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WPROWADZENIE 

1. Cel i zakres opracowania 

1.1 Cele i zadania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Aktualizacja (zmiana) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Końskie została sporządzona na podstawie ustawy z 
dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 roku, poz. 717 ze zmianami: Dz. U. z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141 , 
poz.1492) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku 
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 poz.1233). 
Podstawą do podjęcia prac nad opracowaniem aktualizacji ( zmiany) studium była 
uchwała Rady Miejskiej w Końskich Nr XXII/208/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku. 
Celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad 
zagospodarowania przestrzennego oraz polityki inwestycyjnej i kierunków tych 
dziedzin gospodarki przestrzennej, które wynikają z przepisów prawa. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, którego zapisy stanowią podstawę 
do ustalania decyzji o warunkach zabudowy, aczkolwiek ma ono istotny pośredni 
wpływ na akty prawa miejscowego. 
Jest to opracowanie ustalające i określające politykę gminy w zakresie gospodarki 
przestrzennej, stanowiąc jednocześnie podstawę merytoryczną wielu różnych zadań 
inwestycyjnych. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest 
elementem służącym między innymi do następujących działań gminy: 

1. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego ( w tym obligatoryjnych). 
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2. Wewnętrznej kontroli uchwał o miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod kątem ich zgodności z ustaleniami studium. 

Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 
miejscowych. 
Poprzez „uwarunkowania” rozumie się zjawiska przyrodnicze, kulturowe, społeczne, 
ekonomiczne i przestrzenne, które sprzyjają bądź ograniczają możliwość 
rozwiązywania problemów oraz zaspokajanie potrzeb.  

W oparciu o zebrane informacje na temat zagospodarowania przestrzennego i 
stanu społeczno - gospodarczego gminy oraz w oparciu o „Ocenę aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Końskie”, usystematyzowano najistotniejsze zjawiska i problemy w formie 
kompleksowej oceny uwarunkowań oraz wytyczenia kierunków rozwoju 
ukierunkowanych na osiągnięcie celów równowagi i harmonii przestrzennej. 
 
1. 2 Tematyka studium i zakres jego ustaleń. 

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

1. Dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu. 
2. Stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony. 
3. Stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

4. Stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
5. Warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. 
6. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 
7. Potrzeb i możliwości rozwoju gminy. 
8. Stanu prawnego gruntów. 
9. Występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych. 
10. Występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych. 
11. Występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych. 
12. Występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych. 
13. Stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami. 

14. Zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.  
 
W studium określa się w szczególności: 
 

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

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, 
w tym tereny wyłączone spod zabudowy. 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. 
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4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej. 

5. Kierunki i zasady systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym. 
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i ustaleniami programów rządowych służące 
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym 
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a 
także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2 000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej. 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 
11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych. 
12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny. 
13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie byłych hitlerowskich obozów zagłady 
( Dz. U. Nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271). 

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. 
15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 
16.  Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 
17. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie elektroenergetyki, gazyfikacji i 

zaopatrzenia w ciepło, gospodarki wodno –ściekowej i gospodarki odpadami. 
 
1.3 Zakres opracowania studium. 

Opracowanie obejmuje cały teren miasta i gminy Końskie w granicach 
administracyjnych o powierzchni : miasto – 18 km2, gmina – 230,43 km2. 
 
1.4 Zawartość studium. 

Studium obejmuje następujące materiały: 
Część tekstowa:   

1. Wprowadzenie. 
2. Analiza i diagnoza stanu istniejącego. 
3. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego i rozwoju. 
4. Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
5. Uzasadnienie i synteza studium. 

Rysunki: 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Końskie – w skali 1:10 000. 



 

 

 

9 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Końskie – w skali 1:5000. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie - Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i 
komunalnej - sieć gazownicza i cieplna – w skali 1:25000. 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie -Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i 
komunalnej - sieć wodno - kanalizacyjna 1:25000. 

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie - Uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i 
komunalnej - system elektroenergetyczny 1:25000. 

6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie - Uwarunkowania formalno-prawne - zasięg planów 
miejscowych i projektów planów 1:25000 

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie - Kierunki rozwoju systemu infrastruktury komunikacyjnej 1:25 
000. 

8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – 
sieć gazownicza i cieplna 1:25000. 

9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Końskie -Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej – 
sieć wodno – kanalizacyjna 1:25000. 

10. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunalnej - system 
elektroenergetyczny 1:25000. 

11. Środowisko przyrodnicze – elementy biotyczne – w skali 1:20000 
12. Środowisko przyrodnicze – elementy abiotyczne – w skali 1:20000 

 
2. Materiały wyjściowe. 

W toku prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy posługiwano się między innymi następującymi materiałami 
wyjściowymi:  
1. „ Oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Końskie”. 
2. „ Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego” przyjętą Uchwała Nr 

XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 30 czerwca 2000 
roku. 

3. „ Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego „ 
przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/399/2002 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
w dniu 26 kwietnia 2002 roku, opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Św. Nr 97, poz. 
1107, z dnia 8 lipca 2002r. 

4. „Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Końskie”, przyjętą Uchwałą Nr XIII/173/2000 
r. Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27.04.2000 r. 

5. „Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2005-2013”, 
przyjętym Uchwałą Nr XXI/302/2006 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 31 
stycznia 2006 r. 

6. Materiałami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. 
7. Materiałami Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
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8. Materiałami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach. 
9. Materiałami Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Kielcach,  
10. Wnioskami instytucji do Studium. 
11. Wnioskami osób prywatnych do Studium. 
12. Wykazem planów miejscowych. 
13. Studium ekofizjograficznym (rysunek w skali 1: 5 000 i 1: 10 000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANALIZA I DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
1. Położenie i wielkość terenu. 
 
Gmina i miasto Końskie położone są w północno-zachodniej części województwa 
świętokrzyskiego (pogranicze północnego skłonu Gór Świętokrzyskich i Niziny 
Mazowieckiej) w obrębie Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Sąsiadują z 
gminami: Stąporków, Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Gowarczów w 
województwie świętokrzyskim oraz z Przysuchą w województwie mazowieckim, 
Żarnowem i Białaczowem w województwie łódzkim. Gmina Końskie ma 21,9 % 
udziału w całkowitej powierzchni powiatu koneckiego. Gmina Końskie położona jest 
przy głównych krajowych szlakach komunikacyjnych zarówno drogowych jak i 
kolejowych – linia kolejowa Koluszki – Skarżysko Kamienna ( stanowiąca fragment 
linii kolejowej I klasy Łódź Kaliska-Skarżysko Kamienna-Dębica 
(niezelektryfikowana). 
  Miasto położone jest ok. 10 km na północy wschód od drogi krajowej nr 74 
(Piotrków Trybunalski, Kraśnik) oraz na przecięciu dróg wojewódzkich nr 749,746 i 
728. 
Gminę stanowi 40 sołectw ( w których znajdują się 65 miejscowości) : 
 

Lp. Nazwa sołectwa i wsi wchodzących 
 w skład sołectw 

Powierzchnia 
terenu w km2 

1 Baczyna  4,43 
2 Barycz 1,99 
3 Bedlenko 9,43 
4 Bedlno (Bedlno i Kopaniny) 8,13 
5 Brody  6,50 
6 Dyszów 1,04 
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7 Gatniki 5,58 
8 Gracuch 7,26 
9 Górny Młyn 3,30 
10 Izabelów 1,37 
11 Jeżów 6,27 
12 Koczwara 1,85 
13 Kornica 3,41 
14 Małachów 17,60 
15 Młynek Nieświński (Młynek Nieświński i 

Czysta) 
1,77 

16 Modliszewice  11,02 
17 Nałęczów 0,72 
18 Niebo (Niebo i Piekło) 13,33 
19 Nieświń (Nieświń i Fidor) 10,42 
20 Nowy Dziebałtów 4,71 
21 Nowy Kazanów (Nowy Kazanów, Zaborcze i 

Pająki) 
1,05 

22 Nowy Sokołów 3,05 
23 Paruchy 2,98 
24 Piła (Piła i Szabelnia) 8,58 
25 Pomyków (Pomyków i Czerwony Most) 1,32 
26 Pomorzany (Pomorzany i Gabrielnia) 5,33 
27 Proćwin 1,80 
28 Przybyszowy 5,70 
29 Rogów 4,38 
30 Sielpia (Sielpia Wielka i Sielpia Mała) 7,85 
31 Sierosławice (Sierosławice i Nowe 

Sierosławice) 
5,12 

32 Stadnicka Wola 1,08 
33 Stara Kuźnica (Stara Kuźnica, Chełb i 

Drutarnia) 
14,98 

34 Stary Dziebałtów 4,52 
35 Stary Kazanów 4,75 
36 Stary Sokołów 6,27 
37 Sworzyce (Sworzyce i Grabków) 6,53 
38 Trzemoszna (Trzemoszna i Małachów I) 9,07 
39 Wąsosz (Wąsosz Nowiny, Wąsosz Ostre 

Górki, Wąsosz Przymiarki, Wąsosz Stara 
Wieś, Wąsosz Zarowie) 

13,80 

40 Wincentów 2,15 
 Razem 230,43 km2  
 Miasto Końskie 18 km2 

 

Powierzchnia gminy wynosi 230,43 km2 , powierzchnia miasta 18 km2 . Liczba 
ludności ( stan na dzień 31.12.2005 r.) w mieście 22 300 osób , a w gminie 15 975 
osób. 
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2. Stan zagospodarowania terenów. 
 
2.1. Układ przestrzenny osadnictwa i jego charakter. 
 
Układ przestrzenny osadnictwa gminy rozwinięty jest bardzo harmonijnie, z 
koncentracją zabudowy we wsiach sołeckich. W strukturze gminy najsilniej 
wyodrębnia się pod względem przestrzennym miasto Końskie. Wynika to z jego 
funkcji centrotwórczej i ponadlokalnej. Jest ono ośrodkiem administracyjnym, 
mieszkaniowym, przemysłowym oraz usługowym. Swoją siedzibę znajdują w nim: 
Urzędy Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego, Sądu, Prokuratury, Komendy 
Policji, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Inspektoratu ZUS oraz delegatury UW w Kielcach, placówki oświatowe: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, 
Zespoły Szkół Ponadgimnazjalnych, szkoły niepubliczne i Państwowa Szkoła 
Muzyczna I stopnia, a także: szpital powiatowy, przychodnie, apteki, placówki 
pocztowe i telekomunikacyjne. Poza tym miasto jest siedzibą kilku banków, placówek 
kulturalno-oświatowych, hotelu i innych instytucji. 
Miasto można podzielić na 2 strefy wydzielone umowną granicą , biegnącą (od 
wschodu do zachodu) ulicami Staszica, Armii Krajowej, Lipową , 1 Maja, Sportową i 
Partyzantów . Strefa na południe od granicy gromadzi funkcje mieszkaniowo – 
usługowe a strefa na północ funkcje związane z przemysłem, produkcją i usługami.  
Zlokalizowane są tu liczne zakłady produkcyjne z bardzo dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą techniczną, a także z dostępem do linii kolejowej poprzez bocznice 
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kolejowe. Niektóre z obiektów budowlanych są wartościowe pod względem 
zabytkowym i kulturowym, a także są świadectwem tradycji przemysłowej miasta. 
Centralną część miasta zajmuje prostokątny, podłużny rynek, którego zwieńczeniem 
po wschodniej stronie jest późnogotycki kościół (kolegiata) pod wezwaniem św. 
Mikołaja (1492-1520). Z rynku wybiega 8 ulic. Centralnym rejonem miasta jest oprócz 
rynku miejskiego jest Park Miejski im. Tarnowskich, obejmujący dawny zespół 
pałacowy rodziny Małachowskich. Założenie pałacowo – ogrodowe jest typowym 
założeniem barokowym, w którym oś kompozycyjna przebiega od glorietty w 
kierunku północnym przez park. Kontynuacją osi, w kierunku północnym, jest ul. 
Lipowa. Przed zespołem pałacowym, w którym obecnie są siedziby Urzędu Miasta i 
Gminy Końskie oraz Starostwa Powiatowego są tereny otwarte, stanowiące 
przedpole widokowe założenia. Część staromiejską od południa i zachodu otaczają 
zabudowania mieszkaniowe i usługowe, stanowiące dawne przedmieście.  
W strefie południowej zlokalizowano budynki nowszych osiedli mieszkaniowych, 
które powstały od lat 60-tych, są to: Osiedle Warszawskie, osiedle 3-go Maja, 
Osiedle Parkowe, Osiedle Mieszka I oraz obiekty w rejonie ul. Zamkowej i 16 
stycznia. Największym dysonansem w przestrzeni miasta jest osiedle Mieszka I, 
wybudowane na części dawnych ogrodów pałacowych. Wszystkie wymienione 
jednostki osiedlowe przytłaczają układ, klimat i charakter miasta. Osiedla wymagają 
modernizacji i rewaloryzacji przestrzennej oraz wytworzenia przestrzeni 
międzyosiedlowych, które stanowiłyby przestrzeń przyjazną człowiekowi i służyłyby 
zacieśnianiu więzi sąsiedzkich. Zabudowa historyczna miasta tworzy kwartały, lecz 
ich wnętrza generalnie są zaniedbane i niezagospodarowane. Na południu miasta 
zlokalizowano Osiedle Słoneczne, z zabudową jednorodzinną, wolnostojącą, 
bliźniaczą i szeregową. 
Na terenach przyległych do Osiedla Słonecznego istnieją rezerwy terenowe ( o 
dobrych warunkach ekofizjograficznych) pod dalszy rozwój funkcji mieszkaniowej. 
Są to tereny wymagające sporządzenia planów miejscowych.  
Miasto Końskie otaczają lasy, a w jego wewnętrzną strukturę wpisane są zespoły 
zieleni (skwery, aleje, ogrody, cmentarz, zieleń łęgowa, roślinność towarzysząca 
rzece Czystej), uzupełniającej istniejący układ urbanistyczny.  
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   W obszarze gminy Końskie dominującym rodzajem zabudowy jest zabudowa 
mieszkaniowa. Są to przeważnie domy w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej. 
Innym typem charakteryzującym gminę są układy przestrzenne związane z 
historycznymi zespołami przemysłowymi Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego, w 
układzie tym przede wszystkim wyróżnia się zespół hutniczy z osiedlem fabrycznym 
w Sielpi Wielkiej ( obecnie Muzeum Techniki Zagłębia Staropolskiego ) oraz kuźnia 
wodna w Starej Kuźnicy (obecnie dom nr 1).  
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W sołectwach wśród zabudowy wyróżniają się budynki o funkcji publicznej a 
dominują budynki sakralne. Układ przestrzenny Nowego Kazanowa, Piły, Pomykowa, 
Modliszewic, Wąsosza podporządkowany jest zespołom obiektów zabytkowych 
(klasztornych, dworów obronnych, zamku, kaplic). 
  

 
2. 2. Hierarchia sieci osadniczej. 
 
Hierarchia sieci osadniczniczej na terenie miasta i gminy Końskie jest w zasadzie 
trójstopniowa: 

1. Nadrzędny centralny ośrodek stanowi miasto Końskie, będące podstawowym 
elementem struktury funkcjonalno-przestrzennej z siedzibą władz 
samorządowych, ośrodkami wielofunkcyjnymi w zakresie szkolnictwa, opieki 
zdrowotnej, kultury, handlu, usług rzemieślniczych i gastronomicznych, 
produkcji i przemysłu oraz infrastruktury technicznej. 

2. Podrzędne uzupełniające ośrodki tworzą wsie: Modliszewice, Sierosławice, 
Kornica, Dziebałtów, Bedlno, Nieświn, Nowy Kazanów, Piła, Sworzyce,Stara 
Kuźnica, Rogów, Sokołów, Sielpia. Stanowią one uzupełnienie ośrodka 
centralnego poprzez funkcje uzupełniające i dopełniające ośrodek nadrzędny, 
są one związane z turystyką, rekreacją lub ośrodkiem lokalnej administracji i 
usług – przeważnie znacznie oddalonym od ośrodka centralnego. 
Rozmieszczone są równomiernie na obszarze gminy. Ośrodki podrzędne 
podstawowe tworzą pozostałe wsie, gdzie świadczone są usługi na poziomie 
podstawowym – przeważnie jest to sklep miejscowy, zaopatrujący wieś w 
podstawowe produkty. 
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2.3. Rozmieszczenie i charakter terenów o funkcjach 
mieszkaniowych. 
 
Miasto Końskie, poza opisanymi w pkt. 2.1. osiedlami mieszkaniowymi, posiada 
spore rezerwy terenowe. Duża ich ilość znajduje się w centrum miasta, gdzie 
struktura miejska jest chaotyczna i wymaga uporządkowania poprzez wprowadzenie 
zabudowy plombowej. Obszar miasta, a w szczególności jego centrum wymaga 
uporządkowania. 
 Zespół przemysłowy na północnym obszarze miasta charakteryzuje się 
dużymi terenami niezagospodarowanymi i stanowi znakomitą rezerwę terenową pod 
funkcję przemysłową, produkcyjną oraz usługową. Lokalizacja w/w funkcji na tych 
terenach jest jak najbardziej wskazana ze względu na tradycję związaną z 
miejscowością. W przypadku drugiego zespołu przemysłowego na wschodzie 
sytuacja jest analogiczna. 
 Tereny wiejskie gminy Końskie charakteryzuje zabudowa zagrodowa wzdłuż dróg. 
Typową zabudowę, mówiącą o architekturze i urbanistyce regionalnej mają wsie 
Wąsosz i Małachów – Poborze. Układ urbanistyczny w w/w wsiach opiera się na 
zabudowie ulicowej. Domy Wąsosza i Małachowa w przeważającej części są 
drewniane. Wsie te należy promować jako atrakcję turystyczną i rozwijać w tym 
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kierunku. Dodatkowo Małachów – Poborze zasługuje na uwagę ze względu na 
możliwość wyeksponowania panoramy krajobrazowej miasta Końskie. 
Zjawiskiem bardzo pozytywnym i korzystnym w przestrzeni gminy jest brak 
rozproszenia zabudowy – należy kontynuować tę zasadę. W gminie znajdują się 
miejscowości o szczególnych walorach letniskowych - miejscowości położone wzdłuż 
rzeki Młynkowskiej ,Sokołów, Stary i Nowy Dziebałtów a także szereg innych 
miejscowości, w których jest możliwość zaktywizowania agroturystyki w oparciu o 
istniejące układy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej – np zabudowa we wsi 
Niebo i Piekło może stanowić bazę wyjściową dla rozwoju funkcji związanych z 
turystyką. 
 Szczególną rolę w istniejącej strukturze zabudowy gminy związanej z funkcją 
wypoczynkową pełni Sielpia, jednakże dostosowanie funkcji mieszkalnej do potrzeb 
miejscowości wypoczynkowej wymaga restrukturyzacji układu przestrzennego. 
  
2.4. Stan techniczny budynków mieszkalnych. 
 
Na terenie gminy dominującym typem zabudowy jest zabudowa jednorodzinna i 
zagrodowa. Stan techniczny budynków jednorodzinnych w przeważającej większości 
jest dobry lub bardzo dobry, budynków zagrodowych zróżnicowany - od bardzo 
dobrego do złego. 
Większość zabudowy wymaga rewaloryzacji elewacji ( znaczna część budynków 
pozbawiona jest tynków) i dachów oraz ogrodzeń. Tereny działek ogrodzone są 
płotami betonowymi lub bardzo zniszczonymi ogrodzeniami. 
Na terenach wiejskich, głównie tam gdzie produkcja rolna nastawiona jest na 
zaspakajanie wyłącznie potrzeb rolników, występują zabudowania z okresu 
międzywojennego i z pierwszych lat powojennych, której stan techniczny jest średni.  
W gminie Końskie występuje mała liczba zabudowy wielorodzinnej, na ogół jest w 
stanie dobrym. W mieście zabudowa wielorodzinna jest w stanie dobrym, aczkolwiek 
wymagającym rewaloryzacji ze względu na ład przestrzenny miasta. Stan techniczny 
zabudowy  śródmiejskiej jest zróżnicowany od bardzo dobrego do ruiny. Zabudowa 
miasta jest w większości murowana, otynkowana, przepleciona zabudową drewnianą 
(częściej na przedmieściach). Dawna tradycja domów podcieniowych zanika 
zupełnie. 
 
3. Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i realizacja 
urbanistyczna – stan : kwiecień 2006 r. 
 
3.1. Dotychczasowe przeznaczenie terenów w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
3.1.1.Gospodarka przestrzenna w mieście i gminie Końskie jest obecnie oparta 
o plany miejscowe uchwalone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o 
 zagospodarowaniu przestrzennym: 
 
3.1.1.1. Obowiązujące, uchwalone od 1995 r.– obszar miasta Końskie: 
 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Strażacką, 

Hubala, Krakowską i Kazanowską w Końskich zatwierdzony uchwałą Nr 
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III/27/98 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 22 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 4/99, poz. 20 z dn. 27 stycznia 1999r.)  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Wjazdowej 
w Końskich zatwierdzony uchwałą Nr IX/103/99 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 
9 września 1999r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 71/99, poz. 1053 z dn. 
26 października 1999r.)  

3. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Końskie obejmującej południowo-wschodnią część miasta (sporządzony pod 
potrzeby oczyszczalni ścieków przy ul. Południowej) zatwierdzony uchwałą 
Nr XI/144/99 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 22 grudnia 1999r. (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 7/2000, poz. 58 z dn. 5 lutego 2000r.)  

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
granicach ulic: Krakowskiej, Majora Hubala, Polnej i Kieleckiej w Końskich 
zatwierdzony uchwałą Nr XXII/279/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 29 
listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 6, poz. 43 z dn. 30 stycznia 
2002r.)  

5. Zmiana w miejscowy planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Końskie obejmujący część działki Nr 3141/3, część działki 3126/1 i część 
działki 3145/2 ( teren osiedla mieszkaniowego „Stadnicka Wola”- etap I ) 
zatwierdzony uchwałą Nr XXII/281/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 29 
listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 6, poz. 44 z dn. 30 stycznia 
2002r.)  

6. Zmiana w miejscowy planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Końskie w rejonie bazy PKS przy ul. Marszałka Piłsudskiego na obszarze 
miasta Końskie ( sporządzony pod potrzeby stacji paliw przy ul. 
Piłsudskiego) zatwierdzony uchwałą Nr XXII/282/2001 Rady Miejskiej w 
Końskich z dn. 29 listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 6, poz. 45 
z dn. 30 stycznia 2002r.)  

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy 
ul. Jasną, Partyzantów, Rzeczną, Źródlaną i ciekiem wodnym od 
Wincentowa na obszarze miasta Końskie zatwierdzony uchwałą Nr VII/62/2003 
Rady Miejskiej w Końskich z dn. 30 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 199, poz.1796 z dn. 14 sierpnia 2003r.)  

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego w granicach 
ulic: Spółdzielczej, Iwo Odrowąża, Marszałka Piłsudskiego i Warszawskiej w 
Końskich zatwierdzony uchwałą Nr VII/61/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 
30 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 199, poz. 1795 z dn. 14 
sierpnia 2003r.) 

 

3.1.1.2. Obowiązujące, uchwalone po 1995 r. - teren gminy Końskie: 

 
1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy 

Końskie na obszarze sołectw: Młynek Nieświński i Stara Kuźnica ( teren pod 
zabudowę mieszkalno-letniskową) zatwierdzony uchwałą Nr VII/63/2003 Rady 
Miejskiej w Końskich z dn. 30 czerwca 2003r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 
199, poz. 1797). 
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3.1.2.Na terenie miasta i gminy do roku 2003 obowiązywały również 
następujące plany miejscowe: 
 
3.1.2.1. Obszar miasta Końskie: 
 
1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie 

zatwierdzony uchwałą NR XI/50/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z 
dnia 21 września 1989r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 22/89, poz. 371) 
zmienionym uchwałą Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 listopada 
1994r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 12/94, poz.145) 

2. Miejscowy uproszczony plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego 
terenu budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Marii Konopnickiej w 
Końskich zatwierdzony uchwałą Nr V/43/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 
listopada 1994r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 12/94, poz. 147) 

3. Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego osiedla 
jednorodzinnego „Słoneczne-Stadion” w Końskich zatwierdzony uchwałą Nr 
XI/51/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z dnia 21 września 1989r. 
(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 19/89, poz.339) z przedłużoną ważnością uchwałą 
Nr XXXIII/337/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 kwietnia 1994r. (Dz. Urz. 
Woj. Kieleckiego 6/94, poz. 47) 

 
3.1.2.2. Teren gminy Końskie: 
 
1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie 

zatwierdzony uchwałą NR XI/50/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Końskich z 
dnia 21 września 1989r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 22/89, poz. 371) 
zmienionym uchwałą Nr V/41/94 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 24 listopada 
1994r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 12/94, poz.145) 

2. Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych obrzeży zbiornika w Sielpi zatwierdzony 
uchwałą nr XXII/164/92 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 7 sierpnia 1992r. (Dz. 
Urz. Woj. Kieleckiego Nr 14/92, poz. 164) 

3. Miejscowy uproszczony plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego 
terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Stadnickiej Woli 
przy ul. Południowej zatwierdzony uchwałą Nr XXXIII/337/94 Rady miejskiej w 
końskich z dnia 28 kwietnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 6/94, poz. 46) 

 
3.1.3. W mieście i gminie brak jest planów miejscowych opracowanych w trybie 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
 
3.1.4. Obecnie prowadzone są prace nad następującymi planami w trybie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym: 

1. Zmiana w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 
Końskie obejmujący obszar pomiędzy: od południa-drogą przebiegającą przez 
wieś, od wschodu – drogą przebiegającą do ul. Browarnej w Końskich, od 
zachodu ul. Południową w Końskich od północy – granica administracyjną 
pomiędzy miastem a gminą oraz działka nr 77, część działki Nr 1 i część 
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działki 195 oraz na terenie miasta część działki 3126/1 i część działki nr 
3126/2 ( teren osiedla mieszkaniowego „Stadnicka Wola”- etap II) 
zatwierdzony uchwałą Nr XXII/281/2001 Rady Miejskiej w Końskich z dn. 29 
listopada 2001r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 6, poz. 44 z dn. 30 stycznia 
2002r.) – obecnie plan jest w trakcie opracowywania. 

 
3.1.5. Plany miejscowe opracowywane w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

3.1.5.1. Obszar miasta Końskie: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica (Uchwała Nr 
XX/194/04 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 2004r.w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmującego fragment terenu miasta Końskie oraz 
sołectwa Kornica. – pow. ok. 206 ha ) 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej 
( Uchwała Nr XXVI/250/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta 
Końskie w rejonie ulic: Staszica, Warszawskiej i Wjazdowej.– pow. ok. 12,5 ha ) 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Partyzantów i Południowej (Uchwała Nr 
XX/148/04 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Końskie w rejonie ulic: Partyzantów i Południowej. 

4. Projekt planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
fragment terenu miasta Końskie w rejonie ulic: 16 stycznia, Majora Hubala i 
Południowej oraz graniczący w części południowej z terenami leśnymi. 

 
3.1.5.2. Obszar gminy Końskie: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo 
Sielpia ( Uchwała Nr XX/195/04 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 9 grudnia 
2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego sołectwo Sielpia). 

 
 
3.1.6. Dodatkowo na terenie miasta Końskie opracowywany jest w oparciu o 
przepisy odrębne dokument „Park Kulturowy Miasta Końskie” ( Uchwała Nr 
XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie 
utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie). 
 
3. 2. Ruch budowlany. 
 
Obecnie miasto ma 22 454 mieszkańców ( stan na koniec roku 2005 r.). Biorąc pod 
uwagę dane statystyczne, z których wynika, iż przyrost naturalny utrzymuje się na 
stałym poziomie, perspektywiczny rozwój miasta można przyjąć w granicach rzędu 
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25 000 – 30 000. Na podstawie zestawienia decyzji o warunkach zabudowy 
wydanych w roku 2004 (przeanalizowano wszystkie decyzje – bez względu na 
rozstrzygnięcie – dotyczące zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz budynków 
garażowych), została sporządzona tabela obrazująca kierunki ruchu budowlanego. 
Jest ona materiałem pomocniczym, mającym za zadanie podjęcie próby wskazania 
terenów o największym zainteresowaniu inwestorskim. 
 
Lp. 
 

Nazwa 
miejscowości 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

Zabudowa 
usługowa 

Zabudowa 
garażowa 

  Liczba wniosków Liczba wniosków Liczba wniosków 
1. Barycz 1   
2. Bedlenko 3   
3. Bedlno 2   
4. Brody 8   
5. Dyszów 5   
6. Dziebałtów 3   
7. Górny Młyn 1   
8. Izabelów  1  
9. Jeżów 1   
10. Koczwara 10 1  
11. Końskie 20 18 7 
12. Kornica 1 1  
13. Młynek Nieświński 1   
14. Modliszewice 2   
15. Nieświń 5   
16. Nowy Kazanów  1  
17. Nowy Sokołów 4   
18. Piła  1 1 
19. Pomorzany  2  
20. Pomyków 4  1 
21. Przybyszowy 2   
22. Rogów 7   
23. Sielpia 1   
24. Sierosławice 3   
25. Stadnicka Wola 8   
26. Stary Sokołów 2  1 
27. Sworzyce 1   
28. Trzemoszna 1   
29. Wincentów 1 1  
 

Z powyższej tabeli wynika, iż największym zainteresowaniem cieszyły się tereny 
stanowiące przedpole miasta Końskie (Brody, Dyszów, Koczwara, Rogów, Stadnicka 
Wola) oraz samo miasto Końskie. Należy zwrócić uwagę, iż zaobserwowano w 
mieście Końskie zapotrzebowanie na tereny przeznaczone pod funkcję parkowania i 
garaży. 
W latach 2000 – 2005 wpłynęła duża ilość wniosków do studium uwarunkowań i 
kierunków miasta i gminy Konskie. Ukazują one kierunek ruchu budowlanego w 
gminie. Zainteresowanie gruntami i ich zmiana przeznaczenia wygląda następująco: 
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Rok 2000: 
 
Lp. Sołectwo  Liczba 

wniosków  
 Zmiana przeznaczenie terenu 

1. Brody 1 działki do zalesienia 

2. Pomyków 1 działki pod zabudowę 
3. Piła 1 działki pod zabudowę  
4. Nowy Kazanów 1 działki pod zabudowę 

5. Końskie 1 wykup terenu 
6. Modliszewice 1 

1 
działki pod zabudowę 
działki pod budowę cmentarza parafialnego 

7. Górny Młyn 2 działki pod zabudowę 

8. Młynek Nieświński 1 działki pod zabudowę mieszkaniową i 
letniskową 

9. Gracuch 1 działki na cele nieleśne i nierolnicze 
10. Sworzyce 6 działki do zalesienia 
 

Rok 2001: 
 
Lp. Sołectwo  Liczba 

wniosków  
 Zmiana przeznaczenie terenu 

1. Końskie 3 działki pod zabudowę 
2. Stary Sokołów 2 

1 
działki pod zabudowę 
działki do zalesienia 

3. Barycz 1 działki na cele nieleśne 

4. Stary Dziebałtów 1 działki do zalesienia 
5. Gatniki 4 działki rekreacyjne 
6. Stara Kuźnica 2 działki budowlano-letniskowe 

7. Rogów 2 działki do zalesienia 
8. Wąsosz 1 działki pod zabudowę 
9. Górny Młyn 1 działki pod zabudowę 
 

Rok 2002: 
 
Lp. Sołectwo  Liczba 

wniosków  
 Zmiana przeznaczenie terenu 

1. Stary Sokołów 1 działki pod zabudowę 

2. Sworzyce 1 działki do zalesienia 
3. Koczwara 3 działki pod zabudowę 
4. Gracuch 4 działki do zalesienia 

5. Pomyków 2 działki pod zabudowę 
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6. Stadnicka Wola 2 działki pod zabudowę 
7. Małachów 1 działki pod zabudowę 
8. Rogów 1 działki pod zabudowę 
 

Rok 2003: 
 
Lp. Sołectwo  Liczba 

wniosków  
 Zmiana przeznaczenie terenu 

1. Barycz 1 
2 

działki do zalesienia 
działki pod zabudowę 

2. Przybyszowy 4 działki pod zabudowę 
3. Stadnicka Wola 1 działki pod zabudowę  
4. Wincentów 4 działki pod zabudowę 

5. Końskie 21 działki pod zabudowę 
6. Modliszewice 7 działki pod zabudowę 
7. Górny Młyn 2 działki pod zabudowę 

8. Młynek Nieświński 1 działki pod zabudowę  
9. Gracuch 1 działki na cele nieleśne i nierolnicze 
10. Paruchy 1 działki do zalesienia 

11. Pomorzany 3 działki pod zabudowę 
12. Koczwara 5 działki pod zabudowę 
13. Kazanów Nowy 1 działki pod zabudowę 

14. Kornica 1 działki pod zabudowę 
15. Pomyków 2 działki pod zabudowę 
16. Bedlno 2 działki pod zabudowę 

17. Sierosławice 5 działki pod zabudowę 
18. Nowy Kazanów 2 działki pod zabudowę 
19. Stary Sokołów 4 działki pod zabudowę 
20. Piła 1 

5 
działki do zalesienia 
działki pod zabudowę 

21. Baczyna 1 działki pod zabudowę 
22. Rogów 2 działki pod zabudowę 

23. Stara Kuźnica 1 działki pod zabudowę lub rekreację 
24. Jeżów 1 działki do zalesienia 
25. Brody 1 działki pod zabudowę 

26. Trzemoszna 1 działki do zalesienia 
27. Bedlenko 1 działki do zalesienia 
 

Rok 2005: 
 
Lp. Sołectwo  Liczba 

wniosków  
 Zmiana przeznaczenie terenu 
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1. Izabelów 1 działki do zalesienia 
2. Sierosławice 1 działki pod zabudowę 
3. Stary Dziebałtów 1 działki pod zabudowę  
4. Trzemoszna 2 działki do zalesienia 

5. Stary Sokołow 1 działki do zalesienia 
6. Stary Dziebałtów 1 działki do zalesienia 
7. Bedlenko 1 działki pod przemysł, bazy oraz funkcje 

usługowo-handlowe 

8. Bedlno 1 
1 
 
1 

działki do zalesienia 
działki pod przemysł, bazy oraz funkcje 
usługowo-handlowe 
działki pod zabudowę 

9. Gracuch 1 działki do zalesienia 

10. Nowy Kazanów 12 działki pod zabudowę 
11. Końskie 1 działki pod zabudowę usług wielkopow. 
12. Sierosławice 2 działki pod zabudowę 

13. Stadnicka Wola 1 działki pod zabudowę 
14. Modliszewice 1 działki pod zabudowę 
15. Przybyszowy 1 działki pod zabudowę 

16. Wincentów 2 działki pod zabudowę 
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Reasumując największe zainteresowanie terenami pod zabudowę, zarówno 
mieszkaniową jak i usługową, odnotowywuje się w mieście Końskie i w ośrodkach 
podrzędnych uzupełniających ( z akcentem na Nowy Kazanów). Północno-zachodnia 
część gminy skupia największą ilość wniosków o zalesianie terenów. Należy także 
zwrócić uwagę na obszary w Gatnikach i Starej Kuźnicy, które należą do jednych z 
atrakcyjniejszych pod względem rekreacyjno – turystyczno – wypoczynkowym i takie 
wnioski związane z tym ruchem są odnotowane w tych wsiach. 
 

4. Stan i zasoby środowiska przyrodniczego. 
 
4.1. Podstawowe elementy środowiska. 
 
4.1.1. Geomorfologia. 
 
Gmina Końskie obejmuje fragment północno—zachodniego obrzeża mezozoicznego 
Gór Świętokrzyskich. Jej obszar znajduje się w zasięgu Podprowincji Wyżyna 
Małopolska oraz Mezoregionów: Wzgórza Opoczyńskie, Garb Gielniowski oraz 
Płaskowyż Suchedniowski. 
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  Morfologia obszaru jest urozmaicona. Wzgórza, których osie mają kierunek 
przebiegu z północnego-zachodu na południowy-wschód oddzielone są od siebie 
dolinami rzecznymi wypełnionymi osadami holoceńskimi (piaskami, żwirami i 
torfami). Znaczna część obszaru gminy pokryta jest wydmami i pokrywami eolicznymi 
oraz wysłana osadami lodowcowymi i wodnolodowcowymi, rozcinanymi dobrze 
rozbudowanymi systemami dolinnymi Drzewiczki i Wąglanki i ich dopływów. W części 
południowej dominującą formą jest rozległa dolina Czarnej, z dopływem Czarnej 
Taraski, wcięta w miąższe utwory rzeczne. 

   Wymienione osady lodowcowe i wodnolodowcowe budują formy 
wyznaczające maksymalny zasięg lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. 

Formy pochodzenia lodowcowego. Obszar gminy Końskie odznacza się znacznym 
rozprzestrzenieniem form pochodzenia lodowcowego W strefie dorzecza Drzewiczki i 
Wąglanki licznie występują równiny moreny dennej z okresu zlodowacenia 
środkowopolskiego. Największą powierzchnię zajmują one między Końskimi a 
Modliszewicami i Sierosławicami gdzie leżą na wysokości 265—230 m n.p.m. oraz w 
rejonie Starego Sokołowa, Starego Dziebałtowa i Starych Brodów. Izolowane 
większe płaty tych równin występują ponadto w okolicach Sworzyc gdzie leżą na 
wysokości 295-215 m n.p.m. 

  W wielu przypadkach, zwłaszcza w dorzeczu Drzewiczki równiny moreny 
dennej tworzą jakby stopnie oddzielające tarasy kemowe określone tu jako tzw. 
tarasy marginalne.  Częstym jest także występowanie płatów równiny moreny dennej 
u podnóży form ostańcowych starszego podłoża (pagórów jurajskich). W obrębie 
równin moreny dennej nie występują większe deniwelacje (z wyjątkiem młodszych 
rozcięć erozyjnych), co wiąże się - z jednej strony - z ich występowaniem głównie na 
zboczach kulminacji podłoża czwartorzędu, a z drugiej strony z odległym czasem 
formowania i tym samym zatarciem pierwotnego reliefu. 

 Na całym opisywanym obszarze równinie moreny dennej towarzyszą wzgórza 
morenowe. Szczególne ich nagromadzenie wiąże się z przebiegającym tam 
zasięgiem lądolodu maksymalnego stadiału zlodowacenia środkowopolskiego. 
Formy te osiągają do 3-6 metrów wysokości i w wielu przypadkach ograniczają lub 
nadbudowują tarasy kemowe lub równiny sandrowe. Wzgórza morenowe stanowią 
także pozostałość procesów akumulacji towarzyszących zanikowi lądolodu. 
Najbardziej okazałe z nich występują w okolicach Sierosławic, Kazanowa i Bedlna, 
gdzie osiągają do 4-6 m wysokości. 

 Formy pochodzenia wodnolodowcowego. Tworzą one rozległe powierzchnie 
na całym terenie gminy. Ich znaczne nagromadzenie jest wynikiem etapowego 
kurczenia się zanikającej masy lądolodu na podłożu pochylającym się w kierunku 
zgodnym z tym zanikiem. Fakt ten pociągał za sobą utrudniony odpływ wód 
lodowcowych i akumulację wąskich, równoległych do czoła lądolodu powierzchni 
równin sandrowych i tarasów kemowych określanych tu jako tarasy marginalne. 

 R ó w n i n y s a n d r o w e występują we wschodniej części gminy, gdzie 
występują na wysokości od 285 do 240 m  n.p.m. i wykazują pochylenie ku 
wschodowi lub południowemu wschodowi. Najlepiej są one wykształcone w strefie 
maksymalnego zasięgu lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w rejonie Młynka 
Nieświńskiego a Nieświnem, a także na południe od linii Sierosławice — Kazanów 
gdzie występują na wysokości 250-220 m n.p.m. i wyznaczają szlaki odpływu wód 



 

 

 

27 

lodowcowych w czasie najstarszego etapu zaniku lądolodu środkowopolskiego w 
tym rejonie. 

 Formy pochodzenia eolicznego. Znaczna ilość powierzchni piaszczystych 
występujących na opisywanym terenie oraz plejstoceńskie i holoceńskie wiatry 
sprzyjały utworzeniu tu wyjątkowo licznych i okazałych form pochodzenia eolicznego. 
Pierwsze miejsce wśród nich zajmują wydmy. Największe ich zgrupowanie znajduje 
się koło Przybyszowów, Pomorzan, Trzemosznej, Gracucha oraz Nieświnia. Ponadto 
występują one na południe od Dziebałtowa, w rejonie Gatników oraz Piekła i Nieba. 
Wydmy (z reguły paraboliczne i wałowe) osiągają wysokość do 10-12 m. W wielu 
miejscach towarzyszą im pola piasków przewianych ( pokrywy eoliczne). W wielu 
miejscach formom tym towarzyszą zagłębienia (misy) deflacyjne, okresowo 
podmokłe lub wypełnione osadami organicznymi. 

 Formy pochodzenia rzecznego. W gminie Końskie mamy do czynienia z 
systemami dolinowymi (dorzeczami) Drzewiczki, Wąglanki i Czarnej. W dolinach tych 
rzek występuje system dwóch głównych powierzchni tarasowych. Powierzchniami 
najbardziej czytelnymi są dna dolin  rzecznych, które miejscami mają cechy rozwoju 
meandrowego. Najczęściej jednak dna dolin mają charakter mniej lub bardziej 
rozległych równin zalewowych, zmeliorowanych wypełnionych namułami. 

 Tarasy akumulacyjne nadzalewowe w dolinach rzecznych są wyraźną 
powierzchnią aluwialną. Ich szerokość jest zmienna i waha się od kilkudziesięciu do 
kilkuset metrów. Akumulacja tych tarasów związana jest z okresem zlodowacenia 
północnopolskiego.  

 Formy pochodzenia denudacyjnego. Są to licznie występujące wzgórza, które 
w postaci bardziej lub mniej wyraźnych kulminacji morfologicznych wystają ponad 
zasypanie czwartorzędowe. Najczęściej są to wychodnie skał jurajskich. 

Do tej grupy form należy zaliczyć także powierzchnie soliflukcyjne, złaziskowe, 
występujące często u podnóży  w/w pagórków - świadków. Stanowią one wynik 
wzajemnego nakładania się procesów wietrzeniowych i zboczowych, szczególnie 
aktywnych w warunkach peryglacjalnych. 

 Formy antropogeniczne. Znane są jako, powszechnie występujące, groble, 
tamy i nasypy, kamieniołomy, piaskownie i glinianki. 

 
4.1.2. Budowa Geologiczna. 
 

Miasto i gmina Końskie położone są w obrębie pokrywy mezozoicznej 
obrzeżającej od północy Góry Świętokrzyskie. W przeważającej części utwory 
starszego podłoża przykryte są warstwą różnej miąższości osadów 
czwartorzędowych (głównie lodowcowych). Najstarszymi odsłaniającymi się na 
powierzchni utworami geologicznymi są piaskowcowo - mułowcowe osady jury dolnej 
(liasu). Litologia tego obszaru przedstawia się następująco: 
 
 Jura: utwory tego piętra stratygraficznego odsłaniają się jedynie w postaci jury 
dolnej – liasu a reprezentowane są przez: piaskowce, łupki, iły i mułowce niekiedy z 
wkładkami rudy żelaza (seria rudonośna – lias dolny). Budują one w krajobrazie 
wzniesienia o spłaszczonych wierzchołkach w okolicach: Sworzyc, Sierosławic, 
Nieświnia, Nieba, Piekła, Wąsosza, oraz na wschód od Końskich. 
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 Czwartorzęd osady tego okresu geologicznego występujące najpospoliciej na 
obszarze gminy związane są głównie ze zlodowaceniem środkowym i północno –
polskim. 

Pleistocen tworzą osady lodowcowe (gliny zwałowe, piaski i żwiry 
lodowcowe) oraz osady eoliczne. 
   Największą powierzchnię zajmują gliny zwałowe, które zajmują znaczne 
obszary w okolicy: Dziebałtowa, Sierosławic i Końskich. Są to gliny barwy ciemno 
szarej lub ciemno brązowej, niekiedy silnie wapniste z dużą zawartością głazów 
pochodzenia północnego. 
   Piaski i żwiry lodowcowe występują głównie w rejonie Gatnik, Górnego Młyna, 
Rogowa, Starej Kuźnicy, Trzemosznej. Na obszarze tym zachowały się również 
piaski i żwiry moren czołowych, rysujące się w morfologii w postaci niewielkich 
wzgórz w rejonie Nieświnia, Kazanowa i Bedlna. Wyżej przedstawione utwory swoją 
genezę zawdzięczają zlodowaceniu środkowo - polskiemu. Natomiast z osadów 
zlodowacenia północno – polskiego  największe obszary zajmują drobnoziarniste 
piaski rzeczne oraz piaszczysto – mułkowate osady peryglacyjne. 
   Piaski rzeczne występują przede wszystkim w dolinach i w pobliżu dolin 
rzecznych głównie w północno – zachodniej części gminy (Małachów, Wąsosz, Niebo 
i Stara Kuźnica). Osady te wypełniają obniżenia wokół wzgórz zbudowanych z 
osadów liasowych oraz zasypują zbocza dolin. 
   Ważnym elementem zaznaczającym się w morfologii gminy są utwory 
eoliczne występujące w postaci wydm i pól piasków przewianych. Najlepiej 
wykształcone wydmy zachowały się w rejonie Gatnik, Nieświnia, Przybyszów i 
Pomorzan. 
 Holocen reprezentuje najmłodsze utwory geologiczne, występujące w 
dolinach głównych rzek i mniejszych cieków wodnych. Wykształcone są jako piaski 
średnioziarniste z domieszką drobnych żwirków przeważnie skał północnego 
pochodzenia. W stropowych partiach występują w postaci piasków drobnoziarnistych 
i mułków z domieszką detrytusu roślinnego. W dolinach rzek lub na obszarach o 
przepuszczalnym podłożu rozwinęły się torfowiska. Wyżej wymienione osady są 
nieprzydatne dla budownictwa. 

4.1.3. Surowce mineralne. 
 
Na obszarze gminy Końskie znajduje się 9 złóż kopalin. Są to głównie złoża 
kruszywa naturalnego. 

