- określone nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji sieci sanitarnej i 

oczyszczalni ścieków będą stanowić podstawę dla wyboru rozwiązań 

optymalnych; 

- ustalenia te umożliwią podejmowanie decyzji dotyczących realizacji inwestycji tj. 

etapowania, przygotowania dokumentacji oraz wykonania kolejnych obiektów i 

zadań; 

- proponuje się skanalizowanie gminy w 100 %; 

- system  kanalizacji ściekowej stanowić będą kanały grawitacyjne, rurociągi tłoczne 

oraz niezbędne pompownie ( tranzytowe, lokalne i przyzagrodowe); 

- zakres rzeczowy obejmujący budowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci  

kanalizacyjnej jest zależne wprost od środków finansowych, które Urząd Gminy 

będzie mógł przeznaczyć na te inwestycje. 

-  w zakresie odprowadzania wód opadowych przewiduje się stały nadzór i bieżącą 

konserwację rowów w celu zapewnienia całkowitej przepustowości; 

- mała przepustowość rowów, wynikła ze złego stanu technicznego, powoduje 

zakłócenia w spływie wód w okresach większych opadów deszczu; 

- przewiduje się odprowadzenie ścieków opadowych ciekami wodnymi i systemem 

rowów otwartych znajdujących się w obrębie dolin bocznych do rzeki Wschodniej; 

- przed odprowadzeniem wód opadowych, do systemu rowów otwartych lub 

bezpośrednio do ziemi, z terenów proponowanych do wykorzystania na cele 

działalności gospodarczej i przemysłu wymagane jest wstępne podczyszczenie   

ścieków opadowych do wartości stężeń dopuszczalnych. 

 

3) W zakresie gospodarki odpadami ustala się następujące kierunki działania: 

- gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z gminnym Programem 

gospodarki odpadami w powiązaniu z planem powiatowym, istniejące wysypisko 
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w Raczycach zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami przewidziane 

jest do likwidacji; 

- wprowadzić segregację odpadów i odzyskania surowców wtórnych, co wpłynie na 

zmniejszenie masy odpadowej kierowanej na wysypisko i zwiększenie żywotności 

wysypiska;  

- wprowadzić gromadzenie odpadów na terenach wszystkich posesji w 

pojemnikach np. 110 litrowych bądź w workach foliowych; 

- likwidacja i zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci; 

- postuluje się opracowanie gminnego programu segregacji odpadów, który 

powinien zawierać: 

 

a) określenie jakie grupy odpadów mają być poddane  recyclingowi, 

b) określenie grup odbiorców odpadów, 

c) określenie strategii i logistyki zbierania i segregowania odpadów, częstotliwość 

wypróżniania, stosowania odpowiedniego sprzętu, trasy transportu odpadów 

do miejsca ich pośredniego i ostatecznego gromadzenia, 

d) określenie  ilości, jakości i rozmiarów pojemników, 

e) uwzględnienie możliwości mieszkańców w zakresie ponoszenia kosztów 

związanych z tworzeniem warunków do rozwiązywania problemów gospodarki 

odpadami, 

f) formy kształtowania świadomości i edukacji ekologicznej mieszkańców gminy, 

a także ożywienia i integracji aktywności obywateli na rzecz ochrony 

środowiska.  

 

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się następujące kierunki działania: 

- konieczność rozwiązania zaopatrzenia gminy w gaz w  oparciu o opracowany 

Program gazyfikacji gminy: 

• źródłem zasilania systemu gazowniczego będzie programowana stacja redukcyno 

– pomiarowa  I0 redukcji zasilana z magistralnego gazociągu wysokoprężnego 6,3 

Mpa. średnicy 300 mm, którego podstawowym przeznaczeniem jest drugostronne 

zasilenie miasta Kielce (gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zborów – Kielce); 

• stacja redukcyjno-pomiarowa gazu  I0  redukcji zlokalizowana będzie w 

miejscowości Bugaj; 

• rzeczywista przepustowość  stacji  Q=5718 Nm3/h; 
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• przewiduje się zamontowanie stacji o przepustowości nominalnej Q=6000 Nm3/h; 

