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I. Wprowadzenie 

1. Rola studium w systemie planowania przestrzennego  

Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu, dokumentem 
planistycznym, określającym politykę rozwoju przestrzennego gminy w jej granicach 
administracyjnych, a jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz umożliwiają integrację przestrzeni jako określonej całości. 
Studium pełni także rolę koordynacyjną pomiędzy planowaniem na szczeblu lokalnym, a planowaniem 
na szczeblu regionalnym i krajowym.  

Przy sporządzaniu Studium uwzględnia się zasady określone w koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa, ustalenia strategii rozwoju powiatu oraz strategii rozwoju gminy. Studium ma także za 
zadanie sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się 
ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy oraz aktem polityki rozwoju 
przestrzenno–gospodarczego gminy.  

Zgodnie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym sporządzającym studium w przypadku gminy Końskie jest Burmistrz natomiast jego 
zatwierdzenie  następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej, przy czym opracowanie samo w sobie nie 
stanowi aktu prawa miejscowego.  

2. Podstawa i zakres ustaleń 

Aktualna na dzień sporządzania niniejszego opracowania edycja studium została 
zatwierdzona uchwałą Nr XII/62/2007 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2007 r. 
Zgodnie z art. 32 ustawy 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
przedmiotowy dokument został poddany okresowej ocenie w formie analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy sporządzonej odpowiednio przez burmistrza, a następnie 
zatwierdzonej przez radę miejską - uchwałą Nr VI/70/2011 z dnia 19 maja 2011 r. Rada Miejska w 
Końskich uznała obowiązujące opracowanie za częściowo nieaktualne. 
Uwzględniając stwierdzoną konieczność dokonania zmian Rada Miejska w Końskich uchwałą Nr 
VIII/89/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. podjęła prace nad nowym opracowaniem. 
Realizując działania planistyczne opracowano nowe założenia polityki przestrzennej gminy, które w 
formie projektu studium poddano kolejno opiniowaniu i uzgadnianiu oraz konsultacją społecznym. 
Planowane zakończenie prac planistycznych zbiegło się jednak ze zmianą ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w wyniku której wymagany zakres studium znacząco odbiegał od 
przyjętego w przedmiotowym opracowaniu - do kluczowych różnic należą: 

 obowiązek formułowania uwarunkowań w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju gminy na 
podstawie:  

 analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych,  

 prognoz demograficznych,  

 możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 
technicznej, a także infrastruktury społecznej,  

 bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

 obowiązek wyznaczania kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
przeznaczeniu terenów z uwzględnieniem bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Mając na uwadze powyższe, pomimo zaawansowanych prac, władze gminy zmuszone były do 
podjęcia decyzji o zaniechaniu dalszych działań oraz rozpoczęcia nowej procedury, której wynikiem 
ma być nowa polityka przestrzenna gminny uwzględniająca zarówno aktualną sytuację gminy, 
potrzeby mieszkańców i możliwości rozwoju jak i wszelkie aktualnie obowiązujące uwarunkowania 
prawne - uchwałą XV/125/2015 z dnia 28 października 2015 r. Rada Miejska w Końskich zdecydowała 
o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Końskie. 

Obszar opracowania obejmuje obszar administracyjny gminy Końskie natomiast zakres jego 
ustaleń określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
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projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz art. 10 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym: 

ust. 1. 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, w tym 
krajobrazu kulturowego;  

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;  
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:  

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,  
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w 

ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,  
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,  
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;  

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, zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;  
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;  
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

ust. 2. W studium określa się w szczególności:  
1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w ust. 1 pkt 

7 lit. d:  
a) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym 

wynikające z audytu krajobrazowego,  
b) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym 

tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy;  
2) (uchylony)  
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w 

tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;  
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej;  
5) kierunki rozwoju 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, o których mowa w art. 48 ust. 1;  

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 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 szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary 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 terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. 
zm.);  
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14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;  
14a) obszary zdegradowane;  
15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;  
16) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 
ust. 2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których 

rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o 
mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich 
rozmieszczenie. 

ust. 3 (…) 
ust. 3a Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m
2
, w studium określa się obszary, na których mogą być one 

sytuowane.   