  Złoża kruszywa naturalnego - „Barycz” zostały udokumentowane w 
kategorii C. Eksploatację tych złóż zakłada się w przypadku podjęcia budowy 
zbiornika retencyjnego na Młynkowskiej. Ich zasoby wynoszą - 10 253   tys. ton  
Budują je czwartorzędowe piaski fluwialne i fluwioglacjalne. Kopalina charakteryzuje 
się dobrymi parametrami jakościowymi, a także geologiczno-górniczymi. 
Dodatkowym atutem tych złóż (w przypadku rozpoczęcia eksploatacji) jest dogodny 
dojazd drogami utwardzonymi do wszystkich wyrobisk oraz bliskość potencjalnego 
rynku zbytu - Końskich. Dla opisywanych złóż piasków ustalono klasę konfliktowości 
ze środowiskiem jako B (złoża konfliktowe) - przede wszystkim ze względu na 
występowanie lasów oraz Obszarów Najwyższej Ochrony (ONO) - GZWP Końskie-
411. 
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 Złoże kruszywa naturalnego „Proćwiń” zostało udokumentowane w kategorii C 
składa się ono z trzech pól odległych od siebie o kilkaset metrów. Kopalinę tworzą 
piaski eoliczne, a miejscami piaski fluwialne i fluwioglacjalne. Złoże nie było 
dotychczas eksploatowane. Piasek posiada dobre parametry jakościowe - punkt 
piaskowy 99,12% oraz brak jakichkolwiek zanieczyszczeń. Złoże stanowi doskonałą 
rezerwę piasków budowlanych w rejonie Końskich na najbliższe dziesięciolecia. 
Stopień konfliktowości - B, ze na względu częściowe zalesienie obszaru złożowego 
oraz istnienie strefy ochronnej GZWP Końskie - 411. 

  Złoże kruszywa naturalnego „Nieświń” udokumentowane w kategorii C 
z jakością w kategorii B - jest obecnie jedynym udostępnionym górniczo złożem na 
obszarze gminy Końskie. Eksploatację piasku budowlanego prowadzą Kieleckie 
Kopalnie Surowców Mineralnych. Złoże tworzą piaski wydmowe o przeciętnej 
miąższości 10 m, stosunku N/Z 0,05 oraz punkcie piaskowym 99,6%. Wykorzystuje 
się je w budownictwie - do betonów, zapraw, wypraw i gładzi. Ze względu za 
zalesienie całego obszaru złożowego ustalono klasę konfliktowości ze środowiskiem 
na B (złoże konfliktowe).  
Dla złoża ustanowiono koncesją Wojewody Kieleckiego z dnia 10 08 1992 r. znak 
OS.II-7512/11/92 (z późn. zmianami), obszar i teren górniczy ,, Nieświń’’. Koncesji 
udzielono na okres do dnia 31 sierpnia 2012r. 
 
  Złoże kamieni drogowych i budowlanych „Rogów” zostało rozpoznane 
kartą rejestracyjną w 1959 r. Tworzą je wychodnie jurajskich piaskowców. Złoże to 
było eksploatowane już w okresie lat trzydziestych XX w. Jednak w rozumieniu 
współczesnych definicji formalno prawnych eksploatacja złoża nie miała miejsca. 
Piaskowiec jest wybierany na „dziko” przez okolicznych mieszkańców i stosowany 
jako kamień łamany do podmurówek. W związku z powyższym należy zweryfikować 
dane zawarte w Bilansie zasobów - o zaniechaniu wydobycia. Parametry jakościowe 
piaskowca przedstawiają się następująco: ciężar objętościowy - 2,06 g/cm 
nasiąkliwość - 7,45%, ścieralność na tarczy Boehmego - 0,85 cm i ścieralność w 
bębnie Deyala 17,2%. Dla złoża ustalono klasę B konfliktu ze środowiskiem. 

  Na obszarze gminy Końskie występują  pokłady osadowych rud żelaza, 
które były przedmiotem eksploatacji już od okresu średniowiecza. Po wybieraniu 
syderytów zachowało się wiele dawnych zrobów górniczych. W drugiej połowie XX 
wieku złoże „Końskie Zachód” (w 1994 r.) zostało  skreślone z Bilansu zasobów - ze 
względu na nieopłacalność wydobycia niskoprocentowych syderytów, które 
występują pod znacznym nadkładem. 

  Złoże „Dziebałtów” zawiera piaski eoliczne. Powierzchnia jego wynosi 
3,20 ha, miąższość od 1,5 do 11,9 m (średnio 4,3 m), a grubość nadkładu 0,1-0,3, 
średnio 0,2 m. Kopalina charakteryzuje się punktem piaskowym wynoszącym 100%, 
zawartością pyłów mineralnych 0,3-1,8% (średnio 0,8%) oraz zawartością związków 
siarki 0,02-0,10%, średnio 0,06°r Piaski spełniają wymagania dla potrzeb 
drogownictwa: produkcja mas bitumicznych, warstwy filtracyjne oraz budownictwa: 
do zapraw budowlanych i jako piaski niesklasyfikowane. 

Złoże „Dziebałtów” położone jest na terenie lasów chronionych 
Konecko Łopuszańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Mając na uwadze 
ochronę środowiska zaliczono je do klasy złóż konfliktowych (klasa B), możliwych do 
eksploatacji po spełnieniu określonych wymagań. 
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  Złoże ,, Przybyszowy’’ zawiera piaski eoliczne porośnięte lasem o 
charakterze ochronnym.  Złoże piasków budowlanych udokumentowane jest w kat 
C1 w postaci trzech oddzielnych obszarów. 

 Na teren gminy niewielkimi skrawkami sięgają  złoża piasków 
budowlanych ,,Nieświń – Zbiornik’’ oraz ,,Krasna’’ udokumentowane w kat. C2.  

  W rejonie miejscowości Baczyna istnieje, udokumentowane w kat. C1, 
złoże iłów ochrowych. 

Obecna eksploatacja złóż surowców zaspokaja potrzeby miasta i gminy 
Końskie, bez potrzeby uruchamiania eksploatacji złóż, w większości konfliktowych. 
Obniżałoby to, w sposób znaczący, wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe 
terenu. 
 

 Górnictwo i przetwórstwo kopalin 

Na całym terenie arkusza Końskie działa tylko jeden zakład wydobywczy - 
piaskownia na złożu „Nieświń”, która należy do Kieleckich Kopalni Surowców 
Mineralnych (KKSM). Zakład ten prowadzi ciągłą eksploatację od 1977 roku (nie 
licząc okresowych przerw spowodowanych wyjątkowymi warunkami pogodowymi). 
Wielkość wydobycia piasku budowlanego utrzymuje się na podobnym poziomie, a w 
ostatnich latach wykazuje nawet tendencję wzrostową. W 1995 roku wydobycie 
wynosiło 42,0 tys. ton, w 1996 - 55,2 tys. ton., natomiast w 1997 - 71,7 tys. ton. 
Należy zaznaczyć (co podkreślają KKSM), że wielkość wydobycia piaskowni jest 
niemal całkowicie podporządkowana zapotrzebowaniu na ten surowiec przez 
różnego typu zakłady budowlane. Kopalnia dysponuje dość dużym potencjałem 
wydobywczym, a zasoby złoża „Nieświń” wynoszą jeszcze ponad 2,5 mln, ton. Przy 
wysokim popycie na kruszywo naturalne wydobycie może osiągnąć w krótkim czasie 
nawet 300 tys. ton/rok. Wyrobisko kopalni w Nieświniu jest systematycznie 
poddawane rekultywacji w kierunku leśnym. Ścisły nadzór prac rekultywacyjnych 
prowadzi Nadleśnictwo Lasów Państwowych w Baryczy. Przebieg tych prac można 
uznać za wzorcowy dla podobnych przedsięwzięć. 

 
4.1.4. Wody powierzchniowe. 
 
Obszar gminy należy w I rzędzie do zlewni Wisły, w II rzędzie do zlewni Pilicy, w III 
rzędzie do zlewni Drzewiczki, w IV rzędzie do zlewni Młynkowskiej i Wąglanki oraz 
szeregu małych na ogół okresowych cieków  w rejonie Baczyna - Siedzianna , w V 
rzędzie do zlewni Gracuśnej i Czystej oraz licznych dopływów Wąglanki, oraz w VI 
rzędzie do stałych i okresowych dopływów cieków V rzędu. Południowy natomiast 
obszar gminy należy w I rzędzie do zlewni Wisły w II rzędzie do zlewni Pilicy w III 
rzędzie do zlewni Czarnej w IV rzędzie do zlewni Krasnej, Niedźwiedzicy, Czarnej-
Taraski oraz szeregu innych lewobocznych i prawobocznych dopływów, (w tym 
dwóch stosunkowo dużych bezimiennych wypływających z Adamowa i dwóch 
wypływających z  rejonu Wincentowa i Nieba), w  V rzędzie do zlewni cieków IV 
rzędu. Poza tym występują w zlewni tereny bezodpływowe lub o takim charakterze. 
  Sieć hydrograficzna jest gęsta i skomplikowana, w wielu wypadkach 
połączona kanałami. Stosunkowo duża jest  ilość różnorodnych cieków 
antropogenicznych. Dość dużo zbiorników wodnych powierzchniowych głównie 
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przepływowych w dolinach cieków. Szczególną rolę pełni zbiornik wodny   Sielpia 
podstawowy czynnik, na równi  z ukształtowaniem powierzchni i bogatą roślinnością, 
prawidłowego  funkcjonowania  ośrodka rekreacyjnego. Jakość wód zbiornika jest 
monitorowana. W roku 1999 wyróżniał się on bardzo dobrą jakością wód — I klasa 
czystości (we wszystkich badanych parametrach zarówno wiosną, jak i jesienią). W 
roku 2000 stan czystości jego wód uległ pogorszeniu i jesienią ze względu na 
przekroczenie dopuszczalnych stężeń w zakresie pH, fosforu ogólnego zawiesiny, 
azotynów, BZT ChZT i fosforanów nie odpowiadał normom. Stan czystości zbiornika 
kształtuje rzeka Czarna Konecka i wpadająca do niej tuż przed zbiornikiem Czarna 
Taraska, która jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni „Lema” w Mniowie. 
 
4.1.5. Wody Gruntowe. 
 
Na terenie gminy Końskie  znaczenie gospodarcze mają poziomy wodonośne Jury i 
Czwartorzędu. 

Jurajski poziom wodonośny 
 Poziom ten na terenie gminy ujmowany studniami wierconymi. Jego warstwę 
wodonośną stanowią dolnojurajskie (liasowe) spękane piaskowce przewarstwione 
iłowcami oraz żwiry i zlepieńce. Źródło wody w zależności od budowy geologicznej 
jest napięte lub swobodne. Pod względem chemicznym i bakteriologicznym wody 
tego poziomu nie budzą zastrzeżeń i mogą być używane do celów konsumpcyjnych i 
gospodarczych. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny 
 Poziom wód czwartorzędowych ujmowanych zarówno studniami wierconymi 
jak i kopanymi związany jest z utworami piaszczystymi dolin rzecznych, (poziom wód 
ściśle związany ze stanem wód w rzece oraz od wielkości opadów atmosferycznych) 
lub z wkładkami i soczewkami piaszczystymi w glinach zwałowych. Głębokość ich 
zalegania wiąże się z budową geologiczną wykształceniem litologicznym osadów jak 
również ukształtowaniem terenu. Na obszarze położonym w pobliżu i w obrębie 
głównych dolin rzecznych wody tego poziomu występują na głębokości od 0 do 5 m 
ppt., charakteryzują się przeważnie zwierciadłem swobodnym, częściowo związanym 
z poziomem wód w rzece a także uzależniony jest od wielkości opadów 
atmosferycznych. Na obszarach leżących poza obszarami dolinnymi zwierciadło 
wody występuje na głębokości od 5 do 10 m ppt. Związane to jest na ogół z piaskami 
wodnolodowcowymi oraz z piaszczysto – kamienisto – glinianymi osadami 
deluwialnymi zalegającymi na zboczach wychodni skał starszych. Często piaszczyste 
osady przykryte są warstwą nieprzepuszczalną i wtedy zwierciadło występuje pod 
napięciem. Północny obszar gminy Końskie (w tym miasto) wchodzi w obręb GZWP 
Nr 411 Końskie. Zbiornik ma charakter szczelinowy i zbudowany jest z piaskowców i 
mułowców jurajskich.  
Dla potrzeb ochrony zbiornika GZWP przed postępującą degradacją, obszar jego 
zasilania został objęty najwyższą strefą ochrony (czas przesiąkania wód opadowych 
do zbiornika – poniżej 2 lat), natomiast niewielkie obszary jego zasilania objęte 
zostały wysoką strefą ochrony (czas przesiąkania lub wpływu wód do zbiornika 2 – 5 
lat). Największa możliwość zanieczyszczenia zasobów wód podziemnych występuje 
w miejscach ich poboru (studniach). W miejscach tych wyznacza się strefy ochrony.   
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 Strefy ochrony bezpośredniej obejmują teren w promieniu 8-10 m od ujęcia. W 
ich obszarze zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z 
eksploatacją ujęcia wody.  

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej należy: 
1. Zagospodarować teren zielenią, 
2. odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z 

urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych 
przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody, 

3. odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie 
się ich do urządzeń służących do poboru wody, 

4. ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych 
przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody. 

 
 
4.1.6. Klimat lokalny. 
 
Położenie fizycznogeograficzne i ukształtowanie powierzchni determinuje w głównej 
mierze klimat lokalny gminy. Charakteryzuje się on pewną przejściowością między 
typowym klimatem dla nizin leżących na NW od gminy i klimatem typowym dla wyżyn 
leżących na SE. Potencjalnie korzystniejsze warunki przewietrzania terenu, nieco 
lepsze w związku z tym warunki wilgotnościowe, mimo nieco większych opadów, 
nieco korzystniejsze warunki solarne w stosunku do leżących na NW nizin, natomiast 
ogólnie nieco mniej korzystne warunki klimatyczne w stosunku do terenów 
wyżynnych leżących na SE od gminy. Rzeźba terenu, wody, podłoże i roślinność, 
determinują natomiast w głównej mierze mikroklimaty. Częstotliwość zróżnicowanego 
ich rozmieszczenia jest większa niż na przyległych od NW terenach nizinnych   i 
niedużo mniejsza w stosunku do typowych obszarów wyżynnych przylegających od 
SE. Ogółem klimat lokalny i mikroklimaty gminy cechują  w zdecydowanej przewadze 
korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne głównie na terenach wyniesionych. 
Niekorzystne warunki klimatyczno-zdrowotne są na terenach obniżonych, 
inwersyjnych w dolinach głównych cieków. Zajmują one dość znaczny procentowy 
udział ogólnej powierzchni zwłaszcza w zlewni Wąglanki i Gracuśny. Niekorzystne 
warunki klimatyczno-zdrowotne występują też w rejonie Wzgórz Koneckich na 
wschodzie gminy. Duże różnice wysokości względnej,  duże wysokości bezwzględne, 
duże spadki terenu w przedziałach 8 - 12 %  i > 12 %  oraz północna ekspozycja 
stoków . Środkowa i południowa część gminy  pochylona jest w kierunku 
południowym, północna  część natomiast  w kierunku północnym. Główne kierunki 
pochylenia obszaru w tych dwóch częściach gminy przyczyniają się w dużym stopniu 
do tego, że przewaga terenów o korzystnych warunkach klimatyczno-zdrowotnych 
występuje   w środkowej i południowej części obszaru gminy. 

Według podziału klimatycznego R. Gumińskiego, obszar gminy leży w 
południowej części łódzkiej dzielnicy klimatycznej. W ciągu całego roku przeważają 
wiatry z sektora zachodniego (4 1,6% wszystkich wiatrów). Średnia temperatura roku 
wynosi 8°C. Najchłodniejszym miesiącem jest luty - 1,8°C, zaś najcieplejszym lipiec 
ze średnią temperaturą 18,7°C. 

  Bardzo ważnym wskaźnikiem agroklimatycznym jest okres 
wegetacyjny, czyli liczba dni na rok ze średnią dobową temperaturą >5°C. Na 
badanym terenie wegetacja roślin trwa przez 212 dni, a zatem stosunkowo długo. 
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Roczna suma opadów oscyluje w granicach 600-625 mm. Najniższe opady 
przypadają na zimę (luty - 29 mm i styczeń - 32 mm), natomiast maksimum 
notowane jest w miesiącach letnich (lipiec - 97 mm). Trwała pokrywa śnieżna pojawia 
się w drugiej dekadzie grudnia i zalega do pierwszych dni marca, czyli średnio przez 
68 dni. 

4.1.7. Szata roślinna. 
 
Lasy są największym walorem przyrodniczym i krajobrazowym gminy. Zajmują 51,3 
% jej obszaru i znaczna ich część stanowi lasy ochronne. Najbardziej zwarte masywy 
leśne występują we wschodniej i południowej części gminy. Są to równocześnie 
największe powierzchnie leśne. Znajdują się w Nadleśnictwie: Barycz, Stąporków i 
Ruda Maleniecka.  
 Według danych  uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w 
Radomiu na obszarze gminy występuje co najmniej 8 typów siedliskowych lasu . Są 
to :                                          

1. bór  suchy, z dominacją sosny z mchem chrobotkowym w runie. 
2. bór świeży, z dominacją sosny oraz podrostem jałowca. 
3. bór mieszany świeży, z dominacją sosny oraz podrostem jałowca  i 

gatunków                  liściastych ( brzoza, czeremcha) 
4. bór  bagienny, z  dominacją sosny oraz udziałem olchy, wierzby i brzozy. 
5. bór  mieszany  wilgotny,  z dominacją sosny i udziałem gatunków liściasty 
6. bór  mieszany  bagienny, z udziałem sosny, olchy i brzozy. 
7. las  świeży, z przewagą gatunków liściastych ( lipa, dąb, klon, brzoza )oraz 

domieszką  sosny. 
8. bór mieszany wyżynny, z udziałem sosny oraz gatunków liściastych 

                      Około połowa lasów to lasy państwowe, drugą część stanowią lasy 
prywatne. Ich skład gatunkowy oraz zróżnicowanie siedlisk nie różnią się w sposób 
istotny od lasów państwowych. Cechą wspólną jest także bardzo duży udział 
drzewostanów młodych w wieku drągowin i młodników. Zdecydowanie gatunkiem 
dominującym jest sosna. 
                       Poza kompleksami leśnymi na terenie całej gminy istnieją niewielkie 
grupy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, na obszarach podmokłych i nieużytkach 
a także towarzyszące zabudowie jako zieleń ozdobna czy izolacyjna. Te niewielkie, 
często o naturalnym składzie gatunkowym zagajniki spełniają istotną rolę  lokalnych 
ostoi faunistycznych, zapewniając schronienie  i pożywienie,  oraz wodo – i glebo-
chronną .  
                       Powszechnym zjawiskiem jest występowanie naturalnej sukcesji 
roślinnej na ugorach i nieużytkach. Głównymi gatunkami są tu brzoza i sosna.   
 
4.1.8. Gleby. 
 

 Pod względem typologicznym na terenie gminy występuje znaczne 
zróżnicowanie gleb. Największe obszary zajmują: 
- gleby pseudobielicowe 
- gleby brunatne 
- czarne ziemie 
- gleby murszaste. 



 

 

 

34 

Gleby pseudobielicowe zajmują największe powierzchnie. Wytworzone zostały z 
glin lekkich i średnich oraz piasków naglinowych. 
Gleby brunatne wytworzone z glin występują płatami wśród gleb pseudobielicowych, 
natomiast gleby brunatne, wytworzone z piasków, występują powszechnie, 
zwłaszcza w północno-wschodnim rejonie gminy. 
Czarne ziemie wytworzone z piasków i glin oraz gleby murszowe występują 
sporadycznie w obniżeniach terenu, pod użytkami zielonymi. W dolinie rzeki Czarnej, 
na niewielkich powierzchniach powstały mady. 
W dnach dolin i obniżeń występują gleby murszowe, murszowate, murszowo-
torfowe, torfowe, mułowo-torfowe, mady i czarne ziemie. 

Pod względem jakości, w gminie występuje przewaga gleb niższych klas 
bonitacji. W obrębie gruntów ornych zdecydowanie przeważają gleby V klasy (32,4 
%) i VI klasy (29,8 %). Łącznie stanowią 62,2 % gruntów ornych. Najlepsze gleby III 
klasy zajmują tylko 5,6 % gruntów ornych, a IV klasy 27,0% gruntów ornych (łącznie 
32,6 %). 

 
4. 2. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione. 
 
4.2.1. „Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK)” 
 
Południowa i wschodnia część gminy, w przeważającej części zalesiona, położona 
jest w obrębie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( wg 
Rozporządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego 
krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2005 r. Nr 156, poz. 
1950). Jego podstawową funkcją jest ochrona lasów oraz wód powierzchniowych i 
podziemnych 
 Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu  zajmujący na 
terenie gminy południową i wschodnią jego część , rozciąga się daleko na wschód, 
aż do otuliny Suchedniowsko - Oblęgorskiego  Parku Krajobrazowego (wchodzącego 
w skład  Zespołu Parków Gór Świętokrzyskich) na południe od Przedborskiego Parku 
Krajobrazowego  i Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz na wschód od 
Piliczańsko - Radomszczańskiego  OChK. Fragment Konecko -Łopuszańskiego  
OChK znajdujących się w granicach gminy Końskie, przylega na NE wzdłuż granicy z 
gminą Przysucha do Przysusko-Szydłowieckiego OChK, a na NW wzdłuż  granicy z 
gminą Białaczów do Białaczowskiego OChK. Przynależność części gminy Końskie 
do tak rozległego obszaru szczególnej ochrony, stwarza potencjalne warunki dla 
prawidłowego kształtowania się procesów przyrodniczych. W granicach obszaru 
chronionego leżą dwa kompleksy leśne, które zostały wyodrębnione z lasów całej 
gminy jako lasy szczególnie chronione. Są to : kompleks w rejonie Kazanowa 
Nowego i lasy wodochronne w zlewni Czarnej.  
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4.2.2. Pomniki przyrody. 
 
Na terenie gminy znajdują się następujące pomniki przyrody z rejestru 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody :  
 
1. Piekło - wychodnie piaskowca jurajskiego pokryte mchami i porostami, grzęda 
100,0 m długości i 5,0 m wysokości oraz dwa bloki skalne. 

2. Dęby 170 letnie w Pile - 6 szt. o obw. 420 – 630 cm.i wys. 25m. 
3. Aleja lipowa w Modliszewicach - 20 szt. o obw. 280 – 560 cm. i wys 15m. 
4. Aleja lipowa w Parku Miejskim - 28 szt. o obw.155 – 395 cm. i wys. 20 – 27 m. 
5. Grupa 4 dębów w Parku Miejskim - o obw. 422 – 595 cm. i wys. 25m. 
6. Lipy przydrożne w Parku Miejskim (wzdłuż drogi Końskie-Skarżysko Kamienna) - 

6 szt. o obw. 290 – 425 cm. i wys. 17 – 23 m. 
 

Wyodrębnienie wśród wszystkich terenów pokrytych roślinnością , które ustawowo są 
chronione terenów szczególnie chronionych jest bardzo ważne dla utrzymania 
korzystnych warunków  środowiska przyrodniczego. W perspektywie należy 
przewidzieć utworzenie nowych terenów chronionych tej rangi tj. szczególnie 
chronionych.  
                    Obszarami nie mającymi statusu pomników przyrody , choć prawnie 
chronionymi są także obszary użytków zielonych na gruntach pochodzenia 
organicznego ( tj.  torfy, namuły torfiaste). 

 
5. Ochrona Wartości Kulturowych. 
 
5.1. Rys historyczny. 
 
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie ziem obecnej Gminy Końskie sięgają XI w – 
świadczy o tym odkryte w północnej części miasta cmentarzysko. Pierwsze wzmianki 
pisane o osadzie Końskie powstały w XII w ( 1124 r.). Na początku XII w 
właścicielem Końskich był ród Odrowążów. W wieku XI i XII rozwój gospodarczy 
stymulowany był dogodnym  położeniem osady przy ważniejszych szlakach 
komunikacyjnych, dużymi kompleksami leśnymi, będącymi pozostałością Puszczy 
Radomskiej oraz bogactwem naturalnym. Podstawą gospodarki regionu w XI i XII w 
była hodowla: koni, bydła, nierogacizny. Prawdopodobnie osadę nazwano Końskimi 
ze względu na bardzo dobrze rozwiniętą hodowlę koni na polanach leśnych. Kolejną 
gałęzią gospodarki obecnej gminy było myślistwo, bartnictwo, rybołówstwo i 
rolnictwo. Jednakże podstawą gospodarki, najważniejszą gałęzią oraz decydującym 
czynnikiem rozwoju gospodarczego regionu były bogactwa naturalne w postaci 
surowców mineralnych – złoża rud żelaza i drewna ( otrzymywano z niego węgiel 
drzewny), iły, żwiry, zlepieńce, piaskowce. Świadectwem rozwoju tradycji hutniczej w 
regionie są pozostałości wyrobisk górniczych oraz ślady dymarek, a także nazwy 
miejscowości : Kuźnica, Huta, Hucisko, Górniki, Ruda. Końskie były położone przy 
ważnych szlakach handlowych XIII w. : Wąchock – Żarnów ( poprzez Opoczno ) oraz 
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Końskie – Wierzbica i Końskie – Kielce. W połowie wieku XVII wieś Końskie oraz 
kilka sąsiednich wsi kupił kasztelan sieradzki Rafał Małachowski, następnie jego syn 
Stanisław ( wojewoda poznański) dokupił dalsze wsie. Od tego momentu ziemie 
koneckie należały do rodziny Małachowskich, którzy rozwinęli na tych ziemiach 
przemysł hutniczy i metalurgiczny. W związku z w/w rozwojem około połowy XVIII w 
powstały ogromne piece w Stąporkowie, w Ruskim Brodzie, Rudzie Białaczowskiej w 
Antoninowie i Królewcu oraz w 1831 r. powstała fabryka broni w Pomykowie. Końskie 
w ówczesnym czasie były bardzo dynamicznie rozwijającym się regionem : rozwijała 
się produkcja manufakturowa i rzemieślnicza ( II połowa XVIII w : fabryka powozów w 
Pomykowie, a także papiernia ). W związku z prężnym rozwojem miasta i 
okolicznych wiosek w 1729 r kanclerz Małachowski wydał przywilej dla  mieszkańców 
osady, w którym Końskie nazwane jest miastem. Oficjalna lokacja miasta na prawie 
magdeburskim nastąpiła w 1748 r. Od tego momentu miasto zaczęło się rozrastać ( 
przyłączono do niego Bawarię) i rozwijać . Mimo rozrostu terytorialnego miasta, 
zachowało ono nadal urbanistykę starej osady targowej opartej na XIII w. drodze 
Wąchock – Żarnów. W mieście, w centralnej części droga ta została poszerzona, w 
wyniku czego powstał wydłużony plac targowy z kościołem po wschodniej stronie. Do 
tej pory miejsce to stanowi centralną część miasta. Naokoło placu targowego 
rozciągały się głębokie i wąskie działki, rozdzielone uliczkami gospodarczymi i 
wlotami dróg ( późniejsze drogi do Radoszyc, Przedborza, Opoczna i Skrzynna ). 
Charakter tej zabudowy oraz podział geodezyjny widoczny jest do dnia dzisiejszego. 
Po 1729 r. wydzielono z placu targowego prostokątny rynek poprzez wprowadzenie 
zabudowy północno – zachodniej części. Pod koniec XVIII w, Małachowscy 
rozpoczęli budowę rezydencji na wschód od miasta. Po wybudowaniu kompleksu 
architektonicznego zajęto się projektem ogrodu w stylu osiemnastowiecznego ogrodu 
francuskiego ( po 1825 r. zamieniono go w park krajobrazowy). Do chwili obecnej 
pałac i założenie ogrodowe w Końskich jest jednym z najbardziej znaczących 
zespołów urbanistyczno-architektonicznych miasta.  Po upadku Rzeczypospolitej 
Małachowscy tracą znaczenie w polityce kraju. Odbija się to na rozwoju miasta. 
Małachowscy nadal byli właścicielami większości zakładów w Końskich i okolicy lecz 
w połowie XIX w. zaczęli wydzierżawiać fabryki. W Końskich zaczęły powstawać 
fabryki innych właścicieli, co pozwoliło wzmocnić pozycję gospodarczą miasta.
 Również inwestycje rządowe w Zagłębiu Staropolskim w znacznym stopniu 
przyczyniły się do rozwoju konecczyzny. Zaczęto budować trasę komunikacyjną 
Końskie – Skarżysko - Ostrowiec tzw. drogę fabryczną z inicjatywy Stanisława 
Staszica. Wybudowano również kilka odcinków lokalnych jak np. z Kielc do Sielpi. W 
tym okresie nastąpił rozwój Sielpi -F.K. Drucki-Lubecki rozpoczął budowę dużej 
pudlingarni w Sielpi Wielkiej, a  w 1832 r. powstało tutaj osiedle robotnicze. 
W latach 70 XIX, od zrujnowanej rodziny Małachowskich dobra w Końskich nabył 
hrabia Jan Tarnowski. Przyczynił się on poprzez zalesianie wyrębów leśnych, 
unowocześnianie hutnictwa oraz budowanie nowych fabryk do podźwignięcia się pod 
względem gospodarczym ziemię konecką. Końskie pozostawały w rękach 
Tarnowskich do wybuchu I wojny światowej. Wzmocnienie pozycji Końskich jako 
ośrodka administracyjnego, handlowego i przemysłu metalurgicznego nastąpiło po 
otwarciu w 1885 r. linii kolejowej. Na przełomie XIX i XX w powstała w Końskich 
fabryka odlewów żelaznych „Słowianin” M. Hochberga. W 1903 r. założono kolejną 
odlewnie Kronnenblumma, a w 1913 r. powstała fabryka odlewów i zakłady 
mechaniczne J. Minza i wytwórnia drzwiczek do pieców. Kolejne zakłady powstały na 
początku XX w to wytwórnia płytek terakotowych i farbiarnia. Od 1913 r. była tu 
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elektrownia. Lata 20-te XX w to ożywienie gospodarcze i administracyjne miasta 
Końskie. Istniały tu już m.in. cegielnia i fabryka cegły ogniotrwałej, fabryka farb, 
młyny, fabryka mydła, wytwórnia wódek i likierów, garbarnia i tartak. Końskie w tym 
czasie były siedzibą wielu urzędów - starostwa, sądu, banków. Podczas II wojny 
światowej na terenie Końskich i w okolicy działał silny ruch oporu. Akcje 
pacyfikacyjne oraz deportacje ludności żydowskiej spowodowały szybko duży 
spadek liczby mieszkańców (z 11.000 w 1939r do 6907 w 1945 r.). Po wyzwoleniu 
miasto rozpoczęło odbudowę. W 1948 r. powstały Koneckie Zakłady Odlewnicze - 
największy wówczas zakład pracy, „Kowent” - produkcja urządzeń ochrony 
powietrza, z biegiem czasu owe zakłady przekształcane były w : Zakłady 
Metalurgiczne Maszyn Budowlanych, a później w roku 1969 w Zakład Metalurgiczny   
„Zamtal” - odlewy staliwne, żeliwne i inne ( obecnie zlikwidowany ). Rok 1961 r. 
zapisał się jako rok rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej, a rok 1967 rokiem 
budowy kanalizacji. Lata 1967-70 to wzrost budownictwa mieszkaniowego Były to 
głównie budowle w technologii wielkopłytowej. W 1973 r.  Kieleckie Przedsiębiorstwo 
Elementów Budowlanych uruchomiło w Końskich swój zakład. Końskie nadal pełniło 
ważną rolę jako ośrodek administracyjny. Od 1809 miasto było siedzibą powiatu 
koneckiego. W 1834 r. siedziba władz z Końskich została przeniesiona do Opoczna. 
Ale od 1866 r. znów siedziba powiatu koneckiego znajdowała się w mieście Końskie. 
Od 1918 r. miasto powiatowe w województwie kieleckim. od 1945 r. w woj. łódzkim. 
W latach 1950 - 1975 miasto powiatowe w województwie kieleckim. Od roku 1990 
jest stolicą samorządnej gminy – Gminy Końskie. Od stycznia 1999 r. miasto Końskie 
jest znów siedzibą starostwa powiatowego  - Powiatu Koneckiego. Obecnie podjęto 
próbę powrotu do przemysłowych tradycji miejsca, świadczy o tym przeznaczenie 
dużych areałów pod produkcję na północy miasta oraz ustanawianie na tych 
terenach specjalnych stref ekonomicznych mających na celu rozwój funkcji 
przemysłowej i usługowej. Miasto i Gmina pragnie ochraniać  i uczyć o bogatej 
historii miejsca poprzez ustanowienie Parku Kulturowego w mieście Końskie ( m.in. 
obejmującego dawny plac targowy i tereny byłej rezydencji Małachowskich i 
Tarnowskich) oraz poprzez rozwój turystyki. 
 
5.2. Zabytki architektoniczne i urbanistyczne oraz zabytki 
archeologiczne. 
 
Zespoły urbanistyczno-architektoniczne i poszczególne obiekty oraz stanowiska 
archeologiczne będące dziedzictwem kulturowym zostały objęte opieką 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Zabytki i 
zespoły zabytków objęte są rejestrem konserwatorskim lub ewidencją. Poziom 
nasycenia zabytkami jest zbliżony do średniego w województwie (250-450 zabytków 
na obszarze gminy). Nasycenie zabytkami ruchomymi również średnie (grupa 201-
300 zabytków na terenie gminy). Największa liczba obiektów zabytkowych występuje 
na terenie miasta Końskie – jest ich 137. W związku z tym proponuje się utworzenie 
na terenie miasta Końskie Parku Kulturowego. Do czasów dzisiejszych zachował się 
układ urbanistyczny miasta : istniejący układ komunikacyjny oparty na 
przedlokacyjnym układzie dróg, prostokątny rynek (zieleń znajdującą się na nim 
usankcjonowano jako tradycję z XIX w, kiedy znajdował się tu ogród spacerowy), 
historyczne ulice - Pocztowa, Krakowska, Warszawska, Kazanowska, Zamkowa, 
Małachowskich i Stara Polna - zachowana  szczątkowo. Ratusz zajmował miejsce w 
pierzei, a miasto miało tradycje utrzymania drewnianych domów podcieniowych ( 
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obecnie całkowicie zanikła ). Istotną cechą zabudowy staromiejskiej są bramy 
przejazdowe na podwórza – zachowane są one do dziś. Najwspanialszym zabytkiem 
Końskich jest zespół pałacowo-parkowy Małachowskich. Jest to obiekt murowany z 
XVIII w rozbudowany i przebudowany w pierwszej połowie XIX w przekształcony w 
drugiej połowie XIX w. Otoczenie oficyn pałacowych, gdyż właściwego pałacu - 
rezydencji nigdy nie zrealizowano, to regularny park z układem wodnym i kopcem 
widokowym,   poszerzony o część krajobrazową od wschodu w poł, XIX w. Park 
posiada obiekty elementów małej architektury np. mostek, kapliczki, ogrodzenie z 
basztami i bramami.  
Również do dominant w układzie przestrzennym miasta należą obiekty sakralne, 
takie jak kościół parafialny św. Mikołaja z ogrodzeniem,  bramkami i plebanią z 
początków XV w, oraz zespół kościoła cmentarnego p.w. św. Anny z cmentarzem i 
cmentarz z licznymi nagrobkami kamiennymi i żeliwnymi. 
Na terenie Końskich znajdują się także inne obiekty zabytkowe, są to: zespół dworca 
kolejowego (budynek murowany z 1900 r i murowana wodociągowa wieża ciśnień 
(początki XX w), zespół fabryczny Koneckich Zakładów Odlewniczych przy ul 
Fabrycznej, murowany z początków XIX w. oraz staw i urządzenia piętrzące na rzece 
Czystej, a także Osiedle Kolejowe przy ul. Warsztatowej. 
 O kulturze budowlanej nadającej charakter miejscowościom gminy Końskie 
świadczą także budynki mieszkalne o tradycyjnej formie architektonicznej z ogrodem 
kwiatowym, warzywnikiem i sadem. Uporządkowane i ogrodzone zabudowania 
tworzą charakterystyczny krajobraz małego miasteczka lub osady wiejskiej. 
Specyficzny klimat dróg wiejskich podnoszą szpalery drzew a także kapliczki oraz 
krzyże przydrożne dawne i współczesne.  
 
5.2.1. Zabytki miasta Końskie 
 
Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków  
 
Lp. Obiekt Adres Mate

riał 
Okres 
powst. 

Uwagi Rej. 

 Zespół Kościoła 
Filialnego 
Cmentarnego: 

     

1.  Cmentarz teren w 
granicach 
ogrodzenia 

   311 

2.  Kościół filialny  mur. XVIII 
restaur. 

p.w.św.Anny i św. Jana 
Chrzciciela, ok.1770 r., 
zniszczony pożarem 
1913 r., następnie  
odbud., restaur. M. In. 
1967 r 

311 

3.  Ogrodzenie z 
bramką 

 mur. XIX, 
1832 

bramka – arch. 
Franciszek Maria Lanci 
(?) 

311 

 Zespół Kościoła 
Parafialnego P.W. 
Św. Mikołaja Bpa: 

     

4.  Cmentarz 
przykościelny 

teren w 
granicach 
ogrodzenia 

   304 
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5.  Kościół  mur. XV 
przebud 

XV/XVI ( zapewne 
między 1492 a 1520) 
restaur. Wnętrza 1777, 
przebud. ok. 1830 r., 
arch. Franciszek Maria 
Lanci, przebud. i 
rozbud.zach.cz.nawy, 
szczyty i dach) 1902-
1903 r, arch. Wacław 
Popławski 

304 

6.  Ogrodzenie z 
bramkami 

 mur.-
żelbet 

XX 1902-1903 r., arch. 
Wacław Popławski 

304 

7.  Plebania ul.Zamkowa 8 mur. pocz.XX  304 
 Zespół  

(Rezydencji)Pałacu 
Małachowskich : 

     

8.  Altana   XVIII 
remont, 
2 poł. 
XVIII 

 741 

9.  Brama : 2 bramy – 
pn. i zach. 

 mur. 2 poł. 
XVIII 

 741 

10.  Glorietta  mur. XVIII, 
XVIII/XIX 

 741 

11.  Most mostek na 
kanale 

 mur. 2 poł. 
XVIII (?) 

 741 

12.  Oficyna wsch. z 
bramą 

 mur. XIX, ok. 
poł.XIX 

 741 

13.  Ogrodzenie z 
pawilonem „ 
Domek 
Wnuczętów” 

 mur. XIX 
remont 

z 2 basztami i 
kapliczką, ok. 1840 r., 
arch. Franciszek Maria 
Lanci (?), „ Domek 
Wnuczętów” remont 
1991 r. 

741 

14.  Park regularny   XVIII, z układem wodnym i 
kopcem widokowym ( z 
piwnicą mur.), 2 poł. 
XVIII, powiększony o 
część wsch. 
Krajobrazową poł. XIX 

741 

15.  Pawilon : 4 
pawilony 

 mur. XVIII 
przebud. 

ok. poł. XVIII, przebud. 
( gł.wnętrza) ok.poł.XIX 

741 

16.  Pawilon parkowy 
„Świątynia 
Grecka” 

 mur. XIX 
remont. 

pocz. XIX (?), 
remont.ok. 1980 r. 

741 

17.  Pawilon parkowy 
„Oranżeria 
Egipska” 

 mur. XIX 
remont. 

arch. Franciszek Maria 
Lanci, gruntownie 
remont. I rozbud. l.60 
XX 

741 

18.  Skrzydło wsch. ze 
stajnią 

 mur. XVIII 
remont. 

Ok.poł. XVIII, przebud. 
1 poł.XIX i 1939-1944 ( 
na biura), remont. 1985 
r. 

741 

19.  Skrzydło zach.  mur. XVIII 
remont 

ok.poł. XVIII, przebud. 
1 poł.XIX, remont. 1985 
r. 

741 

20.  Stajnia  mur. XIX 
przebud. 

ob.stolarnia, ok.poł.XIX 741 
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21.  Studnia, obudowa 
studni 

 mur. mur. 
XVIII 
remont. 

przed poł.XIX 741 

Wykaz zabytków wpisanych do ewidencji zabytków 
 

1. Bursa gimnazjalna, ul. Piłsudskiego 186 : Mur. XX, ob.Internat LO, ok.1930 r. 
2. Cmentarz wojenny 1914 – 1915 : XX, ok.1917,w obrębie cmentarza parafialnego 
3. Dom ul. Browarna 18 : drewn. XX, ok.1915 r. 
4. Dom ul. Browarna 20 : drewn. XX, ok.1930 r. 
5. Dom ul. Browarna 26 : drewn. XX, ok.1915 r. 
6. Dom ul. Brzozowa 9 : drewn. XIX, 2 poł. XIX 
7. Dom ul. Hubala 9 : mur. XX , ob. Szkoła muzyczna, pocz. XX 
8. Dom ul. Jasna 1: mur. XX, ok. 1920 r. 
9. Dom ul. Jasna 3 : mur. XX,  ok. 1928 r. 
10. Dom ul. Jasna 8 : drewn. XX, ok. 1928 r. 
11. Dom ul. Kazanowska 7 : mur. XX, ok. 1910 r. 
12. Dom ul. Kazanowska 9 : mur. XIX, k. XIX 
13. Dom ul. Kazanowska 10 : mur. XIX, k.XIX 
14. Dom ul. Kazanowska 13 : mur. XIX, k.XIX 
15. Dom ul. Kazanowska 14 : mur. XIX, k.XIX 
16. Dom pl.Kościuszki 2 : mur. XIX, k.XIX 
17. Dom pl.Kościuszki 3 : mur. XVIII, 2 poł. XVIII 
18. Dom pl.Kościuszki 6 : mur. XX, ok. 1900 r. 
19. Dom ul. Krakowska 16 : drewn. XX, ok. 1937 r. 
20. Dom ul.Lipowa 3 : mur. XIX, 1899 r. 
21. Dom ul. 1 Maja 2 : mur. XX, ok. 1900 r. 
22. Dom ul. 1 Maja 14 : mur. XX, ok. 1900 r. 
23. Dom ul. 1 Maja 25 : mur. XX, ok. 1902 r. 
24. Dom ul. 1 Maja 27 : mur. XX, ok. 1900 r. 
25. Dom ul. 1 Odrowąża 10 : mur. XX, ok. 1910 r. 
26. Dom ul. 1 Partyzantów 12 : drewn. XX, pocz. XX  
27. Dom ul. Piłsudskiego 8 : mur. XX przebud., ok. 1900 r. 
28. Dom ul. Piłsudskiego 13 : mur. XVIII przebud., przebud. i nadbud. XIX 
29. Dom ul. Piłsudskiego 15 : mur. XIX,  nadbud. XIX/XX 
30. Dom ul. Piłsudskiego 18 : mur. XVIII przebud., k. XVIII, przebud.XIX 
31. Dom ul. Piłsudskiego 20 : mur. XIX,  1885 r. 
32. Dom ul. Piłsudskiego 22 : mur. XVIII przebud., k. XVIII, przebud. 1881(?) 
33. Dom ul. Piłsudskiego 26 : mur. XVIII przebud., rejestr : 642, 1798, wł. PSS 

Oddział w Końskich, przebud. poł. XIX, 
34. Dom ul. Piłsudskiego 30 : mur. XVIII przebud.,k. XVIII, przebud. poł. XIX 
35. Dom ul. Piłsudskiego 37 : mur. XX, ok. 1918 (?) 
36. Dom ul. Piłsudskiego 42 : mur. XIX, 1 poł.XIX, odbud. po pożarze 1907 r.  
37. Dom ul. Piłsudskiego 44 : mur. XIX przebud., ok.poł. XIX, przebud.ok.1970 r. 
38. Dom ul. Piłsudskiego 46 : mur. XIX przebud., 1 poł.XIX, przebud.ok.1970 r. 
39. Dom ul. Piłsudskiego 66 : mur. XX, ok. 1900 r. 
40. Dom ul. Piłsudskiego 72 : mur. XX, ok.1920 r. 
41. Dom ul. Piłsudskiego 84 : mur. XX, ok. 1915 r. oraz nr 84a, ok. 1926 r. 
42. Dom ul. Piłsudskiego 98 : mur. XX, ok. 1900 r. 
43. Dom ul. Piłsudskiego 113 : drewn. XX, ok.1927 r. 
44. Dom ul. Pocztowa 1 : mur. XIX , 2 poł. XIX 
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45. Dom ul. Pocztowa 2 : mur. XVIII przebud., 1750 r., przebud. 2 poł. XIX. 
46. Dom ul. Sportowa 3 : drewn. XX, pocz. XX 
47. Dom ul. Sportowa 7 : drewn. XX, ob. Stacja Sanitarna, pocz. XX 
48. Dom ul. Starowarszawska 5 : drewn. XIX, ok.1865 r. 
49. Dom ul. Warszawska 4 : mur. XIX remont., i nr 4a, 2 ćw. XIX, remont. 1967 r. 
50. Dom ul. Warszawska 6 : mur. XIX remont. , 2 ćw. XIX, remont. 1959 r. 
51. Dom ul. Wjazdowa 4 : drewn. XX, 1932 r. 
52. Dom ul. Zamkowa 3 : mur. XIX, k. XIX 
53. Dom ul. Zamkowa 5 : mur. XIX,2 poł. XIX 
54. Dom ul. Zamkowa 7 : mur. XIX, 2 poł. XIX 
55. Dom ul. Zamkowa 19 : mur. XIX, 1 poł. XIX 
56. Dom ul. Zamkowa 20 : mur. XX, ok. 1905 r. 
57. Dom ul. Zamkowa 21 : mur. XIX remont., 1 poł. XIX remont. 1967 r. 
58. Dom pl. Kościuszki 5 : mur. XVIII przebud., XVIII/XIX, przebud. i nadbud. 2 poł. 