• program proponuje zasilenie w gaz sołectw gminy Gnojno systemem gazociągów 

średnioprężnych wyprowadzonych z w/w stacji redukcyjnej; przewiduje się, że z 

układu tego zgazyfikowane zostaną wszystkie miejscowości gminy; 

• całość obszaru objętego niniejszą koncepcją przewidziana jest do etapowej 

realizacji; 

• gaz wykorzystywany będzie w gospodarstwach domowych do przygotowania  

posiłków, ciepłej wody użytkowej oraz stworzy możliwość wykorzystania go , w 

systemie zaopatrzenia w ciepło, do celów grzewczych (na terenach wiejskich 

budowa scentralizowanych źródeł ciepła jest nie opłacalna), 

• podstawowym aspektem wprowadzenia gazu ziemnego jako środka opałowego w 

zamian za inne środki opałowe (paliwo stałe – węgiel) jest zdecydowanie 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz eliminacja odpadów 

poopałowych; 

• rozwój gazyfikacji kształtować będzie wielkość popytu na gaz; niezwykle istotnym 

czynnikiem będzie cena gazu szczególnie w relacji do ceny innych nośników 

energii, dla których gaz może być paliwem zastępczym. 

- przy planowaniu budynków użyteczność publicznej, mieszkalnych oraz 

gospodarczych od gazociągu wysokiego ciśnienie należy zachować odległość 

min. 15,0m, od projektowanych terenów przemysłowych – 15,0m.  

 

5) W zakresie elektroenergetyki ustala się następujące kierunki działania: 

- przez teren gminy, w kierunku wschód – zachód, przechodzi napowietrzna linia 

wysokiego napięcia 400 kV Połaniec – stacja systemowa Kielce stanowiąca 

element krajowego systemu energetycznego – do zachowania; z możliwością do 

modernizacji; 

- przez zachodnią część gminy  przechodzi napowietrzna linia 220 kV Niziny – 

Radkowice – do zachowania; z możliwością do modernizacji; 

- do odbiorców doprowadzana jest energia elektryczna  po transformacji w  stacjach 

15/0,4kV, napowietrznymi liniami energetycznymi niskiego napięcia - z możliwością 

do rozbudowy i modernizacji; 

- pokrycie zwiększonego zapotrzebowania mocy w przypadku realizacji obiektów 

komunalnych, przemysłowych oraz na pozostałych terenach planowanej zabudowy 
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może być realizowane poprzez rozbudowę istniejącego układu sieci 15 kV 

stosownie do wynikających potrzeb (odcinki sieci SN, stacje transformatorowe 

15/0.4 kV oraz linie NN); 

 

6) W zakresie telekomunikacji ustala się następujące kierunki działania: 

- rozbudowana sieć telefonii przewodowej  obejmująca cały teren gminy i istniejąca 

w niej rezerwa oraz stacje przekaźnikowa telefonii bezprzewodowej zaspokajają 

obecne i planowane potrzeby na terenie gminy w zakresie łączności przewodowej 

i bezprzewodowej; 

- dostępność do telefonu determinuje nie tylko podstawową sferę bytowania 

człowieka, ale także stwarza dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości a 

tym samym podnosi atrakcyjność gminy. 

 

7) W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się następujące kierunki działania: 

- obecnie nie występuje potrzeba stosowania scentralizowanych systemów 

ciepłowniczych; mogłaby ona wystąpić w przypadku realizacji budownictwa 

wielorodzinnego lub gminnego ośrodka usługowo – mieszkaniowego; 

- zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych proponuje się z indywidualnych 

źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym; 

 

- dla ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery i dążenia do utrzymania czystości 

powietrza należy propagować i dążyć do jak najszybszego rozwoju gazyfikacji 

gminy oraz maksymalnego wykorzystania gazu jako paliwa ekologicznego w 

systemach ciepłowniczych. 

 

7. Interpretacja zapisów ustaleń „STUDIUM” 

1. Ustalenia zawarte w Raporcie tekstowym i rysunkach „STUDIUM” wyrażają 

kierunki polityki przestrzennej gminy Gnojno. 