3. Zawartość opracowania 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
przedmiotowy dokument powinien zawierać: 

 część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, przedstawioną w 
formie tekstowej i graficznej, 

 część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy, 

 rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 
10 ust. 2 ustawy, przy czym rysunek studium sporządza się na kopii mapy topograficznej, 
pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, lub na kopii wojskowej 
mapy topograficznej w skali od 1:5000 do 1:25000, 

 uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 
studium. 

Uwzględniając powyższe w skład niniejszego opracowania wchodzą: 

 część tekstowa, stanowiąca załącznik nr 1 uchwały zatwierdzającej studium, na którą składa 
się:  

 wprowadzenie, 

 uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego, 

 podsumowanie zawierające uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań 
oraz syntezę ustaleń projektu studium, 

 część rysunkowa, stanowiąca odpowiednio załączniki nr 2 i 3 ww. uchwały: 

 plansza „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:10 000, 

 plansza „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”  w skali 1:10 000. 
Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
załącznikiem uchwały dotyczącej przyjęcia studium jest również rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do  wyłożonego projektu studium - załącznik nr 4. 

4. Materiały wejściowe 

Przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Końskie  wykorzystano następujące dokumenty i opracowania: 

 

Materiały wejściowe 
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

miasta i gminy Końskie 

Lp. Tytuł Akt zatwierdzający 

1. 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Końskie 

uchwała Nr XII/62/2007  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 27 czerwca 2007 r. 
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2. 
Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego  

wykaz obowiązujących planów miejscowych 
wraz właściwymi uchwałami 
zatwierdzającymi zamieszczono w dalszej 
części opracowania 

3. 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie 
na lata 2014-2022 

uchwała Nr XLII/436/2014  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 25 września 2014 r. 

4. 
Opracowanie ekofizjograficzne do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy  Końskie 

- 

5. 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i 
Gminy Końskie na lata 2013-2016 z 
perspektywą do roku 2020 

uchwała Nr XXX/306/2013  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 28 czerwca 2013 r. 

6. 
Lokalny Programem Rewitalizacji Miasta 
Końskie na lata 2007-2015 

uchwała Nr XXXV/358/2013  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 4 grudnia 2013 r. 

7. 
Program Opieki nad Zabytkami Gminy 
Końskie na lata 2015-2018 

uchwała Nr III/22/2014 
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 30 grudnia 2014 r. 

8. 
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy 
Końskie na lata 2005-2013 

uchwała Nr XXI/302/2006  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 31 stycznia 2006 r 

9. Gminna Ewidencja Zabytków  
zarządzenie Nr 269/2013  
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie  
z dnia 23 października 2013 r. 

10. 
Program ograniczenia niskiej emisji dla 
miasta Końskie 

uchwała Nr XXXIII/342/2013  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 30 października 2013 r. z późn. zm. 

11. 
Analiza możliwości występowania i 
zagospodarowania wód termalnych w gminie 
Końskie 

- 

12. 
Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego  do 
roku 2020 

uchwała Nr XLIII/40/2014  
Rady Powiatu w Końskich  
z dnia 30 października 2014 r. 

13. 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Świętokrzyskiego 

uchwała Nr XLVII/833/14 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 22 września 2014 r. 

14. 
Strategia Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego do roku 2020 

uchwała Nr XXXIII/589/13 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 16 lipca 2013 r. 

15. 
Program Rozwoju Infrastruktury 
Transportowej Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

uchwała Nr XXVI/367/16 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 26 września 2016 r. 

16. 
Program małej retencji dla województwa 
świętokrzyskiego 

uchwała Nr XI/192/07 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 27 grudnia 2007 r. 

17. 
Program opieki nad zabytkami w 
województwie świętokrzyskim na lata 2013-
2016 

uchwała Nr XXIX/524/13 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 25 marca 2013 r. 

18. 
Program ochrony środowiska dla  
województwa świętokrzyskiego na lata 2015-
2020 z perspektywą do roku 2025 

uchwała Nr XX/290/16 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 5 lutego 2016 r. 

19. 
Plan gospodarki odpadami dla województwa 
świętokrzyskiego 2016-2022 

uchwała Nr XXV/357/16 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 27 lipca 2016 r. 

20. 
Program ochrony powietrza dla województwa 
świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych  

uchwała Nr XVII/248/15 
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
z dnia 27 listopada 2015 r. 
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21. 
Koncepcja Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030  
(KPZK 2030)   

uchwała Nr 239  
Rady Ministrów  
z dnia 13 grudnia 2011 r. 