XIX  
59. Dom ul. Piłsudskiego 11 : mur. XIX przebud., 2 ćw. XIX 
60. Dom ul. Spółdzielcza 16 : mur. XIX, k. XIX 
61. Dom ul. Strażacka 6 : mur. XX, ok. 1905 r. 
62. Dom ul. Strażacka 21 : mur. XX, pocz. XX 
63. Dom ul. Strażacka 29 : mur. XIX, k. XIX 
64. Dom ul. Polna 12 : mur. XX, pocz. XX 
65. Dom ul. Gimnazjalna 16 : drewn. XX, 1938 r. 
66. Dom ul. Folwarczna 1 : drewn. XX, 1908 r. 
67. Dom ul. Krakowska 41 : drewn. XX, ok.1930 r. 
68. Dom ul. Krakowska 52 : drewn. XX, ok.1923 r. 
69. Dom ul. Krakowska 57 : drewn. XX, ok.1939 r. 
70. Dom ul. Krakowska 60a : drewn. XX, pocz. XX 
71. Dom ul. Krakowska 60b : drewn. XIX, koniec XIX 
72. Dom ul. Krakowska 60f : mur - drewn. XX, ok. 1910 r. 
73. Dom ul. Łazienna 4 : mur. X, ok.1934 r. 
74. Dom ul. Łazienna 6 : mur. XX, 1903 r. 
75. Dom ul. Piłsudskiego 91 : mur. XIX, koniec XIX 
76. Dom ul. Piłsudskiego 92 :mur. XX, ok. 1900 r. 
77. Dom ul. Piłsudskiego 100 : mur. XX, ok. 1900 r. 
78. Dom ul. Piłsudskiego 102 : drewn. XX, ok. 1930 r. 
79. Dom ul. Piłsudskiego 108 : drewn. XX, ok. 1900 r. 
80. Dom ul. Piłsudskiego 118 : mur. XX, ok. 1920 r. 
81. Dom ul. Piłsudskiego 147 : mur.-drewn. XIX, 2 poł. XIX 
82. Dom ul. Piłsudskiego 164 : drewn. XIX 
83. Dom ul. Piłsudskiego 177 : drewn. XX, 1 ćw. XX 
84. Dom ul. Piłsudskiego 178 : drewn. XX, pocz. XX 
85. Dom ul. 1 Maja 16 : mur. XIX, koniec XIX 
86. Dom ul. Partyzantów 60 : mur. XIX, Końskie-Czerwony Most, ok. 1900 r. 
87. Hala targowa, ul. Piłsudskiego 164 : mur. XX, ob.sklepy, ok 1927 r., arch. 

Janusz Stefanowicz 
88. Hotel, ul. Łazienna : mur. XX, 1933 r. 
89. Kapliczka, ul. Piłsudskiego 84 : mur. XX, obok domu, ok.1917 r. 
90. Kapliczka, ul. Piłsudskiego 171 : mur. XIX, obok domu, 2 poł. XIX 
91. Remiza strażacka, ul. Strażacka 14 : mur. XX, pocz. XX 
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92. Układ urbanistyczny : XVIII 
93. Zajazd, pl. Kościuszki 1 : mur. XVIII przebud., ob. dom, poł.1XVIII 

Zespół Domu: 
 

94. Dom, ul. Piłsudskiego 82 : mur. XX, i nr 82a,  ok.1920 r. 
95. Oficyna 2 oficyny, ul. Piłsudskiego 82 : mur. XX, i nr 82a,  ok.1920 r. 

 
Zespół Dworca: 
 

96. Dworzec, ul. Sportowa : mur. XX przebud., ok.1900 r. 
97. Wieża ciśnień, wodociągowa, ul. Sportowa : mur.-żelbet. XX, 1 ćw. XX 

 
Zespół Folwarku Tarnowskich: 
 

98. Dom z bud. gosp., ul. Folwarczna 33b : mur. XX, l.20 XX 
99. Dom z bud. gosp., ul. Folwarczna 33c : mur. XX , , l.20 XX 
100. Dom z bud. gosp., ul. Folwarczna 33a : drewn. XX, l.20 XX 

 
Zespół Koszar: 
 

101. Koszary, ul. Warszawska : mur. XX, ob.szpital 1901-1903 r. 
102. Magazyn, ul. Warszawska : mur. XX,  1901-1903 r. 

 
Zespół Osiedla Kolejowego : 
 

103. Dom, ul.Warsztatowa 2a : mur. XX, l.30 XX 
104. Dom, ul.Warsztatowa 2b : mur. XX, l.20 XX 
105. Dom z bud.gosp., ul.Warsztatowa 2c : mur. XX, l.30 XX 
106. Dom z bud.gosp., ul.Warsztatowa 2d : mur. XX, l.20 XX 

 
Zespół Szkoły powszechnej : 
 

107. Budynek ul. Warszawska 25 : mur. XX, i nr 27, ok. 1910 r. 
 
Zespół Zagrody , ul. Gimnazjalna 12: 
 

108. Budynek gospodarczy : mur. XIX, 4 ćw. XIX 
109. Dom : drewn. XIX, ok. 1869 r. 

 
5.2.2. Zabytki gminy Końskie 
 
 Na terenie gminy Końskie znajdują się zabytkowe obiekty sakralne oraz dwory 
znajdujące się: w Nowym Kazanowie (zespół klasztorny bernardynów), w Bedlnie 
(zespół kościoła p.w. św. Anny), Modliszewicach (zespół dworu obronnego), Pile 
(pozostałości dworu Tarnowskich), Starym Sokołowie (park dworski) i Sworzycach 
(pozostałości dworu). Charakterystycznymi obiektami dla konecczyzny są cmentarze: 
np. w Kazanowie, Bedlnie, Stadnickiej Woli, Pomykowie i Końskich (przykościelny, 
parafialny, wojenny). 
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 Najważniejszym zespołem na terenie gminy – zabytkiem w skali krajowej – 
jest zespół walcowni i pudlingarni z osiedlem fabrycznym w Sielpi. Architektura hal 
fabrycznych i urządzenia produkcyjne stanowiły rewelację techniczną pierwszej 
połowy XIX w (1835-41). Zastosowano tu pierwsze w kraju olbrzymie koło wodne 
wykonane całkowicie ze stali ( dochodzące do 8 m średnicy – zachowane po dzień 
dzisiejszy ). Obecnie na terenie dawnego zespołu znajduje się Muzeum Zagłębia 
Staropolskiego Oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie. 
 Do wyróżniających się zespołów zabytkowych należą także kuźnie, młyny, 
układy wodne. Jednym z ważniejszych z tej dziedziny jest zespół kuźnicy wodnej w 
Starej Kuźnicy z XVIII i XIX w obecnie Muzeum Techniki NOT, kuźnica i układ wodny 
w Chełbie, układ wodny z połowy XIX w w Młynku Nieświńskim. 
 W poszczególnych sołectwach zachowała się historyczna zabudowa 
drewniana z XIX i XX w np. zagrody (dom i stodoła), czworaki, a także kapliczki, 
krzyże przydrożne oraz figurki. 
 
Wykaz zabytków wpisanych do rejestru zabytków 
 
Lp. Obiekt Miejscowość Mate

riał 
Okres powst. Uwagi Rej. 

 Zespół dworu 
obronnego 

Modliszewice 
 

    

1.  dwór murowany   k. XVI, w ruinie 
od k. XVIII,  
odbud. trwa od 
1983, ob. stan 
surowy. 

wł. WOPR 1035 

2.  budynek bramny  mur. XVII w. ok. 1630 r, remont  
ok. 1985 r. 

1035 

3.  budynek 
gospodarczy, tzw 
kuźnia 

 mur. XIX w. remont ok 1850 r, 
 

1035 

4.  układ wodny ze 
stawem i fosą 

  XVII w.  1035 

5.  Zespół 
Klasztoru 
Bernardynów 

Nowy Kazanów     

6.  Kościół paraf.p.w. 
Zwiastowania 
NMP 

 mur. 2 poł. XVII w. ukończony 1684 
r.,restaur. po pożarze 
1802.,remont 1946 i 
1972-1975 r  

303 
 
 

7.  Dzwonnica 
murowana 

  lata 30 XX w.   

8.  klasztor   XVII w. ob. wł. parafii mur.k. 
XVII (zach. część 
skrzydła pd) dobud. 
skrzydła wsch. i pn. 
1772-
1781r.,przebud.k. 
XVIII, skrzydło pd. 
uszkodzone. 1944, 
odbud.1949-1952 

303 
 

9.  ogrodzenie z 
bramką 

 mur. XVIII w.  303 
 

10.  plebania 
drewniana 

  ok. 1925 r.  303 
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 Zespół 
Walcowni i 
Pudlingarni 

Sielpia Wielka 
 

    

11.  Budynek: 2 
budynki 
gospodarcze 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, ruina, proj. 
Karol Knake. 

307 
 

12.  Budynek 
administracyjny 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, remont., 1821-
1830, proj. Karol 
Knake. 

307 

13.  Dom: 27 domów 
osiedla 
fabrycznego 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, przebud., ob. 
różni właściciele 
prywatni, domy nr: 1, 
1a, 1b, 2, 2, 4, 5-6, 7-
8, 9, 10-11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
21, 22, 22a, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 31 
oraz dom (ob. 
kaplica, wł. parafii rz.-
kat. w Radoszycach), 
1835-1841 proj. Karol 
Knake. 

307 

14.  Hala produkcyjna 
z maszynownią 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, restaur., 1835-
1841, proj. Karol 
Knake 
zdewastowana 1939-
1945 r. odbud. 1960 r  

307 

15.  Suszarnia 
drewna I 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, remont., 1835-
1841, proj. Karol 
Knake, cz. przebud. 
na mieszkania, 
remont. ok. 1970 r. 

307 

16.  Portiernia : 
portiernia I 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 1835-1841, 
proj. Karol Knake, 
remont ok. 1970 r, 

307 

17.  Portiernia : 
portiernia II 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 1835-1841, 
proj. Karol Knake, 
zrujnowana pocz. XX 
w. odbudowana ok. 
1950 r. 

307 

18.  Ogrodzenie placu 
fabrycznego 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 1853-1841, 
proj. Karol Knake 

307 

19.  Suszarnia 
drewna II 

 mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 1835-1841, 
proj. Karol Knake, 
zrujnowana pocz. XX, 
odbud. ok 1970 r. 

307 

20.  Dom urzędników  mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, proj. Karol 
Knake,  zrujnowany 
pocz. XX w.   

307 

21.  Szkoła  mur. XIX w. ob. Muzeum Techniki 307 



 

 

 

45 

przyfabryczna NOT, proj. Karol 
Knake. 

22.  Szpital   XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 1835-
1841,proj.Karol 
Knake. 

307 

23.  Układ wodny   XIX w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 1821-1830 : 
 - staw z groblą 
ziemną, 
- górny odcinek 
kanału roboczego z 
upustem, 
- dolny odcinek 
kanału roboczego 

307 

 Zespół Kuźnicy 
Wodnej 

Stara Kuźnica 
 

    

24.  kuźnica  drew
. 
 

XVIII w. ob. Muzeum Techniki 
NOT, 

658 

25.  układ wodny   XVIII w. ob. Muzeum Techniki  
NOT,  
- staw z groblą ziemną,
- most z upustem  
roboczym, drewniany,  
 - upust jałowy,  
drewniany 

658 

 

 
Wykaz zabytków wpisanych do ewidencji zabytków 
 
Bedlenko 
 

1. Dom, Bedlenko 71: XX w., mur., ok. 1900 r. 
 
Bedlno 
 

2. Cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia 
3. Dom, Bedlno 92:XX w., drewn.,przebud.,1928r  
4. Zespół Kościoła Parafii p. w. św. Anny : 
   a. dzwonnica : XIX w., mur., ok. 1881 r. 
   b. kościół : mur. XIX w.,ok. 1881 r, remon.m.in 1959,1972 i 1988 r. 
   c. ogrodzenie z bramkami: XIX w., ok. 1881 r. 
   d. plebania:  XX w.  mur.ok. 1915 r. 

 
Chełb 
 
5. Zespół Kuźnicy Wodnej : 
    a. Kuźnica : XX w., mur., po 1953 na miejscu starego budynku drewnianego. 
    b. Układ wodny :XIX w., lata 1823-1838, staw górny i dolny, grobla górna i dolna, 
przepust w grobli górnej i dolnej, upust jałowy w grobli dolnej. 

 
Czerwony Most 
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6. Dom, Czerwony Most 9: XIX w., drewn., ok. 1890 r. 
7. Dom,Czerwony Most 31 : XIX w., mur., ok. 1890 r 

Czysta 
 

8. Dom, Czysta 7: XX w., drewn., ok 1920 r. 
9. Dom, Czysta 8: XIX w., drewn., ok 1860 r. 

 
Gatniki 
 

10. Dom, Gatniki 4: XIX w., drewn., ok 1870 r. 
11. Zespół zagrody Gatniki 5 : 
     a. Dom : XX w., drewn., ok 1920 r. 
     b. Stodoła : XX w., drewn., ok 1920 r. 

 
Grabków 
 

12. Wójostwo : XX w., mur. obecnie szkoła podstawowa i ośrodek zdrowia, ok. 1930 r. 
 
Jeżów 
 

13. Stodoła,Jeżów 54: XIX w., mur.-drewn. 
 
Koczwara 
 

14. Czworak : XIX w., mur., ob. dom mieszkalny, 2 poł. XIX  
 
Kopanin 
 

15. Dom, Kopaniny nr 1:  pierwotnie młyn, mur. 2 poł. XIX w., dobud. drewn. młyna 
1904 r. 

 
Kornica 
 

16. Dom : XIX w., murowany ok. 1880 r. 
 
Młynek Nieświński 
 
17. Dom, Młynek Nieświński 63 : XIX w., drewn., 1897 r. 
18. Zespół Fabryczny Zakładów Metalowych : 
      a. Dom, właściciela fabryki : XX w., drewn., ok. 1900, rozbud. ok. 1930. 
      b. Układ wodny z groblą, jazem i upustami: poł. XIX w.,  

 
Modliszewice 
 

19. Dom,Modliszewice 44 :  XIX w., drewn., 2 poł. XIX. 
20. Kapliczka murowana : XVIII/XIX w, rozbudowa 1967 r. 

 
Nowy Dziebałtów 
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21. Dom, Nowy Dziebałtów 31: XX  w., drewn., ok. 1900 (zbud. z drewna po kaplicy 

dworskiej po 1720 r). 
22. Dom, Nowy Dziebałtów 120: XIX w., drewn., k. XIX. 

 
Nowy Kazanów 
 

23. Kuźnia, Nowy Kazanów 19 : XIX w., mur.-drewn., przebud., ok. 1830 r. 
24. Zamek i fosa : XVI w., mur., ob. stała ruina.    

 
Piła 
 

25. Dwór, Dwór Tarnowskich:XIX w.,mur.,przebud.,obecnie leśniczówka,k.XIX, 
przepud. ok. 1970 r. 

26. Leśniczówka ,Smolarnia : XX w., mur., ok.1905 r. 
 
Pomyków 
 
27. Cmentarz ewangelicki 
28. Dom, Pomyków 39: XIX w., drewn. 
29. Dom, Pomyków 50: XIX w., mur., 1899 r. 
30. Dom, Pomyków 51: XX w., drewn., 1912. 
31. Dom, Pomyków 53: XX w., drewn., 1926. 
32. Zespół Zagrody Pomyków 45 
     a. Bramka: XIX w., mur., k. XIX 
     b. Dom: XIX w., drewn.-mur. 2 poł.XIX. 
     c. Kuźnia: XIX w., mur. wł. 1890. 

 
Sierosławice 
 
33. Kapliczka: XVIII/XIX wiek mur, gruntownie przebudowana. 

 
Stadnicka Wola 
 
34. Cmentarz epidemiczny 

 
Stary Dziebałtów 
 

35. Dom, Stary Dziebałtów 13 : XIX w.,drewn., ok 1890r 
36. Dom, Stary Dziebałtów 41 : XIX w., drewn., k. XIX. 
37. Dom ,Stary Dziebałtów 93 : XIX w., drewn., k. XIX. 
38. Dom z cz. gosp., Stary Dziebałtów 34 : XIX w., drewn.  
39. Dom z cz. gosp., Stary Dziebałtów 129 :XIX w.,drewn., k.XIX 
40. Dom z cz. gosp., Stary Dziebałtów 130 :XIXw., drewn., k. XIX 
41. Stodoła, Stary Dziebałtów 40 : XIX w.,drewn., k. XIX.  
42. Zespół zagrody Stary Dziebałtów 32 : 

     a. Dom : XX w., drewn., ok 1900 r. 
     b. Stodoła : XX w., drewn., ok 1900 r. 
 



 

 

 

48 

Stary Kazanów 
 

43. Cmentarz parafialny: teren w granicach ogrodzenia 
Stary Sokołów 
 

44. Park dworski : 1 poł. XIX w., przekształcony XX. 
 
Sworzyce 
 

45. Dom, Sworzyce 32 : XX w., drewn., ok 1900 r. 
46. Dom, Sworzyce 55 : XIX w., drewn., ok 1890 r. 53. Dwór (pozostałość), XIX w., 

mur.,przedud., ob. dom mieszkalny, ok 1800 r., przebud. 3 ćw., cz. w ruinie. 54. 
Stodoła (Sworzyce 11), XIX w., mur.-drewn. 

 
Wąsosz-Stara Wieś 
 

47. Kaplica p.w. Matki Boski Częstochowskiej : XVIII w., mur., rozbud. od zach. 
ok. 1980 r. 

 

 
 
 
5.2.3. Stanowiska archeologiczne. 
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Na obszarze gminy licznie występują  stanowiska archeologiczne oraz strefy 
archeologicznej ochrony biernej np. w Modliszewicach, Kazanowie, Baryczy, 
Bedlenku, Gracuchu, Kornicy, Pomorzanach, Proćwiniu, Sierosławicach. 
 Strefy archeologicznej ochrony biernej obejmują warstwy kulturowe osadnictwa 
prehistorycznego (paleolit, mezolit, neolit, epoka brązu i żelaza oraz okres wędrówek 
ludów) oraz wczesno i późnośredniowiecznego. 
Ich koncentracja występuje w rejonach wsi : Sworzyce, Trzemoszna, Bedlno, Jeżów, 
Dziabałtów (Stary i Nowy) i Wąsosz. 
 
Wykaz stanowisk archeologicznych : 
 
Lp. Miejscowość Nr 

st. 
Rodzaj 
st 

Chronologia stanowiska AZP 

1. Sworzyce 4  • Okres pradziejowy–kultura nieokreślona 
• Epoka kamienia 
• Wczesne średniowiecze – III okres 

wczesnego średniowiecza 
• Okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

77-59 

2. Sworzyce 9  • Epoka kamienia  
• Epoka brązu–k.łużycka,IV-V okres epoki 

brązu 
• Okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

77-59 

3. Sworzyce 5  • Późne średniowiecze/okres nowożytny 
• Okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

77-59 

4. Sworzyce 7  • Późne średniowiecze/okres nowożytny 
• Okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

77-59 

5. Sworzyce 8  • Późne średniowiecze/okres nowożytny 
• Okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

77-59 

6. Poraj 1  • Późne średniowiecze/okres nowożytny – 
XV/XVI w. 

• Okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

77-59 

7. Sworzyce 3  • Okres nowożytny – XVI-XVII w. 77-59 
8. Sworzyce 6  • Okres nowożytny – XVI-XVII w. 77-59 
9. Sworzyce 1  • Okres nowożytny – XVI-XVIII w. 77-59 
10. Sworzyce 2  • Okres nowożytny – XVI-XVIII w. 77-59 
11. Radonek 52  • Okres nowożytny – XVII-XVIII w. 77-59 
12. Radonek 52  • Okres nowożytny 77-59 
13. Bedlno 4 śl.osad 

 
osada 

• Epoka kamienia – kultura pradziejowa 
• Neolit? – kultura pradziejowa? 
• Epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 

kultura trzciniecka 

78-59 

14. Bedlno 6 śl.osad • Epoka kamienia – kultura pradziejowa 78-59 
15. Gabrielnia 1 śl.osad 

 
• Epoka kamienia – kultura pradziejowa 
• Okres nowożytny – kultura polska 

78-59 

16. Małachów 1 śl.osad • Epoka kamienia – kultura pradziejowa 78-59 
17. Małachów 3 śl.osad 

osada 
• Epoka kamienia – kultura pradziejowa 
• Okres nowożytny – kultura polska 

78-59 

18. Sworzyce 9 śl.osad • Epoka kamienia – kultura pradziejowa 
• Okres nowożytny – kultura polska 

78-59 

19. Kopaniny 1 śl.osad • Schyłkowy paleolit – kultura świderska ? 78-59 
20. Małachów 6 śl.osad • Mezolit?neolit? – kultura cer.sznur.? 78-59 
21. Sworzyce 3 śl.osad • Neolit? – kultura pradziejowa? 78-59 
22. Sworzyce 1 śl.osad • Epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 

kultura pradziejowa 
78-59 

23. Przybyszowy 2 śl.osad • Epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

78-59 

24. Przybyszowy 3 śl.osad • Epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

78-59 
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25. Przybyszowy 4 śl.osad • Epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

78-59 

26. Trzemoszna 2 śl.osad 
osada 

• Epoka brązu? -  kultura łużycka 
• Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 

78-59 

27. Bedlno 7 śl.osad • Średniowiecze – kultura prapolska 78-59 
28. Bedlno 2 osada • Wczesne średniowiecze – kultura prapolska 78-59 
29. Bedlno 14 śl.osad • Wczesne średniowiecze – kultura prapolska 78-59 
30. Sworzyce 2 śl.osad 

 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 

78-59 

31. Bedlno 8 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska? 
• Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 

78-59 

32. Bedlno 9 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 

78-59 

33. Bedlno 10 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 

78-59 

34. Bedlenko 1 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 

78-59 

35. Małachów 6 śl.osad • Późne średniowiecze – kultura staropolska 78-59 
36. Małachów 7 śl.osad 

 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 

78-59 

37. Małachów 8 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 

78-59 

38. Sworzyce 10 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 

78-59 

39. Sworzyce 11 śl.osad • Późne średniowiecze – kultura staropolska 
• Okres nowożytny – kultura polska 

78-59 

40. Bedlno 3 Kościól? 
cmentarz 

• Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura ? 

78-59 

41. Bedlno 1 Grodz. • Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura staropolska 

78-59 

42. Grabków 1 śl.osad 
 
osada 

• Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura staropolska 

• Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 

78-59 

43. Małachów 4 osada • Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura staropolska 

• Okres nowożytny – kultura polska 

78-59 

44. Przybyszowy 1 śl.osad • Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura staropolska 

78-59 

45. Przybyszowy 5 osada • Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura staropolska 

78-59 

46. Przybyszowy 6 osada • Późne średniowiecze, okres nowożytny  – 
kultura staropolska 

78-59 

47. Bedlno 14 śl.osad • Okres nowożytny – kultura polska 78-59 
48. Małachów 9 Piecow.? • Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 78-59 
49. Bedlno 11 osada • Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 78-59 
50. Bedlno 12 osada • Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 78-59 
51. Trzemoszna 3 osada • Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 78-59 
52. Trzemoszna 4 osada • Okres nowożytny XVI-XVII w– kultura polska 78-59 
53. Trzemoszna 5 osada • Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 
78-59 

54. Bedlno 13 osada • Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

78-59 

55. Przybyszowy 7 osada • Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 78-59 
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polska 
56. Przybyszowy 1 osada • Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 

polska 
78-59 

57. Przybyszowy 5 osada • Okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

78-59 

58. Pomorzany 1 osada 
śl.osad 

• Mezolit 
• Kultura prapolska 

78-60 

59. Bedlenko 2 osada 
śl.osad 

• Epoka kamienia 
• Kultura prapolska 

78-60 

60. Bedlenko 3 osada 
śl.osad 

• Epoka kamienia 
• Kultura prapolska 

78-60 

61. Bedlenko 4 osada 
śl.osad 

• Mezolit 
• Kultura prapolska 

78-60 

62. Bedlenko 5 śl.osad • Neolit 78-60 
63. Sierosławice 6 śl.osad 

osada 
• Epoka kamienia 
• Kultura prapolska 

78-60 

64. Sierosławice 7 osada • Neolit 
• Kultura prapolska 

78-60 

65. Sierosławice 8 śl.osad 
osada 

• Epoka kamienia 
• Kultura prapolska 

78-60 

66. Sierosławice 9 śl.osad • Epoka kamienia 78-60 
67. Sierosławice 10 śl.osad • Epoka kamienia 78-60 
68. Sierosławice 11 śl.osad • Epoka kamienia 78-60 
69. Modliszewice 12 śl.osad • Mezolit 78-60 
70. Modliszewice 13 śl.osad • Kultura Chłopice - Vesel 78-60 
71. Kornica 14 osada • Neolit 78-60 
72. Barycz 15 prac. 

krzem. 
• Kultura puch.lejkowatych 78-60 

73. Barycz 16 prac. 
krzem. 

• Kultura janisławicka 78-60 

74. Barycz 17 zespól 17 
kopców 

• Wczesne EB 78-60 

75. Kornica 18 kopiec • Nasyp z XVI-XVII w 78-60 
76. Gracuch 19 osada • Kultura grobów podklosz. 78-60 
77. Gracuch 20 osada • Kultura grobów podklosz. 78-60 
78. Gracuch 21 osada • Kultura prah nieokreślona 78-60 
79. Proćwin 22 śl.osad • Epoka kamienia 

• Kultura łużycka 
78-60 

80. Kornica 23 osada • Kultura puch.lejkowatych 78-60 
81. Proćwin 24 osada • Średniowiecze 78-60 
82. Proćwin 25 osada • Neolit 

• Średniowiecze 
78-60 

83. Proćwin 26 śl.osad • Kultura prapolska 78-60 
84. Modliszewice 27 osada • Kultura prapolska 78-60 
85. Końskie 28 śl.osad • Neolit 78-60 
86. Końskie 29 śl.osad • Neolit 

• Kultura prapolska 
78-60 

87. Końskie 30 śl.osad • Średniowiecze 78-60 
88. Końskie 31 śl.osad • Wczesne EB 78-60 
89. Kornica 32 śl.osad • Mezolit 78-60 
90. Modliszewice 33 śl.osad • Epoka kamienia 

• Kultura prapolska ? 
78-60 

91. Modliszewice 34 śl.osad • Neolit 78-60 
92. Końskie 35 osada • Kultura trzeciniecka 78-60 
93. Kornica 36 osada • Kultura prapolska 78-60 
94. Kornica 37 śl.osad • Kultura prapolska 78-60 
95. Kornica 38 osada • Kultura prapolska 78-60 
96. Końskie 39 osada • Wczesne EB 78-60 
97. Bedlenko 40 śl.osad • Epoka kamienia 

• Kultura prapolska 
78-60 

98. Bedlenko 41 osada • Kultura grobów podklosz. 78-60 
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• Kultura celtycka ? 
99. Pomorzany 42 osada • Kultura prapolska 78-60 
100. Pomorzany 43 śl.osad 

osada 
• Mezolit 
• Kultura prapolska 

78-60 

101. Pomorzany 44 osada • Wczesne EB 78-60 
102. Pomorzany 45 śl.osad. 

osada 
• Schyłkowy neolit 
• Kultura prapolska 

78-60 

103. Pomorzany 46 śl.osad • Kultura prapolska 78-60 
104. Pomorzany 47 osada • Kultura prapolska 78-60 
105. Modliszewice 48 śl.osad 

osada 
• Epoka kamienia 
• Kultura prapolska 

78-60 

106. Modliszewice 49 osada • Kultura prapolska 78-60 
107. Modliszewice 50 osada • Wczesne EB 78-60 
108. Bedlenko 51 śl.osad • Wczesne EB 78-60 
109. Młynek Nieświński 11 krzemienic

a 
• Epoka kamienna 78-61 

110. Młynek Nieświński 12 krzemienic
a 

• Epoka kamienna 78-61 

111. Nieświń 21 śl.osad. 
 
osada 

• Epoka kamienna 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

112. Stara Kuźnica 34 śl.osad. • Epoka kamienna 78-61 
113. Rogów 39 obozowisk

o 
• Epoka kamienna 78-61 

114. Rogów 40 śl.osad. 
 
 
osada 

• Epoka kamienna 
• Wczesne średniowiecze/późne średn. 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

115. Rogów 41 śl.osad. 
 
osada 

• Epoka kamienna 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

116. Rogów 42 śl.osad. 
 
osada 

• Epoka kamienna 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

117. Rogów 44 śl.osad. 
osada 

• Epoka kamienna 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

118. Rogów 48 śl.osad. 
osada 

• Epoka kamienna 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

119. Dyszów 6 osada • Kultura późnomagdaleńska 
• Kultura świderska 

78-61 

120. Stara Kuźnica 36 śl.osad. 
 
 
osada 

• Kultura późnomagdaleńska 
• Kultura pucharów lejkowatych 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

121. Stara Kuźnica 37 śl.osad. 
 
osada 

• Kultura późnomagdaleńska 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

122. Stara Kuźnica 38 śl.osad. • Kultura późnomagdaleńska 
• Nowożytność 

78-61 

123. Końskie 1 cment.ciał
opalne 
 
cment.szki
eletowe 

• Kultura łużycka 
• Kultura grobów podkloszowych 
 
• Wczesne średniowiecze 

78-61 

124. Końskie 2 cment.ciał
opalne 

• Kultura łużycka 
• Kultura grobów podkloszowych 

78-61 

125. Kornica 10 osada? 
cment.? 

• Kultura łużycka 78-61 

126. Końskie 3 śl.osad. 
osada 

• Kultura przeworska 
• Nowożytność 

78-61 
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127. Końskie 53 śl.osad. 
osada 

• Kultura przeworska 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

128. Końskie 54 śl.osad. 
osada 

• Kultura przeworska 
• Nowożytność 

78-61 

129. Nieświń 24 śl.osad. 
 
osada 

• Wczesne średniowiecze/późne średn. 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

130. Nieświń 25 śl.osad. 
 
osada 

• Wczesne średniowiecze/późne średn. 
• Późne średniowiecze 
• Późne średniowiecze/nowożytność 
• Nowożytność 

78-61 

131. Rogów 43 śl.osad. 
osada 

• Wczesne średniowiecze/późne średn. 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

132. Końskie 4 śl.osad. • Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

133. Dyszów 7 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

134. Nieświń 19 osada • Późne średniowiecze 78-61 
135. Nieświń 20 osada 

Śl.osad. 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

136. Nieświń 26 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

137. Nieświń 27 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

138. Nieświń 28 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

139. Nieświń 29 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

140. Stara Kuźnica 34 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

141. Stara Kuźnica 35 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

142. Rogów 45 śl.osad. • Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

143. Rogów 46 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

144. Rogów 47 osada • Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

145. Rogów 49 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

146. Rogów 50 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

147. Rogów 51 śl.osad. 
osada 

• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

148. Koczwara 55 śl.osad. • Późne średniowiecze/nowożytność 78-61 
149. Końskie 5 osada • Nowożytność 78-61 
150. Dyszów 8 osada • Nowożytność 78-61 
151. Dyszów 9 osada • Nowożytność 78-61 
152. Młynek Nieświński 13 kuźnica • Nowożytność 78-61 
153. Młynek Nieświński 14 kuźnica • Nowożytność 78-61 
154. Młynek Nieświński 15 osada • Nowożytność 78-61 
155. Młynek Nieświński 16 osada • Nowożytność 78-61 
156. Nieświń 17 osada • Nowożytność 78-61 
157. Nieświń 18 osada • Nowożytność 78-61 
158. Nieświń 19 osada • Nowożytność 78-61 
159. Nieświń 22 śl.osad. 

osada 
• Późne średniowiecze 
• Nowożytność 

78-61 

160. Nieświń 23 osada • Nowożytność 78-61 
161. Stara Kuźnica 30 wielki piec • Nowożytność 78-61 
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162. Stara Kuźnica 31 kuźnica • Nowożytność 78-61 
163. Stara Kuźnica 32 kuźnica • Nowożytność 78-61 
164. Stara Kuźnica 33 kuźnica • Nowożytność 78-61 
165. Rogów 52 osada • Nowożytność 78-61 
166. Sielpia Wielka 1 zakład 

przemysł. 
• XIX wiek 80-60 

167. Sielpia Wielka 2 osada • Mezoli – kultura tardenuaska 80-60 
168. Sielpia Wielka 3 osada • Paleolit 80-60 
169. Sielpia Wielka 4 osada • Paleolit schyłkowy ( kultura świderska? ) 80-60 
170. Sielpia Wielka 5 śl.osad. • Epoka kamienia 80-60 
171. Wiosna 1 osada 

śl.osad. 
• Prahist. 
• KPL ( neolit ) 

80-60 

172. Sielpia Wielka 6 śl.osad. • Neolit/EB 80-60 
173. Nowy Dziebałtów 3 śl.osad. • Prahist. 

• Neolit/EB 
80-60 

174. Nowy Dziebałtów 4 osada • Kultura łużycka ( kultura trzciniecka?) 80-60 
175. Gatniki 1 śl.osad. • Kultura łużycka 80-60 
176. Wólka Smolana 1 śl.osad. • Prahist. 80-60 
177. Błotnica 1 kuźnica 

wielki piec 
• XIX w. 
• XIX w. 

80-61 

178. Błotnica 2 osada • Neolit ? 80-61 
179. Błotnica 3 śl.osadn. • Neolit/EB 80-61 
180. Janów 1 kuźnica • XIX w. 80-61 
181. Janów 2 śl.osadn. 

osada 
• Epoka kamienia 
• Wczesne średniowiecze 
• Średniowiecze 

80-61 

182. Małachów 1 kuźnica • XIX w. 80-61 
183. Małachów 2 śl.osadn. • Epoka kamienia 

• Prahist. 
• Neolit/EB 

80-61 

184. Małachów 3 śl.osadn. 
osada 

• Epoka kamienia 
• Neolit? 

80-61 

185. Modrzewina 1 Kopalnia 
rudy 
żelaza 

• XIX w. 80-61 

186. Piekło 1 Młyn 
papiernicz
y 

• XIX w. 80-61 

187. Wąsosz 1 kuźnica • XIX w. 80-61 
188. Wąsosz 2 śl.osadn. • Epoka kamienia 

• OWR 
80-61 

189. Wąsosz 3 śl.osadn. • Epoka kamienia 80-61 
190. Wąsosz 4 śl.osadn. • Epoka kamienia 

• Neolit/EB 
80-61 

191. Wąsosz 5 osada • Epoka kamienia 80-61 
192. Wąsosz 6 śl.osadn. • Epoka kamienia 80-61 
193. Wąsosz 7 śl.osadn. • Prahist. 

• Wczesne średniowiecze 
• Średniowiecze ? 

80-61 

194. Wąsosz 8 osada • Epoka kamienia 80-61 
195. Wąsosz 9 śl.osadn. • Epoka kamienia 80-61 
196. Wąsosz 10 osada 

śl.osadn. 
• Neolit/EB ? 
• Wczesne EB 

80-61 

 

 
 
 
Na terenie gminy występują także zabytki archeologiczne. 
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Wykaz zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków woj. 
Świętokrzyskiego : 
 
Lp Miejscowość Gmina Nr 

st. 
typ Pow Rej. rok Ob. 

rej./ 
rok 

AZP 

1. Bedlno Końskie  Grodzisko  
(pierścieni
owate) 

0,08 6 1986 6/86 78-59 

2. Kazanów Stary Końskie  dwór 0,06 13 1986 13/8
6 

79-60 

3. Modliszewice Końskie  dwór 
obronny 

1,10 219 1956 302/
67 

78-60 

 

Bedlno i Kazanów Stary są dobrami kultury wpisanymi do rejestru zabytków i w ich 
obrębie zakazuje się naruszania w jakikokolwiek sposób : stanu istniejącego – 
Bedlno ( relikt siedziby obronnej z XIII/XIV w i część dziedzictwa kulturowego trwale 
zapisanego w krajobrazie ) oraz podłoża ziemnego – Kazanów Stary ( relikty 
obronnego dworu z XVI/XVIII w. zalegają pod ziemią na działkach ewidencyjnych nr 
936 i 935). 
 
5.2.4. Miejsca pamięci narodowej 
 
Na terenie miasta i gminy Końskie znajdują się miejsca upamiętnione walkami 
powstańczymi w 1863 roku (ostatnią z bitew powstania styczniowego, stoczono pod 
Glinianym Lesie ok. 15 km od miasta) oraz I i II wojny światowej (groby poległych w 
działaniach wojennych, działalność partyzancka, martyrologia miejscowej ludności).  
Wykaz miejsc pamięci narodowej /wg materiałów Urzędu Miasta i Gminy 
Końskie/ 
 
1. Pomnik w miejscu śmierci kapitana Jana Stoińskiego przy ul. Warsztatowej w 

Końskich. 
2. Płyta z nazwiskami poległych nauczycieli i uczniów Gimnazjum i Liceum 

Ogólnokształcącego w Końskich /w budynku Liceum/. 
3. Miejsce egzekucji 2 członków Gwardii Ludowej z Oddziału „Żbika”, za 

Zakładem Nr 1 Koneckich Zakładów Odlewniczych, za torami kolejowymi przy 
drodze lokalnej do dzielnicy Stary Młyn. 

4. Zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 r. na cmentarzu w 
Końskich. 

5. Pomnik harcerzy poległych w latach 1939-1945, w parku w Końskich. 
6. Tablica na domu przy ul. Zamkowej w Końskich, w którym w latach 1939-1942 

mieściła się Komenda Obwodu ZWZ - AK na powiat konecki. 
7. Tablica z nazwiskami nauczycieli poległych i zamordowanych w latach 1939-

1945, w Domu Nauczyciela w Końskich. 
8. Pomnik rozstrzelanych mieszkańców Kornicy i ich mogiła na cmentarzu w 

Końskich. 
9. Cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich i austriackich poległych w latach 

1914-1915 - na cmentarzu w Końskich. 
10. Tablica i krzyż ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych na południowej 

ścianie kościoła  - na cmentarzu w Końskich. 
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11. Kwatera i tablica pamiątkowa ofiar egzekucji w Pile w 1944 r. - mogiła na 
cmentarzu kat. w Końskich. 

12. Mogiła i tablica pamiątkowa ofiar egzekucji w Fiodorze w 1943 r.- na 
cmentarzu w Końskich. 

13. Kwatera z mogiłami partyzantów, pomnik i płyta z nazwiskami - na cmentarzu 
kat. w Końskich 

14. Zbiorowa mogiła żołnierzy 36 Dywizji piechoty, poległych we wrześniu 1939 r - 
na cmentarzu   w Końskich. 

15. Grób kapitana Jana Stoińskiego „Górskiego” na cmentarzu w Końskich. 
16. Tablica upamiętniająca zamordowanie 12.09.1939 r., 22 mieszkańców 

Końskich narodowości żydowskiej - na domu nr 3 przy Placu Kościuszki. 
17. Tablica w miejscu, gdzie znajdowało się więzienie w Końskich. 
18. Tablica pamiątkowa na budynku dyrekcji Koneckich Zakładów Odlewniczych w 

których znajdowała się siedziba niemieckiej policji a potem gestapo. 
19. Tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, w latach 1939-

45 siedziba niemieckiej żandarmerii. 
20. Pomnik Wdzięczności na skwerze na przeciwko Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Końskich. 
21. Tablica pamiątkowa ppor. W.Szwieca „Robota” i jego żołnierzy w kruchcie 

kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Końskich. 
22. Tablica pamiątkowa żołnierzy AK oddziału „Szarego” w kruchcie kościoła św. 

Mikołaja. 
23. Tablica pamiątkowa żołnierzy 36 Dywizji Piechoty - poległych w 1939 r. na 

Kielecczyźnie w kruchcie kościoła św. Mikołaja w Końskich. 
24. Tablica pamiątkowa ks. Sykulskiego, ofiary niemieckiego obozu 

koncentracyjnego w frontowej ścianie kościoła św. Mikołaja w Końskich. 
25. Miejsce po byłej Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Warszawskiej, latach 1939-

45 siedziba niemieckiej policji, miejsca przetrzymywania aresztowanych i 
egzekucji. 

26. Hala Fabryki „Kowent” w Końskich, w 1939 r. miejsce przetrzymywania przez 
Niemców cywilnych zakładników oraz przejściowy obóz polskich jeńców 
wojennych. 

27. Tablica pamiątkowa ofiar obozu jeńców radzieckich i teren obozu w Końskich 
na tzw. ”Budowie” 

28. Grób 2 powstańców  z 1863 r. przy ul. Sportowej w Końskich. 
29. Pomnik w miejscu egzekucji mieszkańców w Kornicy w 1943 r w lesie koło 

Baryczy obok strzelnicy dawnego poligonu. 
30. Pomnik upamiętniający akcję 28 pułku piechoty AK w Brodach pomnik przy 

drodze Końskie - Sielpia. 
31. Grób żołnierza radzieckiego, zmarłego w 1945 r. - cmentarz w Bedlnie. 
32. Pomnik w miejscu egzekucji w 1944 r. w Fidorze. 
33. Pomnik upamiętniający bitwę Wojska Polskiego z Niemcami z 7/8 września 

1939 r. w Kazanowie   
34. Cmentarz kat. w Kazanowie. Zbiorowy grób żołnierzy polskich poległych w 

bitwie z Niemcami we wrześniu 1939 r. cmentarz w Kazanowie. 
35. Pomnik upamiętniający egzekucję mieszkańców pobliskich wsi w 1940 r. w 

okolicy wsi Niebo - na skraju lasu przy drodze Końskie - Niebo. 
36. Pomnik w miejscu egzekucji Polaków w 1940 r , w okolicy wsi Małachów - w 

lesie w miejscu zwanym „Nadrzeki”. 
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37. Pomnik upamiętniający śmierć por. AK,Tworzyjańskiego w 1942 r. na terenie 
prywatnej posesji Tworzyjańskich w Koczwarze. 

38. Symboliczna mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. w lesie 
Karolinów, przy drodze Końskie-Kazanów. 

39. Pomnik w miejscu egzekucji Polaków w 1944 r. w okolicy wsi Piła, blisko 
gajówki Smolarnia. 

40. Pomnik w miejscu śmierci kaprala Tadeusza Jancza z AK, poległego w walce z 
niemiecką żandarmerią w Rogowie. 

41. Miejsce śmierci - symboliczna mogiła cichociemnego ppłk Leopolda Krizara w 
Sokołowie. 

42. Pomnik upamiętniający akcję kolejową AK w 1943 r. we wsi Wąsosz przy 
torach kolejowych. 

43. Tablica poświęcona ofiarom systemu stalinowskiego - ul.1-go Maja 44 w 
Końskich. 

44. Pomnik z krzyżem na cmentarzu parafialnym w Końskich przy ul. Browarnej, dla 
uczczenia pamięci pomordowanych w okresie stalinizmu.  

45. Krzyż brzozowy – tablica z napisem: „SP Ofiarom terroru systemu 
stalinowskiego pomordowanym w latach 1944 – 1956. 

46. Pomnik w Wąsoszy, dla upamiętnienia  miejsca, w którym 7 kwietnia 1940 r. 
hitlerowscy oprawcy w bestialski sposób zamordowali 13 mężczyzn ze wsi 
Wąsosz i Małachów.  

47. Pomnik ku czci Majora Dobrzańskiego „Hubala” przy skrzyżowaniu ulic 
Majora Hubala i Polnej w mieście Końskie.  

 
 
6. Struktura społeczno – demograficzna Gminy. 
 
6.1. Zagadnienia demograficzne. 
 
Miasto i gminę Końskie na koniec 2005 roku ( stan na 31 grudnia 2005 r.), 
zamieszkiwało 38 275 osób, w tym 19615 kobiet oraz 18660 mężczyzn. Średnia 
gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 153,1 osób/km2.  
Zmiany ludnościowe w poszczególnych latach przedstawia poniższe zestawienie: 
 

 1997 1999 2001 2003 2005 

miasto  23 145 23 113 22 976 22 454 22 300 

gmina 16 200 16 023 15 904 15 915 15 975 

razem 39 345 39 136 38 880 38 369 38 275 

 

Zgodnie z powyższą tabelką, w gminie i w mieście obserwuje się spadek liczby 
ludności. Mają na to wpływ  : zarówno ujemny przyrost naturalny jak i migracja 
lokalnej ludności. 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 
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Przyrost 
naturalny 

30 - 56 - 40 - 16 - 5 

Tworząc na terenie miasta i gminy nowe miejsca pracy, wzmacniając zaplecze 
socjalne, edukacyjne oraz kulturalne ( a także podnosząc atrakcyjność regionu – np. 
poprzez rozwój turystyki i agroturystyki ), uzyskanoby zmniejszenie ruchów 
migracyjnych ludności. Mniejsza migracja ludności lokalnej , jak i zwiększający się 
przyrost naturalny dałby możliwość utrzymania liczby ludności zamieszkującej gminę 
mniej więcej na stałym poziomie lub przyczyniłby się do wzrostu liczby ludności.  
Liczba ludności w poszczególnych wsiach kształtuje się następująco : 
 
Lp. Sołectwo Liczba 

ludności 
Miejscowości wchodzące w skład 
sołectwa – oprócz wsi sołeckich 

Liczba 
ludności 

1. Baczyna 153   
2. Barycz  248   
3. Bedlenko 329   
4. Bedlno 308 Kopaniny 86 
5. Brody 555   
6. Dyszów 357   
7. Gatniki 172   
8. Gracuch 176   
9. Górny Młyn 197   
10. Izabelów 349   
11. Jeżów 199   
12. Koczwara 218   
13. Kornica 445   
14. Małachów 97   
15. Młynek Nieświński 389 Czysta 62 
16. Modliszewice 1435   
17. Nsłęczów 136   
18. Niebo 88 Piekło 6 
19. Nieświń 1092 Fidor 116 
20. Nowy Dziebałtów 593   
21. Nowy Kazanów 501   
22. Nowy Sokołów 126   
23. Paruchy 154   
24. Piła 540 Szabelnia 78 
25. Pomyków 318 Czerwony Most 194 
26. Pomorzany 301 Gabrielnia 71 
27. Proćwin 385   
28. Przybyszowy 165   
29. Rogów 1334   
30. Sielpia Wielka 169   
31. Sierosławice 683 Nowe Sierosławice 96 
32. Stadnicka Wola 321   
33. Stara Kuźnica 129 Chełb , Drutarnia 34 , 87 
34. Stary Dziebałtów 429   
35. Stary Kazanów 429   
36. Stary Sokołów 327   
37. Sworzyce 250 Grabków, Poraj 102 , 30 
38. Trzemoszna 149 Małachów I, Radomek 14 , 62 
39. Wąsosz  Wąsosz Nowiny, Wąsosz Ostre Górki, 

Wąsosz Przymiarki, Wąsosz Stara 
Wieś, Wąsosz Zarowie 

234 , 24 , 66 , 
26 , 88 

40. Wincentów   253 
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Liczba mieszkańców wsi gminnych w przeważającej części oscyluje w granicach ok. 
200 osób. Liczbę ok. 400 i powyżej posiadają wsie w zachodniej części gminy. 
Liczba osób zamieszkujących poszczególne tereny obrazuje warunki 
ekofizjograficzne oraz warunki rozwoju urbanistycznego gminy. Duża liczba 
mieszkańców zajmujących dany teren m.in. związana jest z występowaniem dobrych 
warunków fizjograficznych, dobrze rozwiniętą infrastrukturą, dużą ilością terenów 
niezalesionych, w miarę dobrymi gruntami rolnymi oraz z istniejącymi zabytkami na 
danych terenach. 
 