2. W stosunku do zapisu Raportu i rysunków „STUDIUM” zawierających jego 

ustalenia, przyjmuje się następującą interpretację: 

• granice wyznaczonych terenów pod różne formy zabudowy traktuje się jako 

orientacyjne, a więc jako zgeneralizowany obraz użytkowania terenów. 
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Ostateczne ustalenia powinny być dokonywane w trakcie przygotowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• przedstawione na rysunku przeznaczenie terenu oznacza funkcję 

dominującą, a nie wyłączną, i może być uzupełnione innymi funkcjami, 

które nie mogą być jednak przeciwstawne funkcji wiodącej i nie mogą 

prowadzić do pogorszenia warunków jej egzystencji; 

• w opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego należy uwzględnić zieleń publiczną stwarzającą warunki 

wypoczynku, estetyki, przejść pieszych oraz usług podstawowych; 

• przyjmuje się, że kierunki zagospodarowania wraz z politykami dotyczącymi 

środowiska przyrodniczego, komunikacji, infrastruktury technicznej, 

stanowić będą podstawę do ustalenia kolejnych wersji programów rozwoju 

infrastruktury technicznej gminy; 

• znaczna ilość terenów przeznaczonych na określone cele wynika z przyjętej 

w „STUDIUM” zasady, że władze samorządowe powinny dysponować 

szeregiem możliwości lokalizacyjnych dla realizacji programu rozwojowego 

gminy; 

• działalność gospodarcza (zarówno przemysłowa, jak i realizowana w innych 

formach) nie może swoją uciążliwością i szkodliwością wykraczać poza 

granice użytkowanego obszaru i ewentualnie wyznaczonych granic sfer 

przez właściwe służby. 

 

8. Tereny do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  

 

Wykaz terenów, dla których ustala się obowiązek sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

 

 

 

Oznaczenie 
na zał. Nr 1 

 

 

Lokalizacja  

 

Dominująca funkcja 

terenu 

Podstawa obowiązku sporządzenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

01U Gnojno Tereny koncentracji usług 
i dworu – obszar 

przestrzeni publicznej 

ART. 10 UST. 2 PKT 8 USTAWY 
Z DNIA 27.03. 2003R. O 

PLANOWANIU I 

ZAGOSPODAROWANIU 
PRZESTRZENNYM (DZ. U. NR 

80 POZ. 717 ZE ZMIANAMI) 
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Wykaz terenów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany  
zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

 

Lp. 

Oznacze

nie na 
zał. Nr 1 

 

Lokalizacja rejonu 

 

Dominująca funkcja terenu 

1. 
 

1MR 
Płośna Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

2. 
 

2MR 

Płośna – na południe od 

istniejącej zabudowy 
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

3 3MR Poręba Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

4 
4MR Gnojno – w kierunku do 

Płośnej 
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

5 5MR Gnojno - Kaleby Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

6 
    6M/U 

Gnojno 
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna, 

zagrodowa i usługi (publiczne i komercyjne) 

7 
7M/U 

Gnojno 
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna, 

zagrodowa i usługi 

8 8MR Gnojno – Na zagrodach Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

9 
9M 

Gnojno  
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna i 

zagrodowa 

10 
10M 

Gnojno - Krzywda 
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna i 

zagrodowa 

11 11MR Gnojno - Piaski Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

12 
12M 

Glinka 
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna i 

zagrodowa 

13 13MR Glinka  Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

14 14MR Płośnia  Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

15 15MR Gorzakiew Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

16 16MR Wola Bokrzycka Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

17 17MR Wola Bokrzycka Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

18 18MR Wola Bokrzycka Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

19 19MR Skadla Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

20 
20MR/U 

Skadla  
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa i 

usługi 

21 21MR Wola Zofiowska Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

22 22MR Wola Zofiowska  Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

23 23MR Zofiówka  Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

24 24MR Jarząbki Koleby Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

25 25MR Jarząbki Stara Wieś Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

26 26MR Jarząbki Wiktorów Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

27 27MR Jarząbki Niwa Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

28 28MR Grabki Małe Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

29 29MR Grabki Małe Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

30 
30M/U 

Raczyce 
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna, 

zagrodowa i usługi 

31 31MR Januszowice Raczyckie Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 
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32 
32M/U 