 
Ponadto za materiały źródłowe posłużyły również informacje zawarte w następujących serwisach 
internetowych: 

 http://www.umkonskie.pl/, 

 http://umkonskie.bipgmina.pl/, 

 http://sip.e-swietokrzyskie.pl/, 

 http://konecki.e-mapa.net/, 

 http://konskie.e-mapa.net/, 

 http://konskie.geoportal2.pl/, 

 http://geoportal.gov.pl/, 

 http://www.mapy.zabytek.gov.pl/, 

 http://baza.pgi.gov.pl/, 

 http://epsh.pgi.gov.pl/, 

 https://www.gdos.gov.pl/, 

 http://stat.gov.pl/, 

 http://www.bdl.lasy.gov.pl/. 
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II. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 

1. Położenie gminy i powiązania zewnętrzne 

Gmina Końskie jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-zachodniej części 
województwa Świętokrzyskiego, w powiecie koneckim a jej bezpośrednimi sąsiadami są gminy: 

 Stąporków (powiat konecki, województwo świętokrzyskie),  

 Smyków (powiat konecki, województwo świętokrzyskie),  

 Radoszyce (powiat konecki, województwo świętokrzyskie),  

 Ruda Maleniecka (powiat konecki, województwo świętokrzyskie),  

 Gowarczów (powiat konecki, województwo świętokrzyskie), 

 Przysucha (powiat przysuski, województwo mazowieckie),  

 Żarnów (powiat opoczyński, województwo łódzkie), 

 Białaczów (powiat opoczyński, województwo łódzkie). 

 
 

 
 

 
Gmina Końskie w skali województwa i powiatu 

 
Poza miastem Końskie w skład gminy wchodzą również obszary wiejskie podzielone na 40 obrębów 
geodezyjnych, w ramach których zlokalizowanych jest 65 miejscowości: 
Powierzchnia obszarów wiejskich wynosi 230,43 km

2
 natomiast powierzchnia miasta 18 km

2
. 

Sumarycznie gmina Końskie zajmuje obszar 248,43 km
2
 składając się na 21,9% całkowitej 

powierzchni powiatu koneckiego. 
 

Podział administracyjny obszarów wiejskich gminy Końskie 

Lp. Obręb Wieś 
Powierzchnia  

[km
2
] 

1. Baczyna Baczyna 4,43 

2. Barycz Barycz 2,45 

3. Bedlenko Bedlenko 9,43 

4. Bedlno 
Bedlno 
Kopaniny 

8,13 

5. Brody Brody 6,50 

6. Dyszów Dyszów 1,04 

7. Gatniki Gatniki 5,58 
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8. Gracuch Gracuch 7,26 

9. Górny Młyn Górny Młyn 3,30 

10. Izabelów Izabelów 1,37 

11. Jeżów Jeżów 6,27 

12. Koczwara Koczwara 1,85 

13. Kornica Kornica 3,41 

14. Małachów Małachów 17,60 

15. Młynek Nieświński 
Młynek Nieświński 
Czysta 

1,77 

16. Modliszewice Modliszewice 11,02 

17. Nałęczów Nałęczów 0,72 

18. Niebo 
Niebo 
Piekło 

13,33 

19. Nieświn 
Nieświn 
Fidor 

10,42 

20. Nowy Dziabałtów Nowy Dziabałtów 4,71 

21. Nowy Kazanów 
Nowy Kazanów 
Zaborcze 
Pająki 

26,39 

22. Nowy Sokołów Nowy Sokołów 3,05 

23. Paruchy Paruchy 2,98 

24. Piła 
Piła 
Szabelnia 

8,58 

25. Pomyków 
Pomyków 
Czerwony Most 

1,32 

26. Pomorzany 
Pomorzany 
Gabrielnia 

5,33 

27. Proćwin Proćwin 1,80 

28. Przybyszowy Przybyszowy 5,70 

29. Rogów Rogów 4,38 

30. Sielpia 
Sielpia Wielka 
Sielpia Mała 

7,85 

31. Sierosławice 
Sierosławice 
Nowe Sierosławice 

5,12 

32. Stadnicka Wola Stadnicka Wola 1,08 

33. Stara Kuźnica 
Stara Kuźnica 
Chełb, Drutarnia 

14,98 

34. Stary Dziebałtów Stary Dziebałtów 4,52 

35. Stary Kazanów Stary Kazanów 4,75 

36. Stary Sokołów Stary Sokołów 6,27 

37. Sworzyce Sworzyce, Grabków 6,53 

38. Trzemoszna 
Trzemoszna 
Małachów I 

9,07 

39. Wąsosz 

Wąsosz Nowiny 
Wąsosz Ostre Górki 
Wąsosz Przymiarki 
Wąsosz Stara Wieś 
Wąsosz Zarowie 