6. 2. Zatrudnienie. 

 

Zgodnie z danymi z września 2005 r. stopa bezrobocia w skali woj. 
świętokrzyskiego wynosi 20,6%, a Końskich 30,6%. Największa liczba miejsc 
pracy znajduje się w mieście Końskie, a także w miastach satelitarnych oraz 
sezonowo w Sielpi - miejscowości związanej z turystyką i rekreacją. 

Bezrobocie rejestrowane na wsi nie odzwierciedla w pełni skali tego 
zjawiska. Problemem jest wysoka liczba bezrobotnych oraz nadzatrudnienie 
(w stosunku do areału gospodarstw i osiąganych w nich wyników 
finansowych) w gospodarstwach rolnych. Jest to główną przyczyną 
uzyskiwania zbyt małych dochodów na jednego pracującego w 
gospodarstwie rolnym.  

Wysokie bezrobocie spowodowane jest zmianami oraz przemianami 
gospodarczymi, jak i wdrażaniem nowych technologii produkcji - nie 
wymagających zatrudnienia wysokiej ilości pracowników. Liczba i stopa 
bezrobocia przedstawiona jest w poniższej tabeli ( nie uwzględnia ona 
jednakże bezrobocia ukrytego). 

 

Liczba 
bezrobotnych 
na dzień 
31.12.2003 

Liczba 
bezrobotnyc
h na dzień 
31.12.2004 

Liczba 
bezrobotnyc
h na dzień 
31.12.2005 
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4
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4
3
3
4 

2
2
7
4 

Obecnie najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby: 

a) W wieku 25 – 34 lat: 3144,osób, 

b) z wykształceniem zasadniczym zawodowym : 4027 osób, 

c) nie posiadające stażu pracy : 2839 osób 

 
6. 3. Struktura usługowa. 

 
Głównym miejscem koncentracji usług w gminie jest miasto Końskie. 
Zgromadzone są tu wszystkie, niezbędne funkcje związane z usługami oraz 
obsługą lokalnej ludności. Jedną z podstawowych dziedzin usług w gminie 
Końskie jest turystyka i rekreacja. Do najbardziej atrakcyjnych miejscowości, 
pod względem turystycznym i rekreacyjnym, należą:  

1. Sielpia Wieka – w dawnych budynkach przemysłowych znajduje się obecnie 
Muzeum Zagłębia Staropolskiego. Sama miejscowość odznacza się bardzo 
dużymi wartościami turystyczno – wypoczynkowymi oraz zdrowotnymi. 

2.  Stara Kuźnica - miejscowość położona nad rzeką Młynkowską. Znajdują się 
tu jedyne w Polsce w całości zabudowania kuźnicy z XIX w. - obecnie Oddział 
Muzeum Techniki NOT w Warszawie.  

3. Końskie – atrakcyjne turystycznie ze względu na koncentrację zabytków i 
tradycje historyczne, a także ze względu na projektowany Park Kulturowy, 
stanowią ośrodek  koncentracji usług w skali powiatu.  

 
6. 4. Obiekty przemysłowe, składowe oraz infrastrukturalne. 

 
Miasto Końskie, pod względem przemysłu oraz produkcji jest jednym z 

bardziej znaczących ośrodków województwa świętokrzyskiego. Działa tu wiele 
zakładów przemysłowych, zarejestrowanych jest ponad 3,5 tyś. prywatnych 
podmiotów gospodarczych ( dane z 2002 r. : 3 539 podmiotów). Branże zakładów 
działających na obszarze są rozmaite, aczkolwiek w chwili obecnej mocną pozycję 
ma produkcja związana z wytwarzaniem płytek ceramicznych. Działają także 
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zakłady: odzieżowe, metalowo- odlewnicze, budowlane drzewne i spożywcze. 
Większość zakładów wymaga restrukturyzacji, a także zmiany profilu produkcji 
dostosowanego do zapotrzebowania wciąż zmieniającego się i wymagającego rynku. 
 
6.5. Infrastruktura społeczna. 
 
Miasto Końskie jako ośrodek powiatowy, pełni rolę ośrodka rejonowego, 
wyposażonego w instytucje świadczące usługi o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym. Obejmuje swoim zasięgiem oddziaływania tereny wiejskie zarówno 
gminę Końskie jak i gminy: Radoszyce, Rudę Maleniecką, Mniów, Stąporków.  
Gmina i miasto Końskie stanowią ośrodek obsługi pobliskiej ludności w zakresie 
administracji, oświaty ( zarówno szkolnictwo publiczne jak i niepubliczne) , kultury 
oraz innych usług publicznych. Na terenie gminy Końskie występują także 
następujące jednostki organizacyjne: 
 

1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich – ul. Mieszka I 4 
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Końskich – ul. Armii 

Krajowej 22 
3. Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich – ul. Armii Krajowej 5 
4. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich – ul. Zamkowa 21 
5. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich - ul. Partyzantów 1 
6. Pływalnia Miejska w Końskich – ul. Warszawska 38 
7. Koneckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego S-ka z o.o. w 

Końskich – ul. Partyzantów 2 
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji m. Końskie S-ka z o.o. z siedzibą w Sielpi – ul. 

Spacerowa 1, Sielpia 
9. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej S-ka z o.o. w Końskich - ul.   

Łazienna 8 
 

6.5.1.Oświata. 
 
Na terenie gminy istnieją następujące placówki oświatowe administrowane przez 
samorząd gminny: 

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich – 26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 2, 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich – 26-200 Końskie, ul. Polna 6, 

3. Szkoła Podstawowa w Bedlnie – 26-200 Końskie, Bedlno, 

4. Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie – 26-200 Końskie, Dziebałtów, 

5. Szkoła Podstawowa w Grabkowie – 26-200 Końskie, Grabków, 

6. Szkoła Podstawowa w Kornicy – 26-200 Końskie, Barycz, 

7. Szkoła Podstawowa w Modliszewicach – 26-200 Końskie, Modliszewice 
ul. Gasińskiego 2, 

8. Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie (Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole) – 26-200 Końskie, Kazanów, 

9. Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu (Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole) –   26-200 Końskie, Nieświń ul. Szkolna 5, 



 

 

 

62 

10. Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie (Szkoła Podstawowa, 
Przedszkole) – 26-200 Końskie, Pomyków, 

11. Zespół Szkół w Rogowie (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) – 26-200 
Końskie, Rogów ul. Kozubskiego 18b, 

12. Zespół Szkół w Stadnickiej Woli (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum) – 26-
200 Końskie, Stadnicka Wola 55, 

13. Gimnazjum Nr 1 w Końskich – 26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 2, 

14. Gimnazjum Nr 2 w Końskich – 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 9, 

15.15.15.15. Przedszkola Samorządowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 7 w Końskich. 
 
Na terenie gminy istnieją następujące placówki oświatowe administrowane przez 
samorząd powiatowy : 
 

1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich 
2. II Liceum Ogólnokształcące w Końskich 
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich 
4. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Kwiatkowskiego w 

Końskich 
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich 
6. Zespół Szkół Specjalnych w Baryczy 
7. Bursa Szkolna 
 

6.5.2. Administracja. 
 
Gmina Końskie jest gminą miejsko – wiejską, dlatego głównym ośrodkiem 
administracyjnym jest miasto Końskie. Jest ono ośrodkiem nadrzędnym w gminie. 
Swoją siedzibę mają tu wszystkie najważniejsze jednostki administracyjne, takie jak : 
Starostwo Powiatowe, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, Komenda Policji, Szpital, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Sąd Rejonowy oraz Prokuratura, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne. 
 
6.5.3. Kultura. 
 
Na terenie miasta i gminy Końskie działalność kulturalną prowadzą:  
 

1. Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich , ul. Mieszka I 4, 26-200 Końskie  : 
przy MGDK działają : 

•••• Studio Piosenki, 
•••• Miejska Orkiestra Dęta,  
•••• kapela podwórkowa "ZIUTKA PAKA",  
•••• Klub Tańca Towarzyskiego SPIN,  
•••• Zespół Pieśni i Tańca „ Dziebałtów” 

2. Placówki wiejskie MGDK : 
• Kornica : Zespół Ludowy  „ Korniczanka” 
• Rogów : Zespół Ludowy  „ Rogowianka” oraz kapela „ Jaśki” 
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3. Klub Osiedlowy „Kaesemek”, przy Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
istniejący od 1984 r. 

4. 13 obiektów OSP ( na terenie całej gminy ) – możliwość organizacji w nich 
imprez okolicznościowych i kulturalnych, 

5. PTTK, Oddział w Końskich , 
6. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Końskich : 

• Na terenie gminy funkcjonuje 10 filii biblioteki :  trzy działają w Końskich 
oraz 7 na wsi : Rogów, Pomyków, Kazanów, Modliszewice, Dziebałtów, 
Nieświń, Sokołow. W Końskich działa również filia Pedagogicznej 
Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.  

• Przy Bibliotece działa Gminne Centrum Informacji – (GCI), Centrum 
Edukacji Ekologicznej oraz Galeria i Wydawnictwo ARSLIBRIS. 

7. Kino w Końskich 
8. Poza obszarami miasta funkcjonują dwa muzea:  

• Sielpia Wielka - Muzeum Zagłębia Staropolskiego - Oddział Muzeum 
Techniki w Warszawie, 

• Stara Kuźnica -  oddział Muzeum Techniki NOT w Warszawie z 
zabytkową kuźnią wodną z dawnymi urządzeniami przemysłowymi.  

 
Ofertę kulturalną wzbogacają stowarzyszenia i obiekty sportowe: 
1. Stowarzyszenia: 

• Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej, 
• Miejski Klub Sportowy Neptun „ MKS-NEPTUN „ Końskie, 
• Koneckie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Brydż Końskie, 
• Koneckie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „ PEGAZ”, 
• Klub Turystyki Aktywnej „PASAT”, 
• Klub Sportowy „ Olimp” – z sekcją lekkoatletyczną, 
• Oddział PTTK, 
• Koneckie Towarzystwo Tenisowe. 

2. Obiekty sportowe: 
• 2 stadiony, 
• korty tenisowe, 
• 2 hale sportowe 
• kryta pływalnia, 

 
6. 6. Rolnictwo. 
 
W ujęciu przestrzennym, najkorzystniejsze warunki glebowe do rozwoju rolnictwa ( 
klasa gleb IV i III )znajdują się w zachodniej części gminy Końskie – najwięcej w 
okolicy Modliszewic. Występują tutaj największe powierzchnie  użytków rolnych a 
wśród nich gruntów ornych najlepiej użytkowanych. Rolnictwo w gminie jest mało 
rozwinięte i wymaga ono restrukturyzacji. Obecnie uprawiane są przede wszystkim 
zboża i ziemniaki ( ~ 93 % zasiewów ), aczkolwiek najlepiej rozwinięta jest hodowla 
bydła mlecznego oraz koni. Ważnym elementem rozwoju rolnictwa są zakłady 
zaopatrzenia rolniczego takie jak : Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne „ Centrala 
Nasienna”, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  
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Wysoki udział użytków zielonych w ogólnej powierzchni użytków rolnych warunkuje 
dalszy rozwój hodowli bydła. 
Na terenie miasta i gminy działają: Spółdzielnia Mleczarska, zakłady masarsko-
wędliniarskie, zakłady piekarnicze, młyn w Bedlnie. 
 Najsłabsze warunki do rozwoju funkcji rolnej i hodowli występują w 
południowo-wschodniej, wschodniej, północno-wschodniej części gminy o słabszych 
glebach, pokrytej zwartymi masywami leśnymi. 
 Występują tutaj, w gospodarstwach indywidualnych, największe w gminie 
powierzchnie odłogów i nieużytków, dochodzące od 70 do 90 % np. Stara Kuźnica 
91,3 %. Są to obszary o dominującej funkcji leśnej i rekreacyjnej. 
Potencjalne możliwości rozwoju rolnictwa i hodowli w gminie Końskie: 
- położenie w strefie żywicielskiej m. Końskie. 
- tradycja w gospodarowaniu ziemią w zachodniej części gminy, (dobre gleby), 
- wysoki udział użytków zielonych. 
- bardzo małe rozproszenie zabudowy rolniczej w obszarze rolnym, koncentracja 
wzdłuż głównych dróg. 
 
 
 
 
 
 
7. Infrastruktura Techniczna. 
 
7. 1. Infrastruktura drogowa. 
 
7. 1.1. Drogi 
 
Miasto Końskie 
Podstawowy układ drogowy miasta tworzą następujące ulice funkcjonujące w 
ciągach dróg krajowych i wojewódzkich 

• ciąg ulic: Spacerowa-Krakowska-16 Stycznia- Partyzantów przebiegają w 
ciągu drogi krajowej nr 42 (Namysłów – Radomsko – Końskie - Skarżysko 
Kamienna-Rudnik) 

• ul.Warszawska  przebiegająca w ciągu drogi woj. Nr 728 (Grójec-Końskie-
Jędrzejów) 

• ul.Targowa (j.w.) 
• ul.Starowarszawska (j.w.) 
• ul.Kazanowska (j.w.) 
• ul.Kielecka (j.w.) 
• ul.Marszałka Piłsudskiego przebiegająca w ciągu drogi woj. Nr 746 (Żarnów-

Końskie) 
• ciąg ulic: fragment Zamkowej, Odrowąża, 1 Maja, Fabryczna, Staromłyńska 

przebiegających w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749 (Końskie-Przysucha). 
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Ważną rolę w obsłudze miasta spełniają niektóre ulice powiatowe tj.: Spółdzielcza, 
Sportowa, Armii Krajowej, Staszica, Wjazdowa, Browarna, Południowa, Gimnazjalna, 
Stoińskiego, Górna, Lipowa, Zachodnia. 
Podstawowy układ drogowy i uzupełniający podstawowy układ drogowy to ulice o 
nawierzchniach utwardzonych, przeważnie w średnim stanie technicznym. Im dalej 
od centrum tym ilość ulic utwardzonych maleje, a ich stan pogarsza się – dotyczy to 
głównie dróg gminnych. 
 
Gmina Końskie 
Podstawowy układ drogowy gminy tworzą drogi krajowe i wojewódzkie tj. : 

• dr. krajowa nr 42 (Namysłów-...-Końskie-...-Rudnik) 
• dr. woj. Nr 728 (Grójec-Końskie-Jędrzejów) 
• dr. woj. Nr 746 (Końskie-Żarnów) 
• dr. woj. Nr 749 (Końskie-Przysucha) 
oraz drogi powiatowe 
• 15627 Sokołów –Jacentów 
• 15628 Wincentów-Dęba-Koliszowy 
• 15629 Koliszowy –Bedlno-Radonek 
• 15630 Głupiów-Przybyszowy-Radonek 
• 15631 Grabków-Sworzyce-Radonek 
• 15632 Końskie-Sierosławice-Bedlno-granica woj. (Wierzchowisko) 
• 15633 Kazanów-Dziebałtów- Sielpia Wielka 
• 15634 Modliszewice-Kazanów 
• 15635 Kornica-Proćwin-Modliszewice 
• 15636 Proćwin-Gracuch-Jeżów- granica woj.(Zakrzów) 
• 15637Końskie-Proćwin-granica woj.(Sędów) 
• 15638 Rogów-Dyszów 
• 15639 Młynek Nieś. – St. Kuźnica- Piasek-Furmanów 
• 15640 Józefów-Baczyna-Paruchy 
• 15641 Czarniecka Góra-Smarków-Paruchy 
• 15663 Końskie –Wąsosz-Czarna 
• 15664 Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka 
• 15665 Piekło-Miedzierza 

Znakomita większość dróg powiatowych posiada nawierzchnie w średnim stanie 
technicznym. 
Układ uzupełniający w gminie tworzą drogi gminne o nawierzchni gruntowej i 
gruntowej ulepszonej. Wskaźnik gęstości sieci dróg gminnych o nawierzchni 
utwardzonej jest w gminie kilka razy mniejszy niż wynosi średnia w województwie. 
 
7. 1.2. Układ kolejowy 
 
Przez obszar miasta i gminy prowadzona jest linia kolejowa I klasy Łódź Kaliska-
Skarżysko Kamienna-Dębica (niezelektryfikowana). Stacja kolejowa (towarowo-
osobowa) zlokalizowana jest w rejonie ul. Sportowej.  
Na terenie miasta funkcjonują bocznice zakładowe (do Koneckich Zakładów 
Odlewniczych i zakładu przeróbki złomu) oraz byłych Zakładów Metalowych „Zamtal”. 
 
7. 1.3. Komunikacja zbiorowa 



 

 

 

66 

 
Miasto obsługiwane jest komunikacją publiczną autobusową i kolejową. 
Podstawowym środkiem komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy są 
prywatne linie mikrobusowe oraz w mniejszym stopniu komunikacja autobusowa PKS 
zapewniające połączenie z sąsiednimi miejscowościami m. innymi z Przysuchą, 
Opocznem, Stąporkowem, Radoszycami, Rudą Malenicką, Kielcami. 
Przez rejon Końskich prowadzonych jest kilka linii PKS umożliwiających powiązania 
dalekiego zasięgu m. innymi z Krakowem, Warszawą, Wrocławiem, Krynicą, 
Zamościem. 
Mniejsze znaczenie w obsłudze komunikacji publicznej spełnia PKP.  
Obecnie PKP zapewnia połączenie z Łodzią, Tomaszowem Mazowieckim i 
Skarżyskiem Kamienna (stacja Końskie, p.o..Janów, Kornica, Wąsosz Konecki). 
 
7. 1.4. Zaplecze techniczne motoryzacji 
 
Na terenie miasta i gminy przeważnie przy głównych ciągach komunikacyjnych 
funkcjonuje kilkanaście stacji paliw. 
Na terenie miasta funkcjonuje kilkanaście zakładów świadczących usługi 
motoryzacyjne o zróżnicowanym profilu działalności, ilości stanowisk i  technologii 
obsługi. 
 
 
 
7. 1.5. Parkingi 
 
Potrzeby parkingowe dla projektowanych obiektów powinny być realizowane na 
terenie lokalizacji własnej.  
W mieście a szczególnie w jego centrum dominuje parkowanie przykrawężnikowe, w 
zatokach lub na chodnikach. 
W miarę oddalania się od centrum miasta potrzeby parkingowe (na terenie osiedli, na 
terenie zakładów pracy itp.) są zabezpieczane na terenach własnych. 
Należy także rozwiązać problem komunikacji rowerowej głównie w relacjach 
dojazdów „do pracy”, „do szkoły”, „turystycznych”.  Powinno być rozwiązane łącznie z 
modernizacją lub realizacją ciągów komunikacyjnych. 
 
7. 2. Analiza stanu gospodarki wodno – ściekowej i komunalnej 
oraz w zakresie ciepłownictwa, gazyfikacji, elektroenergetyki i 
telekomunikacji. 
 
7.2.1. W zakresie zaopatrzenia w wodę. 
 
Gmina Końskie jest w znacznej części zwodociągowania. Tylko 13% gospodarstw 
korzysta z indywidualnych studni przydomowych. Jakość eksploatowanych wód 
podziemnych jest dobra. 
Dla potrzeb wodociągu komunalnego zaopatrującego w wodę miasto Końskie i 34 
sołectwa (49 miejscowości) gminy Końskie, eksploatowanego przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Końskich pobierane są wody podziemne: 

1. z ujęcia wody w Modliszewicach, 
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2. ze studni wierconych usytuowanych na terenie miasta Końskie, 
3. z ujęcia w Nieświniu, 
4. z ujęcia wody w Wąsoszy 

Zasadnicze ujęcie wody dla potrzeb wodociągu komunalnego KOŃSKIE wykonane 
zostało w 1968 roku, na zachód od granic miasta Końskie w rejonie wsi 
Modliszewice. Z siedmiu odwierconych studni (nr 1, 2, 3, 4, 4A, 5 i 6) eksploatowane 
są studnie zasadnicze: 

1. nr 2 o głębokości 70,0 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 20,37 m
3/h przy 

depresji Se = 30,19 m; 
2. nr 3 o głębokości 68,0 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 65,44 m

3/h przy 
depresji Se = 22,95 m; 

3. nr 4 o głębokości 70,0 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 255,35 m
3/h przy 

depresji Se = 21,33 m; 
4. nr 6 o głębokości 70,0 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 44,49 m

3/h przy 
depresji Se = 22,61 m; 

Odwiercona w 1986 r awaryjna studnia nr 4A, o głębokości 70,0 m, wydajności 
eksploatacyjnej Qe = 314,0 m

3/h przy depresji Se = 9,2 m; włączona została do 
eksploatacji w kwietniu 1995 r . Studnia ta pracuje zamiennie ze studnią nr 4. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich posiada pozwolenie wodnoprawne 
znak R.O.6223-19/2005 z dn. 2006-01-02 na pobór wody dla potrzeb wodociągu 
komunalnego z ujęcia w Modliszewicach w łącznej ilości Qmaxh. = 386,65 m

3/h. Limit 
poboru łącznie dla ujęć w Modliszewicach, Końskich i Nieświniu to Qmaxh. = 688,77 
m3/h (Ośr.d. = 8600 m

3/d). Termin ważności w/w pozwolenia wodnoprawnego 
określono do końca 2012 roku.  
Studnia w Wąsoszy eksploatowana od 2005 roku ma głębokość 70m i wydajność Qe 
= 50 m3/h przy depresji Se = 3,0m. 
Studniami awaryjnymi eksploatowanymi dla potrzeb wodociągu zaopatrującego 
w wodę miasto Końskie i przyległe miejscowości są trzy studnie wiercone, 
zlokalizowane na terenie miasta:  
nr 1A   przy ul. Kazanowskiej, o głębokości 65 m, wydajności eksploatacyjnej   
            Qe = 69,1 m

3/h  przy depresji Se = 5,53 m,  
nr 2A   przy Placu Kościuszki, o głębokości 48,3 m, wydajności eksploatacyjnej  
            Qe = 90,0 m

3/h  przy depresji Se = 1,4 m,  
nr 2      byłych Zakładów Metalurgicznych „ZAMTAL” przy ul. Warszawskiej,  
             o głębokości 85,0 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 96,16 m

3/h przy 
             depresji Se = 21,72 m.  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Końskich posiada pozwolenie wodnoprawne na 
pobór wody ze studni nr 1A i nr 2A w łącznej ilości Qmaxh = 120 m

3/h i dla studni 
głębinowej nr 2 w ilości Qmax.h  = 41,2 m

3/h przy całodobowej pracy studni. 
Dla potrzeb miejscowości Nieświń i sąsiednich wsi od grudnia 1995 r. eksploatowana 
jest studnia wiercona o głębokości 20 m, wydajności eksploatacyjnej Qe = 46,86 m

3/h 
przy depresji Se = 1,65 m. 
Aktualnie na terenie gminy pobierane jest Qśr.d. = 4750m

3/d wody. Za aktualnym 
operatem wodnoprawnym poniżej podaje się strukturę aktualnego poboru wody w 
2004 roku: 
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Ujęcie w 
Modliszewicach 

Studnie w 
m.Końskie Studnia w 

Nieświniu 

RAZEM % 
zatwier-
dzonych 
zasobów 

Pobór Qśr.d. Pobór Qśr.d. Pobór Qśr.d. Pobór Qśr.d. 

m3 m3/d m3 m3/d m3 m3/d m3 m3/d 
 

1313354 3588,40 385256 1052,61 41651 113,80 1740261 4754,81 28,76 
 

Uwzględniając łączną wydajności eksploatacyjne czynnych studni: 

- ujęcia w Modliszewicach - nr 2, 3, 4 (albo 4a) i 6386,65 m3/h = 9 279,60 m3/d, 
- studni na terenie miasta Końskie 1A, 2A i 2Z:    255,26 m3/h =   6 126,24 m3/d, 
- studni w Nieświniu;    46,86 m3/h =   1 124,64 m3/d, 

     łącznie:         688,77 m3/h = 16 530,48 m3/d, 
Rezerwa w wydajnościach urządzeń źródłowych wodociągów komunalnych 
zaopatrujących w wodę gminę Końskie jest więc znaczna.  

W opracowanym w 2005 roku operacie wodnoprawnym założono następujące 
docelowe i możliwe do zaakceptowania pobory: 
- ujęcie w Modliszewicach – 6168 m3/d,  
- ujęcie ze studni  nr 2 ZAMTAL - 650 m3/d,  
- ujęcie OSM – 2190 m3/d,  
- ujęcie ze studni dla Szpitala -580 m3/d,  
- ujęcia komunalne w Końskich (studnie 1A, 2A) – 2880 m3/d.  
z czego dla ujęć eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 
Końskich łącznie 9698 m3/d. 
Na terenie miasta pozostają w eksploatacji jeszcze inne studnie głębinowe o 
charakterze zakładowym, bez znaczenia dla zaopatrzenia w wodę ludności i 
przemysłu. Przykładem takich ujęć wody są 2 studnie na terenie R.O.D. „OAZA” 
położonym pomiędzy ul. Kielecka a projektowaną ul. Hubala. W planach 
miejscowych należy takie ujęcia wody adaptować. 
Operat wodnoprawny z 2005 roku potwierdził, że zasadniczy zbiornik wodonośny, 
eksploatowany licznymi studniami w rejonie Modliszewic i Końskich tworzą 
piaskowcowe utwory jury górnej.  
Warunki hydrogeologiczne tego poziomu uzależnione są od wykształcenia 
litologicznego warstw piaskowców, oraz znacznego zaawansowania tektonicznego 
obszaru. Jest to poziom o charakterze porowo-szczelinowym. 
Zwierciadło wody tego poziomu posiada przeważnie charakter napięty. Warstwę 
napinającą stanowią przewarstwienia iłowców i mułowców, a miejscami zalegające w 
spągu czwartorzędu gliny i pyły.  
W niektórych rejonach – szczególnie dotyczy to dolin rzecznych poziom ten ma 
charakter swobodny tworząc wspólny, połączony, czwartorzędowo-jurajski poziom 
wodonośny. 
Zasilanie poziomu wodonośnego jury dolnej następuje drogą bezpośredniej infiltracji 
wód opadowych na wychodniach, bądź pośrednio poprzez przepuszczalne 
i słaboprzepuszczalne utwory czwartorzędu. 
Wydajności tego poziomu są bardzo zmienne, wahając się od kilku metrów na 
godzinę do ponad 250 m3/h. 
 
7.2.2. W zakresie odprowadzania ścieków i wód opadowych. 
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Miasto i gmina Końskie są obsługiwane przez system kanalizacji sanitarnej 
rozdzielczej, ograniczonej do kanalizacji sanitarnej.. Ścieki bytowo – gospodarcze i 
przemysłowe z północnej części miasta oraz wsi Kornica i Dyszów są odprowadzane 
systemem sieci kanalizacji sanitarnej kolektorem do oczyszczalni mechaniczno – 
biologicznej w Kornicy. Natomiast ścieki bytowo-gospodarcze z południowej części 
miasta oraz z Sielpi – Letniska i Gatnik odprowadzane są kolektorem tłoczno-
grawitacyjnym do nowo wybudowanej oczyszczalni ścieków w Końskich przy ul. 
Południowej. Do tej oczyszczalni trafiają również ścieki ze Stadnickiej Woli i osiedla 
Browarna. 
 

System oczyszczania ścieków na obszarze miasta i gminy Końskie (za Programem 
Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Końskie z 2004 roku) jest następujący: 

 

Lp. 
Nazwa oczyszczalni, adres, 
 zarządzający oczyszczalnią 

Przepu-
stowość 

Obsługiwany 
rejon 

Możliwe  
dociążenie  
obiektu 

Strefa 
ochronna 

1. Chemiczna (zakładowa „KOWENT” 
S.A. ul. Warszawska 52,26-200 
Końskie, zarządzający: 
GALWANIZERNIA Sp. z o.o., Pan 
Krzysztof Sępowicz) 

115 m3/d 
 

Zakład 
 

- - 

2. Biologiczno-mechaniczna 
(zakładowa – OSM Końskie)  
ul. Zielona 11, 26-200 Końskie. 

1250 m3/d 
 

Zakład 
 

350m3/d 
 

100 m 
 

3. Mechaniczne podczyszczanie 
(zakładowa – Zajezdnia PKS 
Końskie), ul. Piłsudskiego 124, 26-
200 Końskie 

poj. 54 m3/d  Zakład 
 

- - 

4. Oczyszczalnia chemiczno - 
mechaniczna (zakładowa) – 
CERAMIKA NOWA GALA S.A., ul. 
Staszica 1,  
26-200 Końskie. 

100 m3/d Zakład 
 

30m3/d 
 

- 

5. Oczyszczalnia ścieków biologiczna 
typu NP3xE  
w Modliszewicach – dla potrzeb 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Modliszewicach,  
ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie 

75 m 3/d Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, 
szkoła, remiza,  
4 gospodarstwa 
indywidualne 

50m3/d 
 

- 

6. Mechaniczno-biologiczna w Kornicy 
(oczyszczalnia miejska), 
zarządzający Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Końskich, ul. 
Zamkowa 21. 

6424 m3/d część miasta 
Końskie, Kornica, 
Dyszów 

brak 
możliwości 

300 m 

7. Oczyszczalnia ścieków 
mechaniczno-biologiczna 
w Końskich przy ul. Południowej, 
zarządzający: Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji w Końskich, ul. 
Zamkowa 21. 

1020 m3/d część miasta 
Końskie, Sielpia, 
Gatniki 

720 m3/d 
 

- 

8. Oczyszczalnia ścieków typu 
„BIOPAN 100” zakładowa 
„CERAMIKA GRES” S.A. w 
Kopaninach,  

15 m3/d Zakład 
 

- - 
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Lp. 
Nazwa oczyszczalni, adres, 
 zarządzający oczyszczalnią 

Przepu-
stowość 

Obsługiwany 
rejon 

Możliwe  
dociążenie  
obiektu 

Strefa 
ochronna 

26-200 Końskie 
9. Mechaniczno - biologiczne 

podczyszczanie  
w osadnikach (dla zakładu) „ALPOL 
GIPS” Sp. z o. o.  
w Fidorze, 26-200 Końskie 

Nr 1 i 2 o poj.13,2 m3 każdy 
Nr 3 i 4 o poj. 3,5 m3 każdy  
Nr 5 o poj. 27,0 m3 

Nr 6 o poj. 1,5 m3 oraz w ciągu 
stawów  
o łącznej objętości 17 023 m3  

- - 

 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Kornicy wybudowana została  
w latach siedemdziesiątych, a zmodernizowana w 1985 roku. Po modernizacji 
przepustowość oczyszczalni wynosi w części mechanicznej - 9400 m3/d a w części 
biologicznej 6.600 m3/d. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na 
odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Młynkowskiej znak R.O. 6223-
21/2005 do końca 2010 r. w warunkach normalnej eksploatacji w ilości Qśr.d. = 6424 
m3/d, Qmaxd = 4550 m

3/d a warunkach intensywnych opadów i roztopów odpowiednio 
Qśr.d. = 4550 m

3/d, Qmaxd = 9400 m
3/d 

Na terenie gminy Końskie nie ma urządzeń zbiorczego systemu odprowadzania i 
oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych do w/w oczyszczalni, jedynie wsie 
Dyszów i Kornica mają odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 2,5 km.  
W zakresie gospodarki wodno – ściekowej zarówno na terenach miejskich jak i we 
wsiach istnieje wielka potrzeba podjęcia kolejnych działań inwestycyjnych. Tereny 
miejskie w większości posiadają sieć sanitarną, która przyjmuje ścieki i odprowadza 
je do oczyszczalni w Kornicy, brak jest natomiast kanalizacji sanitarnej na terenach 
wiejskich. W roku 2001 zakończono I etap budowy oczyszczalni południowej, tj. 
budowę pierwszego reaktora o przepustowości 1025 m3/d. Oczyszczalnia ścieków 
jest położona w mieście Końskie przy ul. Południowej. Jej celem jest:  
- ochrona zbiornika wodnego w miejscowości wypoczynkowej Sielpia - Letnisko, 
- poprawa warunków sanitarnych mieszkańców południowej części miasta Końskie i 
południowej części mieszkańców gminy Końskie - likwidacja nieszczelnych szamb. 
Głównym zadaniem południowej oczyszczalni ścieków jest przyjmowanie ścieków 
bytowo - gospodarczych: 
− z istniejącego tłocznego systemu kanalizacyjnego osiedla Słoneczne, Polna i 

Polna II, 
− z dotychczas nieskanalizowanych terenów budownictwa jednorodzinnego 

położonych w południowej części miasta oraz wsi Stadnicka Wola i Izabelów, 
osiedla Browarna i osiedla Jana Pawła II, 

− z południowej części terenów wiejskich gminy Końskie poprzez skanalizowanie 
miejscowości wypoczynkowej Sielpia, następnie przesyłanie ścieków poprzez 
przepompownie do nowej oczyszczalni ścieków w Końskich z jednoczesnym 
skanalizowaniem terenów wiejskich wsi: Gatniki, Wincentów, Body Nowe, 
znajdujących się po trasie rurociągu.  

Istniejąca na terenie miasta Końskie sieć kanalizacji deszczowej, której właścicielem 
jest Gmina została przekazana w zarząd i użytkowanie Zakładowi Wodociągów i 
Kanalizacji w Końskich. Zakład ten prowadzi eksploatację sieci kanalizacji 
deszczowej, którą odprowadzane są ścieki deszczowe z terenów utwardzonych, w 
tym z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Kanały deszczowe 
odwadniają obecnie niewielki obszary miasta m.in. osiedla wielorodzinne. Łączna 
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długość sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Końskie wynosi ok.20 
km.  
Ścieki deszczowe są oczyszczane w oczyszczalniach wód deszczowych.  
Oczyszczalnia wód deszczowych w Końskich przy ul. Zielonej oddana do 
eksploatacji w roku 1998 zapewnia przyjęcie i oczyszczenie w wymaganym stopniu 
wód deszczowych odpływających ze zlewni o powierzchni 343,8 ha (zlewnia 
zredukowana 132,6 ha). 
ZWiK w Końskich posiada pozwolenia wodno – prawne na odprowadzenie ścieków 
deszczowych z w/w oczyszczalni do rzeki Czystej. Oczyszczalnia wód deszczowych 
w Końskich przy ul. Zielonej zapewnia przyjęcie i oczyszczenie w wymaganym 
stopniu wód deszczowych odpływających ze zlewni. Poza w/w oczyszczalnią wód 
deszczowych jest usytuowana na terenie miasta Końskie oczyszczalnia wód 
deszczowych przy ul. Warszawskiej, która została przyjęta po byłym Zakładzie 
„ZAMTAL” w Końskich. 
Oczyszczalnia ta oczyszcza ścieki deszczowe z terenu byłego Zamtalu. 
Około 30% gospodarstw domowych posiada przyłącza do sieci kanalizacyjnej. 
Długość sieci kanalizacyjnej na koniec 2005 roku wynosiła 65,3km, w tym ponad 
43,0km na terenie miasta. Gęstość sieci kanalizacyjnej wyniosła 0,26km/km2. 
Budynki nieskanalizowane w mieście Końskie oraz wszystkie na terenach gminy 
leżące poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej posiadają kanalizacje indywidualne 
zakończone bezodpływowymi zbiornikami ścieków lub wyposażone są w suche 
ustępy. 
Część ścieków poza kontrolą zanieczyszcza wody powierzchniowe i glebę na terenie 
gminy.  
 
7.2.3 W zakresie ciepłownictwa 
 
Potrzeby cieplne zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej w centrum 
miasta Końskie zabezpieczane są z miejskiej kotłowni przy ul. Odlewniczej 5 i 3 
kotłowni osiedlowych K – 1, K -2 i K - 3. 
Kotłownia miejska, węglowa, ma moc zainstalowaną 58,0MW, przy czym 
wykorzystanie mocy cieplnej jest możliwe na poziomie 48,0MW z uwagi na warunki 
eksploatacyjne kotłów i straty przesyłu w sieci. Obecnie moc zamówiona z tego 
źródła wynosi ok.24,0MW co stanowi 50% mocy możliwej do wykorzystania.  
Kotłownie K-1 (gazowo-olejowa) na osiedlu 3 Maja, K-2 przy ul. kpt. Stoińskiego i K-3 
na osiedlu 3 Maja (obie gazowe) mają moce zainstalowane odpowiednio 3,45MW, 
1,15MW i 1,39MW.  
Moc tych źródeł ciepła w pełni zabezpiecza potrzeby cieplne centrum miasta 
kwalifikujące się do pokrycia z miejskiego systemu ciepłowniczego. System 
ciepłowniczy zaspakaja potrzeby w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej. W ostatnich latach obserwowano spadek mocy zamówionej z 
systemu ZEC Końskie co spowodowane jest głównie przechodzeniem 
dotychczasowych odbiorców z systemu ciepłowniczego na indywidualne systemy 
ogrzewania jak również przeprowadzaniem przez administratorów budynków 
zabiegów termomodernizacyjnych ogrzewanych budynków.  
Sieć cieplna występująca na terenie centrum miasta obejmuje przewody o 
średnicach od d50 do d400mm. Jej długość wynosi ok.10km. Rezerwy przesyłowe 
istniejącej sieci są duże.  
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Eksploatatorem podsystemu jest Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich a 
właścicielem Miasto i Gmina. 
Z większych obiektów nadal eksploatowane są kotłownie: 

1. OSM w Końskich o mocy P=18,85MW 
2. Koneckich Zakładów Odlewniczych o mocy P=5,6MW 
3. Szpitala Powiatowego o mocy P=6,5MW 

Na terenie miasta Końskie łączne zapotrzebowanie na moc cieplną (bez potrzeb 
przemysłu) szacuje się na 46MW, z tego potrzeby pokrywane z kotłowni 
systemowych i obiektowych pokrywane w ilości 24MW, z indywidualnych pieców 
gazowych i olejowych, pieców węglowych i przy użyciu energii elektrycznej 22MW. 
Roczne zużycie energii cieplnej wynosi 349 TJ. 

W grupie odbiorców przemysłowych na terenie miasta łączne zapotrzebowanie na 
moc cieplną szacuje się na 18MW, z tego potrzeby pokrywane z miejskiego systemu 
ciepłowniczego pokrywane w ilości 10MW, z indywidualnych kotłowni zakładowych 
8MW. Po odejściu w 2006 roku z grona odbiorców ciepła Koneckich Zakładów 
odlewniczych S.A. (powstaje tam własna kotłownia gazowa) nie pozostanie w 
zasięgu obsługi ZEC już żaden odbiorca przemysłowy. 
Roczne zużycie energii cieplnej wynosi 224 TJ. 
 
Potrzeby cieplne gminy na terenach wiejskich zabezpieczane są w oparciu o źródła  
indywidualne (kotłownie wbudowane, piece stałopalne, piece kaflowe, ogrzewanie 
elektryczne akumulacyjne). Są to drobne źródła nie podlegające inwentaryzacji ani 
ocenie w  Studium. Dostępne są jedynie dane zagregowane. I, tak: 

Na terenie gminy Końskie łączne zapotrzebowanie na moc cieplną szacuje się na 
33MW, z tego potrzeby pokrywane z kotłowni systemowych i obiektowych pokrywane 
w ilości 0MW, z indywidualnych pieców gazowych i olejowych (7,3% udziału), pieców 
węglowych (92,2% udziału) i przy użyciu energii elektrycznej (0,5% udziału) na 
33MW. Roczne zużycie energii cieplnej wynosi 249 TJ. 

 
7.2.4. W zakresie gazyfikacji przewodowej. 
 
Gmina jest częściowo zgazyfikowana.  
Istniejący wysokoprężny gazociąg przesyłowy d 350/300mm o ciśnieniu 6,3 MPa, 
relacji Lubienia - Piotrków Trybunalski zapewnia w pełni pokrycie zapotrzebowania 
gazu na perspektywę. 
Gazociąg wysokiego ciśnienia 6,3 MPa jaki przebiega przez teren gminy generuje 
ograniczenia w użytkowaniu terenu wewnątrz tzw. odległości podstawowej od obrysu 
obiektów terenowych, której szerokość w ich przypadku wynosi np. 25m od osi 
gazociągu do najbliższego budynku mieszkalnego, zaś 35m do najbliższego budynku 
użyteczności publicznej. O wielkości i ograniczeniach wewnątrz wymienionych stref 
wypowiada się Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z 14.11.1995 (Dz.U. Nr 
139 7 grudnia 1995r). Generalnie w strefie kontrolowanej nie należy wznosić 
budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna 
być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas 
jego eksploatacji. 
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Z w/w gazociągu przesyłowego przewodem wysokoprężnym d100mm zaopatrywane 
są dwie SRP I0 przy ul. Zielonej o wydajności 3000 m3/h i 6000 m3/h, razem 9000 
m3/h. Z w/w stacji 2 przewody d150mm o ciśnieniu 0,4 MPa doprowadzają gaz do m. 
Końskie do  SRP II0 na osiedlu „Warszawska” - 1200 m3/h i dla sołectw Koczwara, 
Pomyków, Piła, Stadnicka Wola, Szabelnia, Czerwony Most i Górny Młyn. 
Ze stacji przy ul. Zielonej dodatkowy przewód d300mm o ciśnieniu 0,4Mpa 
doprowadza gaz do trzech stacji pomiarowych SP I0 „Staszica” położonych na 
terenach przemysłowych w północnej części miasta. Jedynym odbiorcą gazu z tej 
stacji są zakłady produkujące płytki ceramiczne. Nie ma ograniczeń, aby nowi 
odbiorcy w dzielnicy przemysłowej i poza nią korzystali z istniejącego gazociągu 
d300mm. 
Na terenie miasta odbiorcy na osiedlach „Warszawskie”, „3Maja” i „Parkowa” zasilani 
są z sieci niskiego ciśnienia. Pozostałe 70% odbiorców (reszta miasta i tereny 
wiejskie) korzysta z sieci gazowej średniego ciśnienia. 
Długość sieci gazowej na terenie miasta Końskie wynosi 51,5 km, a na terenie gminy 
12,5 km. 
 
7.2.5. W zakresie elektroenergetyki. 
 
Źródłem dostawy energii elektrycznej dla obszaru objętego planem są: 
- GPZ 110/15kV Stary Młyn (2 transformatory po 16 MVA - obciążenie sekcji: 1 – 
3,6MW  2 – 3,0 MW) 
- GPZ 110/15/6kV ZEC Końskie (2 transformatory po 16 MVA – rezerwa mocy 
17,0MW) 
- GPZ 110/15kV Zachód (1 transformator 16 MVA – obciążenie sekcji: 1 – 4,9MW  2 
– 2,95MW) 
zasilane z linii napowietrznej 110kV relacji Opoczno - Stąporków. 
Eksploatację podsystemu prowadzi ZEOR-K S.A. Skarżysko Kamienna Rejonowy 
Zakład Energetyczny Końskie.  
Łączne zapotrzebowanie mocy szczytowej przez odbiorców zlokalizowanych na 
terenie miasta i gminy ocenia się na ok. 128MW, z czego na miasto przypada ok. 
60MW, na tereny wiejskie ok. 68MW. Według danych RZE Końskie, w 2004 roku 
sprzedaż energii elektrycznej wyniosła odpowiednio ok. 27034MWh w mieście 
Końskie, na terenach wiejskich ok. 12536MWh, razem ok. 39570MWh. 
Linie 110kV generują strefy ochronne w pasie 2 x 19,0m praktycznie wolne od 
zabudowy mieszkaniowej. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie podaje 
Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia 1985 (MP nr 3, poz. 
24) i są one związane z wielkością natężenia pola elektromagnetycznego 
wytwarzanego przez linie wysokiego napięcia. 
 
Sieć SN 15kV na terenach wiejskich jest w większości napowietrzna. Wszyscy 
odbiorcy energii elektrycznej posiadają przyłącza do sieci energetycznej poprzez 
stacje transformatorowe 15/0,4kV.  

Sieć SN średniego napięcia to ok.220km linii kablowych i napowietrznych, ok.60 
wnętrzowych i ok. 120 słupowych stacji transformatorowych. 

Brak jest danych charakteryzujących aktualne wielkości zużycia energii elektrycznej 
przez odbiorców na terenie gminy Końskie. 
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7.2.6. W zakresie telekomunikacji. 
 
Telekomunikacja miasta i gminy Końskie bazuje na Automatycznej Centrali 
Telefonicznej o pojemności 6.000NN i starej CT o pojemności 2.000NN. Obie 
centrale obsługują cały obszar miasta i gminy Końskie. 
Pozostałe urządzenia telekomunikacyjne na terenie gminy obejmują szafki 
telefoniczne oraz napowietrzne sieci telefoniczne, a także maszty stacji bazowych 
telefonii komórkowej w mieście Końskie, Baczynie, Sierosławicach, Kopaninach. 
Ilość abonentów TP S.A. na terenie gminy na koniec 2003 roku nie jest znana. Nie 
ma ograniczeń w przyłączaniu nowych abonentów po stronie central. Lokalnie 
występują trudności w rozprowadzeniu rozdzielczej sieci kablowej. 
Rozbudowa podsystemu nie wymaga zabezpieczania nowych terenów. Źródło i 
zasady obsługi nie ulegną zmianie w perspektywie 15 – 20 lat.  
Z uwagi na dostępność na terenie gminy konkurencyjnych w stosunku do TP S.A. 
operatorów obsługa telekomunikacyjna odbiorców nie jest limitowana. 
Eksploatację podsystemu TP S.A. prowadzi Zakład Telekomunikacji w Kielcach.  

 
 
 
7. 2.7. W zakresie usuwania odpadów. 
 
Na terenie gminy Końskie problem składowania oraz utylizacji odpadów w sposób 
bezpieczny dla środowiska został rozwiązany. W 1999 roku zostało oddane do 
eksploatacji gminne wysypisko odpadów komunalnych spełniające wszystkie wymogi 
sanitarne.  

Składowisko odpadów komunalnych w Końskich położone jest w granicach 
administracyjnych miasta, w odległości około 3 km na południowy-zachód od 
centrum. Lokalizację wysypiska przedstawia zał. nr 1. Składowisko ma charakter 
nadpoziomowy i zajmuje powierzchnię 10,2 ha. Posiada uregulowany stan formalno-
prawny, a jego docelowa pojemność wynosi 349,535 tys. m3. Obecnie odpady 
składowane są na kwaterze I, o powierzchni 1,81 ha, która wypełniona jest w około 
25%. Kwatery II i III, na których planuje się składować odpady w przyszłości, 
posiadają powierzchnie każda po 1,44 ha. Łączna ilość odpadów wytworzonych 
przez mieszkańców gminy Końskie wyliczona na podstawie wskaźników wytwarzania 
kształtuje się na poziomie 10,5 tys. Mg w skali roku. 