Januszowice Raczyckie 
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa i 

usługi 

33 
33MR Januszowice Raczyckie 

Potyrała 
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

34 
34M 

Maciejowice 
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna 

35 35MN Maciejowice  Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna 

36 36MR Rzeszutki Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

37 37MR Falki Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

38 38MR Janowice Poduszowskie Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

39 
39M 

Zawada 
Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa i 

jednorodzinna 

40 40MR Zawada Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

41 41MR Balice Kolonia Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

42 
42M/U 

Balice 
Mieszkaniowa – zabudowa jednorodzinna, 

zagrodowa i usługi 

43 43MR Bugaj Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

44 44MR Kostera  Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

45 45MR Wólka Bosowska Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

46 46MR Ruda Mieszkaniowa – zabudowa zagrodowa 

 

NALEŻY DĄŻYĆ DO POKRYCIA PLANAMI MIEJSCOWYMI CAŁEGO 

OBSZARU GMINY 

 

Obszary przewidywane do realizacji zadań i programów ponadlokalnych. 

Wśród zasadniczych elementów przyszłej struktury funkcjonalno – przestrzennej 

gminy Gnojno do zadań i programów ponadlokalnych należy zaliczyć: 

 

1. Budowę układu rozdzielczego gazu średniego ciśnienia relacji Busko – Pińczów, 

Jędrzejów – Włoszczowa; 

2. Modernizację do pełnych parametrów drogi głównej drogi wojewódzkiej, oraz 

pozostałych dróg zbiorczych (powiatowych) i lokalnych (gminnych); 

3. Przebudowę skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi w celu poprawy 

bezpieczeństwa ruchu; 

4. Uaktywnienie działalności linii szerokotorowej; 

5. Wzmocnienie komunikacji pasażerskiej zbiorowej na kierunku Gnojno – Chmielnik 

– Kielce, oraz Gnojno – Busko Zdrój. 
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IV. AKTY PRAWNE, BIBLIOGRAFIA 

 

1. Akty prawne 

 

a) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). 

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późniejszymi zmianami); 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 

r. Nr 80, poz.718 z późniejszymi zmianami); 

d) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami); 

e) Ustawa z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity 

Dz. U.  z 1989 r. Nr 58, poz. 349, z późniejszymi zmianami); 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 

880); 

g) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 

2001 r. Nr 100, poz. 1085 ); 

h) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 62, poz. 627  z późniejszymi zmianami); 

i) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 

1229 z późniejszymi zmianami); 

j) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 

1995 r. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami); 

k) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568); 

l) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 

56, poz. 679 z późniejszymi zmianami); 

m) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2000 r nr 23, poz. 295); 

n) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

628 z późniejszymi zmianami); 
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o) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami); 

p) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami); 

q) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 

r. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami); 

r) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (Dz. U Nr 54, poz. 

348, z późniejszymi zmianami). 

s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) 

t) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych  (Dz.U. Nr 2 poz. 155); 

u) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia 

wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 160 poz. 1071); 

g) Rozporządzeniem Min istra Środowiska z dn ia 6 czerwca 2002r.  w 

sprawie dopuszczalnych poziomów n iektórych substancj i w 

powietrzu, alarmowych poziomów n iektórych substancj i w 

powietrzu oraz marg inesów tolerancj i d la dopuszczalnych 

poziomów n iektórych substancj i (Dz. U. Nr 87 poz. 796);  

h) Rozporządzenie MOŚZNiL z dn ia 11 sierpn ia 1999r.  w sprawie 

warunków, jakie muszą być spełn ione przy wykorzystywaniu 

osadów ściekowych na cele n ieprzemysłowe (Dz. U. Nr 72, poz. 