13,84 

40. Wincentów Wincentów 2,15 

 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stan ludności na dzień 31 grudnia 2015 r. 
wynosił 36 048 osób (miasto 19 845 osób, obszar wiejski 16 203 osoby) co stanowi 43,8% populacji 
powiatu.  
Gmina położona jest przy głównych krajowych szlakach komunikacyjnych zarówno drogowych:  

 drogi krajowe: 

 Nr 42 - przebiegająca bezpośrednio przez teren gminy, 

 Nr 74 - położona w odległości ok. 10 km na południowy-zachód od miasta, 

 drogi wojewódzkie Nr 728, 746 i 749, 
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jak i kolejowych – linia kolejowa Nr 25 Koluszki – Skarżysko Kamienna (stanowiąca fragment linii 
kolejowej I klasy Łódź Kaliska – Skarżysko Kamienna - Dębica). 

Miasto Końskie zlokalizowane jest w odległości ok. 45 km od siedziby województwa – Kielc, 
zaś od pozostałych okolicznych większych ośrodków miejskich dzieli ją:  

 ok. 40 km - Skarżysko Kamienna, 

 ok. 55 km - Tomaszów Mazowiecki, 

 ok. 60 km – Radom, 

 ok. 65 km - Piotrków Trybunalski,  

 ok. 75 km – Radomsko. 
Pod względem funkcjonalnym 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. 
Powiązanie infrastrukturalne gminy poza siecią drogowa i kolejową stanowią: 

 sieć elektroenergetyczna, w szczególności napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV, 

 sieć gazowa, w szczególności gazociąg wysokoprężny, 

 sieć telekomunikacyjna 
natomiast za powiązania przyrodnicze z regionem odpowiedzialne są częściowo zlokalizowane na 
terenie gminy: 

 obszary Natura 2000, 

 obszar chronionego krajobrazu, 

 korytarze ekologiczne. 

2. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenów 

1) Sieć osadnicza i jej charakter 

Układ przestrzenny 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 
organy samorządowe, administracyjne i sądownicze jak również, placówki kultury, oświaty, ochrony 
zdrowia oraz pozostałe usługi komercyjne związane w szczególności z handlem. 
Strukturę miasta  można podzielić na 2 strefy wydzielone umowną granicą, biegnącą (od wschodu do 
zachodu) ulicami Staszica, Armii Krajowej, Lipową, 1 Maja, Sportową i Partyzantów. Strefa 
zlokalizowana na południe od wskazanej granicy gromadzi funkcje mieszkaniowo – usługowe 
natomiast strefa na północna funkcje związane z przemysłem i usługami. Zlokalizowane są tu liczne 
zakłady produkcyjne z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną, a także z dostępem do linii 
kolejowej poprzez bocznice kolejowe. Niektóre z obiektów budowlanych przedstawiają również 
wartości zabytkowe i kulturowe będące świadectwem tradycji przemysłowej miasta. 
Centralną część miasta zajmuje prostokątny, podłużny rynek, którego zwieńczeniem po wschodniej 
stronie jest późnogotycki kościół (kolegiata) pod wezwaniem św. Mikołaja. Ponadto istotny, z punktu 
widzenia przestrzeni publicznych, jest również Park Miejski im. Tarnowskich, obejmujący dawny 
zespół pałacowy rodziny Małachowskich (później Tarnowskich) - założenie pałacowo–ogrodowe 
typowe dla epoki baroku, w którym oś kompozycyjna przebiega od glorietty w kierunku północnym 
przez park a jej kontynuacją jest ul. Lipowa. 
Część staromiejską od południa i zachodu otaczają zabudowania mieszkaniowe i usługowe, 
stanowiące dawne przedmieście. W strefie południowej zlokalizowano współczesne osiedla oraz 
pojedyncze obiekty związane z zabudową wielorodzinną. 
Największym dysonansem w przestrzeni miasta jest Osiedle Mieszka I, wybudowane na części 
dawnych ogrodów pałacowych. Wszystkie wymienione zespoły wielorodzinne 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.  
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Na południu miasta przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie wolnostojącej jak 
również bliźniaczej i szeregowej zorganizowana w formie osiedli: Słoneczne i Jana Pawła II. Obszary 
przyległe do ww. skupisk stanowią rezerwy terenowe (o dobrych warunkach ekofizjograficznych) pod 
dalszy rozwój funkcji mieszkaniowej. 