Na terenie gminy Końskie nie prowadzi się badań składu morfologicznego odpadów 
domowych i odpadów z obiektów infrastruktury. Na składowisko trafiają odpady 
komunalne z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury wymieszane, 
a bezpośrednio przed składowaniem wykonuje się szacunkowe analizy składu i ilości 
odpadów komunalnych.  
Na terenie miasta Końskie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów 
komunalnych, co zmniejsza ilość odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 
Odpady zbierane selektywnie sortowane są na trzy grupy: makulatura, szkło, 
tworzywa sztuczne (butelki PET). Zbieraniem i transportem odpadów komunalnych 
mieszanych i wyselekcjonowanych zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich. Pojemniki z terenów wiejskich opróżniane są raz 
w miesiącu, natomiast w mieście raz na dwa tygodnie. 
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Odpady przemysłowe w miejscowości Końskie stanowią nadzwyczajne 
niebezpieczeństwo dla środowiska, a problem ich utylizacji wymaga zdecydowanego 
działania władz powiatowych. Problem zagospodarowania i unieszkodliwiania 
obecnie wytwarzanych odpadów przemysłowych winien zostać rozwiązany przez ich 
wytwórców. Nierozwiązanym problemem jest nieczynne składowisko odpadów 
poprodukcyjnych po byłych Zakładach Metalowych ZAMTAL zlokalizowane w 
północnej części miasta Końskie, w okolicy ulic: Warszawskiej i Wjazdowej. Posiada 
ono formę dwóch usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie hałd, o łącznej 
powierzchni 11 ha i pojemności ca 1500 tys. ton, rozdzielonych nasypem kolejowym. 
Zgromadzone na składowisku odpady w większości zaliczają się do niebezpiecznych 
(rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów), co jest szczególnie istotne, jeśli chodzi o niewielką odległość od ujęć wód 
podziemnych z poziomu jurajskiego, które stanowią źródło zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców miasta. Ujęcie w Modliszewicach znajduje się w odległości 1,5 km od 
składowiska i jest przez nie bezpośrednio zagrożone.  
Składowisko nie posiada systemu ujmowania wód opadowych i odcieków, które 
infiltrują do jego wnętrza a następnie do niezabezpieczonego podłoża. 
Właścicielem gruntu, na którym znajduje się składowisko jest Skarb Państwa, 
którego przedstawicielem jest Starosta. Ze względu dużego zagrożenia, jakie 
stanowi składowisko, Starostwo Powiatowe prowadzi intensywne działania w celu 
pozyskania funduszy na jego zabezpieczenie i rekultywację. Finansowanie 
przedsięwzięcia planuje się ze środków NFOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFundusz oraz 
Starostwa Powiatowego w Końskich.  

Rozważana jest także możliwość rozebrania masy składowiska przez 
podmioty gospodarcze, po uprzedniej analizie wpływu takich działań na środowisko, 
a szczególnie na jakość wód podziemnych poziomu jurajskiego.  
Miasto i gmina Końskie dysponują wykonanym w 2004 roku Planem Gospodarki 
Odpadami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU 
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1. Związki z obszarami zewnętrznymi. 
 
Gmina Końskie, wraz z gminami obrzeżnymi i miastami Skarżysko – Kamienna, 
Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, tworzy silnie powiązany ekonomicznie 
obszar północnej strefy województwa świętokrzyskiego w rejonie międzyrzecza 
między Pilicą i Wisłą, które warunkują rozwój gospodarczy tych terenów. 
Położenie miasta i gminy Końskie przy północno-zachodniej   granicy   woj. 
świętokrzyskiego określa również gospodarcze relacje z sąsiednimi województwami 
: mazowieckim i łódzkim. 
Procesy urbanizacyjne obejmują w głównej mierze  tereny gminy w pasie dróg : nr 
746 (Żarnów - Końskie), nr 42 (Radomsko – Skarżysko-Kamienna – Starachowice) 
oraz nr 728 (Warszawa – Grójec – Radoszyce – Jędrzejów). 
Teren gminy położony jest także korzystnie pod względem korytarza infrastruktury 
technicznej. Korytarz ten przebiega w kierunku od wschodu do zachodu, w jego 
skład wchodzą następujące media: gazociąg wysokoprężny tranzytowy, linie 
elektroenergetyczne wysokiego oraz niskiego napięcia, magistralne sieci 
telekomunikacyjne. Dobrze rozwinięty korytarz infrastruktury technicznej jest 
korzystny pod względem lokalizacji nowych inwestycji. 
Powiązania kolejowe Łódź - Dębica (po elektryfikacji niezbędnych odcinków) dają 
dogodne połączenie z krajowymi węzłami kolejowymi. 
Obszar zajmowany przez gminę jest zapleczem rekreacyjno – wypoczynkowym dla 
południowego rejonu Polski. Sielpia stanowi ośrodek wypoczynkowy o znaczeniu 
regionalnym m.in. jest miejscem wypoczynku dla wczasowiczów z Radomia, Kielc i 
Warszawy. 
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1.1. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego a Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Końskie 
 
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, uchwalona dnia 30 czerwca 
2000 r. Uchwałą Nr XIV/225/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,   
przewiduje szereg kompleksowych zadań dotyczących podniesienia standardów oraz 
rozwoju województwa. Zadania i programy narzucone przez strategię mają wpływ na 
kształtowanie się zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie. Są to m.in. 
następujące programy : 

1. Program łagodzenia zjawiska szczególnego zagrożenia wysokim bezrobociem 
strukturalnym w powiatach: starachowickim i koneckim oraz posiadających 
status zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną powiatów: 
skarżyskiego i ostrowieckiego. 

2. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminach powiatu koneckiego – 
sanitacja rzeki Czarnej Koneckiej. 

 
W poniższej tabeli ukazane zostały cele i główne programy strategii, w części 
odnoszącej się i obejmującej  gminę Końskie: 
 
Cel : Cele operacyjne : 
1.Rozwój zasobów ludzkich i 
bezpieczeństwo społeczne. 

1. Doskonalenie systemu edukacji z 
uwzględnieniem rynku pracy. 

 2.Przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie jego 
skutków i aktywizacja zawodowa bezrobotnych. 

 3.Zapewnienie wysokiej jakości usług 
publicznych. 

2.Ochrona i racjonalne wykorzystanie 
zasobów przyrody i dóbr kultury. 

1. Tworzenie warunków zrównoważonego 
rozwoju umożliwiających prawidłowe  
funkcjonowanie systemów ekologicznych. 

 2. Ochrona dziedzictwa kulturowego. 
Tworzenie warunków rozwoju kultury, turystyki, 
sportu i rekreacji. 

3. Rozwój systemów infrastruktury 
technicznej. 

1. Podnoszenie standardów i stworzenie 
spójnego układu komunikacyjnego stymulującego 
rozwój regionu. 

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. 

4.Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich. 

1. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
umożliwiający przechodzenie ludności wiejskiej 
do zawodów pozarolniczych(obejmujące zarówno 
wsparcie rozbudowy infrastruktury technicznej i 
społecznej na wsi, tworzenie nowych miejsc 
pracy poza rolnictwem oraz poprawa kwalifikacji 
zawodowych mieszkańców wsi). 

 2. Rozwój i modernizacja produkcji rolnej 
i przetwórstwa rolno-spożywczego. 

 3. Stworzenie infrastruktury rynku rolnego. 

5. Przyspieszenie urbanizacji oraz 
restrukturyzacji bazy ekonomicznej i 
wzrostu innowacyjności województwa. 

1. Tworzenie warunków sprzyjających 
aktywizowaniu przedsiębiorczości jako 
pierwszoplanowego czynnika urbanizacji 
województwa. 

 2. Przyspieszenie restrukturyzacji bazy 
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ekonomicznej i wzrostu innowacyjności 
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. 

 3. Aktywizacja gospodarcza oraz przyspieszony 
rozwój miast i centrów gmin województwa. 

6. Przygotowanie województwa do 
międzynarodowej współpracy regionów 

1. Rozwój współpracy z partnerami 
zagranicznymi. 

 2. Przygotowanie społeczeństwa do procesów 
integracyjnych. 

 3. Instytucjonalnego przygotowanie województwa 
do programowania i realizacji polityki integracji z 
Unią Europejską. 

 

Należy podkreślić, iż wg „ Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, gmina 
Końskie zaliczana jest do gmin preferowanych do koncentracji zalesień w Krajowym 
Programie Zwiększania Lesistości.  
 
1.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Świętokrzyskiego a Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego został 
przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/399/2002 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w 
dniu 26 kwietnia 2002 roku i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Św. Nr 97, poz. 1107, z 
dnia 8 lipca 2002r. Dokument ten m.in. wyróżnia i wskazuje  miasto i gminę Końskie 
na tle woj. świętokrzyskiego jako:  

1. Jeden z sześciu ukształtowanych ośrodków subregionalnych – miasto 
powiatowe. 

2. Funkcjonalny obszar osadniczy o zakładanej, zwiększonej dynamice rozwoju 
– w pasie policentrycznej Aglomeracji Staropolskiej ( celem warunkującym jest 
ograniczenie rozwoju trzonu aglomeracji do miast i łączenie ich w 
zurbanizowane korytarze). 

3. Ważny element europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 – wzdłuż rzeki 
Czarna Konecka. 

4. Rejon zaliczany do ukształtowanej sieci ośrodków miejsko-przemysłowych 
różnej wielkości, posiadających znaczne rezerwy terenów na potrzeby rozwoju 
dzielnic przemysłowych oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, a także 
Specjalną Strefę Ekonomiczną Starachowice – podstrefa Końskie. 

5.  Lokalizację  dużych i przydatnych na cele rekreacyjne kompleksów leśnych 
wzbogaconych renomowanym zbiornikiem wodnym – Sielpia. 

Wyżej wymienione uwarunkowania dotyczące Końskich mają wpływ na 
funkcjonowanie całego województwa świętokrzyskiego, a także na kierunki 
zagospodarowania województwa. „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie „  ma na celu ochronę 
oraz wydobycie najmocniejszych cech obszaru miejskiego i gminnego, 
dostosowywując się do powyższych punktów. Ponadto na uwagę ( ze względu na 
uwarunkowania rozwoju przemysłu, produkcji i budownictwa ) zasługuje także : 
 
 
Infrastruktura techniczna gminy Końskie na tle woj. Świętokrzyskiego oraz 
powiatu koneckiego. 
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W zakresie obsługi inżynieryjnej we wszystkich występujących podsystemach: 
wodociągach, kanalizacji, gazownictwa i telekomunikacji standard obsługi 
mieszkańców jest równy lub nieznacznie wyższy niż średnia wśród gmin miejsko-
wiejskich w woj. świętokrzyskim. Lekkim upośledzeniem gminy Końskie jest słabo 
rozwinięta sieć kanalizacyjna i brak gazu przewodowego na większości terenów 
wiejskich. 

Wybrane wskaźniki, źródło: roczniki WUS za lata 2002-2003 

Wskaźniki Gmina 
Końskie 

Powiat 
konecki 

Województwo 
świętokrzyskie 

Zużycie wody, m3/M/rok 27,6 19,7 27,1 
Gęstość sieci wod., km/km2 0,91 0,60 0,87 
Gęstość sieci kanaliz., km/km2 0,22 0,10 0,14 
Zużycie gazu, nm3/M/rok 121,7 15,6 67,1 
Gęstość sieci gaz., km/km2 0,18 0,22 0,30 
Zużycie energii elektr. kWh/M/rok bd 345,0 362,9 
Gęstość telefoniczna abon./1000M bd bd 227 
 

1.3. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie.  
 
W poniższej tabeli zamieszone zostało zestawienie wybranych projektów i 
programów przewidzianych do realizacji w latach ( orientacyjnie) od 2005 – 2010 
roku, w zakresie polityki przestrzennej : 
 
Cele projektu/programu Tytuł projektu, zakres rzeczowy Czas realizacji 
Wypoczynek 
sobotnio-niedzielny. 
 

Zagospodarowanie terenów 
nad zbiornikami wodnymi 
- Stara Kuźnica, 
- Dolna Barycz 
(uruchomienie punktów handlowych, 
parkingów, pola biwakowego, 
strzeżonego kąpieliska). 

2002-2006 

Rozwój 
agroturystyki. 
 

1. Prowadzenie szkoleń dla 
przyszłych właścicieli i zarządców 
gospodarstw agroturystycznych. 
2. Wspieranie Stowarzyszenia 
Turystyczno-Agroturystycznego 
w Baryczy i dążenie do powstawania 
takich stowarzyszeń na terenie 
gminy. 

2001 – praca ciągła 

Aktywizacja gospodarcza 
miasta i gminy Końskie. 
 

Przygotowywanie terenów 
ofertowych pod realizację inwestycji 
aktywizujących rozwój miasta i gminy 
Końskie. 

2001-2010 

Podniesienie standardu bazy 
sportowej w mieście. 

Rozbudowa kompleksu sportowego 
przy ul. Południowej w Końskich. 

2009 

Budowa odcinka 
obwodnicy. 
 

Wykup terenu i budowa drogi 
Kielecka – Staszica 
(~ 1200 mb.) 

2005-2008 

Ochrona ziemi. Budowa nowej kwatery na wysypisku 2007 
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 komunalnym w Końskich (kwatera Nr 
2 – 1,6 ha, 6 lat ekspl. wg założeń 
projektu). 

 

Wszystkie powyższe zadania są bardzo istotne dla rozwoju ziemi koneckiej i winny 
być realizowana oraz zawarte w studium. 
Istotnym punktem Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie jest prognoza 
demograficzna zakładająca, iż w roku 2000 liczba ludności w mieście Końskie będzie 
wynosiła 22700 osób, a w 2010 r. – 24500. Tymczasem pod koniec roku 2005 liczba 
mieszkańców osiągnęła liczbę 22300. Podobnie rysuje się proces demograficzny w 
gminie: szacowano w roku 2000 – 16000 mieszkańców, a w 2010 – 16 500. Obecna 
liczba mieszkańców wynosi 15 975 osób. Powyższe porównanie jest obrazem 
stagnacji demograficznej na terenie gminy na przestrzeni ostatnich lat.  
 
1.4. Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego. 
 
Ze „Strategii Rozwoju Powiatu Koneckiego” wynikają następujące, uwarunkowania 
dla rozwoju przestrzennego miasta i gminy Końskie: 

1. Cel generalny :  
a) zrównoważony i trwały rozwój powiatu oraz zwiększenie 

konkurencyjności gospodarki dla poprawy standardów życia 
mieszkańców.  

2. Cele warunkujące - priorytety rozwoju :  
a) Rozwój gospodarczy poprzez wspomaganie przedsiębiorczości i 

instytucji otoczenia biznesu. 
b) Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych. 
c) Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
d) Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie rozwoju kultury, 

sportu, turystyki, rekreacji. 
e) Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji. 
f) Rozwój zasobów ludzkich i opieki społecznej. 
g) Kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu dla stworzenia ofert 

korzyści zewnętrznych. 
h) Szkolnictwo ponadpodstawowe.  

3. Cele wiodące i operacyjne : 
a) Rozwój gospodarczy poprzez wspomaganie przedsiębiorczości i 

instytucji otoczenia biznesu. 
b) Ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych. 
c) Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 
d) Ochrona dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie rozwoju kultury, 

sportu, turystyki i rekreacji. 
e) Rozwój infrastruktury technicznej i komunikacji. 
f) Rozwój zasobów ludzkich i opieki społecznej. 
g) Kreowanie pozytywnego wizerunku powiatu  dla stworzenia ofert 

korzyści zewnętrznych. 
h) Szkolnictwo ponadpodstawowe. 
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Wyróżnia się następujące programy działań na terenie powiatu koneckiego, 
warunkujące dalszy rozwój przestrzenny gminy: 

1. Konecki sejmik dla przedsiębiorczości. 
2. Konecki fundusz rozwoju lokalnego. 
3. Inkubatory przedsiębiorczości – na terenach przeznaczonych pod funkcje 

produkcyjnych i przemysłowe lokalizowanie inwestycji stymulujących dalszy 
rozwój inwestycji na tych terenach. 

4. Marketing turystyczny. 
5. Powiatowe centrum recepcyjno –turystyczne - w Sielpi należy utworzyć 

powiatowe centrum recepcyjno - turystyczne. Byłby to centralny  
w powiecie ośrodek obsługi ruchu turystycznego i informacji turystycznej. 
System informacji turystycznej powiatu należy docelowo włączyć do systemu 
wojewódzkiego. 

6. Powiatowa organizacja rozwoju turystyki. 
7. Rozwój agroturystyki. 
8. Rozwój rolnictwa ekologicznego. 
9. Konecka wyższa szkoła  menedżerów.  
10. Park wodny- centrum sportów wodnych- pośrednio dotyczy centrum 

recepcyjno-turystycznego w Sielpi. 
11. Powiatowe centrum  informacji europejskiej. 
12. Waloryzacja przyrodniczo-turystyczna powiatu koneckiego - na terenie 

powiatu koneckiego należy utworzyć użytki ekologiczne na terenach ostoi 
cietrzewi (Końskie, Gowarczów,  Stąporków, Smyków, Radoszyce, Słupia i 
Ruda Maleniecka),a dolinę rzeki Czarnej, jako głównego korytarza 
ekologicznego należy objąć statusem rezerwatu przyrody. 

13. Sanitacja dorzecza rzeki czarnej koneckiej oraz zwiększenie retencji 
zbiornikowej- podstawowymi celami programu są: 
• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Czarna 

Konecka. 
• budowa i odbudowa stopni wodnych dla zwiększenia retencji 

zbiornikowej. 
14. Budowa, modernizacja i odnowa dróg powiatowych budowy obwodnic i 

sygnalizacji świetlnej dla miasta Końskie.  
15. Kompleksowy program rozwoju obszarów wiejskich : 

Program obejmuje rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi: 
a) Budowa i modernizacja ciągów drogowych, dróg dojazdowych, mostów i 

ciągów pieszych do ośrodków działalności społecznej i gospodarczej na 
obszarach wiejskich. 

b) Budowa i modernizacja sieci energetycznych zabezpieczających 
możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych wymagających większej 
ilości energii, a mieszkańcom bezpieczne użytkowanie urządzeń 
elektrycznych w gospodarstwach domowych. 

c) Budowa i modernizacja wodociągów i kanalizacji warunkujących 
cywilizacyjny i gospodarczy rozwój obszarów wiejskich. 

d) Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej 
nowoczesny system komunikacji i informacji. 

e) Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, zakładów składowania i 
utylizacji odpadów oraz systemów energetyki cieplnej eliminujących 
ujemne oddziaływanie tych czynników na środowisko. 



 

 

 

82 

f) Rozwój organizacji samorządowych podejmujących inicjatywę 
rozwiązywania wspólnych problemów gospodarczych, społecznych i  
kulturalnych. 

g) Rozwój agroturystyki na wsi. 
h) Zagospodarowanie miejscowych surowców naturalnych i pochodzenia 

rolniczego. 
i) Stworzenie systemu zachęt, ulg i promocji regionu dla pozyskania kapitału 

z zewnątrz do powstania nowych miejsc pracy. 
j) Rozbudowa i modernizacja bazy szkolnictwa podstawowego i średniego, 

poprawa jego wyposażenia naukowo-technicznego oraz systemu 
doskonalenia kadry pedagogicznej. 

k) Aktywizacja wsi poprzez uruchamianie małych przedsiębiorstw. 
16. Zwiększenie lesistości powiatu. 
17. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi. 
18. Powstanie Powiatowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów, którego 

zadaniem będzie obsługa gmin w zakresie gospodarki odpadami. Jedyną 
możliwą do wykorzystania jest baza gminnego wysypiska w Końskich, które 
posiada wolne przestrzenie ( 2,8 ha) pod tego typu inwestycje. 
 

2. Uwarunkowania wewnętrzne. 
 
2.1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania i uzbrojenia terenów. 
 
2.1.1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia , 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu 
 
Dążenie do zmian zagospodarowania przestrzennego można analizować poprzez 
pryzmat miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niestety obecny 
stan pokrycia planami jest bardzo niewielki i dotyczy głównie miasta Końskie ( poza 
miastem tereny objęte planami miejscowymi znajdują się w Sielpi, Stadnickiej Woli 
oraz w Młynku Nieświńskim  / Stara Kuźnica ). Do wszystkich terenów objętych 
planami miejscowymi zostały doprowadzone niezbędne media. Tereny objęte 
planami są nieduże – ok . 1022,5 ha powierzchni miasta i gminy. 
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Przeznaczenie terenów na obszarach objętych planami ( obowiązujących jak i w 
trakcie opracowania ) to w przeważającej części zabudowa mieszkaniowa i 
usługowa. Zwrócić uwagę należy na plan sołectwa Sielpia i Młynek Nieświński/Stara 
Kuźnica ze względu na przeznaczenie terenów pod zabudowę  letniskową. Świadczy 
to o potrzebie i możliwości rozwoju funkcji związanej z funkcją rekreacji, agroturystyki  
i wypoczynku. Liczne zbiorniki wodne  warunkują rozwój zagospodarowania terenu 
związanego z rozwojem funkcji turystycznej. Są to zbiorniki wodne znajdujące się w 
Sielpi, Górnym Młynie, Pile i Starej Kuźnicy. Obecnie wieś Stara Kuźnica 
przekształca się w miejscowość letniskową. Umocnieniem i ekspansją funkcji 
przemysłowej oraz produkcyjnej na północnym terenie miasta jest sporządzany plan 
fragmentu miasta Końskie i części sołectwa Kornica.  
Terenami miasta Końskie, które mają korzystne warunki fizjograficzne ( zwłaszcza 
solarne), a także są wolne od zabudowy to tereny południowe, mieszczące się obok 
Osiedla Słonecznego. Z punktu widzenia równowagi przyrodniczej, wzajemnych 
powiązań ekosystemów i ich rozwoju zmniejszenie powierzchni aktywnej biologicznie 
nie jest korzystne. Nie jest to też nieodzowne dla rozważanych potrzeb 
mieszkaniowych na przyszłość. Dodatkową rezerwą terenów pod zabudowę są 
tereny już zainwestowane. W centrum miasta tkanka miejska jest nieuporządkowana 
i należy ją uzupełnić nowymi inwestycjami. Reasumując zwiększenie terenów 
budowlanych w mieście wiąże się z przebudową niektórych części miasta, 
uzupełnianiem luk budowlanych, a także poprzez nowe inwestycje, na południu 
miasta, które powinny stanowić domy jednorodzinne. Obecne tereny mieszkaniowe 
miasta i sołectw to w zdecydowanej przewadze tereny o średnio korzystnych i 
korzystnych warunkach fizjograficznych.  
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Miasto Końskie jest charakterystycznie podzielone na dwie strefy : południową – 
mieszkaniową oraz północną – przemysłową. Strefy łączy historyczne centrum 
składające się z wydłużonego rynku oraz założenia pałacowo – ogrodowego. 
Zabudowa terenów śródmieścia jest w znacznej mierze nieuporządkowana i 
chaotyczna. Tereny dotychczas zainwestowane to w głównej mierze obszary, na 
których zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, a także zabudowa 
przemysłowa, która jest w większości przypadków w dość złym stanie technicznym. 
Na terenach wiejskich skupiona jest ona w ośrodkach wiejskich wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych i ciągów uzbrojenia. Zabudowa wiejska to głównie zabudowa 
mieszkaniowa wolnostojąca i zagrodowa. Jest ona dosyć silnie skupiona, aczkolwiek 
pomiędzy zainwestowanymi już działkami są działki niezainwestowane, pozwalające 
na kontynuację i uzupełnianie zabudowy. Zabudowa ośrodków wiejskich dopełniona 
jest zabudową o charakterze usługowym. Podobna sytuacja rysuje się w mieście. 
Pomiędzy gęstą tkanką miejską ( zarówno na obrzeżach jak i w centrum ) istnieją luki 
do zainwestowania.  
Na terenie miasta i gminy Końskie nastąpiły zmiany lokalne w przeznaczeniu, 
zagospodarowaniu i uzbrojenia terenu. Zadecydowały o tym decyzje o warunkach 
zabudowy dla terenów pozbawionych planów miejscowych. Zmiany te to przede 
wszystkim zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na tereny budowlane jak i wnioski 
o zalesianie działek. Najwięcej zmian w zagospodarowaniu terenów nastąpiło w 
mieście Końskie jak i w sołectwach graniczących z miastem ( rozdział pt. : „ Analiza i 
diagnoza stanu istniejącego, podpunkt 3.2. Ruch budowlany). Wraz z wydawanymi 
pozwoleniami na budowę następowała lokalna zmiana uzbrojenia terenów, która na 
dzień dzisiejszy rozplanowana jest w gminie w sposób dość równomierny – 
rozchodzący się promieniście od miasta Końskie.  
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ROZKŁAD  INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY KOŃSKIE 

 
Cechą charakterystyczną infrastruktury technicznej miasta i gminy w zakresie 
zaopatrzenia w wodę jest bazowanie na zasobach wód podziemnych.    Miasto 
Końskie oraz okoliczne wsie zasilane są w wodę z ujęcia głębinowego w 
Modliszewicach. W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków istnieje 
konieczność rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej wraz z jej oczyszczaniem. 
Miasto Końskie posiada kanalizację deszczową, ale nie obejmuje ona jego obszaru 
w całości. 
Istniejący gazociąg przesyłowy Lubienia-Piotrków, zapewnia w pełni pokrycie 
zapotrzebowania gazu w chwili obecnej jak i w przyszłości. 
Z sieci cieplnej korzysta ok 75 %  mieszkańców miasta Końskie. Energia cieplna 
pobierana jest z byłej elektrociepłowni po byłych Zakładach Metalurgicznych 
„ZAMTAL” w Końskich i 2 kotłowni lokalnych. Sieć cieplna zlokalizowana jest tylko 
na terenie miasta. 
Pozytywną cechą warunkującą dalszy rozwój gospodarczy gminy jest dosyć gęsta 
sieć dróg, zapewniająca dojazd do wszystkich wsi. W dalszym rozwoju gminy i 
miasta Końskie duży wpływ może odegrać linia kolejowa, łącząca węzły kolejowe w 
Polsce. Reasumując gmina i miasto Końskie jest dobrze skomunikowane, co 
stanowi podstawę do jego dalszego rozwoju gospodarczego. 
2.1.2. Uwarunkowania wynikające z prognoz demograficznych 
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Dynamika liczby ludności kształtowana jest w dużej mierze przez ruchy 
migracyjne ( saldo migracji 2005 wynosiło : -1,6 w powiecie koneckim, a  : -1,8 w woj. 
Świętokrzyskim ) oraz także przez ujemny przyrost naturalny. Dlatego rozwój 
demograficzny na terenie miasta i gminy Końskie uwarunkowany jest i zależny od 
tego w jaki sposób rozwiązane zostaną problemy gospodarcze, które zatrzymają 
procesy migracyjne 
Liczba migracji ( z miasta i gminy do innych miejscowości ) w 2005 roku kształtowała 
się następująco :   
- miasto Końskie: -290, 
- gmina Końskie: - 230, 
- razem : - 520. 
 
2. 2. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i 
jego ochrony. 
 
Układ przestrzenny gminy ma charakter harmonijny. Krajobraz posiada naturalne 
cechy. Wsie charakteryzują się dawnym, pasmowym układem przestrzennym, co jest 
cechą pozytywną, gdyż nie nastąpiło rozproszenie zabudowy. Oprócz układów 
pasmowych występują skupiska zabudowy mieszkaniowej i usługowej w ośrodkach 
wiejskich – co daje możliwość utrzymania harmonii w całej gminie. Istniejąca 
zabudowa warunkuje dalszy rozwój osadnictwa na istniejących zasadach 
zagospodarowania przestrzennego oraz na wyznaczonych planem terenach 
sąsiadujących z nimi tzw. drugi rząd.  
Uwarunkowaniem jest także konieczność zachowania walorów krajobrazowych, 
istniejących na terenach chronionych oraz wzdłuż obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. Utrzymanie dotychczasowej poprawnej kondycji różnorodnych 
składników środowiska przyrodniczego tj. doliny cieków, terenów roślinności, terenów 
rolniczych, wymaga dalszej prawidłowej gospodarki i kontynuowania działań poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego.  
 
2.3.Uwarunkowania rozwoju wynikające ze stanu środowiska 
przyrodniczego,  w tym stanu rolnej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
 
2.3.1. Ochrona najcenniejszych zasobów 
  

 Analiza wszystkich elementów przestrzeni przyrodniczej, walorów  oraz stopnia 
degradacji wynikającego z ciągłej i zróżnicowanej antropopresji pozwala określić 
warunki i możliwości rozwoju głównych funkcji gminy.        
   
           Wszystkie obiekty i obszary prawnie chronione posiadają zestaw przepisów   
ściśle określających przyczyny powstania, status oraz  zasady gospodarowania 
przestrzenią.  
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 W programie CORINE, który od 1996 roku jest jednym z elementów systemu 
informacyjnego ochrony przyrody w Polsce, wytypowano ostoje przyrody o znaczeniu 
europejskim. Na obszarze gminy znajdują się fragmenty  Lasów Koneckich. 
 
 Identyfikacja  oraz ochrona najcenniejszych siedlisk, współdziałając z 
programem CORINE oraz z siecią  ECONET,  jest celem  Europejskiej Sieci 
Ekologicznej Natura 2000.  Jest to wydzielony system obszarów chronionych na 
terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem wyznaczania tych obszarów 
jest ochrona cennych pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników 
różnorodności biologicznej w państwach Unii Europejskiej. W skład sieci Natura 2000 
wejdą:  

1. Obszary specjalnej ochrony (OSO) - wyznaczone na podstawie Dyrektywy 
Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków, tzw. "Ptasiej", dla 
gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy  

2. specjalne obszary ochrony (SOO) - wyznaczone na podstawie Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory, tzw. "Siedliskowej", dla siedlisk przyrodniczych wymienionych 
w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych 
w załączniku II do Dyrektywy.  

 
Na terenie gminy Końskie w sieci Natura 2000 znajduje się ujściowy odcinek 

doliny Krasnej. Propozycję włączenia doliny Czarnej Koneckiej z powodu walorów 
przyrodniczyh oraz dużej bioróżnorodności należy uznać za celową. Obszary te 
obejmują starorzecza i inne naturalne eutroficzne zbiorniki wodne położone 
w południowej części gminy. Dolina Czarnej obejmuje obszar 1 550 ha, co stanowi 
18% całkowitej powierzchni gminy, natomiast Dolina Krasnej obejmuje ujście Krasnej 
do Czarnej Koneckiej i jest to na terenie gminy niewielki obszar. Głównym walorem 
tych ostoi jest występowanie rzadkich gatunków ptaków. Zbiorowiska łąkowe, 
torfowiskowe, łęgi i olsy porastające te doliny są dobrze zachowane i mają charakter  
pół naturalny. Ostoja stanowi miejsce lęgowe wielu ptaków, wodno-błotnych, jest też 
ważnym punktem na ich szlaku ptactwa wędrownego. 

 
 Znaczną część terenu umieszczono w Krajowej Sieci Ekologicznej 
(ECONET— Polska), utworzonej w 1995 roku, w nawiązaniu do systemu ochrony 
europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Południowo-wschodni fragment  gminy 
leży w obrębie korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym - Garb Gielniowski 
(62k), który łączy Obszar Przedborski (18k) z dwoma obszarami węzłowymi o 
znaczeniu międzynarodowym: Obszar Świętokrzyski (3 1M) i Obszar Puszczy 
Pilickiej (21M). Korytarz ekologiczny odgrywa ważną rolę w przemieszczaniu się 
zwierząt, co sprzyja zwiększeniu różnorodności genetycznej gatunków w obrębie 
biocentrów i stref buforowych. 
 
  Południowo – zachodnia część gminy objęta jest zasięgiem Przedborskiego 
obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym(18 K),  który reprezentuje Wyżynę 
Przedborską, gdzie formy wyżynne współwystępują z formami typowymi dla Nizin 
Środkowopolskich. Na podkreślenie zasługuje tu niski poziom antropopresji 
powodujący samoistne zalesianie gruntów rolnych, a także zachowanie się bardzo 
rzadkich zbiorowisk chwastów polnych związanych z ekstensywną uprawą roślin.  
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 Poza głównym korytarzem ekologicznym na terenie gminy istnieje sieć 
lokalnych ciągów powiązań ekologicznych funkcjonujących wzdłuż dolin rzecznych, 
dolinek nieckowatych i obniżeń bezodpływowych, wykorzystując grupy zadrzewień i 
zakrzewień jako lokalne ostoje faunistyczne, łącząc większe kompleksy leśne. Cały 
ten system winien być bezwzględnie zachowany, chroniony przed dewastacją oraz 
wzbogacany o nowe wartości.  
 Południową część gminy obejmuje  Konecko – Łopuszniański  Obszar  
Chronionego Krajobrazu, gdzie dopuszczalne są określone formy 
zagospodarowania. W celu zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
określa się główne kierunki działania oraz zakazy 
     zawarte w rozporządzeniu nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 
2005. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu ( Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, 
poz. 1950). 
Na terenie OChK ustala się następujące działania w zakresie czynnej ochrony 
ekosystemów: 
1. Zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i 

sztucznych, utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków, 
2. zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek 

wodnych, polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia 
lub też sukcesji, 

3. utrzymanie ciągłości i trwałości  ekosystemów leśnych, 
4. zachowanie i ewentualnie odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych, 
5. ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
6. szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez 

uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i 
użytki ekologiczne, 

7. zachowanie wyróżniających się tworów przyrody nieożywionej.  
              
 Na OChK  zakazuje się: 
1. Zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 
rolną, leśną, rybacką i łowiecką,  

2. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych,  

3. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw 
osuwiskowym, lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą 
urządzeń  wodnych,  

4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystania użytków rolnych i leśnych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka, 

5. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno – 
błotnych.  

 
Nadzór nad OChK sprawuje wojewódzki konserwator przyrody. 
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 Obszar gminy Końskie  jest średnio zasobny w obiekty przyrodnicze o 
najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które mogą być uznane za 
pomniki przyrody. Lista sześciu grup pomników przyrody, wymagających 
bezwzględnej ochrony została przedstawiona w pkt. 4.2.2. Pomniki przyrody rozdz. 
Analiza i diagnoza stanu istniejącego. 
 
 W obrębie kompleksów leśnych część drzewostanów pełni rolę glebochronną. 
Dotyczy to siedlisk nietrwałych, głównie borów suchych i  świeżych wytworzonych na 
piaskach eolicznych, z płytkimi glebami. W dnach dolin i obniżeń na siedliskach 
olsowych i łęgowych lasy pełnią funkcję wodochronną, wspomagając retencję 
gruntową. Wszystkie lasy stanowią główny element krajobrazu oraz podstawę funkcji 
turystycznej i rekreacyjnej, od wielu lat realizowanej w Sielpi.  
 
 Znacząca jest także ich rola klimatotwórcza oraz bioklimatyczna, gdyż skład 
gatunkowy ( dominacja sosny na ubogim siedlisku) zapewnia  intensywne 
wzbogacanie powietrza atmosferycznego (przy określonych typach pogód) w 
bakteriobójcze olejki eteryczne i fitoncydy, co jest wykorzystywane przy leczeniu 
chorób płucnych. Jednocześnie ten rodzaj bioklimatu, jako zbyt bodźcujący, nie jest 
odpowiedni dla osób z zespołem chorób kardiologicznych.  
 
 Znaczącą rolę w krajobrazie pełnią grupy starych zadrzewień zachowanych w  
pobliżu kościołów, przy cmentarzach oraz wzdłuż dróg.  
 
 Wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi są kompleksy gleb na gruntach 
organicznych (torfowych, murszowatych, mułowych) pod użytkami zielonymi w dnach 
dolin rzecznych.  
 
 Na najsłabsze gleby wprowadzane są zalesienia. Licznie pojawia się też 
naturalna sukcesja, głównie brzozowa. Procesy te mają charakter glebochronny i 
należy je kontynuować, łącząc przede wszystkim nieduże zalesione enklawy w 
większe, zwarte całości. 
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W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska /Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 9 listopada 2004 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko /Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz.2573/ do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko dla których może lub powinien być sporządzany raport 
oddziaływania na środowisko zalicza się następujące przedsięwzięcia w obszarze 
objętym projektem studium lub planu: 
 

1. Ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru powyżej 10m3/h (depresja 
zwierciadła ujmowanych wód, lej depresyjny), 

2. sieci wodociągowe i kanalizacyjne (zniszczenie biocenoz na trasie budowy, 
naruszenie stosunków wodnych w przypadku przejść przez tereny z płytko 
zalegającymi wodami gruntowymi, możliwość rozszczelnienia w fazie 
funkcjonowania), 

3. drogi publiczne (emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 
powietrza, zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, 
emisja hałasu komunikacyjnego), 

4. gazociągi - możliwość wybuchu, rozszczelnienia,  
5. składowiska odpadów komunalnych (możliwość zanieczyszczania wód 

podziemnych odciekami, odory ), 
6. oczyszczalnie ścieków  ( możliwość awarii), 
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7. stacje bazowe telefonii komórkowych (promieniowanie 
elektromagnetyczne), 

8. cmentarze grzebalne (przenikanie zanieczyszczeń do wód podziemnych), 
9. dystrybucja nawozów sztucznych i środków ochrony roślin ( możliwość 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi i wód), 
10. zakłady przemysłowe (emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 

powietrza, zanieczyszczanie gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, 
emisja hałasu, 

11. energetyczne linie przesyłowe ( zwłaszcza wysokich i średnich napięć). 
 
2.3.2.Baza żywicielska. 

Na obszarze gminy Końskie podstawę rozwoju rolnictwa stanowią obszary gleb 
dobrych i przeciętnych wytworzonych na glinach morenowych, które stanowią 
niewielki procent ogółu użytków rolnych.  Dominują gleby słabe i bardzo  słabe 
powstałe na piaskach, piaskach gliniastych oraz żwirach pochodzenia 
wodnolodowcowego i rzecznego. W dnach licznych zagłębień dolinowych występują 
użytki zielone, wykorzystywane jako łąki i pastwiska. Część z nich znajduje się na 
chronionych gruntach organicznych ( torfy, namuły torfowe). 

 Użytki rolne stanowią 40,1 % ogólnej powierzchni gminy. W rolniczym 
użytkowaniu gleb grunty orne zajmują 68,0% powierzchni, a  użytki zielone 31,2 % 
ogólnej powierzchni użytków rolnych. Warunki glebowe są zróżnicowane. 
Przeważają gleby niższych klas bonitacji. Gleby V i VI klasy bonitacji zajmują 62,2 % 
gruntów ornych, gleby najlepsze III i IV klasy bonitacji zajmują łącznie 32,6 % 
gruntów ornych (w tym gleby III klasy - 5,4%), występują w zachodniej części gminy.  
Wśród kompleksów rolniczej przydatności gleb dominują kompleksy : żytnio-
ziemniaczany słaby (28,6 %) i żytnio-łubinowy (29,8 %) nadające się do uprawy 
roślin o niskich wymaganiach glebowych. Występują w obszarze całej gminy. 
Najwartościowsze kompleksy - pszenny dobry i żytni bardzo dobry zajmują 5,7 % 
gruntów ornych. Występują w zachodniej części gminy, zwłaszcza w rejonie wsi 
Modliszewice. Użytki zielone należą w przeważającej większości (76,5 %) do 
kompleksów słaby  i bardzo słaby (3z).  
 
2.3.3.Turystyka i rekreacja 
 
Głównymi uwarunkowaniami związanymi ze znaczną i rosnącą rolą funkcji turystyki i 
rekreacji są walory środowiska przyrodniczego wynikające z położenia gminy w 
pasie korytarza ekologicznego o randze krajowej (południowa i wschodnia część 
gminy) oraz w obrębie węzła ekologicznego o znaczeniu regionalnym (północno-
wschodnia część gminy). Wyżej wymienione obszary należą do ekologicznego 
systemu obszarów chronionych (ECONET) województw: świętokrzyskiego, 
łódzkiego i mazowieckiego, a także położenie w obrębie Obszarów Najwyższej i 
Wysokiej Ochrony Wód Podziemnych - ONO , OWO .  Do jednych z 
najważniejszych uwarunkowań zaliczyć należy rangę lasów na terenie gminy , ich 
wysoką pozycję w rankingu potencjalnych obszarów turystyki , jak i powiązania 
sezonowe w okresie letnim i jesiennym związane z większymi ośrodkami miejskimi 
(Kielce , Radom, Skarżysko-Kamienna, Łódź, Piotrków Trybunalski). Walory 
środowiska i krajobrazu konecczyzny stwarzają dla miasta i gminy Końskie szansę 
na rozwój i umocnienie funkcji związanej z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem.  
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 Gmina posiada znaczące walory do rozwoju wyżej wymienionych funkcji. Są to:  
- Duży udział lasów w ogólnej powierzchni - w mieście 16,4%, w gminie 51,6% 

(Lasy Koneckie, lasy w okolicach Trzemosznej, Baryczy, Kazanowa), 
- ciekawe ukształtowanie terenu (Kamieniarska Góra, skałki Piekło-Gatniki),  
- zbiorniki wodne na rzece Czarna Konecka (główny w Sielpi) i na rzece 

Młynkowskiej,  
- miejsca pamięci narodowej i martyrologii np. Końskie, Stadnicka Wola, Niebo, 

Piekło,  
- pałace i dwory np. Końskie, Stary Sokołów,  
-    zabytki dawnego Zagłębia Staropolskiego np. Drutarnia, Stara Kuźnica, Sielpia 
Wielka. 
Gmina dysponuje szeregiem miejscowości o szczególnych walorach dla urządzenia 
letnisk i wczasowisk - praktycznie wszystkie miejscowości wzdłuż rzeki Młynkowskiej 
oraz Piła, Górny Młyn, Stara Kuźnica , jak i inne związane z turystyką i agroturystyką 
np. Sokołów, Dziebałtów. Magnesem przyciągającymi turystów z całej Polski i nie 
tylko, mogą być wsie o ciekawych i charakterystycznych nazwach jak Niebo i Piekło ( 
także pod względem geologii) . Rozwój turystyki wymaga dostosowanie i 
wyposażenie wsi w odpowiednie urządzenia związane z turystyką jak i w  
infrastrukturę techniczną.  
 Obecnie szczególną rolę w istniejącej strukturze zabudowy gminy związanej z 
funkcją wypoczynkową pełni Sielpia.  Zabudowa Sielpi i jej zagospodarowanie 
przestrzenne wymaga rewaloryzacji, a także planowania miejscowego. Popularność 
letniska wśród jego użytkowników jest tak duża , iż przekracza jego chłonność 
kilkukrotnie. W celu odciążenia Sielpi powinny zostać wyznaczone i rozbudowane 
inne bazy letniskowe np. w Starej Kuźnicy ( obecnie przekształca się ona już w 
miejscowość letniskową ), Młynku Nieświńskim, Pile. 
 
2.4. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
 
Wszystkie obiekty wymienione  w  „Analizie i diagnozie stanu istniejącego „rozdz. 5 
„Ochrona Wartości Kulturowych”,  odznaczają się dużymi wartościami kulturowymi i 
podlegają ochronione - niezależnie od formalnego wpisu do rejestru lub ewidencji 
zabytków. 
Istniejące na terenie miasta i gminy zabytki, warunkują dalszy rozwój 
zagospodarowania przestrzennego wsi. Lokalizacja  w sąsiedztwie zabytku lub 
zespołu zabytków daje poszczególnym wsią możliwość rozwoju  pod względem 
turystycznym. Bliskie sąsiedztwo zabytkowych obiektów sakralnych i dworskich 
wpływa przede wszystkim na rozwój następujących wsi : 
 

1. Nowy Kazanów – zespół klasztorny bernardynów 
2. Bedlno – zespół kościoła p.w. św. Anny  
3. Modliszewice -  zespół dworu obronnego 
4. Piła -  pozostałości dworu Tarnowskich 
5. Stary Sokołów - park dworski 
6. Sworzyce - pozostałości dworu 
 

Na terenie miasta Końskie większość obiektów zabytkowych będących w rejestrze i 
ewidencji zabytków zawarta jest w granicach utworzononego w oparciu o przepisy 
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szczególne Parku Kulturowego Miasta Końskie. Granice parku zostały naniesione na 
rysunku studium pt. „ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Końskie „ skala 1:5000. Park kulturowy ma na celu ochronę 
historycznego i tradycyjnego układu urbanistycznego, zabudowy i terenów zieleni. 
Najistotniejszymi elementami sposobu ochrony układu urbanistycznego zawartego w 
parku kulturowym, na poziomie studium, jest zakaz realizacji nowych inwestycji 
przemysłowych, usługowych i handlowych o powierzchni wykraczającej ponad 
tradycyjne, zakaz realizowania nowych urządzeń infrastruktury technicznej 
nadziemnej oraz ograniczenie ruchu kołowego ( droga krajowa nr 746) przez Rynek, 
ul. Zamkową i ul. Partyzantów, a także zagospodarowanie „ błoni miejskich” dla 
funkcji rekreacyjno – sportowej ( plac sportowy, imprezy masowe, amfiteatr miejski). 
Park kulturowy oraz jego ochrona stanowi wytyczne konserwatorskie i planistyczne 
dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w 
granicach Parku Kulturowego, oraz do zmiany w niezbędnym zakresie 
obowiązujących obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obszarów, wchodzących w jego granice. Powstanie Parku Kulturowego Miasta 
Końskie warunkuje dalszy rozwój miasta jako ośrodka turystycznego o zachowanej i 
przywróconej historycznej tkance miejskiej, będącej świadectwem historii i tradycji 
miasta Końskie.  
Na terenie miasta i gminy oprócz miejsc pamięci narodowej, opisanych i 
wyszczególnionych w „ Analizie i diagnozie stanu istniejącego, występują ślady 
świadczące o wielokulturowości miejsca -  należą one także do uwarunkowań 
świadczących o bogatej historii Ziemi Koneckiej. W okresie międzywojennym na 
terenie miasta Końskie istniała tradycyjna, drewniana bożnica ( 1629 r., spalona w 
1939 r., zlokalizowana była między ul. Targową a ul. Warszawską ), cheder, mykwa, 
2 budynki na cmentarzu żydowskim, plac budowlany, pole orne i cmentarz żydowski. 
W 1909 na cmentarzu żydowskim powstał dom przedpogrzebowy, a w 1910 r. 
ukończono kamienne ogrodzenie cmentarza. Podczas II wojny światowej cmentarz 
żydowski został zdewastowany i ostatecznie zamknięty w 1965 roku. Ślady kultury 
żydowskiej, prawosławnej, protestanckiej oraz pozostałości osadnictwa niemieckiego 
zachowały się po dzień dzisiejszy tylko fragmentarycznie lub reliktowo. Należą do 
nich m.in. : 
 

1. Cmentarz żydowski : XVII, 1 poł. XVII (?), okolice ul. Wjazdowej ( obecny układ 
przestrzenny cmentarza jest nieczytelny), obecnie nieoznakowany. 