813);  

i) Rozporządzenie MŚ z dn ia 29 l ipca 2004r.  w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 66, 

poz. 436);  

j) Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 05 października 1991r. w sprawie zasad 

ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody; 

k) Decyzja Nr 34/99 MOŚZNiL z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie uznania za 

ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa; 

l) Zarządzenie Nr 11 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 

lutego 1995r. w sprawie doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach 

ekologicznych; 
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m) Zarządzenie Nr 23 MOŚZNiL z dn ia 7 l ipca 1986r.  w sprawie 

roln iczego wykorzystan ia ścieków (Dz. U. Nr 23, poz. 170);  

 

2. Bibliografia 

n) Województwo Świętokrzyskie w 2003 r. – Wojewódzki Urząd Statystyczny 

Kielce 1999r; 

o) Plan zagospodarowania województwa świętkorzyskiego – Świętokrzyskie 

Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach ; 

p) Strategia Rozwoju Zrównoważonego Województwa Świętokrzyskiego Część: 

Ochrona Środowiska Przyrodniczego – wersja 1; Część: transport i 

infrastruktura techniczna – wersja 1 – Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego – październik 1999 r.; 

q) Geografia Polski – Mezoregiony fizycznogeograficzne – J. Kondracki – 

Warszawa 1994,  

r) Geomorfologia Polski – tom I – Polska południowa , góry i wyżyny – J. 

Kondracki – 1994 , 

s) Raport o stanie środowiska w województwie świętokrzyskim w 2002 r. – praca 

zbiorowa – PIOŚ – Kielce – 2003, 

t) Przyroda województwa świętokrzyskiego – praca zbiorowa – Kielce – 2000,, 

u) Wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych w województwie kieleckim 

– praca zbiorowa KTN – Kielce 1995, 

v) Program małej retencji  województwa kieleckiego – Kielce , 1996 

w) Warunki przyrodnicze produkcji rolnej w woj. kieleckim – IUNG – Puławy 1980, 

x) Małopolski program rozwoju wsi i rolnictwa , 

y) Spis rolny – Urząd Statystyczny – Kielce – 1996, 

z) Plan Urządzenia Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chmienik, 

aa) Projekty techniczne linii telefonicznych, 

bb) Projekty techniczne sieci wodociągowych 

cc) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - 

poradnik metodyczny - praca zbiorowa - IGPiK - Kraków, 1996; 

dd) Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - POLSKA - praca zbiorowa 

pod redakcją dr Anny Liro, Fundacja IVCN  Poland, Warszawa, 1995; 

ee) Ochrona Środowiska kulturowego - Edmund Małachowicz -PWN Warszawa, 

1988; 
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ff) Zabytki architektury i budownictwa w Polsce – woj. kieleckie – ODZ 

Warszawa, 1995; 

gg) Przyrodnicze obszary chronione - możliwości użytkowania - Danuta Ptaszycka 

- Jachowska, Maria Baranowska -Janota - IGPiK - Warszawa, 1996; 

hh) Wodociągi i kanalizacja w planowaniu przestrzennym - Alina Nowakowska - 

Błaszczyk, Paweł Błaszczyk - Warszawa, 1994 

ii) Roczniki Statystyczne; 

jj) Bariery modernizacji i rozwoju miast – praca zbiorowa – IGPiK Kraków – 

Kraków 1998, 

kk) Komunikacja miejska – C. Rozkwitalska i zespół IGPiK –Kraków 1994, 

ll) Oceny oddziaływania dróg na środowisko – GDDP – Warszawa 1997 tom I i II, 

mm) Parkingi i garaże – Władysław Korzeniowski – 1997, 

nn) Planowanie miejscowe w działalności samorządów miast i gmin – B. 

Zastawniak, M. Szopa, 

oo) Planowanie systemów transportu w miastach – W. Suchorzewski z zespołem 

– 1999, 

pp) Polityka komunikacyjna w miastach w nowych warunkach – w. Suchorzewski 

–  

1990 / 1997, 

qq) Zagospodarowanie przestrzenne małych miast – T. Kachniarz, 

rr) Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju gminy – M. Kołodziński, 

ss) Inwentaryzacja surowców mineralnych i możliwości ich wykorzystania na 

potrzeby lokalne w gminie Gnojno – H. Jurkiewicz, L. Lenartowicz, Kielce 

1979, 

tt) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gnojno, cz. I i II, T. Stępień, M. 

Chruścińska, Kielce 2004r. 

 

 