 
Podział strefowy Miasta Końskie 

 
Obszar miasta, a w szczególności jego centrum wymaga uporządkowania, miejscowe braki w 

zabudowie pierzejowej oraz wielorakość występujących form architektonicznych potęgują doznanie 
chaosu. 
Zespół przemysłowy na północnym obszarze miasta charakteryzuje się dużymi terenami 
niezagospodarowanymi i stanowi znakomitą rezerwę terenową pod funkcję produkcyjną oraz 
usługową. Lokalizacja w/w struktur na tych terenach jest jak najbardziej wskazana ze względu na 
tradycję związaną z miejscowością. W przypadku drugiego zespołu przemysłowego na wschodzie 
sytuacja jest analogiczna. 

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. 

W obszarach wiejskich dominującym rodzajem zabudowy jest zabudowa mieszkaniowa. Są to 
przeważnie domy w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej. 

Tereny wiejskie gminy Końskie charakteryzuje zabudowa zagrodowa wzdłuż dróg. Typową 
zabudowę, mówiącą o architekturze i urbanistyce regionalnej mają wsie Wąsosz i Małachów, których 
układ urbanistyczny opiera się na zabudowie ulicowej natomiast budynki w nich usytuowane to w 
przeważającej części zabytkowe konstrukcje drewniane. Wsie te należy promować jako atrakcję 
turystyczną i rozwijać w tym kierunku. Dodatkowo Małachów zasługuje na uwagę ze względu na 
możliwość wyeksponowania panoramy krajobrazowej miasta Końskie. 
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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). 

Na terenie gminy znajdują się obszary o wyróżniających walorach rekreacyjnych - 
miejscowości położone wzdłuż rzeki Młynkowskiej, Stary i Nowy Sokołów, Stary i Nowy Dziebałtów, 
Gatniki, a także szereg innych miejscowości, w których istnieje możliwość zaktywizowania 
agroturystyki w oparciu o istniejące układy zabudowy zagrodowej – np. zabudowa we wsi Niebo i 
Piekło może stanowić bazę wyjściową dla rozwoju funkcji związanych z okresowym wypoczynkiem. Z 
uwagi na usytuowanie w bezpośrednim sąsiedztwie największego w gminie zbiornika wodnego – 
Jezioro Sielpińskie, szczególną rolę w strukturze zabudowy gminy związanej z funkcją rekreacyjną 
pełni Sielpia, będąca miejscem wypoczynku zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej. 

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). 

2) Hierarchia sieci osadniczej 

Hierarchia sieci osadniczej na terenie miasta i gminy Końskie jest trójstopniowa: 
I. nadrzędny ośrodek centralny 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, 

 
 

Hierarchia sieci osadniczej gminy Końskie 
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II. ośrodki podstawowe tworzą wsie: Modliszewice, Sierosławice, Kornica, Dziebałtów, Bedlno, 
Nieświn, Nowy Kazanów, Pomyków, 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. 

III. ośrodki podrzędne tworzą pozostałe wsie, gdzie świadczone są usługi na poziomie 
podstawowym – przeważnie jest to lokalny obiekt usługowy zaopatrujący wieś w podstawowe 
produkty spożywcze i przemysłowe. 

3. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 

1) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Ład przestrzenny zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym to: „takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno – 
gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne”. 
Do czynników wpływających na jego prawidłowe kształtowanie należy: właściwe rozmieszczenie 
funkcji dające jak najwięcej korzyści, bezkonfliktowe sąsiedztwo oraz odpowiednio ukształtowana 
struktura pionowa (w tym: zachowanie proporcji wysokości, występowanie dominanty) i pozioma 
(przez którą rozumiemy harmonijną strukturę użytkowania gruntu, odpowiedni kształt i wielkość 
działek, właściwe usytuowanie względem podmiotów gospodarczych). 

 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Końskie   
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Skuteczną metodą, która pozwala na kształtowanie ładu przestrzennego w sposób kompleksowy i 
skoordynowany jest opracowanie dla poszczególnych miejscowości planów miejscowych 
określających przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów, zaś w przypadku obszarów 
charakteryzujących się wysokimi wartościami przyrodniczymi, ustalających działania ochronne.  