2. Monastyczny szlak cystersów: obecnie nie oznakowany. 
3. Cmentarz ewangelicki : obecnie nieoznakowany. 
4. Cerkiew prawosławna. 

 
Stan techniczny, stan zachowania pierwotnych wartości obiektów zabytkowych – 
zarówno wpisanych do rejestru zabytków jak i do ewidencji zabytków jest zbadany i 
podany w odrębnym opracowaniu – w „ Planie Ochrony Parku Kulturowego Miasta 
Końskie”  rozdz. 4.” Szczegółowe ustalenie zasobu parku kulturowego 
podlegającego ochronie i rewaloryzacji (przedmiotu ochrony).” W celu dokładnej 
analizy stanu istniejącego zabytków na terenie miasta i gminy Końskie należy 
sporządzić program ochrony zabytków.  
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2.5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia 
mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. 
 
Warunki i jakość życia mieszkańców nie odbiegają od średniej wojewódzkiej a ze 
względu na układ przestrzenny gminy, dostępność do usług oraz skomunikowanie 
gminy, należą do dobrych. 

W zakresie mieszkalnictwa - funkcja ma szansę rozwoju, gdyż warunki 
mieszkaniowe gminy są, w skali regionu, nienajlepsze. Konieczne jest rozgęszczenie 
mieszkań, oraz centralizacja rozwoju mieszkalnictwa głównie w mieście  Końskie 
oraz w otaczających go miejscowościach satelitarnych. Na terenie gminy dominuje 
mieszkalnictwo typu jednorodzinnego. W celu stworzenia alternatywy mieszkaniowej 
na terenie gminy należy wyznaczyć tereny pod zabudowę jednorodzinną na 
ponadnormatywnych działkach – o charakterze reprezentacyjnym.  
Warunki mieszkaniowe w gminie ulegają stopniowej poprawie. Lepsze są w mieście 
niż na terenach wiejskich. Niemniej jednak ogółem są poniżej średnich wskaźników 
wojewódzkich. W celu rozwoju gminy w kierunku turystyki a przede wszystkim 
agroturystyki, warunki mieszkaniowe muszą ulec poprawie i to w bardzo krótkim 
okresie czasu.Warunki mieszkaniowe na terenie miasta i gminy Końskie w roku 2004 
kształtowały się następująco : 
 

Liczba izb w 
mieszkaniu 

Liczba osób na 
1 mieszkanie 

Liczba osób na 
1 izbę 

Pow. Użytkowa na 1 
mieszkanie (w m2) 

Pow. Użytkowa na 1 
osobę ( w m2) 

3,51 3,00 0,86 67,7 22,5 

 

Pod względem ochrony zdrowia mieszkańców na terenie gminy oprócz zagrożeń 
komunikacyjnych i nadzwyczajnych, nie notuje się uwarunkowań przestrzennych 
wpływających negatywnie na stan zdrowia i życia mieszkańców. 
Zagrożenia nadzwyczajne dotyczą obszarów terenów na których znajdują się obiekty 
obsługi i przeładunku paliw oraz wysypiska odpadów. 
Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona mieszkańcom gminy w 
wystarczającym zakresie.  
 Podstawową opiekę hospitalizacyjną pełni zlokalizowany w mieście Końskie 
Szpital Rejonowy św. Łukasza. Szpital Rejonowy w Końskich obsługuje ok. 50 tys. 
Ludności -również sąsiednie gminy, a biorąc pod uwagę podział administracyjny - 
liczba potencjalnych pacjentów oscyluje w granicach 70 tys. Na terenie szpitala 
funkcjonują rozmaite przychodnie specjalistyczne oraz pogotowie ratunkowe.  Liczbę 
łóżek szpitalnych szacuje się na ok. 600. 
      Na terenie gminy ulokowane są dwie przychodnie i jedna specjalistyczna w 
mieście oraz jeden Wiejski Ośrodek Zdrowia w Nieświniu. Działa także 
Międzyzakładowa Przychodnia Zdrowia, w skład której wchodzą poradnie 
przemysłowej służby zdrowia (4). Na terenie miasta Końskie funkcjonuje również 
kilka prywatnych gabinetów lekarskich oraz Lekarsko-Dentystyczna Spółdzielnia 
Pracy.  
W mieście działa wiele aptek.  
Z pozostałych placówek służby zdrowia i opieki społecznej funkcjonują w mieście:  

1. Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,  
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2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Dziennego Pobytu, 
Świetlica Socjoterapeutyczna ( świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży z 
rodzin patologicznych ), 

3. Państwowy Dom Opieki Społecznej na ok. 150 miejsc. 
Ponadto działa Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Pod względem zapewnienia dostępności do usług stan zaspokojenia potrzeb w 
zakresie: 
- ilości obiektów kościelnych stan jest wystarczający -  na terenie miasta i gminy 
znajdują się 13 kościołów i kaplic. 
- ilości obiektów handlowych - wystarczający 
- ilości obiektów usługowych – wystarczający 
 
Gmina ma niewystarczającą infrastrukturę z zakresu opieki społecznej typu: dom 
opieki społecznej dla przewlekle chorych, w tym umysłowo, dom małego dziecka, 
dom dziecka.  
Należy stwierdzić, że polepszają się, aczkolwiek bardzo  powoli, warunki 
mieszkaniowe oraz zespół usług działających na zasadach rynkowych (handel, 
gastronomia, punkty usług bytowych), z uwagi na regulację popyt-podaż. Wzrasta 
również udział drobnego sektora wytwórczego, tak w tworzeniu dochodów własnych 
gminy jak i zatrudnieniu.  
Spadają natomiast standardy obsługi w zakresie usług tzw. publicznych, (oświata i 
wychowanie plan lokalny – budowa szkoły podstawowej dla obwodu szkolnego 
Bedlno i Grabków, ochrona zdrowia, sport i rekreacja oraz przede wszystkim kultura).  
 
2.6.Uwarunkownia wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa 
ludności i jej mienia. 
 
W ostatnim roku odnotowano spadek przestępczości. Ma to ścisły związek z 
działaniami prowadzonymi przez Komendę Powiatową Policji. Policja prowadzi stały 
monitoring miasta. Komenda Powiatowa Policji wraz ze Strażą Miejską prowadzi 
wiele inicjatyw np. program „ Prędkość” – cel: eliminacja nadmiernej prędkości wśród 
kierowców, „ Akcja Pieszy” – cel : poprawienia bezpieczeństwa przechodniów. 
Głównym problem na terenie miasta i gminy Końskie jest rozszerzający się 
alkoholizm.  
Zagrożenia powodziowe występują w sporadycznych okresowych podtopieniach na 
terenach zabudowy gospodarczej zlokalizowanej zbyt blisko brzegów rzeki, 
aczkolwiek powodzie nie zagrażają wsiom położonym w sąsiedztwie cieków 
wodnych. Jedynym zbiornikiem wodnym, który może stanowić zagrożenie 
powodziami to zbiornik w Sielpi – może dochodzić do podtapiania indywidualnych 
gospodarstw. Jest on jednak ostatnim punktem na rzece Czarnej, który może 
kontrolowanie zatrzymywać nadmiar wód, chroniąc tym samym elektrownię wodną w 
Rudzie Malenickiej przed zatopieniem. 
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2.7. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju 
gminy. 
 
Wśród uwarunkowań wynikających z potrzeb rozwoju gminy należy wymienić 
następujące czynniki: 

1. Niezrównoważony rozwój funkcji komercyjnej na terenie całej gminy, 
warunkuje potrzebę równomiernego rozwoju w/w funkcji na terenie całej 
gminy. 

2. Chaos urbanistyczny w mieście, powoduje konieczność zadbania o 
przestrzenny obraz miasta , a w szczególności uporządkowanie jego centrum. 

3. Niskie standardy mieszkaniowe, warunkują potrzebę podniesienie standardów 
mieszkaniowych w istniejącej zabudowie. 

4. Konieczność uzupełnienia na  terenie gminy istniejącej zabudowy, w 
nawiązaniu do ulicowego charakteru obecnego budownictwa (zabudowa 
zwarta) oraz przeciwdziałanie rozproszeniu osadnictwa. 

5. Słaby rozwój infrastruktury, który warunkuje konieczność rozbudowy zasilania 
w media i odprowadzania ścieków. 

6. Zakłady przemysłowe, aby mogły dalej funkcjonować wymagają 
restrukturyzacji, w tym także zmiany profilu produkcji dostosowanego do 
potrzeb rynku. 

7. Rozwój na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Końskie – jego 
zainicjowanie uwarunkowane jest wdrożeniem planu miejscowego. 

8. Złe wykorzystywanie gruntów rolnych, warunkuje zmianę w sposobie 
zagospodarowania gruntów źle zagospodarowanych i odłogujących. 

9. Niski poziom przedsiębiorczości rolniczej oraz rozwój przetwórstwa 
spożywczego na terenie gminy – obecnie skupia się on w mieście Końskie, 
wymaga przekształcenia. 

10. Prawidłowy i zrównoważony rozwój miasta i gminy, wymaga planowania i 
tworzenia projektów do ubiegania się o dofinansowanie ze środków 
strukturalnych Unii Europejskiej. 

Wśród uwarunkowań wynikających z możliwości rozwoju gminy należy wymienić: 
1. Możliwość wykorzystania i adaptowania  istniejącej zabudowy dla rozwoju 

agroturystyki. 
2. Rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej  oraz sportowej, jako jednej z 

podstawowych funkcji rozwoju regionu. 
3. Dogodne warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej (rowery 

górskie) jeździectwa oraz narciarstwa biegowego oraz turystyka 
krajobrazowa. 

4. Słaba, a lokalnie nawet bardzo słabą  przydatność rolnicza gleb, 
najwartościowsze kompleksy zajmują tylko 5,7 % gruntów ornych. 

5. Bardzo korzystne warunki rozwoju funkcji leśnej – lasy stanowią 
najistotniejszy komponent walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy i 
powinny być kształtowane w powiązaniu z terenami rekreacyjnymi. 

6. Aktywizowanie rozwoju przemysłu i produkcji w oparciu o Specjalną Strefę 
Ekonomiczną Podstrefę Końskie oraz poprzez Park Technologiczny – a 
także w związku z tym związany rozwój ekonomiczny miasta. 

7. Możliwość rozwoju obszaru wspartego dofinansowaniami funduszy z  Uni 
Europejskiej.  
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2.8. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów. 
 
Na obszarze gminy większość terenów stanowi własność prywatną. Do Skarbu 
Państwa należą obszary leśne i elementy infrastruktury drogowej. Własność 
komunalna jest również nieliczna. Na terenie miasta duża liczba terenów jest w 
posiadaniu wieczystym. W związku z tym należy spodziewać się, że większość 
inwestycji na terenie gminy będzie miała charakter prywatny lub w przypadku 
inwestycji celu publicznego konieczne będzie wykupywanie terenów od 
mieszkańców. 
 
2.9. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów 
chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 
 
2.9.1. Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów 
naturalnych zagrożeń geologicznych.  
           

 Najważniejszym zagrożeniem ze strony sił natury jest możliwość wystąpienia 
zalewów powodziowych, zwłaszcza w dolinie rzeki Czarnej  Malenieckiej. Wg ,, 
Studium dla obszarów nieobwałowanych, narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi’’ wykonanego w 2004 r., cały taras zalewowy rzeki w granicach 
geomorfologicznych jest zagrożony zalewem powodziowym. Jest to zjawisko na tyle 
częste że doprowadziło do znacznego zamulenia piaskiem ( niesionym wodami 
wezbraniowymi)  zbiornika w Sielpi. 

 W dolinach innych, mniejszych, rzek wezbrania powodziowe mają podobny ( 
choć ze względu na wielkość cieków mniej rozległy) zasięg. Dotyczy to zwłaszcza 
Wąglanki i Drzewiczki.  

 W  celu ograniczenia skutków powodzi należy wprowadzić: 

1. Zakaz wprowadzania zabudowy kubaturowej, zwartych przegród, 
nasypów, za wyjątkiem urządzeń hydrotechnicznych, służących 
zapewnieniu bezpieczeństwa powodziowego 

2. Konieczność zachowania naturalnego kształtu i charakteru koryta rzeki, 
wraz z towarzyszącą roślinnością drzewiastą, krzewiastą i zielną 

3. Zakaz  wykonywania prac ziemnych naruszających naturalną rzeźbę 
terenu i  budowę geologiczną .   

4. Zakaz  wprowadzania zmian w  naturalnym układzie hydrograficznym oraz 
wód gruntowych. 

 Innym zagrożeniem naturalnym jest niebezpieczeństwo osuwisk. Analiza 
warunków geologicznych wskazuje iż potencjalnym miejscem wystąpienia tych 
procesów są strome zbocza doliny Drzewiczki, zbudowane z mułków oraz piasków z 
wkładkami iłów warwowych, które zawodnione mogą tworzyć  płaszczyzny ślizgowe. 
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2.9.2. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych 
złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych. 
  

 Na terenie gminy istnieje osiem złóż udokumentowanych. 

            -    Kruszyw naturalnych Barycz, 

   -    Kruszyw naturalnych Proćwin, 

             -   Kruszyw naturalnych Nieświń,   

    -   Kruszyw naturalnych Dziebałtów, 

    -   Kruszyw naturalnych Przybyszowy, 

    -   Kruszyw naturalnych Nieświń – Zbiornik, 

    -   Kruszyw naturalnych Krasna, 

   -    Kamieni drogowych i budowlanych Rogów 

   -    Piasków Dziebałtów, 

   -    Iły  ochrowe   Baczyna 

 Jedynym udostępnionym do eksploatacji jest złoże Nieświń i jako jedyne 
posiada wyznaczony zasięg  obszaru i terenu górniczego.          

  Północny obszar gminy Końskie (w tym miasto) wchodzi w obręb GZWP Nr 
411 (główny zbiornik wód podziemnych) Końskie. Zbiornik ma charakter szczelinowy 
i zbudowany jest z piaskowców i mułowców jurajskich.  

 Dla potrzeb ochrony zbiornika GZWP przed postępującą degradacją, obszar 
jego zasilania został objęty najwyższą strefą ochrony (czas przesiąkania wód 
opadowych do zbiornika – poniżej 2 lat), natomiast niewielkie obszary jego zasilania 
objęte zostały wysoką strefą ochrony (czas przesiąkania lub wpływu wód do 
zbiornika  2 – 5 lat).  
 
2.10. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów 
górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 
 
W granicach gminy Końskie położony jest teren górniczy „ Nieświń”, uwzględniający 
przewidywane szkodliwe wpływy robót górniczych zakładu górniczego. Granice 
terenu i obszaru górniczego „Nieświń” ustanowione zostały w koncesji Wojewody 
Kieleckiego Nr 13/95 z dnia 05.07.1995 r. o znaku: OS.II-7512/17/95, udzielonej 
Kieleckim Kopalniom Surowców Mineralnych w Kielcach. Powyższa koncesja 
udzielona na wydobywanie piasków ze złoża „ Nieświń” w miejscowości Nieświń, 
gmina Końska oraz w miejscowości Morzywół, gmina Gowarczów, w granicach w/w 
obszaru górniczego, jest ważna do 31.08.2012 r. Uwarunkowaniem występowania i 
eksploatacji tego złoża jest obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu górniczego na podstawie przepisów odrębnych. 
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2.11. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemu komunikacji i  
infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami.  
 
2.11.1. Komunikacja. 
 
Miasto Końskie 
 
-  Podstawowy układ ulic jest mało czytelny (z uwagi na istniejące 
zagospodarowanie). 
-  Nałożenie się przebiegu kilku ulic o kategorii dróg krajowych i wojewódzkich w 
centrum miasta powoduje duże zagrożenie wypadkowe (brak obwodnicy miasta, 
brak czytelnych dla kierowców tras tranzytowych przez miasto, większe uciążliwości 
dla mieszkańców w postaci hałasu, spalin itp.). 
- Zbyt częsta akcesja do dróg podstawowego układu komunikacyjnego miasta 
powoduje zmniejszenie przepustowości ulic jak również zagrożenie wypadkowe 
(należy ograniczyć akcesję, zamknąć część wlotów, wprowadzić ruch 
jednokierunkowy). 
-  Parkujące pojazdy przy krawężnikach, w zatokach, na chodnikach (z uwagi na brak 
wystarczającej ilości miejsc parkingowych na wydzielonych placach) powodują 
większe zagrożenie wypadkowe (należy wyeliminować część pojazdów parkujących 
w centrum miasta- na obrzeża centrum, wyznaczyć więcej miejsc z płatnym 
parkowaniem, więcej miejsc parkingowych na wydzielonych placach). 
- Barierę dla prawidłowego funkcjonowania układu drogowego stanowi również linia 
kolejowa Łódź-Skarżysko Kamienna-Dębica wraz z układem bocznic (należy 
przeanalizować zasadność i możliwość budowania obejść poza terenami PKP oraz 
ewentualnych bezkolizyjnych przekroczeń układu kolejowego w ciągu dróg). 
- Dla uspokojenia ruchu pojazdów oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych należy 
budować więcej skrzyżowań ze światłami, skrzyżowania typu „rondo”. 
-  W celu ukierunkowania rozproszonego ruchu rowerowego należy wyznaczyć i 
zrealizować kilka ciągów rowerowych dla ruchu do „pracy” jak i rekreacyjnego. 
- Należy dążyć do utwardzania ulic dojazdowych i lokalnych (co odciąży 
dotychczasowe drogi utwardzone i stworzone zostaną alternatywne trasy). 
 
Gmina Końskie 
 
-  Główne drogi gminy tj. droga krajowa i drogi wojewódzkie mają parametry 
techniczne  odpowiednie do swojej kategorii. 
Kolizje występują przy przejściu w/w dróg przez środek wsi Kazanów, Rogów, 
Modliszewice, Wincentów, Pomorzany (należy przeanalizować  zasadność budowy 
obejść w/w miejscowości). 
-  Sieć dróg powiatowych wydaje się wystarczająca (należy poprawić parametry 
techniczne dróg odpowiednio do kategorii – szerokość jezdni, nośność, promienie 
załamań osi dróg itp.) 
-   Brak nawierzchni utwardzonych części dróg powiatowych i znacznej liczby dróg 
gminnych wpływa negatywnie na obsługę komunikacyjną gminy. 
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-  Na obsługę autobusową sołectw w gminie duży wpływ ma nawierzchnia dróg, 
którymi ma być prowadzona komunikacja autobusowa (ewentualnie mikrobusowa) 
oraz przepisy umożliwiające prowadzenie firm przewozowych.  
- Mała ilość pociągów osobowych w ciągu doby na istniejącej linii kolejowej wpływa 
negatywnie na wykorzystanie kolei w obsłudze pasażerskiej m. innymi gminy 
(większa częstotliwość małych składów pociągów mogłaby zwiększyć wykorzystanie 
PKP jako środka obsługi komunikacji publicznej). 
 
Identyfikacja i ocena podstawowych zagrożeń. 
 
-  Ruch tranzytowy prowadzony głównie w ciągu drogi krajowej nr 42 przez centrum 
miasta jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców (hałas, spaliny). 
-  Wzrastający ruch ciężarowy (głównie na drodze krajowej i drogach wojewódzkich) 
oraz zwiększające się dopuszczalne obciążenie na oś (wg zaleceń UE) wpływa na 
konieczność modernizacji istn. nawierzchni (należy zwiększyć nośność nawierzchni). 
-  Brak miejsc parkingowych głownie w centrum miasta. 
-  Mała przepustowość ulic głównie w centrum miasta. 
-  Funkcjonowanie linii PKP stanowi barierę w rozwoju układu drogowego miasta i 
zwiększeniu jego przepustowości. 
- Brak utwardzonych nawierzchni głównie dróg gminnych (w gminie również części 
dróg powiatowych) 
- Brak zachowania parametrów technicznych dróg odpowiednich do swojej  kategorii 
przy przejściu przez kilka miejscowości. 
 
 
2.11.2. Infrastruktura techniczna. 
 
Na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich w 1999 roku opracowano 
Dokumentację hydrogeologiczną stref ochronnych ujęć wód podziemnych z utworów 
jury dolnej w Modliszewicach i na terenie miasta Końskie, której zadaniem było 
wyznaczenie stref ochronnych ujęć wód podziemnych z utworów jury dolnej dla 
potrzeb wodociągu Końskie – w Modliszewicach i na terenie miasta Końskie oraz dla 
potrzeb Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej i Szpitala im. Św. Łukasza w Końskich. 
Opracowanie wykonano zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 24 
października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230) z późniejszymi zmianami 
i rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć 
wody (Dz. U. nr 116, poz. 504). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem strefę 
ochronną podzielono się na: 

1. Teren ochrony bezpośredniej wyznaczony w promieniu 10m od studni, 
2. Teren ochrony pośredniej wewnętrzny przylegający do terenu ochrony 

bezpośredniej obejmujący obszar wyznaczony 30 - dniowym czasem 
przepływu wody w warstwie wodonośnej, 

3. Teren ochrony pośredniej zewnętrzny obejmujący obszar zasilania ujęcia nie 
większy niż wyznaczony 25 - letnim czasem wymiany wody w warstwie 
wodonośnej. 

Strefy ochrony pośredniej dla przedmiotowych ujęć wód podziemnych z utworów 
jury dolnej nie zostały dotychczas ustanowione, a uwzględniając zmianę 
przepisów prawnych stanowiących podstawę ich ustanowienia oraz zmiany 
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parametrów poboru wody i warunków korzystania z ujęć Dokumentacja 
hydrogeologiczna stref ochronnych... wymaga aktualizacji. Po ustanowieniu stref 
ochrony pośredniej należy je wprowadzić do ustaleń planów miejscowych w 
obszarach, których dotyczą. Generalnie w strefie pośredniej należy stosować się 
do rygorów zapisanych w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 
115 z dnia 11 października 2001 r. poz. 1229). I, tak: 

Na terenach ochrony pośredniej może być zabronione lub ograniczone wykonywanie 
robót oraz innych czynności powodujących zmniejszenie przydatności ujmowanej 
wody lub wydajności ujęcia, a w szczególności: 

1. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
2. rolnicze wykorzystanie ścieków, 
3. przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych, 
4. stosowanie nawozów oraz środków ochrony roślin, 
5. budowa autostrad, dróg oraz torów kolejowych, 
6. wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych, 
7. lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli 

zwierząt, 
8. lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych oraz innych 

substancji, a także rurociągów do ich transportu, 
9. lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, 
10. mycie pojazdów mechanicznych, 
11. urządzanie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk, 
12. lokalizowanie nowych ujęć wody, 
13. lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych. 

Na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej, oprócz zakazów lub 
ograniczeń, o których mowa w ust. 1, może być zabronione lub ograniczone: 

1. wydobywanie kopalin, 
2. wykonywanie odwodnień budowlanych lub górniczych. 

Granice terenu ochrony pośredniej ujęcia wody należy oznaczyć przez 
umieszczenie, w punktach przecięcia się granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w 
innych charakterystycznych punktach terenu, tablic zawierających informacje o 
ustanowieniu strefy. 

Wskaźnik charakteryzujący zwodociągowanie gminy na koniec 2004 roku wynosił 
87% licząc odsetek ludności korzystającej z wodociągu i 0,94km/km2 licząc gęstość 
sieci wodociągowej. Trwa proces podłączania nowych odbiorców do już 
zbudowanych wodociągów, co wkrótce doprowadzi do osiągnięcia wskaźnika blisko 
100% korzystających z wodociągu. Długość sieci rozdzielczej na koniec 2005 roku 
wynosiła 235,9km. 
Istniejąca sieć wodociągowa nie pokrywa wszystkich potrzeb na terenach wiejskich, 
niektóre wsie nie posiadają również wodociągów. Za Programem Ochrony 
Środowiska dla miasta i gminy Końskie z 2004 roku podaje się listę działań, które w 
najbliższym okresie należy podjąć: 

− budowę sieci wodociągowej na terenach wiejskich, wszędzie tam, gdzie występuje 
deficyt wody, bądź system studni kopanych nie zapewnia wody odpowiedniej 
jakości, 

− prowadzić badanie wody w studniach kopanych na terenach wiejskich, gdzie nie 
przewiduje się w najbliższym czasie budowy wodociągów, 
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− zmodernizować uzbrojenie sieci wodociągowej miejskiej poprzez wymianę zasuw, 
spięcie sieci w pierścienie w celu zapewnienia właściwych warunków przesyłu i 
minimalizowania przerw w dostawach wody, 

− monitorować ujęcia wody w celu przeciwdziałania skażeniu wody. 
Zatwierdzony w marcu 2006r. Plan rozwoju lokalnego dla gminy zakłada realizację 
następujących działań: 

- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Małachów. 
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Baczyna, Paruchy. 
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Przybyszowy. 
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Niebo i Piekło. 
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Sworzyce Kolonia-Poraj. 
- Budowa sieci wodociągowej dla wsi Bedlno-Karczunek. 

Inwestycje w wodociągi wiejskie częściowo będą finansowane ze środków 
budżetowych gminy, częściowo ze środków UE.  

Istniejąca sieć kanalizacyjna nie pokrywa wszystkich potrzeb w mieście,  
a prawie zupełnie brak kanalizacji na terenach wiejskich. W najbliższym okresie 
należy zapewnić rozdzielczość sieci kanalizacyjnej sanitarnej i burzowej w mieście. 
Obowiązujący Plan rozwoju lokalnego dla gminy zakłada realizację następujących 
działań: 

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy oraz monitoring i uszczelnienie 
istniejących sieci. 

- Budowa kanalizacji w Baryczy. 
- Budowa kanalizacji w Sierosławicach. 
- Budowa kanalizacji w Kazanowie. 
- Budowa kanalizacji w Proćwiniu. 
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Bedlnie. 
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Młynku Nieświńskim. 
- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Nieświniu. 

Inwestycje w kanalizacje wiejskie częściowo będą finansowane ze środków 
budżetowych gminy, częściowo ze środków UE.  

Urząd Miasta i Gminy w Końskich dysponuje opracowanym Studium Aglomeracji dla 
kanalizacji sanitarnej. Określa ono, które obszary gminy zostaną skanalizowane w 
ramach aglomeracji do układu centralnego (miejskiego), a które wymagają lokalnych 
rozwiązań.  W studium proponuje się rozszerzenie zasięgu aglomeracji o sołectwa 
Baczyna, Paruchy i Stara Kuźnica. Jest to uzasadnione analizami wykonanymi w 
Studium i powinno zostać krytycznie rozpatrzone przy kolejnej aktualizacji Studium 
Aglomeracji dla kanalizacji sanitarnej. 

Pod małe wiejskie oczyszczalnie ścieków wystarczające są działki o powierzchni od 
0,7 do 1,0ha. Wielkość i lokalizacja działek zostanie ustalona w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zabudowa rozproszona w obszarach, w których budowa kanalizacji zbiorczej nie jest 
uzasadniona ekonomicznie, będzie objęta programem budowy oczyszczalni 
zagrodowych (przydomowych). Dotyczy to m.in. sołectw Wąsosz i Małachów. 

Zgodnie z Programem gazyfikacji miasta i gminy Końskie przewiduje się budowę 
SRP I0 w Modliszewicach dla zaopatrzenia w gaz sołectw położonych w zachodniej 
części gminy. Sołectwa Wąsosz i Małachów otrzymają gaz najprawdopodobniej ze 
Stąporkowa. 
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Potraktowanie ciepłowni miejskiej jako podstawowego źródła ciepła dla zasobów 
mieszkaniowych miasta Końskie wraz z podłączeniem do centralnej sieci osiedla 
obecnie zasilanego z kotłowni gazowych K-1 i K-3 umożliwi obniżenie ceny ciepła dla 
wszystkich odbiorców. Zorientowanie produkcji ciepła tylko na gaz ziemny jest 
ryzykowne, ponieważ nie są wiadome uwarunkowania cenowe jakie będą 
obowiązywać w przyszłości na to paliwo. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się 
zainstalowanie w kotłowniach K-1 i K-3 wymiennikowni tak aby w sezonie grzewczym 
ciepło do ogrzewania kubatur w całości pochodziło z ciepłowni miejskiej. Gaz byłby 
używany do przygotowania ciepłej wody przez cały rok oraz w szczycie grzewczym. 
Ze względu na lokalizację oraz istniejącą infrastrukturę możliwe jest zaplanowanie 
zabudowania w ciepłowni miejskiej niewielkiego bloku energetycznego, który mógłby 
służyć jako spalarnia odpadów komunalnych frakcji palnych i wysuszonych osadów 
ściekowych z oczyszczalni ścieków. Efektem tej inwestycji byłaby produkcja energii 
elektrycznej, wykorzystanie ciepła do celów ogrzewnictwa oraz zorganizowana 
utylizacja odpadów. 
Wskaźniki charakteryzujące zgazyfikowanie gminy na koniec 2004 roku wynosiły 
65% licząc odsetek ludności miejskiej korzystającej z gazociągu i 20% licząc odsetek 
ludności wiejskiej oraz 0,18km/km2 licząc średnią gęstość sieci gazowniczej. Długość 
czynnej sieci rozdzielczej wynosi ok.46km. 
Plany rozwoju sieci gazowej na terenie gminy Końskie i gmin sąsiednich prowadzi 
Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w 
Kielcach. Planowana wcześniej budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Końskie – Radoszyce, jeśli do niej dojdzie, wykracza poza horyzont Studium. 

Obowiązujący Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i 
paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Końskie zakłada realizację następujących 
działań: 

1. Budowa nowej sieci SN i nn na terenach rozwojowych  
2. Sukcesywna wymiana kabli SN z polietylenu niesieciowego  
3. Rozcięcie linii 110kV i obustronne wprowadzenie do GPZ Zachód 
4. Budowa linii napowietrznej 110kV relacji Końskie – Radoszyce. 

 

2.11.3. Ocena możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 
ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych  

 

Odnawialne źródła energii OZE mogą służyć jedynie do produkcji ciepła, 
skojarzonego ciepła i energii elektrycznej lub wreszcie samej energii elektrycznej.  

Produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła umożliwia 
uzyskanie znacznie wyższej efektywności wykorzystania energii pierwotnej paliwa. 
Planowana modernizacj ciepłowni miejskieji na terenie miasta przewiduje dodatkowe 
wytwarzanie energii elektrycznej przez to źródło. Produkcję energii elektrycznej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła mogłyby też prowadzić nowe małoskalowe 
elektrociepłownie wykorzystujące biomasy lub biogazy. Dla zapewnienia 
pierwszeństwa zakupu energii elektrycznej ze źródeł o najwyższej sprawności 
cieplnej, tj. o najmniejszym zużyciu paliwa na produkcję energii przyjęto w 
regulacjach krajowych i unijnych, że obowiązek zakupu energii elektrycznej 
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wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła nie dotyczy energii elektrycznej 
wyprodukowanej ze sprawnością przemiany energii chemicznej paliwa brutto w 
energię elektryczną i ciepło łącznie mniejszą niż 65%. Sprawność tę przyjęto mając 
na względzie, że najlepsze w skali światowej elektrownie kondensacyjne nie 
przekraczają sprawności: węglowe - 45%, wykorzystujące kombinowany cykl 
parowo-gazowy - 55%. Przyjęte wymagania dotyczące sprawności przetwarzania 
paliwa na energię elektryczną przy produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z 
produkcją ciepła przekraczają o 10% najlepsze w świecie obiegi kondensacyjne. 
Wykorzystanie biomasy lub biogazów w nowoczesnych instalacjach pozwala 
osiągnąć krytyczną sprawność procesu. 

Do produkcji ciepła (jako uzupełnienie paliwa weglowego) na terenie miasta i gminy 
Końskie można wykorzystać: 

1. biomasę stałą - odpadowe drewno z przemysłu leśnego lub drzewnego, słomę 
zbóż i roślin przemysłowych, uprawy roślin energetycznych, w tym lasów 
szybko rosnących (celowym byłoby opracowanie szacunkowego bilansu 
biomasy w gminie do ewentualnego wykorzystania do produkcji energii); 

2. biogazy - gaz z wysypisk odpadów komunalnych, gaz z fermentacji odchodów 
zwierzęcych, gaz z fermentacji osadów oczyszczalni ścieków (na terenie 
gminy; 

3. promieniowanie słoneczne - z wykorzystaniem systemów aktywnych takich jak 
kolektory słoneczne i pompy ciepła oraz pasywnych obejmujących 
energooszczędne budownictwo i materiały budowlane; 

4. energię geotermalną. 

Do produkcji elektryczności można wykorzystać:  

1. energię wiatru w siłowniach wiatrowych; 

2. energię wody poprzez turbiny wykorzystujące spiętrzenia wodne lub energię 
nurtu rzeki; 

3. energię słoneczną przetworzoną na prąd elektryczny w ogniwach 
fotowoltanicznych; 

4. energię geotermalną poprzez turbiny parowe lub pompy cieplne; 

5. biogazy wymienione w p. 2. jako paliwo napędzające generatory 

Większość technologii wykorzystujących OZE wymaga wysokich jednostkowych 
nakładów inwestycyjnych. Wiadomo już, że nie wszystkie gwarantują powtarzalność 
korzystnych efektów oczekiwanych w wyniku ich zastosowania. Gwarantowane 
korzyści to m.in. wzrost zatrudnienia na rynku lokalnym, wzrost wpływów 
podatkowych do gminy, aktywizacja społeczna, itp. a więc korzyści poboczne. 
Najwięcej zalet w polskich warunkach wykazują technologie OZE wykorzystujące 
biomasę (produkcja biopaliw a także ciepłownie i elektrociepłownie spalające 
biomasę). Technologie te stymulują dodatkowo rozwój produkcji rolnej tworząc w ten 
sposób nowe miejsca pracy. 

Przy stosowaniu OZE do produkcji energii elektrycznej należy brać pod uwagę, że 
przy obecnej i przewidywanej do roku 2010 nadwyżce mocy produkcyjnych w 
polskim systemie elektroenergetycznym rozwój OZE oznacza na ogół zwiększenie  
cen  energii  dla  odbiorców lub zwiększenie dotacji do tej produkcji. 
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Na terenie gminy Końskie należałoby podjąć działania restytuujące małe elektrownie 
wodne, które niegdyś funkcjonowały. Oprócz efektów ekonomicznych możnaby się 
po tym programie spodziewać aktywizacji środowisk lokalnych i zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej gminy. 
 
2.12. Uwarunkowania wynikające z zadań służących 
realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 
 
Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych są następujące : 

1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminach powiatu koneckiego – 
sanitacja rzeki Czarnej Koneckiej. 

2. Zagospodarowanie terenów nad zbiornikami wodnymi : Stara Kuźnica, Dolna 
Barycz (uruchomienie punktów handlowych, parkingów, pola biwakowego, 
strzeżonego kąpieliska). 

3. Powiatowe centrum recepcyjno –turystyczne w Sielpi. Byłby to centralny  
w powiecie ośrodek obsługi ruchu turystycznego i informacji turystycznej.  

4. Powstanie Powiatowego Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów, którego 
zadaniem będzie obsługa gmin w zakresie gospodarki odpadami.  
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KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY 
 
 
1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 
przeznaczeniu terenów. 
 
Rozwój przestrzenny Miasta i Gminy Końskie rozwój zagospodarowania 
przestrzennego należy kształtować następująco:  

1. Politykę zagospodarowania miasta i gminy należy rozwijać w oparciu o rozwój 
zrównoważony. 

2. Zabudowa w mieście i na terenie gminy powinna być kształtowana w sposób 
zwarty. Należy kontynuować politykę związaną z nierozpraszaniem zabudowy 
mieszkaniowej i wyznaczeniem terenów pod jej perspektywiczny rozwój. 

3. W mieście Końskie wyznacza się tereny dla perspektywicznego rozwoju 
funkcji produkcyjnej, składów, drobnej wytwórczości i usług komunikacyjnych 
oraz umożliwienie adaptacji istniejących obiektów w celu podwyższania 
standardów ich funkcjonowania. 

4. W mieście Końskie wyznacza się teren przeznaczony pod lokalizację nowego 
centrum administracyjno – usługowe, oznaczone na rysunku studium 
symbolem U1. Centrum administracyjno – usługowe ma stanowić nowe 
centrum administracji miasta Końskie i ma być realizowane na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

5. Wzdłuż dróg przebiegających przez wsie mogą być lokalizowane usługi  
podstawowe. 

6. W poszczególnych wsiach dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą i 
wzbogacającą program przestrzenny lokalizację wg potrzeb usług 
publicznych, usług rekreacji w zieleni oraz usług związanych z obsługą ruchu 
turystycznego – lokalizacja w/w funkcji uszczegółowiona być powinna na 
etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

7. Na obszarze gminy należy promować gospodarstwa agroturystyczne przy 
zachowaniu wytycznych dla zabudowy mieszkaniowej. 

8. W celu rozwoju małych przedsiębiorstw, w otoczeniu terenów przemysłowych 
dopuszcza się lokalizację zabudowy o funkcji usługowej. 

9. Należy zrealizować zamysł parków technologicznych i inkubatorów 
przedsiębiorczości oraz aktywowanie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „ 
Starachowice „. 

10. Kierunki zmian w zagospodarowania miasta obejmują uwzględnienie Parku 
Kulturowego Miasta Końskie i Planu jego ochrony, w celu ochrony i 
rewaloryzacji historycznej zabudowy i układów urbanistycznych. 

11. Teren miasta i gminy należy pokryć miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. 

12. Na terenie miasta Końskie należy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego uwzględnić tereny pod lokalizację parkingów. 

13. Należy dążyć do ograniczenia rozcinania przez projektowaną drogę nr 42  
układu przestrzennego gminy i miasta , poprzez rozwiązania przestrzenne i 
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inżynierskie pozwalające na utrzymanie ciągów przyrodniczych oraz powiązań 
komunikacyjnych północ-południe. 

14. Należy podnieść standardy poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury 
technicznej i systemu komunikacji. 

15. Należy rozwinąć sferę związaną z usługami agroturystyki i turystyki. Gmina 
ma bardzo dobre uwarunkowania do rozwoju i promowania usług związanych 
z wypoczynkiem. Należy także zmniejszyć zatrudnienia w rolnictwie, a ośrodki 
rolne zmodernizować oraz promować gospodarstwa rolne o dużych areałach. 
Od rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych oraz od stworzenia nowych 
miejsc pracy w dalekiej perspektywie można spodziewać się wzrostu liczby 
mieszkańców we wsiach wielofunkcyjnych oraz położonych przy ważniejszych 
szlakach drogowych oraz w rejonach atrakcyjnych turystycznie. 

16. Konieczna jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów wokół zbiornika 
wodnego w Sielpi, poprzez zmianę sposobu zainwestowania terenów i 
poprzez restrukturyzację i rekultywację terenu oraz dostosowanie i 
wyposażenie miejscowości w urządzenia pozwalające na pełnienie przez nią 
funkcji ponadlokalnych - regionalnych. 

17. Przy planowaniu rozwoju przestrzennego za priorytet uznaje się ochronę 
terenów o wartościach przyrodniczych, krajobrazowych oraz terenów istotnych 
dla zachowania bioróżnorodności, w tym ochronę przed niekontrolowaną 
zabudową oraz użytkowaniem. 

18. Zieleń miejska powinna zostać poddana renowacji. 
19. Na obszarach najlepszych kompleksów glebowych należy promować 

rolnictwo. 
20. Ustala się, w celu  ochrony gleb najwyższych klas ( IV-III) - 32,6 % wszystkich 

klas –częściowy zakaz zabudowy ( dopuszcza się tylko w wyznaczonych i 
oznaczonych miejscach ). 

21. Ustalenia i wytyczne dotyczące rekreacji i wypoczynku znajdują się w rozdz. 
3.5. Rekreacja i wypoczynek, a obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej opisane zostały w 
rozdziale nr 4. 

 
Główne obszary funkcjonalne wyznaczone na terenie Miasta i Gminy Końskie oraz 
ustalenia i wskaźniki dotyczące zagospodarowania uwidocznione są w poniższej 
tabeli: 
 
 
Lp. 
 

 
Oznaczenie 
terenu 

 
Funkcja terenu, podstawowe ustalenia, wskaźniki 
dotyczące zagospodarowania 

1. MW 
 

Tereny adaptacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej miasta Końskie – tereny przeznaczone 
do restrukturyzacji i rekultywacji w celu poprawienia 
standardu i jakości życia lokalnych społeczności. 
- należy uzupełniać zabudowaniami tkankę miejską w celu 
utworzenia pierzei ulicznych, 
- wysokość zabudowy maksymalnie pięć kondygnacji ( 
preferowane są cztery kondygnacje), 
- w parterach budynków preferowane są usługi, 
- minimalny procent terenów biologicznie czynnych 40%. 
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2.  
M1 

Funkcje mieszkaniowe jednorodzinne realizowane w 
formie podwyższenia standardów istniejącej 
zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz 
uzupełnianej zabudową mieszkaniową i zagrodową na 
zasadzie kontynuacji i uzupełniania –funkcje te powinny 
być skupiane na terenach obecnie zurbanizowanych oraz 
przewidywanych w dotychczasowych planach 
zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe 
- standardy i wskaźniki winny być dostosowane do 
istniejących budynków zlokalizowanych w otoczeniu 
noworealizowanego budynku; 
- orientacyjny procent terenów biologicznie czynnych 
50%-70%. 

3.  
M2 

Tereny rezerwowane dla przyszłej zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej - 
Obszary na terenie gminy, na których rozwijana będzie 
sieć uzbrojenia, w szczególności wodociąg i kanalizacja 
oraz teren miasta Końskie przewidziane do 
perspektywicznego rozwoju funkcji mieszkaniowej, 
- działki budowlane o powierzchni ok. 1000 m2,  
- wysokość zabudowy maksymalnie trzy kondygnacje 
(parter, piętro i mieszkalne poddasze) - preferowane są 2 
kondygnacje),  
- orientacyjny procent terenów biologicznie czynnych 
50%-70%,  
- dopuszczone (na prawach równych z zabudową 
mieszkaniową) usługi podstawowe, związane z zabudową 
mieszkaniową. 

4.  
M3 
 

Funkcje mieszkaniowe  o charakterze ekstensywnym 
realizowane na ponad normatywnych działkach – 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , na 
działkach ok. 2 500 – 3 500 m2. 
- wysokość zabudowy maksymalnie dwie kondygnacje, 
- minimalny procent terenów biologicznie czynnych 70%,  
- wskazana jest także, jako funkcja uzupełniająca, 
rekreacja oraz tereny sportowe. 

4. M4 
 
 

Tereny przeznaczone pod zabudowę letniskową, 
turystyczną, o charakterze agroturystyki i rekreacyjną 
- w strefie wysokich walorów przyrodniczych na obszarach 
chronionych i w strefie zrównoważonego rozwoju turystyki, 
- funkcje turystyczne w oparciu o istniejące gospodarstwa 
rolne, domy letniskowe w obrębie istniejącej i 
projektowanej zabudowy, a także poprzez campingi, pola 
biwakowe, caravaning oraz poprzez lokalizację wzdłuż 
tras usług związanych z obsługą turystyki zmotoryzowanej 
takiej jak: zajazdy, miejsca obsługi podróżnych, motele, 
natomiast w rejonach rzek i zalewów po przez lokalizację 
stanic wodnych.  
-  działki budowlane o powierzchni  od ok. 1000 m2, 
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- wysokość zabudowy maksymalnie trzy kondygnacje 
(parter, piętro i mieszkalne poddasze) - preferowane są 2 
kondygnacje,  
- orientacyjny procent terenów biologicznie czynnych 
50%-70%,  
- dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą funkcję 
związaną z ruchem turystycznym oraz rekreacją w zieleni 
oraz sportu. 

5. M5 
 
 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną o specjalnym układzie urbanistycznym 
i architektonicznym 
- wysokość zabudowy maksymalnie dwie kondygnacje ( 
parter i mieszkalne poddasze),  
- orientacyjny procent terenów biologicznie czynnych 
50%-70%,  
- układ urbanistyczny i architektura ze względu na bliskość 
chronionego przedpola widokowego ( błonia miejskie) 
powinien posiadać wysokie walory estetyczne 
- koncepcja układu zabudowy powinna uwzględniać 
założenia, uwarunkowania i wytyczne związane z 
położeniem w Parku Kulturowym Miasta Końskie 
- wskazane jest aby na tym obszarze koncepcję 
zabudowy wybrać w drodze konkursu 

6. M/U 
 

Tereny istniejącej i projektowanej zbudowy 
mieszkaniowo – usługowej - priorytet dla lokalizacji 
obiektów użyteczności publicznej oraz wprowadzanie 
usług w parterach budynków, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzeni publicznej ulic i placów, 
 - proporcje między funkcjami powinny być ustalane w 
planach miejscowych według wniosków właścicieli i 
inwestorów, 
-dopuszcza się tylko te usługi, które nie są wymieniane 
jako mogące pogorszyć stan środowiska przyrodniczego. 
-działki budowlane o powierzchni od ok. 1500 m2, 
- wysokość zabudowy maksymalnie trzy kondygnacje 
(parter, piętro i mieszkalne poddasze) - preferowane są 2 
kondygnacje,  
- orientacyjny procent terenów biologicznie czynnych 
30%-60%. 

7.  
U 
 

Funkcje usługowe – tereny koncentracji usług, 
dopuszcza się zabudowę o charakterze usługowym pod 
warunkiem zapewnienia obsługi poprzez drogi serwisowe 
z wyłączeniem bezpośrednich zjazdów z drogi krajowej.  
- wysokość zabudowy maksymalnie trzy kondygnacje ( 
preferowane są 2 kondygnacje),  
- minimalny procent terenów biologicznie czynnych 30%. 
U1 - obszar nowego centrum administracyjno - 
usługowego 

8.  Funkcje usługowe o charakterze publicznym lokalnym 
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UP 
 

- w tym obiekty oświatowe, ochrony zdrowia, administracji,  
- powinny być rozwijane równomiernie w sposób 
policentryczny na terenie całej gminy, 
- przewiduje się adaptację, renowację i rozbudowę 
istniejących obiektów, 
- w razie zapotrzebowania lokalizowanie nowych obiektów 
ustala się na przepisach szczególnych i w oparciu o 
przytoczone poniżej wskaźniki 

9.  

US 
 

Tereny istniejących i projektowanych usług z zielenią 
towarzyszącą oraz usług sportu i rekreacji - przewiduje 
się tu takie funkcje jak: boiska, ośrodki jazdy konnej, 
stadniny, pola golfowe oraz inne funkcje związane z 
obsługą ruchu turystycznego. 
- wysokość zabudowy maksymalnie dwie kondygnacje, 
- minimalny procent terenów biologicznie czynnych 70%. 

10.  

P 
 

Funkcje terenu o charakterze produkcyjnym, 
przemysłowo-składowym, bądź infrastrukturalnym 
 -należy zachować w istniejących lokalizacjach, 
- możliwość lokalizacji obiektów wielkokubaturowych, baz, 
składów, centrów logistycznych, obiektów produkcyjnych, 
rzemieślniczych, a także biur i obiektów administracji, 
- możliwość adaptacji, rozbudowy i modernizacji obiektów 
i urządzeń, szczególnie pod kątem wdrażania nowych 
technologii. 
- nie ogranicza się wielkości działek, 
- wysokość zabudowy wg potrzeb technologii oraz do 
określenia w planie miejscowym. 

11.  

P/U 
 

Tereny istniejącej i projektowanej zabudowy 
produkcyjno – usługowej 
- proporcje między funkcjami powinny być ustalane w 
planach miejscowych według wniosków właścicieli i 
inwestorów, 
-dopuszcza się tylko te funkcje, które nie są wymieniane 
jako mogące pogorszyć stan środowiska przyrodniczego. 
- nie ogranicza się wielkości działek, 
- wysokość zabudowy wg potrzeb technologii oraz do 
określenia w planie miejscowym, 
- orientacyjny procent terenów biologicznie czynnych 
30%-60%. 

12.  
R1 
 

Tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy tylko 
w wyznaczonych miejscach – oznaczonych symbolem 
R1-M  
-zabudowa zagrodowa jak i związana z produkcją rolniczą 
może być lokowana na wyznaczonych terenach ( oraz pod 
warunkiem : zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz 
minimalnej wielkości nieruchomości, na której ma być  
wybudowane siedlisko – 50000 m 2), na pozostałym 
obszarze lokowanie zabudowań jest zakazane, 
- promowanym priorytetem na tych terenach jest rozwój 
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rolnictwa ze względu na najwyższe w gminie klasy gleb – 
IV – III klasa, 
- poza terenami oznaczonymi  R1-M dopuszcza się 
zabudowę ściśle związaną z produkcją i przetwórstwem 
pod warunkiem, iż zabudowa mieszkaniowa zaistnieje 
tylko na terenie R1-M, 
- funkcje terenu dla R1-M określa się tak jak dla M1 

13.  

R2 
 

Tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy 
zagrodowej oraz z możliwością dolesień 
-  obszary pozostałych gleb ( VI-V klasa), 
- lokalizacja zabudowy pod warunkiem zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej oraz minimalnej wielkości 
nieruchomości, na której ma być wybudowane siedlisko 
35000 m 2. 
- lokalizacja zabudowy w : preferowana – w skupiskach 
ośrodków wiejskich, dopuszczalna – wzdłuż szlaków 
komunikacyjnych, 
- nie dopuszcza się lokowania zabudowań mieszkalnych 
w terenach, gdzie nie występuje sąsiedztwo innych 
zabudowań – lokalizacja do uszczegółowienia i uściślenia 
na etapie  planu miejscowego. 

14.  

LS1 
 

Obszary Lasów Państwowych 
- powinny pozostać w użytkowaniu leśnym lub 
pozostawać w formie przyrodniczo aktywnej 

15.  

LS2 
 

Obszary przewidziane do zalesienia 
- powinny zostać zalesione lub pozostawać w formie 
przyrodniczo aktywnej 

16.  

Ł 
 

Obszary przewidziane jako tereny łąk i pastwisk  
- powinny pozostawać w formie przyrodniczo aktywnej 

17. ZP Tereny zieleni urządzonej 
- w tym parki i ogrody, bez możliwości lokalizacji 
zabudowy, z wyjątkiem obiektów ogrodowych.  

18.  
Zd 
 

Tereny istniejących ogrodów działkowych 
- powinny pozostawać w formie przyrodniczo aktywnej, 
- podstawowym zadaniem jest ich uporządkowanie oraz 
rewaloryzacja 

19.  
O 
 

Tereny wysypiska odpadów oraz zakładu utylizacji 

20.  
Zc 
 

Tereny istniejących cmentarzy  
- ustala się eksploatację cmentarzy na podstawie 
przepisów szczególnych 

 Zc1 
 

Tereny projektowanych cmentarzy 
- ustala się eksploatację cmentarzy na podstawie 
przepisów szczególnych 

21. NU Kwatery łakowe oczyszczalni ścieków w Kornicy 
22. UT Tereny plaż 



 

 

 

113 

23. KS Tereny parkingów 
- dopuszcza się lokalizację usług związanych z obsługą 
ruchu tranzytowego tj. lokalizację stacji paliw płynnych, 
magazynów, hoteli i moteli itp. 

 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z polityką 
przestrzenną miasta określoną w studium. Na etapie ich sporządzania, w wyniku 
szczegółowego rozpoznania problemów przestrzennych w skali planu, mogą 
następować uściślenia i uzupełnienia, pod warunkiem zachowania zgodności ustaleń 
planu z polityką przestrzenną Gminy.   W szczególności uszczegółowieniu mogą 
podlegać szerokości ulic w liniach rozgraniczających. 
 
Na terenie miasta zawartym w granicach projektu Parku Kulturowego Miasta Końskie 
obowiązują dodatkowo ustalenia i wytyczne ( ustanowione odrębnym dokumentem) 
dotyczące jego ochrony. 
 
Ze względu na różnorodność potrzeb oraz możliwości zagospodarowania 
przestrzennego gminy pod względem ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
typuje się : 

1. Miejscowości  proponowane do rozwoju przestrzennego pod względem 
mieszkaniowym i usługowym :  

- Końskie 
- Nowy Kazanów 
- Brody 
- Dyszów 
- Koczwara 
- Rogów 
- Stadnicka Wola 
- Kornica 

2. Wsie proponowane do rozwoju przestrzennego pod względem rozwoju 
turystyki, agroturystyki, rekreacji itp. :  

- Piła 
- Sokołów 
- Sielpia 
- Dziebałtów 
- Bedlno 
- Stara Kuźnica 
- Młynek Nieświński (oraz inne miejscowości wzdłuż rzeki Młynkowskiej )  
- Wąsosz  
- Małachów – Poborze 
- Niebo 
- Piekło 
- Gatniki 
- Nowy Kazanów 
- Pomorzany 

3. Wsie proponowane do rozwoju przestrzennego pod względem rozwoju 
rolnictwa i przetwórstwa:  

- Modliszewice 
- Dziebałtów 
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- Sworzyce 
W w/w wsiach dopuszcza się także inne kierunki rozwoju. Miejscowości mogą 
podlegać więcej niż jednemu kierunkowi rozwoju, pod warunkiem zachowania 
wartości krajobrazu i jego zasobów oraz braku negatywnego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze. 

 
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod 
zabudowy. 
 
Ustalenia dotyczące kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów  kształtują się następująco : 
 
1. Zagospodarowanie terenów obecnie zurbanizowanych oraz przewidywanych w 

dotychczasowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele 
mieszkaniowo - usługowe, powinno uwzględniać podstawowe wartości  
przestrzenne i  architektoniczne gminy. 

2. Powinien być utrzymany ulicowy charakter zabudowy wsi. 
3. Tereny zabudowy mieszkaniowej, zwłaszcza  rejony zieleni przydomowej, mogą 

być uzupełnione o funkcje usługowe – nie wpływające negatywnie na środowisko 
przyrodnicze. 

4. Preferowana wysokość noworealizowanych budynków mieszkalnych – na terenie 
gminy - do wysokości dwóch kondygnacji, ewentualnie z mieszkalnym 
poddaszem, na terenie miasta – do czterech kondygnacji. 

5. Tereny zdegradowane (określone na rysunku studium), przeznaczone są do 
rekultywacji. 

6. Wskazana funkcja i zasady zagospodarowania określają podstawowy kierunek 
przeznaczenia terenu, w obrębie każdego wyodrębnionego na rysunku Studium 
obszaru, oznaczonego symbolem, o którym mowa w tabeli dotyczącej: ”funkcji 
terenu, podstawowych ustaleń, wskaźników dotyczących zagospodarowania.” 
Temu kierunkowi winne być podporządkowane inne sposoby użytkowania, 
określone jako dopuszczalne kierunki przeznaczenia, o ile wzbogacają lub 
uzupełniają przeznaczenie podstawowe i mogą z nimi harmonijnie współistnieć.  

7. Preferowanym rozwojem osadnictwa na terenach zainwestowanych jest 
przebudowa, wymiana kubatury, uzupełnienie luk budowlanych. Aby utrzymać 
charakter rozmieszczenia zabudowy należy jak najszybciej rozpocząć 
sporządzanie planów miejscowych na terenach największego zainteresowania 
inwestorskiego. Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
stanowi ryzyko pogorszenia ładu przestrzennego. Należy także sporządzić m.in. 
plany miejscowe na terenach, których plany miejscowe obecnie są 
nieobowiązujące ( są to obszary nasilonego inwestowania ). 

8. Należy zatrzymać tendencję ( wynikającą z przyczyn własnościowych) do 
zabudowy terenów wzdłuż głównych dróg, ponieważ prowadzi to do rozproszenia 
zabudowy, jest nieekonomiczne ( ze względu na uzbrojenie terenu), a także 
przymyka otwarcia widokowe i zakłóca równowagę przyrodniczą. 

9. Tereny dla warsztatów i małych zakładów przemysłowych powinny się znaleźć na 
istniejących terenach przemysłowych miasta zajmujących dość dużą 
powierzchnię lub na terenach wolnych w nieco dalszym sąsiedztwie od terenów 
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mieszkaniowych. Jako rekompensatę należy przyjąć obowiązek ustanowienia w 
obrębie nowych zakładów terenów zieleni izolacyjnej (zewnętrznych wokół 
zakładów i wewnętrznych w obrębie zakładu). 

 
Przyjęto następujące standardy zagospodarowania dla usług lokalnych z zakresu 
infrastruktury społecznej, które odnoszą się do nowych terenów przewidzianych dla 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego i winny być uwzględniane na etapie 
sporządzania planów miejscowych:  
 
Przyjmuje się następujące zalecane wskaźniki na etapie planowania 
 
Oświata:  
- przedszkola – 0,90 m 2 powierzchni terenu na 1 mieszkańca w promieniu dojścia 
pieszego do 800 m  
- szkoły podstawowe i gimnazja - 2,0 m 2 na 1 mieszkańca w promieniu dojścia 
pieszego 800-1000 m  
- szkoły ponadpodstawowe – 4,3 m 2 na 1 mieszkańca w promieniu dojścia pieszego 
30-40 min. 
- postuluje się budowę szkoły, dla okręgu Bedlno - Grabków w Bedlnie. 
 
Zdrowie i opieka społeczna:  
- żłobek – 0,14 m 2 na 1 mieszkańca w promieniu dojścia pieszego do 1000 m  
- placówka podstawowej służby zdrowia – 0,22 na 1 m 2 mieszkańca w promieniu 
dojścia pieszego 1800 – 2000 m  
 
Kultura:  
- domy i ośrodki kultury – 0,1 m 2 na 1 mieszkańca w promieniu dojścia pieszego do 
1000 m  
- biblioteki – 0,08 m 2 na 1 mieszkańca w promieniu dojścia pieszego do 1000 m  
- usługi ponadpodstawowe – 2 m 2 na jednego mieszkańca  
 
Rekreacja i sport:  
- tereny zieleni wypoczynkowej i rekreacji ( w tym place zabaw i gier sportowych, 
parki, zieleńce) – 10 m 2 na 1 mieszkańca  
- tereny sportu powszechnego (boiska, baseny, itp.) – 4 m 2 na 1 mieszkańca  
 
Cmentarze : 
- lokalizacja nowych  cmentarzy - według zapotrzebowania i według rysunku Studium 
- oraz jeśli po wykonanych analizach i studiach lokalizacja nie będzie mogła być 
uwzględniona, dopuszcza się zmianę lokalizacji do uszczegółowienia w planach 
miejscowych 
- rozszerzenie istniejących cmentarzy – według rysunku studium oraz do 
uszczegółowienia w planach miejscowych 
- w studium dopuszcza się lokalizację cmentarza dla zwierząt a także miejsca 
utylizacji zwierząt wg potrzeb 
 
 
Dla całej gminy Końskie należy przyjąć, następujące wybrane kierunki 
nowobudowanej architektury : 
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1. Formy architektoniczne nowo wznoszonych budynków mieszkalnych   powinny 

cechować : 
a) dachy dwuspadowe, symetryczne lub czterospadowe o spadku w granicach 

350 - 450 lub (dla budynków wielorodzinnych o wysokości co najmniej trzech 
kondygnacji) płaskie przekrycia dachowe, 

b) kolorystyka dachów i elewacji powinna być stonowana- nie należy używać 
barw agresywnych i jaskrawych, zakazuje się stosowania koloru zielonego , 
niebieskiego oraz ich pochodnych jako kolorystyki dachów, 

c) nowobudowane zabudowania należy wykańczać materiałem 
wykończeniowym takim jak tynk, drewno, kamień , cegła klinkierowa itp.  

d) należy nie stosować jako materiał wykończeniowy, materiałów takich jak 
siding, stłuczka lustrzana itp. 

e) architektura budynku powinna nawiązywać do cech architektury regionalnej 
Ziemi Koneckiej, 

f) wprowadzenie do otoczenia budynków zieleni niskiej i wysokiej – 
powierzchnia biologicznie czynna min. 40 %. 

2. Budynki użyteczności publicznej:  
a) powinny być zharmonizowane z otoczeniem, 
b) kolorystyka elewacji powinna być stonowana, 
c) kolorystyka i formy dachów powinna być taka jak w budynkach mieszkalnych, 
d) otoczenie budynków powinno być zagospodarowane urządzoną zielenią. 

3. Budynki usługowe, gospodarcze i produkcyjno-usługowe : 
α) wysokość zależy od rozwiązań funkcjonalnych i potrzeb technologicznych ,  
β) nie dopuszcza się budynków gospodarczych wyższych niż trzy kondygnacje, 
χ) kolorystyka elewacji powinna być stonowana, a kolory dachów jak w 

zabudowie mieszkaniowej, 
δ) w otoczeniu zieleń izolacyjna, ozdobna lub parkowa w postaci ciągów 

skomponowanych z drzew i krzewów. 
 
 Na całym obszarze nie można stosować dachów płaskich ( z wyjątkiem 
zabudowy wielorodzinnej o wysokości co najmniej trzech kondygnacji), kopertowych, 
asymetrycznych, pulpitowych, uskokowych. Z tych zaleceń mogą być wyłączone 
jedynie budynki usługowe i produkcyjne o większych od otaczających zabudowań 
kubaturach, w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi, 
wynikającymi z funkcji obiektów. 
 
Na terenie miasta i gminy występują obszary objęte całkowitym zakazem zabudowy 
jak i obszary objęte zakazem zabudowy z wyłączeniem fragmentarycznych terenów. 
 
Tereny wyłączone spod zabudowy  to: 
 

1. LS1 - obszary Lasów Państwowych, tereny objęte całkowitym zakazem 
zabudowy, za wyjątkiem zabudowań związanych z gospodarką leśną. 

2. LS2 - obszary przewidziane do zalesienia, tereny bez możliwości lokalizacji 
zabudowy. 

3. Ł - obszary przewidziane jako tereny łąk i pastwisk , tereny bez możliwości 
lokalizacji zabudowy, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej. 
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4. ZP - tereny zieleni urządzonej, w tym parki i ogrody, bez możliwości lokalizacji 
zabudowy, z wyjątkiem obiektów ogrodowych.  

5. Zd - tereny istniejących ogrodów działkowych, dopuszczeniem zabudowy 
wyłącznie w formie altan lub innych obiektów nie wymagających pozwoleń na 
budowę. 

6. tereny dolin rzecznych – graficznie przedstawione na rysunku studium. 
7. tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – graficznie 

przedstawione na rysunku studium. 
8. R1 - tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy tylko w wyznaczonych 

miejscach –oznaczonych symbolem R1-M. 
9. R2 - tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy zagrodowej oraz z 

możliwością dolesień, częściowy zakaz zabudowy. 

 
3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i 
uzdrowisk. 
 
3.1. Obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione oraz 
przewidziane do ochrony na podstawie przepisów szczególnych. 
 
3.1.1. Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody: 

1. Pomniki przyrody. 
2. Obszar  Konecko – Łopuszniańskiego  Obszaru Krajobrazu  

Chronionego. 
3. Obszary gruntów organicznych ( torfy ) pod użytkami zielonymi. 
4. Grupy cennych zadrzewień. 
5. Obszar „Natura 2000”. 

 
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony przyrody  
  

1. Działania na obszarach objętych ochroną muszą być podporządkowane 
ustaleniom przepisów szczególnych i aktów stanowiących szczególne 
formy ochrony przyrody. 

2. Ochrona pomników przyrody polegająca na zakazie wycinania, 
uszkadzania, zanieczyszczania  terenu w pobliżu obiektu, wzniecania 
ognia oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w 
promieniu15m. od drzewa. 

3. Ochrona  obszaru  K- ŁOChK  określona jest zestawem nakazów i 
zakazów przedstawionych w rozdz. 2.3  

4. Ochrona jak w przypadku gleb chronionych wyższych klas bonitacyjnych. 
5. Ochrona zespołów roślinnych zapewniających wysoki poziom 

bioróżnorodności oraz zachowanie zasobów genowych. 
 
3.1.2. Obszary chronione na podstawie przepisów o lasach. 
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    Całość drzewostanów leśnych  Gminy Końskie należy administracyjnie do 
Nadleśnictw Barycz, Stąporków i Ruda Maleniecka. 
    Znaczna część z nich to lasy wodochronne, a niewielka część (obszary pokryw 
eolicznych i wydm) również glebochronne. Prawie wszystkie są użytkowane  
rekreacyjnie.           
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony lasów 

1. Zakaz wznoszenia w lasach obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów 
integralnie związanych z funkcją lasu. 

2. Utrzymanie zasięgów lasów istniejących, z docelowymi dolesieniami. 
3. Dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów. 
4. Świadoma regulacja stosunków wodnych zwłaszcza na siedliskach 

podmokłych. 
5. Zakaz realizacji tras komunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych w 

korytarzach wymagających wycinania drzew. 
6. Zakaz lokalizacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych. 
7. Wprowadzanie nowych dolesień na najsłabszych glebach zwłaszcza w 

sąsiedztwie lasów istniejących. 
8. Przystosowanie lasów do funkcji rekreacyjnej. 
9. Ochrona i rekultywacja lasów towarzyszących zabudowie rekreacyjnej w 

sąsiedztwie zbiornika w Sielpi. 
 
3.1.3. Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 
Ochronie przed przeznaczeniem gruntów na cele nierolnicze podlegają wszystkie 
zaliczone do klas I – III, grunty klas IV, V, VI oraz RN  nie są zaliczane do 
chronionych. 
Decyzję o zmianie przeznaczenia  gleb klasy I – III  podejmuje Minister Rolnictwa i 
Gospodarki  Żywnościowej, gleb klasy IV stosowny Wojewoda. O zmianie 
przeznaczenia na nierolnicze gleb klasy V, VI i RN  decyduje Wójt. 
 
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony gruntów rolnych. 
 

1. Maksymalne zachowanie w użytkowaniu rolniczym gleb najlepszych 
2. Ochrona przed dewastacją i niekorzystną zmianą stosunków wodnych 
3. Nie rozpraszanie zabudowy zwłaszcza na terenach gleb chronionych. 
4. Ochrona gleb organicznych (gleby mułowe, murszowe, murszowate i 

torfowe), głównie pod użytkami zielonymi, występujących w dnach dolin i 
obniżeń terenowych. 

5. Zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych jako ważnego elementu 
lokalnego układu powiązań ekologicznych, w tym wszelkiej, naturalnej 
sukcesji roślinnej (głównie brzozy), jako wstępnego etapu dolesień 
planowych. 

3.1.4. Obszary chronione na podstawie przepisów prawa geologicznego i 
górniczego. 
 
Na terenie Gminy  Końskie  znajdują się następujące złoża kopalin: 
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  Złoża kruszywa naturalnego -  „Barycz” zostały udokumentowane w 
kategorii C. Eksploatację tych złóż zakłada się w przypadku podjęcia budowy 
zbiornika retencyjnego na Młynkowskiej. Ich zasoby wynoszą   - 10 253 tys. Dla  
opisywanych złóż piasków ustalono klasę konfliktowości ze środowiskiem jako B 
(złoża konfliktowe) - przede wszystkim ze względu na występowanie lasów oraz 
Obszarów Najwyższej Ochrony (ONO) - GZWP Końskie-411. 
  Złoże kruszywa naturalnego „Proćwiń”  zostało udokumentowane w 
kategorii C składa się ono z trzech pól odległych od siebie o kilkaset metrów. 
Kopalinę tworzą piaski eoliczne, a miejscami piaski fluwialne i fluwioglacjalne. Złoże 
nie było dotychczas eksploatowane. Stopień konfliktowości - B, ze na względu 
częściowe zalesienie obszaru złożowego oraz istnienie strefy ochronnej GZWP 
Końskie - 411. 
  Złoże kruszywa naturalnego „Nieświń”  udokumentowane w kategorii C 
z jakością w kategorii B - jest obecnie jedynym udostępnionym górniczo złożem na 
obszarze gminy Końskie.  Ze względu za zalesienie całego obszaru złożowego 
ustalono klasę konfliktowości ze środowiskiem na B (złoże konfliktowe). 
  Złoże kamieni drogowych i budowlanych „Rogów” zostało rozpoznane 
kartą rejestracyjną w 1959 r. Tworzą je wychodnie jurajskich piaskowców. Złoże to 
było eksploatowane już w okresie lat trzydziestych XX w.. Jednak w rozumieniu 
współczesnych definicji formalno prawnych eksploatacja złoża nie miała miejsca. Dla 
złoża ustalono klasę B konfliktu ze środowiskiem. 
  Na obszarze gminy Końskie występują  pokłady osadowych rud żelaza, 
które były przedmiotem eksploatacji już od okresu średniowiecza. Po wybieraniu 
syderytów zachowało się wiele dawnych zrobów górniczych. W drugiej połowie XX 
wieku złoże „Końskie Zachód” (w 1994 r.) zostało  skreślone z Bilansu zasobów - ze 
względu na nieopłacalność wydobycia niskoprocentowych syderytów, które 
występują pod znacznym nadkładem. 
  Złoże Dziebałtów” zawiera piaski eoliczne. Piaski spełniają wymagania 
dla potrzeb drogownictwa: produkcja mas bitumicznych, warstwy filtracyjne oraz 
budownictwa: do zapraw budowlanych i jako piaski nieklasyfikowane. 
  Złoże „Dziebałtów”położone jest na terenie lasów chronionych Konecko 
Łopuszniańskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Mając na uwadze ochronę 
środowiska zaliczono je do klasy złóż konfliktowych (klasa B), możliwych do 
eksploatacji po spełnieniu określonych wymagań. 

Złoże ,, Przybyszowy’’ zawiera piaski eoliczne porośnięte lasem o 
charakterze ochronnym.  Złoże piasków budowlanych udokumentowane jest w kat 
C1 w postaci trzech oddzielnych obszarów. 

 Na teren gminy niewielkimi skrawkami sięgają  złoża piasków 
budowlanych ,,Nieświń – Zbiornik’’ oraz ,,Krasna’’ udokumentowane w kat. C2.   

W rejonie miejscowości Baczyna istnieje, udokumentowane w kat. C1, 
złoże iłów ochrowych. 
 
 
3.1.5. Obszary chronione na podstawie przepisów prawa wodnego. 
 
    Wokół ujęć wód podziemnych służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w 
wodę do picia i potrzeb gospodarstw domowych oraz do produkcji artykułów 
żywnościowych  istnieje obowiązek ustanawiania stref ochronnych. 
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    Składają się one z terenów ochrony bezpośredniej (przy studniach wierconych  8 – 
10 m licząc od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody) oraz terenów 
ochrony pośredniej. Na terenach ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie 
gruntów do celów nie związanych z eksploatacją wody. 
                  
Polityka przestrzenna w zakresie ochrony zasobów wodnych 

1. Zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód 
powierzchniowych i gruntu. 

2. Izolowanie od wód gruntowych lokalizowanych wysypisk i  składowisk 
odpadów.  

3. Ustalanie warunków ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
w opracowaniach planistycznych i decyzjach administracyjnych. 

4. Monitorowanie stanu czystości  wód i podejmowanie działań mających 
doprowadzić do podwyższenia klas czystości rzek i zbiorników wodnych.  

 
3.2. Rozwój rolnictwa – wykorzystanie rolniczej przestrzeni 
przyrodniczej. 
 
Restrukturyzacja rolnictwa powinna zmierzać w kierunku specjalistycznych 
gospodarstw rolnych. Głównym kierunkiem specjalizacji produkcji roślinnej powinna 
być gospodarka zbożowo-ziemniaczana, natomiast w produkcji zwierzęcej chów 
bydła mlecznego. Gospodarstwa o mniejszych areałach powinny koncentrować się 
na wytwarzaniu produktów rolnych, które znajdują zbyt na rynkach żywnościowych 
Aglomeracji Świętokrzyskiej.  
Duże znaczenie dla specjalizacji rolnej może mieć również prowadzenie zakładów 
doświadczalnych w szerszym niż obecnie zakresie a także szkółkarstwo, produkcja 
humusu itd. Głównymi branżami produkcji rolnej powinno być branża : mleczna, 
mięsna, ziemniaczana, owocowo-warzywna i szkółkarstwo oraz paszowa. 
 
Na zwartych obszarach najwyższych  klas bonitacyjnych gleb ustala się następujące 
główne kierunki zagospodarowania : 

  1. Racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju produkcji 
rolnej. 

2. Ochrona gleb o najwyższych wartościach bonitacyjnych przed zmianą  
przeznaczenia na cele nierolnicze, poprzez ograniczenie rozpraszania 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, którą dopuszcza się tylko na terenach 
oznaczonych symbolem R1- M oraz wprowadzania wielkoprzestrzennej 
infrastruktury komunikacyjnej. 

3. Utrzymanie w dotychczasowym zasięgu i użytkowaniu trwałych użytków 
zielonych oraz racjonalne ich wykorzystanie jako bazy paszowej. 

4. Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem 
związkami pochodzącymi z działalności rolniczej. 

5. Zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych pełniących 
funkcję ostoi faunistycznych – elementów lokalnych ciągów powiązań 
przyrodniczych, modyfikujących także stosunki wodne i bioklimatyczne. 

6. Ochrona ściany lasu  oraz jej najbliższego otoczenia w kierunku ochrony 
ekosystemów  i zachowania bioróżnorodności. 

 



 

 

 

121 

Główne kierunki działań na obszarach gleb słabych i najsłabszych: 
1. Optymalne wykorzystanie uwarunkowań przyrodniczych dla rozwoju 

produkcji rolnej z preferencją rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej 
żywności. 

2. Ochrona wód podziemnych przed infiltracją zanieczyszczeń od działalności 
rolniczej (gleby wytworzone na gruntach przepuszczalnych). 

3. Zalesianie gruntów najsłabszych poprzez łączenie leśnych enklaw w 
większe kompleksy. 

4. Wspieranie gospodarstw zmieniających profil działania z gospodarstw 
rolnych na leśno – rolne. 

5. Bezwzględna ochrona pomników przyrody oraz cennych zadrzewień. 
6. Wyznaczenie granicy rolno- leśnej. 
7. Ochrona ściany lasu  oraz jej najbliższego otoczenia w kierunku ochrony 

ekosystemów i zachowania bioróżnorodności. 
 
 

3.3. Leśnictwo i gospodarka leśna. 
 
Wszystkie obszary leśne gminy Końskie, poza lasami prywatnymi, należą do          
Nadleśnictw :  Barycz, Stąporków  i Ruda Maleniecka.. Nadleśnictwa w ramach 
swoich obowiązków prowadzą planową gospodarkę leśną polegającą głównie na : 

1. Prowadzeniu różnorodnych form ochrony drzewostanu. 
2. Zapewnienia stabilności  ekosystemów. 
3. Zachowaniu bioróżnorodności i leśnych zasobów genowych. 
4. Planowych dolesieniach . 
5. Pozysku drewna. 

                
Główne kierunki działania : 
 
Bezwzględna ochrona kompleksów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem  
obiektów i obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym: 

1. Najstarszych drzewostanów (> 100 lat). 
2. Użytków szczególnie chronionych (np. siedlisk podmokłych). 
3. Lasów wodochronnych. 
4. Lasów glebochronnych na wydmach i pokrywach eolicznych. 

 
           Oraz rekultywacja drzewostanów uszkodzonych przez przemysł  i szkodniki, a 
także efekty szkód naturalnych (pożary, wiatrołomy). 
 
            Dolesienia na obszarach najsłabszych gleb w sposób łączący małe  
kompleksy enklaw w większe oraz możliwość dolesień na terenach oznaczonych 
symbolem R2. 
 
            Zwiększanie dostępności kompleksów leśnych, zwłaszcza obiektów i 
obszarów najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo, poprzez prowadzenie 
szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i tras rowerowych. 
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           Część najmłodszych drzewostanów (młodniki i drągowiny sosnowe na 
najsłabszych glebach) narażona jest na duże niebezpieczeństwo pożarów, pełniąc 
jednocześnie ważną rolę glebochronną. 
 Wszystkie niewielkie enklawy leśne, zwłaszcza na siedliskach wilgotnych i 
podmokłych (szczególnie w dolinach rzecznych) mają istotne znaczenie jako lasy 
wodochronne i ostoje faunistyczne w lokalnych i ponad lokalnych ciągach powiązań 
przyrodniczych. 
 Celowe jest powiększanie areałów lasów prywatnych, zwłaszcza na 
najsłabszych siedliskach, tworząc bazę dla rozwoju gospodarstw leśno – rolnych. 
Istniejące lasy prywatne zajmują  znaczne  powierzchnie i często sąsiadują z lasami 
państwowymi. 
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3.4. Rekreacja i wypoczynek. 
 
Na terenie gminy Końskie znajdują się idealne warunki do rozwoju wszelkich form 
turystyki, agroturystyki, turystki zielonej i wypoczynkowej itp. itd. Tereny pod 
zabudowę letniskową i usług turystycznych, zostały wydzielone w przeciągu kilku lat 
planowania przestrzennego , szczególnie we wsiach: Wąsosz ok. 10,4 ha, 
Małachów 4,3 ha, Piła 2,3 ha, Piekło 9,0 ha, Pomorzany 4,2 ha, Stara Kuźnica 4,7 
ha. Łącznie ok. 37,8 ha ( pominięta tutaj została Sielpia). Oprócz w/w terenów do 
rozwoju pod względem funkcji turystyczno – rekreacyjnej należy wskazać : Sokołów,  
Dziebałtów, Bedlno, Młynek Nieświński (oraz inne miejscowości wzdłuż rzeki 
Młynkowskiej ) Niebo, Gatniki ( mogą stać się odciążeniem Sielpi ze względu na ich 
położenie), Nowy Kazanów,  Pomorzany.  Rozwój turystyki i wypoczynku powinien 
się opierać na zasadach zrównoważonego rozwoju. Predyspozycje do rozwoju 
agroturystyki mają w większości wsie  gminy w sąsiedztwie kompleksów  leśnych i 
zbiorników wodnych, jako dobry sposób na powiększenie parytetu dochodów małych 
gospodarstw rolnych oraz  doinwestowania zasobów mieszkaniowych w niezbędną 
infrastrukturę.  
Dla rozwoju wypoczynku w gminie Końskie należy podnieść standardy poprzez : 

1. Dostęp gospodarstw do niezbędnych mediów. 
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5. Podniesienie standardów i rozbudowa sieci komunikacyjnej. 
6. Podniesienie standardów gospodarstw i dostosowanie ich do przyjmowania 

gości. 
7. Zwiększenie ilości obiektów turystycznych w oparciu o kwatery prywatne, 

agroturystyczne ( dopuszcza się na terenach gospodarstw 
agroturystycznych wyznaczenie miejsc pod caravaning) , pola biwakowe i 
namiotowe, campingi. 

8. Lokalizację zabudowy letniskowej w obrębie istniejącej i projektowanej 
zabudowy. 

9. Zmianę wyglądu zabudowań pod względem architektonicznym – 
dostosowanie estetyki do wzorców architektury regionalnej. 

10. Zagospodarowanie ogródków przydomowych. 
11. Uzupełnienie oferty turystycznej o urządzenia sportu i rekreacji. 
12. Wzbogacanie obszarów w urządzenia turystyczne takie jak, ścieżki 

rowerowe, trasy spacerowe, konne, widokowe, parki oraz zieleńce i  
urządzenia sportowe. 

13. Dostosowanie obiektów i tras do całorocznego użytkowania. 
14. Stworzenie szlaków atrakcji turystycznych.  
15. Promowanie na szeroką skalę Ziemi Koneckiej i jej walorów krajobrazowych, 

środowiskowych, historycznych oraz zdrowotnych. 
 
Podstawowymi kierunkami rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze gminy powinny 
być:  

1. Agroturystyka mająca predyspozycje rozwoju w większości wsi gminy w 
sąsiedztwie kompleksów leśnych i zbiorników wodnych, jako dobry sposób 
na powiększanie parytetu dochodów gospodarstw rolnych oraz 
doinwestowanie zasobów mieszkaniowych, np. : Stara Kuźnica, Drutarnia, 
Młynek Nieświński, Paruchy, Baczyna, Nieświń, Barycz, Jeżów, Nałęczów, 
Gracuch, Gatniki i Piła. 

2. Turystyka pobytowo-wczasowa w oparciu o zmodernizowane ośrodki w 
Sielpi, ale także ewentualnie nowowybudowane w Wąsoszu, Gatnikach, 
Pile. 

3. Świąteczna turystyka rekreacyjna – szlaki piesze, rowerowe i konne dla 
mieszkańców pobliskich miast (Kielce, Radom, Skarżysko, Piotrków Tryb., 
Tomaszów Maz.). 

4. Codzienny wypoczynek nadwodny mieszkańców miasta i gminy Końskie.  

Miejscowości podane powyżej mogą rozwijać się we wszystkich powyższych 
kategoriach w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania wczasowiczów i 
turystów. 

Ruch turystyczny i rekreacyjny należy aktywizować także poza sezonem.  Na terenie 
gminy istnieje możliwość rozwoju sportów zimowych takich jak np. narciarstwo 
biegowe, jazda konna, łyżwiarstwo a także istnieje możliwość rozwoju atrakcji 
turystycznych takich jak np. kuligi. 

W celu rozwoju turystyki na terenie gminy Końskie należy powołać centrum informacji 
turystycznej: wskazane miejsca do ulokowania centrum to Sielpia i miasto Końskie. 
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4.Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 
Do głównych celów polityki przestrzennej realizujących cel strategiczny rozwoju 
miasta i gminy należy ochrona historycznej tożsamości Miasta i Gminy Końskie w 
kształtowaniu rozwoju przestrzennego. Na terenie miasta i gminy wskazuje się 
wymienione w „Analizie i diagnozie stanu istniejącego” rozdz. 5.2. obiekty, budynki i 
zespoły zabudowy oraz parki objęte ochroną konserwatora zabytków. Obiekty 
wpisane do rejestru i ewidencji zabytków stanowią dobra kultury objęte są ustawową 
ochroną prawną polegającą na zabezpieczeniu przed niszczeniem, uszkodzeniem, 
dewastacją, na zapewnieniu im trwałego zachowania, niezbędnej konserwacji, 
rewaloryzacji lub odbudowy.  
Na terenie gminy Końskie, należy objąć obiekty wpisane do rejestru zabytków ścisłą 
ochroną konserwatorską, w zasięgu nie mniejszym niż 250 m wokół obiektu. W 
strefie tej należy podporządkować wszelkie działania architektoniczne, 
urbanistyczne, w obiektach budowlanych i budynkach wymogom przepisów 
szczególnych. Priorytetem ochrony walorów dziedzictwa kulturowego, winno być w 
szczególności dostosowanie form nowej zabudowy do historycznego otoczenia w 
sposób zachowujący harmonię formalną i funkcjonalną. 
Ustaleniu i wyznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
podlega także strefa pośrednia ochrony obiektów zabytkowych wpisanych do 
ewidencji zabytków, dla której wiodącymi kierunkami powinien być obowiązek 
dostosowania nowej zabudowy do historycznego otoczenia w sposób zachowujący 
harmonię form architektonicznych oraz planowanie nowej zabudowy w miejscowym 
planie, oparte o ustalenia ochrony form zabytkowych poprzez zachowanie linii 
zabudowy i stopnia oraz skupienia zabudowy. 
Jako ustalenia nadrzędne, podporządkowujące wszelkie działania w jego ramach 
uwzględnia się założenia do projektu Parku Kulturowego Miasta Końskie wraz z 
Planem Ochrony Parku Kulturowego Miasta Końskie. Plan Ochrony Parku 
Kulturowego ustala następujące wytyczne konserwatorsko- planistyczne wpływające 
na kierunki rozwoju przestrzennego miasta Końskie w granicach objętych terenem 
Parku : 

1. Utrzymanie historycznych i tradycyjnych linii zabudowy ulic miejskich. 
2. Utrzymanie i stosowanie tradycyjnych gabarytów wysokości zabudowy 

przyulicznej, spadków i pokrycia połaci dachowych. 
3. Ustalenie standardu kolorystyki elewacji budynków i dopuszczalnych 

materiałów elewacyjnych, zgodnych z miejscową tradycją. 
4. Tereny zabytkowe zdegradowane zabudową dysharmonijną współczesną-

plan ochrony przeznacza do rewaloryzacji w przyszłości, to jest po terminie jej 
zużycia technicznego, za wyjątkiem nietrwałych obiektów o konstrukcji 
metalowej, o krótszej amortyzacji, możliwych do usunięcia wcześniej. 

5. Tereny zabytkowe wnętrz historycznych bloków urbanistycznych zabudowy 
miejskiej /zaplecza gospodarcze działek, oficyny, ogrody /, wymagające 
rewaloryzacji i możliwych przekształceń. 

6. Utrzymanie, konserwacja i rewaloryzacja urbanistyczno- architektoniczna 
terenów zabytkowej przestrzeni publicznej ulic i placów miejskich, na obszarze 
parku 
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7. Utrzymanie, rekonstrukcja i rewaloryzacja przestrzeni publicznej zespołu 
pałacowo- parkowego Małachowskich (Parku Miejskiego im. Tarnowskich), 
terenów zielonych i zabytków architektury. 

8. Urządzenie zieleni niskiej „Błoni miejskich” oraz terenów rekreacji miejskiej 
wokół zabytkowych stawów młyńskich przy ul. Browarnej. 

 
W stosunku do zabytków nieruchomych - znajdujących się na terenie miasta i gminy - 
wpisanych do rejestru obowiązuje: 
 

a)  Wymóg uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w przypadku podejmowania 
jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 
zmiany wyglądu zabytku.  

b)  Wymóg posiadania przez właściciela lub posiadacza zabytku dokumentacji 
konserwatorskiej oraz programu zagospodarowania zabytku, uzgodnionego 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, w przypadku 
zagospodarowania zabytku na cele użytkowe.  

 
W stosunku do zabytków nie wpisanych do rejestru, wojewódzki konserwator 
zabytków może i powinien przedstawić zalecenia konserwatorskie, określające 
sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac 
konserwatorskich. Po założeniu ewidencji zabytków, zgodnie z wymogami ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (do 2006 roku), powinien zostać 
sporządzony gminny program opieki nad zabytkami, którego ustalenia stanowić będą 
podstawę do:  

a) Określenia potrzeb w zakresie ustanowienia w planach miejscowych stref 
ochrony konserwatorskiej obejmujących obszary, na których należy 
wprowadzić stosowne do potrzeb ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na 
celu ochronę zabytków. 

b) Określenia obszarów wymagających przekształceń – rewaloryzacji i 
odtworzenia zdegradowanych fragmentów układu urbanistycznego. 

c) Zapewnienia właściwej opieki nad zabytkami.  
 
W celu ochrony substancji zabytkowej, jak i specyficznego klimatu kulturowego 
Gminy Końskie, ustala się następujące wytyczne dotyczące kształtowania nowej oraz 
porządkowania istniejącej zabudowy w sąsiedztwie obiektów zabytkowych : 

1. Na terenie objętym studium wyznaczono tereny usług, usług z zielenią 
towarzyszącą, które mogą być przeznaczone dla muzeów, sal wystawowych, 
zaplecza turystycznego, związanych z historią i walorami krajobrazowo - 
kulturowymi miasta i gminy.  

2. Kształt nowej zabudowy kreowany w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego powinien ochraniać zabytkowy charakter ulicowych wsi, ich 
sposób zabudowy oraz ekspozycję przestrzenną poprzez właściwe 
kształtowanie linii, wysokości i gęstości zabudowy, warunki realizacji ogrodzeń 
oraz zieleni wiejskiej. 

3. W zasięgu strefy ochrony ekspozycji zabytków ustalić należy ochronę 
widokową zabytkowej substancji architektonicznej i urbanistycznej, w której 
priorytetem winno być ograniczenie wysokości i intensywności przyszłej 
zabudowy, a także jej kolorystyki oraz wszelkich innych inwestycji o 
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charakterze kubaturowym i liniowym (słupy energetyczne, wieże telefonii 
komórkowej, kominy etc.). 

4. Szczególnej ochronie podlegać powinny stanowiska i strefy archeologiczne. W 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach  
administracyjnych wydawanych w sytuacji braku planu powinno się 
uwzględniać położenie tych stanowisk, a wszelkie prace w pobliżu tych  
obiektów, lub w ich miejscu powinny być poprzedzone eksploracją 
archeologiczną prowadzoną pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, na zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

5. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków należy ustalić ścisłą ochronę 
konserwatorską, której zasięg nie powinien być mniejszy niż 250 m wokół 
obiektu.  

6. Proponuje się uzgadnianie z władzami konserwatorskimi zmian w otoczeniu 
obiektów o charakterze zabytkowym do zasięgu 50 m. Zapis taki powinien się 
znajdować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy 
Końskie. 

7. Ponadto w strefach ochrony zabytków architektury należy określić następujące 
zasady użytkowania terenu w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy: 

      - Sposób użytkowania terenu znajdującego się w zasięgu każdej strefy. 
      - Wysokość dopuszczalnych obiektów w poszczególnych strefach, ich forma    

architektoniczna, sposób użytkowania i kolorystyka elewacji i dachów, która 
winna podkreślać walory obiektu zabytkowego. 

    - Formy architektoniczne istniejących i nowo wznoszonych budynków, 
kolorystyka elewacji, dachów i ogrodzeń posesji znajdujących się poza strefą, 
celem zachowania i podkreślenia istotnych elementów krajobrazu 
kulturowego. 

8. Wszystkie kapliczki, rzeźby religijne i krzyże przydrożne są dobrem kultury 
współczesnej. Zaleca się ich zachowanie i uwzględnienie przy projektowaniu 
układów przestrzennych w planach miejscowych oraz tradycyjnych miejsc ich 
lokalizacji.  

9. Przewidziano zachowanie i podniesienie standardu  istniejących sieci szlaków 
turystycznych oraz ciągów rowerowych, popularyzujących walory kulturowe i 
przyrodnicze, a także w porozumieniu z odpowiednimi organami i 
stowarzyszeniami wyznaczenie nowych ( także tras samochodowych ). 

10. Należy w sposób zaplanowany przeprowadzić zabiegi korekcyjno – 
planistyczne przedpola widokowego miasta Końskie podstawowych kierunków 
wlotowych do miasta. Należy tego dokonać poprzez korektę układu zieleni ( w 
celu wyeksponowania podstawowej dominanty – wieży kościelnej) oraz 
korektę układu zabudowy lub jej rewitalizację i modernizację. 

11.  Należy chronić naturalne wartości krajobrazu takie jak :  wzniesienia i 
niewielkie spadki - generalnie o ekspozycji południowej, przestrzenie otwarte i 
dalekie widoki, meandrujące cieki wodne, ściany lasów jako tło do wyraźnie 
zaznaczonych przez użytkowanie podziałów własnościowych, samotne 
drzewa przy drodze, zagajniki i dukty polne, oraz zieleń przydomową i kwiaty 
w koneckich przysiółkach. 

12. Należy oznakować przebiegający przez miasto i gminę monastyczny szlak 
cystersów. 
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5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej. 
 
5. 1. Kierunki polityki przestrzennej. 
 
W zakresie polityki przestrzennej dotyczącej komunikacji wyróżnić należy 
następujące podstawowe cele rozwoju: 
5.1.1.Cel wiodący. 

- zaspokojenie potrzeb transportowych gospodarki i społeczeństwa. 
5.1.2. Cele strategiczne. 

- Realizacja obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 42.   
W ramach analizy przebiegu projektowanej obwodnicy miasta zaakceptowany 
został przez GDDKiA przebieg prezentowany w ramach niniejszego studium. 
Jednocześnie przyjęto stanowisko, że obwodnica powinna być projektowana jak  
dwujezdniowa droga o parametrach klasy GP – główna ruchu przyspieszonego. 

- Dostosowanie pozostałych dróg do standardów europejskich w nawiązaniu 
do zwiększającej się aktywności gospodarczej społeczeństwa.  

- Reaktywowanie i dostosowanie do standardów europejskich linii kolejowych 
(nr 25 Łódź Kaliska - Skarżysko- Kamienna - Dębica ). 

5.1.3. Zadania komplementarne. 
1. Realizacja w mieście sieci ulic na kierunku wschód-zachód i północ-południe na 

parametrach dróg głównych G (w celu udrożnienia istniejącego układu 
drogowego, odciążenia centrum miasta, zwiększenia przepustowości na 
podstawowym układzie komunikacyjnym miasta). 
W/w sieć ulic to przede wszystkim: 
- ciąg ulic przebiegających na kierunku wschód-zachód po śladzie ul. Staszica i 
na fragmencie po śladzie ul. Armii Krajowej – w ciągu dr. woj. nr 746. 
- droga woj. nr 728 (nowy przebieg powyżej terenów przemysłowych oraz po 
zachodniej stronie centrum miasta), 
- nowy przebieg dr. woj. nr 749 w rejonie miejscowości Rogów, Koczwara (w 
rejonie wschodniej granicy miasta). 

2. W ramach studium proponujemy przebieg obejść drogowych: 
   - w ciągu drogi krajowej nr 42 proponowane obejście przebiegać będzie 
głównie przez teren gminy, poniżej miejscowości Izabelów, Górny Młyn, Piła, 
   - w ciągu drogi woj. nr 746 obejście miejscowości Pomorzany, Modliszewice, 
   - w ciągu drogi woj. nr 749 obejście miejscowości Rogów, Koczwara, 
Pomyków. 

3. Wspieranie budowy i modernizacji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. 

4. Wspieranie budowy i modernizacji przepustów, mostów oraz skrzyżowań 
głównie w obrębie miejscowości. 

5. Wspieranie budowy i modernizacji parkingów 
  - Potrzeby parkingowe dla poszczególnych obiektów powinny być 
zabezpieczone na terenie lokalizacji własnej - minimalna ilość miejsc 
parkingowych powinna być obliczona wg wskaźników w zależności od 
proponowanego zagospodarowania. 
   - Dopuszcza się urządzanie parkingów ogólnodostępnych w obrębie ulic – pod 
warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych ulic. 
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   - Należy  realizować parkingi dla „tirów” wraz z zapleczem (hotelik, sklepy, 
stacja paliw itp.) w rejonie projektowanej obwodnicy np. w rejonie miejscowości 
Kazanów , Górny Młyn, Piła. 

6. Wspieranie rozwoju komunikacji pasażerskiej lokalnej 
- Rozwój stacji obsługi pojazdów i stacji paliw równomiernie na terenie całej 

gminy. 
7. Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach przez realizację skrzyżowań z 

sygnalizacją świetlną, skrzyżowań w formie „rond” itp. 

 
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym. 
 
Zgodnie z „Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Końskie na lata 2005-2013” 
na terenie miasta i gminy Końskie w najbliższych latach zostaną  rozmieszczone i 
zrealizowane następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym : 
 

1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Małachów. 
2. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Baczyna, Paruchy. 
3. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Przybyszowy. 
4. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Niebo i Piekło. 
5. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Sworzyce Kolonia-Poraj. 
6. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Bedlno-Karczunek. 
7. Budowa połączenia drogi krajowej Nr 42 z drogą wojewódzką Nr 749 (od ul. 

Fabrycznej pod torem kolejowym do ul. Armii Krajowej). 
8. Budowa ul. Kieleckiej. 
9. Przebudowa ul. Południowej z budową ścieżki rowerowej. 
10. Budowa ulicy Klonowej,Jarzębinowej,Akacjowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. 
11. Wymiana nawierzchni ulic Piłsudskiego i Warszawskiej. 
12. Budowa przedłużenia ulicy Hubala. 
13. Budowa ulicy Wąskiej w Dyszowie. 
14. Wykonanie odwodnienia terenu u zbiegu ulic Partyzantów, Piaskowej i Brzozowej w 

Nieświniu. 
15. Przedłużenie ulicy Zielonej. 
16. Budowa połączenia ulicy Polnej z ulicą Mickiewicza. 
17. Budowa nawierzchni ulic „Stary Młyn”. 
18. Budowa nawierzchni ul. Folwarcznej i Kościeliskiej. 
19. Budowa ulicy Robotniczej. 
20. Budowa nawierzchni ulicy Cichej. 
21. Przebudowa nawierzchni ulicy Magazynowej. 
22. Budowa nawierzchni ulicy Nadstawnej. 
23. Budowa nawierzchni ulicy Nowej. 
24. Budowa nawierzchni ulicy Słonecznej. 
25. Budowa nawierzchni ulicy Źródlanej. 
26. Budowa przystanków autobusowych. 
27. Budowa ścieżki rowerowej Końskie-Wąsosz-Sielpia. 
28. Budowa dróg Koczwara, Piła, Pomyków. 
29. Budowa dróg w Modliszewicach. 
30. Budowa dróg w Kazanowie. 
31. Budowa dróg w Sierosławicach. 
32. Budowa ulic w Rogowie. 
33. Budowa ulic w Nieświniu. 
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34. Budowa ulicy Polnej w Proćwiniu. 
35. Budowa ulic: Krzywej i Wschodniej w Końskich. 
36. Modernizacja drogi Młynek Nieświński – Stara Kuźnica. 
37. Wymiana nawierzchni ul. Gimnazjalnej w Końskich (od Szpitala do ul. Zachodniej). 
38. Budowa mieszkań socjalnych w Końskich. 
39. Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 46. 
40. Adaptacja „małego biurowca” KZO na lokale socjalne. 
41. Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w: Modliszewicach, 

Kazanowie, Pomykowi i SP Nr 1 w Końskich. 
42. Termomodernizacja budynków: SP Nr1, SP Nr 2 w Końskich oraz SP w Dziebałtowie. 
43. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich. 
44. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 w Końskich. 
45. Modernizacja kotłowni w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Końskich na ulicy 

Partyzantów. 
46. Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w 

Końskich. 
47. Budowa centrum kulturalno - administracyjnego gminy. 
48. Termomodernizacja Szkoły w Kazanowie. 
49. Budowa szkoły dla obwodu szkolnego Grabków – Bedlno. 
50. Termomodernizacja budynku MGOPS w Końskich. 
51. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kornicy oraz monitoring i uszczelnienie 

istniejących sieci. 
52. Budowa kanalizacji w Baryczy. 
53. Budowa kanalizacji w Sierosławicach. 
54. Budowa kanalizacji w Kazanowie. 
55. Budowa kanalizacji w Proćwiniu. 
56. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Bedlnie. 
57. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Młynku Nieświńskim. 
58. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Nieświniu. 
59. Rozbudowa wysypiska odpadów komunalnych o instalacje sortowni i  kompostownię. 
60. Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 
61. Zabezpieczenie składowiska odpadów poprzemysłowych po byłym zakładzie 

„Zamtal” 
 

Ponadto na wszystkich terenach przewidzianych do urbanizacji lub 
zurbanizowanych, dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego takich jak 
obiekty oświaty, ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej, administracji publicznej 
szczebla gminnego, kaplice, kościoły i inne obiekty związane z usługami sakralnymi 
bez wyznaczania ich szczegółowej lokalizacji oraz modernizacje dróg i realizowanie 
liniowych i punktowych obiektów infrastruktury technicznej. 
 
Na wyselekcjonowanym terenie miasta Końskie oraz  sołectwa Kornica, oznaczonym 
na rysunku studium dopuszcza się lokalizację obiektu handlowego o powierzchni 
sprzedażowej powyżej 2000 m2. 
 

Obowiązujący „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 
paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Końskie zakłada realizację : 

1. Rozcięcie linii 110kV i obustronne wprowadzenie do GPZ Zachód. 
2. Budowa linii napowietrznej 110kV relacji Końskie – Radoszyce. 

 
 
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
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publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu rozwoju lokalnego miasta i gminy 
Końskie, planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów służących realizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym 
sporządzonych przez właściwych ministrów i centralne 
organy administracji rządowej. 
 
Na terenie miasta i gminy wyznacza się obszary, na których zostaną rozmieszczone 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  „Plan Rozwoju Lokalnego 
Miasta i Gminy Końskie na lata 2005-2013” w swoich założeniach przewiduje także 
realizację celów o znaczeniu ponadlokalnym – są to inwestycje związane z 
rozbudową i modernizacją zbiorników wodnych stanowiących ośrodki ponadlokalne, 
a często mające znaczenie o charakterze regionalnym : 
 

1. Wykonanie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w kotłowni miejskiej. 
2. Odbudowa zbiornika wodnego w Baczynie. 
3. Rozbudowa i modernizacja zbiornika wodnego w Starym Młynie. 
4. Rozbudowa i modernizacja zbiornika wodnego w Sielpi. 
5. Odbudowa zbiornika wodnego w Szabelni. 

 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego, na terenie miasta i gminy Końskie przewidziane są następujące 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 
 

1. Policentryczna Aglomeracja Staropolska (łącznie z obszarem metropolitarnym Kielc), 
która obejmuje tereny położone w pasie Końskie — Ożarów i Kielce — Skarżysko 
Kamienna. 
a) koncentracja funkcji osiedleńczych w ośrodkach węzłowych aglomeracji z 

jednoczesnym ograniczeniem i rehabilitacją obudowy ciągów transportowych 
(pasm rozwoju), 

b)  dogodna dostępność komunikacyjna (wewnętrzna i zewnętrzna), 
c)  substytucyjność i niezawodność głównych systemów infrastruktury (komunikacji, 

zaopatrzenia w energię i w wodę oraz utylizacji ścieków i odpadów), 
d) wielofunkcyjność struktur przestrzennych — ograniczanie funkcji uciążliwych, 
e) humanizacja zagospodarowania (wzrost udziału terenów zielonych i sportowo – 

rekreacyjnych. 
2. Korytarz transportowy o znaczeniu międzyregionalnym, łączącym ośrodki położone w 

paśmie północnym aglomeracji od Końskich do Ożarowa, utworzonym przez drogi 
krajowe nr 9 i 42 oraz linię kolejową Łódź — Dębica a także usprawnione powiązanie 
kolejowe z Lublinem. 

3. Droga krajowa nr 42 na odcinku Skarżysko Kam. — Rudnik, przebudowa dla 
uzyskania parametrów GP, a na pozostałym odcinku parametrów drogi głównej (G), 
co wiąże się z przełożeniem trasy w Skarżysku Kam., Bliżynie, Odrowążu, 
Stąporkowie, Pomykowie , Czerwonym Młynie, Końskich i Kazanowie. 

4. Realizacja nowych odcinków dróg wojewódzkich nr 728, 746, 749 w Końskich.  
5. Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 110 kV Końskie – Radoszyce. 
6. Budowa gazociągów wysokiego ciśnienia relacji: Końskie — Radoszyce — 

Strawczyn. 
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7. Modernizacja gazociągów: Sandomierz — Ostrowiec, Lubienia — Końskie — 
Piotrków Trybunalski. 

8. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej województwa w układzie zlewniowym 
ze szczególnym uwzględnieniem: zlewni Czarnej Koneckiej, w tym: przywrócenia 
rzece II klasy czystości drogą budowy systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
oraz zwiększenia stopnia retencji warunkującej aktywizację turystyczną obszaru. 

9. Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów (rekultywacja składowiska po byłych 
Zakładach Metalurgicznych ZAMTAL w Końskich). 

 
 
8.Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 
wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz 
obszary przestrzeni publicznej. 
 
Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów odrębnych : 
 

1. Teren górniczy „Nieświń”, uwzględniający przewidywane szkodliwe wpływy 
robót górniczych zakładu górniczego - jeżeli przewidywane szkodliwe wpływy 
na środowisko będą nieznaczne, rada gminy może podjąć uchwałę o 
odstąpieniu od sporządzenia planu. W  tym celu należy sporządzić raport o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

2. W granicach Parku Kulturowego Miasta Końskie. 
3. Po utworzeniu ewentualnego Parku Kulturowego Doliny Czarnej Koneckiej. 
 
 
 
 

Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości : 
 
Obszarami wymagającymi przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości są 
tereny, których wielkości działek nie pozwalają na racjonalne zainwestowanie oraz 
wykorzystywanie. Są to tereny położone we wsi Kornica oraz Brody zaznaczone na 
rysunku studium.  
 
 
Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2 : 
 
Dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m2 na wyznaczonym terenie w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części terenu miasta Końskie i sołectwa Kornica. Teren dopuszczony 
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pod inwestycje handlu wielkopowierzchniowego oznaczony jest  na rysunku studium, 
przy czym preferuje się lokalizację obiektu na terenie wysypiska odpadów 
przemysłowych – po uprzedniej jego rekultywacji i niwelacji terenu. 
 
Obszary przestrzeni publicznej : 
 

1. Obszar nowego centrum administracyjno-usługowego na 
niezagospodarowanych i dostępnych terenach oznaczony numerem 1 na 
rysunku studium. 

2. Obszar projektowanego Parku Kulturowego Miasta Końskie obejmujący 
Rynek, Park im. Tarnowskich, przedpole założenia pałacowego. 

3. Centrum miasta Końskie. 
4. Centra wsi : Dziebałtów, Sielpia, Nowy Kazanów, Modliszewice, Sierosławie, 

Kornica, Nieświń, Kuźnica, Rogów, Pomyków i miasto Końskie. 
 

9.Obszary, dla których Gmina zamierza sporządzić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym 
obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów 
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
 
Poniżej podane zostały tereny na których gmina zamierza sporządzić miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Założeniem optymalnym i celem 
planowania przestrzennego w gminie jest etapowe pokrycie planami całego terenu 
miasta i gminy.  Plany rozpoczęte należy kontynuować. 

 
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Modliszewice - 

obszar oznaczony cyfrą 1 na rysunku studium. 
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sierosławice -

obszar oznaczony cyfrą 2 na rysunku studium. 
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla jednorodzinnego 

„ Słoneczne Stadion” , na obszarze byłego planu uchylonego, a nie w pełni 
zrealizowanego (Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania 
przestrzennego osiedla jednorodzinnego „Słoneczne-Stadion” w Końskich 
zatwierdzony uchwałą Nr XI/51/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w 
Końskich z dnia 21 września 1989r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 19/89, 
poz.339) z przedłużoną ważnością uchwałą Nr XXXIII/337/94 Rady Miejskiej 
w Końskich z dnia 28 kwietnia 1994r. (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego 6/94, poz. 47) 
obszar oznaczony cyfrą 3 na rysunku studium. 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie dla funkcji 
produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych na północ od ulicy 
Staszica i Armii Krajowej -  obszar oznaczony cyfrą 4 na rysunku studium. 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie dla 
nowego Centrum administracyjno-usługowego - obszar oznaczony cyfrą 5 
na rysunku studium. 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie dla funkcji 
mieszkalno-usługowych i towarzyszących „Rezydencje-Południe” -obszar 
oznaczony cyfrą 6 na rysunku studium. 
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7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie dla funkcji 
produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych obszaru w rejonie ulic 
Górna-Fabryczna-1Maja  - obszar oznaczony cyfrą 7 na rysunku studium. 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie dla funkcji 
produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych obszaru w rejonie 
ulicy Zielonej - obszar oznaczony cyfrą 8 na rysunku studium. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Końskie dla 
nowych inwestycji mieszkaniowych z towarzyszącą infrastrukturą w rejonie 
„Stary Młyn – Rogów”- obszar oznaczony cyfrą 9 na rysunku studium. 

10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie dla funkcji 
mieszkalno-usługowych i towarzyszących sołectw wschodniego pogranicza 
miasta (w zewnętrznych granicach każdego). 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie dla funkcji 
mieszkalno-usługowych i towarzyszących obszaru „Rogów-Wschód” -
obszar oznaczony cyfrą 10 na rysunku studium. 

12. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie dla 
obszaru wschodnich sołectw doliny rzeki Czarnej (w zewnętrznych 
granicach każdego). 

13. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie dla 
obszaru zachodnich sołectw doliny rzeki Czarnej (w zewnętrznych 
granicach każdego). 

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie dla 
obszaru wschodnich sołectw doliny rzeki Młynkowska (w zewnętrznych 
granicach każdego). 

15. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie dla funkcji 
mieszkalno-usługowych i towarzyszących sołectw zachodniego pogranicza 
miasta (w zewnętrznych granicach każdego). 

16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Końskie 
pozostałych sołectw. 

 

10.Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwania się mas ziemnych. 
 
Obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi są tereny w dolinie rzeki 
Czarnej  a na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych - strome zbocza doliny 
Drzewiczki. 
Obszary te wyznaczono na rysunku studium i wyłączono spod zabudowy. 

 
 
11.Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu 
kopaliny filar ochronny. 
 
Jedynym udostępnionym ( z ośmiu udokumentowanych ) do eksploatacji jest złoże 
Nieświń i jako jedyne posiada wyznaczony zasięg  obszaru i terenu górniczego, 
naniesiony na rysunku studium.  
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12.Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
Na terenie Miasta i Gminy Końskie nie występują obszary pomników zagłady.  
 
Śladem bytności obozów na terenie Końskich jest hitlerowski obóz pracy dla jeńców 
radzieckich w Końskich-Baryczy o tysiącach ofiar, jednakże nie jest on Pomnikiem 
Zagłady wg Ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady.(Dz. U. Nr 41, poz. 412)(ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) 
 

13.Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji. 
 
Na terenie Miasta i Gminy Końskie występują następujące tereny wymagające 
przekształceń, rehabilitacji i rekultywacji: 

1. Tereny wokół zbiornika wodnego w Sielpi – wymagana jest zmiana sposobu 
zagospodarowania terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 
zbiornika. 

2. Zbiornik wodny w Sielpi. 
3. Tereny wsi Rogów, Kornica 
4. Rekultywacja wysypiska odpadów przemysłowych na terenie byłych zakładów 

„ Zamtal”. 
5. Przekształcenie i rekultywacja części centralnej miasta Końskie oraz jego 

osiedli z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. 
Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji zostały oznaczone 
na rysunku studium. 
 

14.Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 
 
Terenami zamkniętymi na obszarze  miasta i gminy Końskie są następujące działki : 
 
Lp. Obręb Nr działki Pow. 

( ha ) 
1. Górny Młyn 140 5,5200 
2. Kornica 402/1 1,7900 
3. Kornica 402/2 4,2300 
4. Kornica 402/3 0,9700 
5. Kornica 402/4 12,3300 
6. Kornica 402/5 2,5050 
7. Kornica 402/6 2,1855 
8. Kornica 402/7 2,1895 
9. Piła 501 15,3900 
10. Pomyków 409 4,3100 
11. Wąsosz 1894 15,8100 
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12. Wąsosz 59 23,9200 
13. 1-Końskie 975/1 3,6307 
14. 3-Końskie 1291/111 4,8642 
15. 3-Końskie 1291/112 3,7107 
16. 3-Końskie 1291/113 6,1482 
17. 3-Końskie 1291/14 7,1894 
18. 3-Końskie 1291/15 4,2528 
 

15. Inne obszary problemowe, w zależności od 
uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 
w gminie. 
 
Na terenie gminy wyznacza się zasięg następującego obszaru problemowego, które 
powinny być rozwiązane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
oraz w specjalnych programach rozwojowych, w sposób rozszerzający ustalenia 
studium: 
 Nowy przebieg drogi krajowej Nr 42. 
 

16. Kierunki rozwoju Gminy w zakresie elektroenergetyki, 
gazyfikacji i zaopatrzenia w ciepło, gospodarki wodno – 
ściekowej i gospodarki odpadami. 
 
16.1. Gazyfikacja przewodowa. 
 
Istniejący wysokoprężny gazociąg przesyłowy d350/300mm o ciśnieniu 6,3MPa, 
relacji Lubienia - Piotrków Trybunalski zapewnia w pełni pokrycie zapotrzebowania 
gazu na perspektywę. 
Wskaźnik charakteryzujący zgazyfikowanie miasta Końskie w perspektywie wyniesie 
blisko 75% licząc odsetek ludności korzystającej z gazociągu a na terenach wiejskich 
gminy 30%. Gaz używany będzie do celów bytowych i grzewczych przy 
następujących założeniach:  

1. Pełne pokrycie potrzeb bytowych w grupie mieszkalnictwa i wybranych usług 
przy wskaźniku jednostkowego zapotrzebowania gazu 0,025nm3/hM, 

2. częściowe pokrycie potrzeb grzewczych w grupie mieszkalnictwa i wybranych 
usług na poziomie 40% przy wskaźniku jednostkowego zapotrzebowania gazu 
0,457nm3/hM. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie na gaz Qmaxh w obszarze zakwalifikowanym w 
Studium do gazyfikacji wyniesie zatem 24500M x 0,75 x 0,025nm3/hM + 16000M x 
0,30 x 0,457nm3/hM = ok.2650nm3/h.  
Danych prognozowanych dla odbiorców grupie przemysłu nie podaje się z uwagi na 
brak wiarygodnych danych o nowym programie. 
Zgodnie z Programem gazyfikacji miasta i gminy Końskie przewiduje się budowę 
SRP I0 w Modliszewicach dla zaopatrzenia w gaz dotąd niezgazyfikowanych 
zlokalizowanych w zachodniej części gminy. Sieć ta byłaby połączona z siecią 
gazową miasta Końskie, co stanowiłoby drugostronne zasilenie miasta w gaz. 
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16.2. Zaopatrzenie w ciepło 
 
Kotłownia miejska, węglowa, ma moc zainstalowaną 58,0MW, przy czym 
wykorzystanie mocy cieplnej jest możliwe na poziomie 48,0MW z uwagi na warunki 
eksploatacyjne kotłów i straty przesyłu w sieci. Obecnie moc zamówiona z tego 
źródła wynosi ok.24,0MW co stanowi 50% mocy możliwej do wykorzystania. 
Istniejącą rezerwę 50% możnaby wykorzystać dla obsługi nowego programu. Jest 
zalecenie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i 
paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Końskie obowiązującego władze miasta 
nakazujące przyłączanie nowych odbiorców do sieci cieplnej. Problemem jest to, że 
nowe budownictwo to w znakomitej większości domy jednorodzinne niekwalifikujące 
się do obsługi z sytemu scentralizowanego. Nie jest możliwe zasilenie osiedla 
„Słoneczne” z uwagi na brak sieci w tej części miasta. Niemniej decyzja o objęciu 
obsługą nowych terenów budownictwa mieszkaniowego musi zostać podjęta w 
oparciu o kryterium ekonomiczne. Kotłownie K-1 (gazowo-olejowa) na osiedlu 3 
Maja, K-2 przy ul. kpt. Stoińskiego i K-3 na osiedlu 3 Maja (obie gazowe) mają moce 
zainstalowane odpowiednio 3,45MW, 1,15MW i 1,39MW.  
Do obliczenia zapotrzebowania energii cieplnej na okres perspektywiczny przyjęto 
następujące założenia i wskaźniki jednostkowe: 

1. Zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa mieszkaniowego (przed 
termorenowacją) 90W/m2, udział 95%, 

2. zapotrzebowanie ciepła dla budownictwa mieszkaniowego (po 
termorenowacji) 60W/m2, udział 5%, 

3. zużycie energii na ogrzewanie kubatury 510MJ/m2/rok, 
4. zużycie energii na przygotowanie ciepłej wody 170MJ/m2/rok,  
5. nieznaczący przyrost powierzchni użytkowej mieszkań, następować 

będzie głównie wymiana substancji substandardowej na wyższą. 
W ciągu roku zapotrzebowanie na moc cieplną zmienia się w zależności od 
warunków zewnętrznych. I tak, z 640MJ/m2/rok energii cieplnej zaledwie 
30MJ/m2/rok wykorzystywane jest przez kilka, kilkanaście dni w roku w czasie 
najsroższych mrozów, około 470MJ/m2/rok na ogrzewanie w okresie sezonu 
grzewczego w tzw. podstawie a około 140MJ/m2/rok na ogrzewanie ciepłej wody 
przez okrągły rok. 

Przy powyższych założeniach prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną w 
mieście Końskie wyniesie, w zależności od scenariusza rozwoju, od 46MW do 49MW 
(wobec 46MW obecnie) a na energię cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody 349TJ do 372TJ (obecnie 349TJ). 

Na terenach wiejskich gminy prognozowane zapotrzebowanie na moc cieplną w 
mieście Końskie wyniesie, w zależności od scenariusza rozwoju, od 31MW do 34MW 
(wobec 33MW obecnie) a na energię cieplną do ogrzewania i przygotowania ciepłej 
wody 234TJ do 257TJ (obecnie 249TJ). 

 
Obowiązujący Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i 
paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Końskie zakłada realizację następujących 
działań: 

1. Zapewnienie możliwie dużego rynku zbytu celem obniżenia 
jednostkowych kosztów ciepła,  

2. modernizacja ciepłowni miejskiej z opcją przełączenia na paliwo gazowe, 
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3. inwestowanie w termomodernizacje i termorenowacje budynków, 
4. zamiana paliw na ekologiczne w kotłowniach będących źródłem niskiej 

emisji, 
Inwestycje w system ciepłowniczy i racjonalizowanie zużycia energii częściowo będą 
finansowane ze środków budżetowych gminy, częściowo ze środków UE.  

 
16.3. Elektroenergetyka. 
 
Wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną ponad obecne zapotrzebowanie 
pokrywany będzie w perspektywie planu z rezerw istniejącego podsystemu oraz z 
projektowanego GPZ 110/15kV Południe. Rezerwy mocy w źródłach są znaczące i 
podane przy opisie GPZ-tów.  
Analizy przeprowadzone dla potrzeb Studium potwierdziły, że programowana w 
poprzednich latach budowa nowej stacji GPZ „Południowa” 110/15kV jest 
uzasadniona.  
 
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględniać 
wymóg, aby na wszystkich obszarach przewidzianych pod zalesianie, zgodnie z PN-
E-05100-1, pozostawić pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi WN, SN i nn 
pas bez zalesiania o szerokości odpowiednio 20,0m, 11,0m i 9,3m. Dopuszcza się w 
pozostawionym pasie prowadzenie gospodarki leśnej pod warunkiem utrzymywania 
pod linią drzew nie przekraczających 2,00m wysokości oraz pozostawienie wokół 
każdego słupa powierzchni nie zalesionej w odległości co najmniej 4,00m od słupa. 

 
Obowiązujący Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i 
paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Końskie zakłada realizację następujących 
działań: 

1. Budowa nowej sieci SN i nn na terenach rozwojowych.  
2. Sukcesywna wymiana kabli SN z polietylenu niesieciowego . 
3. Rozcięcie linii 110kV i obustronne wprowadzenie do GPZ Zachód. 
4. Budowa linii napowietrznej 110kV relacji Końskie – Radoszyce. 

 
 
 
 
 
16.4. Telekomunikacja. 
 
Prawidłowy system telekomunikacji wymaga: 

1. Budowy sieci telekomunikacyjnej z miejskich central do sołectw : 
Nałęczów, Barycz, Kornica, Dyszów, Koczwara, Pomyków, Piła, Górny 
Młyn, Izabelów, Stadnicka Wola, Wąsosz i Małachów w ilości 600 par 
przewodów. 

2. Budowy wyniesionego koncentratora o pojemności 500NN w Nieświniu 
dla: Paruchów, Baczyna, Nieświnia, Starej Kuźnicy, Młynka Nieświńskiego 
i Rogowa. 
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3. Budowy wyniesionego koncentratora 500NN w Modliszewicach dla 
sołectw: Modliszewice, Proćwin, Gracuch, Jeżów, Sierosławice, 
Pomorzany, Bedlenko, Bedlno, Trzemoszna, Sworzyce i Przybyszowy. 

4. Budowy wyniesionego koncentratora 500NN w Kazanowie dla sołectw: 
Kazanów, Brody, Dziebałtów, Sokołów, Wincentów, Gatniki, Sielpia oraz 
Niebo i Piekło. 

Wymagane jest połączenie koncentratorów z ACT za pomocą światłowodów. 
Pozostałe urządzenia telekomunikacyjne na terenie gminy obejmują szafki 
telefoniczne oraz napowietrzne sieci telefoniczne, a także maszty stacji bazowych 
telefonii komórkowej w Baczynie, Kopaninach, Sierosławicach, mieście Końskie. 
Ilość abonentów TP S.A. na terenie gminy na koniec 2003 roku nie jest znana. Nie 
ma ograniczeń w przyłączaniu nowych abonentów po stronie central. Lokalnie 
występują trudności w rozprowadzeniu rozdzielczej sieci kablowej. 
Rozbudowa podsystemu nie wymaga zabezpieczania nowych terenów. Źródło i 
zasady obsługi nie ulegną zmianie w perspektywie 15 – 20 lat.  
Z uwagi na dostępność na terenie gminy konkurencyjnych w stosunku do TP S.A. 
operatorów obsługa telekomunikacyjna odbiorców nie jest limitowana. Eksploatację 
podsystemu TP S.A. prowadzi Zakład Telekomunikacji w Kielcach. 
 
W Studium przyjmuje się pełne pokrycie potrzeb telekomunikacyjnych na terenie 
gminy – jest to domena operatorów telefonicznych. Urządzenia telefonii przewodowej 
nie są elementami zagospodarowania przestrzennego. Tworzenie wytycznych 
Studium wiążących gminę jest w tym zakresie bezprzedmiotowe. 
 
Budowę nowych urządzeń telefonii komórkowej, takich jak stacje bazowe i masztowe 
urządzenia przekaźnikowe i inne, należy każdorazowo poprzedzić opracowaniem 
oceny oddziaływania ich na środowisko. Generalnie w Studium ustala się zakaz 
budowy masztowych telefonii komórkowej, takich jak stacje bazowe, urządzenia 
przekaźnikowe i inne w strefie ochrony kulturowej oznaczonej na rysunku Studium. 
 
16.5. Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i gospodarka 
odpadami. 
 
16.5.1. Zaopatrzenie w wodę. 
 
W okresie kierunkowym odsetek mieszkańców gminy korzystających z wodociągu 
powinien wzrosnąć do 97%. 
Zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Końskie ma równorzędne znaczenie dla 
trzech grup odbiorców: 

- mieszkalnictwa  
- rolnictwa  
- przemysłu 

W Studium do zbiorowego zaopatrzenia w wodę kwalifikuje się odbiorców 
komunalnych, przemysł oraz wszystkie wsie i sołectwa ale jedynie w zakresie wody 
pitnej, wody zużywanej na potrzeby gospodarcze i na potrzeby hodowli.  

Zaopatrzenie odbiorców na terenie gminy w wodę realizowane będzie z istniejących 
wodociągów grupowych "Końskie" oraz „Nieświn” i „Wąsosz”.  



 

 

 

140 

Zapotrzebowanie wody z wodociągu Końskie dla miasta Końskie i poszczególnych 
sołectw przyjęto za Operatem wodnoprawnym z 2005 roku z uwzględnieniem 
aktualnych danych (na dzień 31.12.2004 r.) dotyczących liczby mieszkańców oraz 
zwierząt hodowlanych w poszczególnych miejscowościach podłączonych do 
wodociągu. 

Na podstawie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjęto 
następujące wartości jednostkowego zapotrzebowania: 

- dla mieszkańca m. Końskie – aktualnie:120 l/dobę; w perspektywie: 140 l/dobę, 

- dla mieszkańca miejscowości skanalizowanej 100 l/dobę, 

- dla mieszkańca miejscowości nie skanalizowanej 80 l/dobę, 

- hodowla koni 50 l/dobę szt. 

- hodowla krów mlecznych 70 l/dobę szt. 

- hodowla innego bydła 40 l/dobę szt. 

- hodowla macior 70 l/dobę szt. 

- hodowla pozostałej trzody chlewnej 20 l/dobę szt. 

- hodowla kóz i owiec 8 l/dobę szt. 

- Hodowla drobiu 1 l/dobę szt. 

Inne potrzeby (przemysłu, usług itp.) uwzględniono: 

- dla miasta Końskie 40% zapotrzebowania gospodarstw domowych, 

- dla Sielpi aktualnie 50% w perspektywie 80% zapotrzebowania gospodarstw 
domowych, 

- dla pozostałych sołectw 20% zapotrzebowania gospodarstw domowych. 

Współczynniki nierównomierności: 

w m. Końskie:  dobowy – Nd = 1,3; godzinowy – Ng = 1,6 

w pozostałych miejscowościach:  dobowy – Nd = 1,4; godzinowy – Ng = 2,0. 
Wyniki bilansu zestawiono z bilansem zapotrzebowania przedstawionym w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Końskie” - uchwalonym uchwałą nr XIV/179/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. Rady 
Gminy Końskie.  

Porównanie łącznych wartości zapotrzebowania wody z uwzględnieniem wydajności 
eksploatacyjnej ujęć wody oraz określonego w Dokumentacji hydrogeologicznej stref 
ochronnych ujęć wód podziemnych z utworów jury dolnej w Modliszewicach i na 
terenie miasta Końskie docelowego możliwego do zaakceptowania poboru, 
zestawiono w poniższej tabeli. 

 

Qśr dob Qmax dob Qmax h ΣQe ΣQe ograniczo
ny w 
DHSO Okres 

m3/d m3/d m3/h m3/h m3/d m3/d 

Aktualnie 2005 r. 6 205,5 8 308,9 610,33 688,77 16 530,48 9698 + 
1124,16 = 
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PERSPEKTYWA 2015 r. 
wg danych 
demograficznych ze 
„Studium”. 

9 869,4 13 281,9 990,85 

PERSPEKTYWA 2020 r. 
wg stanu aktualnego. 

7 164,3 9 556,8 693,87 

2015 r - Bilans 
zapotrzebowania 
przedstawionym w 
„Studium…” 

7 094,0 10 053,0 750,10 

Uwzględniając, że liczba mieszkańców miasta Końskie i miejscowości podłączonych 
do wodociągu do roku 2020 nie ulegnie znacznej zmianie, a zużycie wody od 1999 
roku wykazuje tendencję malejącą, uważa się za właściwszy do przyjęcia wynik dla 
PERSPEKTYWA 2020 r. wg stanu aktualnego, tj:  

Qśr. d = 7164,3 m
3/d i Qmaxd = 9556,8 m

3/d 
Dla zapewnienia pokrycia powyższego zapotrzebowania wody, uwzględniając 
potrzeby własne Zakładu i możliwości wystąpienia strat na wodociągu 
zaopatrującym ca 97% mieszkańców gminy, należy pobór wody z przedmiotowych 
ujęć powinien wynosić łącznie:  

Qśr.d = 7164,3 x 1,2 = 8 600 m
3/d 

Qmaxd = 9556,8 x 1,2 = 11 500 m
3/d 

Qmaxh należy ograniczyć do ΣQe =  688,77 m
3/h. 

 
Nierównomierności w godzinowym poborze wody wyrównywane będą poprzez 
zbiorniki wyrównawcze, w tym co najmniej przez istniejący zbiornik 2x1000m3 na 
ujęciu w Modliszewicach i projektowany zbiornik 3 x 500m3 na terenie dzielnicy 
przemysłowej w mieście Końskie. 
Zapotrzebowanie wody na cele związane z gaszeniem pożaru przyjęto zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 
2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. nr 121 poz. 1139 z 2003r.). Ponieważ, poza miastem Końskie, w żadnej z 
wyodrębnionych jednostek liczba ludności nie przekracza 5000M, przyjęto na 
terenach wiejskich zapotrzebowanie wody na cele ppoż. w ilości 10dcm3/s. Pobór 
wody ppoż. w wymaganej ilości umożliwiają wybudowane na sieci hydranty. 
 
Władze gminy ustawowo odpowiedzialne za zaopatrzenie mieszkańców w wodę 
powinny posiadać kompleksowe opracowanie dot. zaopatrzenia gminy w wodę, w 
tym zawierające obliczenia hydrauliczne na modelu komputerowym istniejącej sieci. 
Zapisana w modelu komputerowym koncepcja jest elastyczna i może być 
modyfikowana w miarę zmiany stanu informacji o docelowym programie 
zagospodarowania (takich np. jak ilość mieszkańców, rozmieszczenie, nowe odbiory 
punktowe, inne). 
Opracowana w 1999 roku Dokumentacja hydrogeologiczna stref ochronnych ujęć 
wód podziemnych z utworów jury dolnej w Modliszewicach i na terenie miasta 
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Końskie wymaga aktualizacji co pozwoli na ustanowienie stref ochrony pośredniej 
ujęć wody – aktualnie brak jest do tego podstawy prawnej. 
 
Obowiązujący Plan rozwoju lokalnego dla gminy zakłada realizację następujących 
działań: 
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Paruchy, Baczyna, Niebo, 

Przybyszowy, Poraj 2006-2009 
W celu dostawy wody dla sołectwa Paruchy wymagana będzie budowa lokalnej 
hydroforni podnoszącej ciśnienie wody – zdecydują o tym analizy techniczno-
ekonomiczne. 
Inwestycje w wodociągi wiejskie częściowo będą finansowane ze środków 
budżetowych gminy, częściowo ze środków UE.  
 
16.5.2. Odprowadzenie i unieszkodliwienie ścieków. 
 
W Studium do objęcia kanalizacją sanitarną poza miastem Końskie kwalifikuje się 
wszystkie wsie i sołectwa, w których jest lub będzie obsługa wodociągowa. Atutem 
gminy jest występowanie licznych wód powierzchniowych stanowiących potencjalne 
odbiorniki ścieków powierzchniowych. Wskaźnik charakteryzujący skanalizowanie 
gminy w okresie perspektywicznym wzrośnie z 30% do 80% licząc odsetek ludności 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej. 

Zasadniczo przyjmuje się, że ilość ścieków bytowo-gospodarczych jest równa ilości 
zużywanej wody. Stąd do obliczeń ilości ścieków przyjęto te same wskaźniki 
jednostkowe wyrażone przez wskaźniki scalone i podobne współczynniki 
nierównomierności dobowej i godzinowej jak w obliczeniach zapotrzebowania na 
wodę. Z ogólnej ilości ścieków wyrażającej się liczbą Qśrd = 8600m3/d 80% będzie 
kanałowo dopływało na oczyszczalnie ścieków a 20% będzie dowożone taborem 
asenizacyjnym do największej oczyszczalni w Kornicy. W obliczeniach 
przepustowości projektowanych oczyszczalni należy uwzględnić dodatkowo wody 
infiltracyjne i przypadkowe, których narzut przyjmuje się w ilości 0,15dcm3/s/km sieci. 
 
Władze gminy ustawowo odpowiedzialne za gospodarkę ściekami komunalnymi 
powinny posiadać kompleksowe opracowanie dot. skanalizowania gminy. 
Opracowanie to powinno m.in. określić typowe powtarzalne rozwiązanie 
technologiczne dla każdego z projektowanych układów kanalizacji sanitarnej, dać 
wytyczne do stosowania oczyszczalni zagrodowych (przydomowych), określić 
niezbędny zakres budowy kanalizacji deszczowej oraz zwymiarować wymagane 
nakłady inwestycyjne. Bez dokumentacji projektowej typu studium wykonalności (lub 
podobnego typu) nie będzie możliwe aplikowanie o dofinansownie ze źródeł 
zewnętrznych. 

Obowiązujący Plan rozwoju lokalnego dla gminy zakłada realizację następujących 
działań: 

- Budowa kanalizacji w m. Wincentów 2005-2006 
- Budowa kanalizacji w m. Kornica 2005-2006 
- Modernizacja OMB w Kornicy 2005-2008 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Piła, Pomyków Czerwony Most, Górny 

Młyn, Koczwara, Szabelnia 2006-2010 
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- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sierosławice, Pomorzany, Modliszewice 
2004-2007 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Barycz 2006-2010 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dyszów 2007-2013 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Fidor, Nieświń, Młynek, Rogów, Stary Młyn 

2007-2013 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gracuch, Jeżów, Proćwiń 2006-2010 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brody Nowe 2005-2007 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Izabelów 2005-2007 
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kazanów Nowy i Stary, Dziebałtów Nowy, 

Sokołów Stary i Nowy 2005-2007 
Inwestycje w kanalizacje wiejskie częściowo będą finansowane ze środków 
budżetowych gminy, częściowo ze środków UE.  

Pod małe wiejskie oczyszczalnie ścieków wystarczające są działki o powierzchni od 
0,7 do 1,0ha. Wielkość i lokalizacja działek zostanie ustalona w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
16.5.3. Usuwanie odpadów. 
 
W Studium przyjmuje się za celowe ustanowienie obszaru ograniczonego 
użytkowania wokół wysypiska lub, co najmniej prowadzenie monitoringu 
zanieczyszczeń tak powietrza jak i wód wokół istniejącego gminnego wysypiska lub, 
co najmniej prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń tak powietrza jak i wód wokół 
obiektu.  
Działania władz samorządowych powinny się skupiać na rozwoju systemu 
selektywnej zbiórki odpadów. Eliminacja ze strumienia odpadów komunalnych frakcji 
użytecznej, odpadów ulegających biodegradacji, niebezpiecznych i innych 
problemowych, przyczyni się do znacznego obniżenia ładunku zanieczyszczeń, który 
do tej pory był kierowany do środowiska (np. w postaci „dzikich wysypisk”). 
Realizacja zadań i celów wytyczonych w Planie gospodarki odpadami przyczyni się 
do poprawy stanu środowiska na terenie miasta i gminy Końskie. Jako ważny 
element należy uznać cel objęcia zorganizowanym wywozem odpadów wszystkich 
mieszkańców gminy, co zapobiegnie niekontrolowanemu deponowaniu odpadów w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych. 
 
 
 
 
UZASADNIENIE I SYNTEZA STUDIUM 
 
Miasto i gmina Końskie, o powierzchni: miasto – 18 km2, gmina – 230,43 km2, 
położone jest w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego, w 
powiecie koneckim oraz przy głównych krajowych szlakach drogowym 
komunikacyjnych drogowych i kolejowych  – linia kolejowa Koluszki – Skarżysko 
Kamienna ( stanowiąca fragment linii kolejowej I klasy Łódź Kaliska-Skarżysko 
Kamienna-Dębica (niezelektryfikowana). Gminę stanowi 40 sołectw ( w których 
znajduje się 65 miejscowości). Układ przestrzenny osadnictwa gminy rozwinięty jest 
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bardzo harmonijnie, z koncentracją zabudowy we wsiach sołeckich. Miasto Końskie 
pełni funkcję cenotwórczą i ponadlokalną -  jest ośrodkiem administracyjnym, 
mieszkaniowym, przemysłowym oraz usługowym. Miasto można podzielić na dwie 
strefy funkcjonalne połączone w części centralnej historycznym rynkiem oraz 
dawnym założeniem pałacowo – ogrodowym rodziny Małachowskich ( później 
należącym do rodziny Tarnowskich). Północna strefa funkcjonalna to tereny 
przemysłu i produkcji a strefa południowa to strefa, na której ulokowana jest funkcja 
mieszkaniowa. Na terenie gminy dominującym rodzajem zabudowy jest zabudowa 
mieszkaniowa. Innym typem charakteryzującym gminę są układy przestrzenne 
związane z historycznymi zespołami przemysłowymi Staropolskiego Zagłębia 
Przemysłowego. Na terenie miasta i gminy Końskie znajduje się 250-450 obiektów o 
charkterze zabytkowym, z czego 137 na terenie miasta Końskie. Na terenie miasta 
Końskie w związku z dużym nasyceniem obiektów zabytkowych proponuje się 
utworzenie Parku Kulturowego. Do czasów dzisiejszych zachował się układ 
urbanistyczny miasta : istniejący układ komunikacyjny oparty na przedlokacyjnym 
układzie dróg, prostokątny rynek historyczne ulice, ratusz. Miasto i gmina cechuje się 
negatywną tendencją demograficzną, a także stopniowym wzrostem bezrobocia. 
Sieć usługowa jest rozwinięta w stopniu dobrym dla obsługi miasta i gminy a także 
powiatu. Zgromadzone są tu wszystkie, niezbędne funkcje związane z usługami oraz 
obsługą lokalnej ludności. Ponadto miasto jako ośrodek powiatowy, pełni rolę 
ośrodka rejonowego, wyposażonego w instytucje świadczące usługi o znaczeniu 
lokalnym i ponadlokalnym. Jedną z podstawowych dziedzin usług w gminie Końskie 
jest turystyka i rekreacja. Podstawowy układ drogowy miasta tworzą następujące 
ulice funkcjonujące w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich : Spacerowa-
Krakowska-16 Stycznia- Partyzantów przebiegają w ciągu drogi krajowej nr 42 
(Namysłów – Radomsko – Końskie - Skarżysko Kamienna-Rudnik), ul.Warszawska  
przebiegająca w ciągu drogi woj. Nr 728 (Grójec-Końskie-Jędrzejów), ul.Targowa 
(j.w.), ul.Starowarszawska (j.w.), ul.Kazanowska (j.w.), ul.Kielecka (j.w.), ul.Marszałka 
Piłsudskiego przebiegająca w ciągu drogi woj. Nr 746 (Żarnów-Końskie), fragment 
Zamkowej, Odrowąża, 1 Maja, Fabryczna, Staromłyńska przebiegających w ciągu 
drogi wojewódzkiej Nr 749 (Końskie-Przysucha). Podstawowy układ drogowy gminy 
tworzą drogi krajowe i wojewódzkie tj: dr. krajowa nr 42 (Namysłów-...-Końskie-...-
Rudnik), dr. woj. Nr 728 (Grójec-Końskie-Jędrzejów), dr. woj. Nr 746 (Końskie-
Żarnów), dr. woj. Nr 749 (Końskie-Przysucha) oraz drogi powiatowe. Przez obszar 
miasta i gminy prowadzona jest linia kolejowa I klasy Łódź Kaliska-Skarżysko 
Kamienna-Dębica (niezelektryfikowana). Na terenie miasta funkcjonują bocznice 
zakładowe (do Koneckich Zakładów Odlewniczych i zakładu przeróbki złomu) oraz 
byłych Zakładów Metalowych „Zamtal”. 
 Infrastruktura techniczna rozwinięta jest dość równomiernie. Miasto posiada sieć 
wodociągową i kanalizacyjną, sieć energetyczną, centralny system ciepłowniczy 
zasilany przez miejską ciepłownię, Miasto i gmina jest także zgazyfikowana. 
Walorem i atutem miasta i gminy Końskie jest jej atrakcyjne położenie w 
województwie świętokrzyskim ze względu na walory krajobrazowe, atrakcyjne tereny 
przyrodnicze, a także na historyczne zespoły przemysłowe. Do głównych walorów 
gminy należą miejscowości letniskowe takie, jak np. Sielpia, Stara Kuźnica 
stanowiące powiatowe i regionalne ośrodki wypoczynkowe. 
Zadaniem Studium było stworzenie warunków dla takiego rozwoju przestrzennego, 
który pozwoliłby na zdyskontowanie istniejących walorów oraz zniwelowanie 
narastających problemów i konfliktów przestrzennych. W rozwiązaniach Studium 
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zaproponowano rozwój gminy jako obszaru z nastawieniem na turystykę, w którym 
powinny być rozwijane funkcje usługowe, obsługujące ludność miejscową jak też 
przede wszystkim osoby spoza powiatu koneckiego. Rozwojowi temu powinno 
sprzyjać wykorzystanie, uwypuklenie i uatrakcyjnienie istniejących zasobów 
dziedzictwa kulturowego i historii obszarów Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego 
oraz wykorzystanie walorów krajobrazowych gminy. Należy pielęgnować walory 
estetyczne, historię i kulturę miasta i gminy Końskie. 
 
 