W chwili obecnej znaczący obszar miasta Końskie oraz miejscowości Rogów, Młynek 
Nieświński i Sierosławice posiadają pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. Ponadto samorząd gminny jest w trakcie realizacji kolejnych procedur planistycznych 
zmierzających do poszerzenia obszarów objętych regulacją planów miejscowych. Należy zatem 
stwierdzić, iż gmina przynajmniej dla części swojego obszaru posiadanarzędzie, dzięki któremu 
możliwe jest prowadzenie zorganizowanej i konsekwentnej polityki przestrzennej poprzez 
jednoznaczne określenie przeznaczenia terenów sposobu ich użytkowania i zagospodarowania oraz 
ewentualnego oddziaływania na środowisko przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju.  
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Końskie 

Lp. Tytuł opracowania Uchwała zatwierdzająca Publikacja 

1. 

Zmiana w miejscowym planie 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Końskie obejmująca część 
działki nr 3141/3, część 
działki 3126/1 i część działki 
3145/2 

Nr XXII/281/2001 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 29 listopada 2001 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 6 poz. 44  
z dnia 30 stycznia 2002 r. 

2. 

Zmiana w miejscowym planie 
ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego gminy 
Końskie na obszarze 
sołectw: Młynek Nieświński i 
Stara Kuźnica 

Nr VII/63/2003 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 30 czerwca 2003 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 199 poz. 1797  
z dnia 14 sierpnia 2003 r. 

3. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie w 
rejonie ulic Partyzantów i 
Południowej  

Nr XXXV/322/2006 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 30 czerwca 2006 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 207 poz. 2327  
z dnia 14 sierpnia 2006 r. 

zmiana  
Nr XX/166/2008  
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 29 kwietnia 2008 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 144, poz. 1979  
z dnia 16 lipca 2008 r. 

4. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie oraz 
sołectwa Kornica 

Nr VI/37/2007 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 28 lutego 2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 85 poz. 1323  
z dnia 17 maja 2007 r. 

5. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie w 
rejonie ulic: Staszica, 
Warszawskiej i Wjazdowej  

Nr XII/63/2007 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 28 czerwca 2007 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 179 poz. 2557  
z dnia 27 września 2007 r. 

6. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego  fragmentu 
terenu miasta Końskie dla 
funkcji produkcyjnych i 
towarzyszących oraz 
poprzemysłowych 

Nr XXV/180/2008 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 25 września 2008 r.  

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 249 poz. 3359  
z dnia 2 grudnia 2008 r. 

7. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący 
fragment terenu miasta 
Końskie w granicach ulic Ks. 
Granata, Strażackiej, 

Nr XLVI/332/2009  
Rady Miejskiej w Końskich  
z dnia 26 listopada 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 44 poz. 318  
z dnia 8 lutego 2010 r. 
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Kazanowskiej i Piłsudskiego 

8. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący 
sołectwo Sierosławice 

Nr XLVI/334/2009  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 26 listopada 2009 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 45 poz. 319  
z dnia 8 lutego 2010 r. 

9. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący 
fragment terenu miasta 
Końskie w granicach ulic: 
Partyzantów, Sportowej po 
linię kolejową 

Nr XLVI/335/2009  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 26 listopada 2009 r. 

Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego  
Nr 46 poz. 320  
z dnia 8 lutego 2010 r. 

10. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący 
fragment terenu miasta 
Końskie w granicach ulic 
Browarnej, Izabelowksiej, 
osiedla Mieszkaniowego 
Jana Pawła II, ulicy 
Południowej wraz z rejonem 
cieku wodnego od 
Wincentowa. 

Nr L/370/2010  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 15 stycznia 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 108 poz. 802  
z dnia 29 marca 2010 r. 

11. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w 
granicach ulic: Kazanowskiej, 
Krakowskiej, 16 Stycznia, 
Zamkowej, Ks. Granata i 
Strażackiej 

Nr L/371/2010 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 15 stycznia 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 250 poz. 2486  
z dnia 7 września 2010 r. 

12. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w 
granicach ulic: Partyzantów, 
Źródlanej, Browarnej 

Nr LX/430/2010 Rady 
Miejskiej w Końskich z dnia 
30 czerwca 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 290 poz. 2979  
z dnia 3 listopada 2010 r. 

13. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie, w 
rejonie ulicy Majora Hubala, 
Leśnej po ogrody działkowe. 

Nr LX/432/2010 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 30 czerwca 2010 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 240 poz. 2382  
z dnia 24 sierpnia 2010 r. 

14. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w 
granicach ulic: Południowej, 
Jana Ponurego Piwnika, 
Robotniczej, Mjr Hubala, 16 
Stycznia i Zamkowej 

Nr IV/37/2011  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 2 marca 2011r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 123 poz. 1335  
z dnia 16 maja 2011 r. 
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15. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie w 
rejonie ulic: Jana Piwnika 
„Ponurego”, Robotniczej, 
Sienkiewicza, Majora Hubala, 
Leśnej, Południowej, 
Wiśniowej i Żużlowej 

Nr IV/38/2011 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 2 marca 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 150 poz. 1706  
z dnia 13 czerwca 2011 r. 

16. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący 
fragment terenu miasta 
Końskie pomiędzy 
ul. Krakowską, Mjr Hubala, 
Polną i Kielecką 

Nr IV/40/2011 
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 2 marca 2011 roku 
 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 157 poz. 1785  
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

17. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie, w 
granicach ulic: Wjazdowej, 
Warszawskiej, Wojska 
Polskiego, Lipowej, 1Maja, 
Mieszka I, Iwo Odrowąża i 
Spółdzielczej 

Nr VI/68/2011 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 19 maja 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
Nr 157 poz. 1792  
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

18. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie w 
rejonie ulic: 3 Maja, 
Romualda Traugutta, 
Niepodległości, Kazimierza 
Pułaskiego i Hugo Kołłątaja  

Nr XIII/147/2011 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 28 grudnia 2011 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 1115  
z dnia 12 kwietnia 2012r. 

zmiana  
Nr XIV/163/2012  
Rady miejskiej w Końskich z 
dnia 12 marca 2012 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 1226  
z dnia 20 kwietnia 2012r. 

19. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie, na 
wschód od terenów 
kolejowych po granice 
administracyjne miasta  

Nr XXVII/287/2013  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 30 kwietnia 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 2864  
z dnia 18 lipca 2013 r. 

20. 

Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego sołectwo 
Sierosławice  

Nr XXVII/289/2013 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 30 kwietnia 2013r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 2747  
z dnia 10 lipca 2013 r. 

21. 

Zmiana części miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu 
terenu miasta Końskie oraz 
części sołectwa Kornica  

Nr XXVIII/296/2013 
Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 20 maja 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 2748  
z dnia 10 lipca 2013 r. 

22. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego sołectwa 
Rogów i Młynek Nieświński  

Nr XXX/307/2013  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 28 czerwca 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 2964  
z dnia 5 sierpnia 2013 r. 
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23. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w 
granicach ulic: Źródlanej, 
Folwarcznej i Browarnej  

Nr XXXIII/348/2013  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 30 października 2013 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 4028  
z dnia 6 grudnia 2013 r. 

24. 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
obejmującego fragment 
terenu miasta Końskie w 
granicach ulic: Kazanowskiej, 
Krakowskiej, Gimnazjalnej, 
Kpt. Stoińskiego oraz 
Marszałka Piłsudskiego  

Nr IX/71/2015  
Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 29 maja 2015 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Świętokrzyskiego  
poz. 2210  
z dnia 10 lipca 2015 r. 

2) Wymogi ochrony ładu przestrzennego 

Zmiany w zakresie przeznaczenia i zagospodarowania terenu poza inwestycjami 
wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w dużym stopniu zachodzą 
na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Mając na uwadze, iż o ile 
inwestycje celu publicznego realizowane w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z reguły podnoszą komfort i jakość życia mieszkańców oraz nie stanowią większego 
zagrożenia dla stanu ładu przestrzennego, o tyle inwestycje wynikające z decyzji o warunkach 
zabudowy to przedsięwzięcia, których skala, rozmieszczenie oraz forma architektoniczna często w 
bardzo negatywny sposób odbija się na przestrzeni nie tylko miasta ale i całej gminy. 
Zmiany te to przede wszystkim indywidualna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz 
zalesienia na terenach, na których zaniechano produkcji rolniczej. Obszar koncentracji ww. procesów 
dotyczy w szczególności miasta oraz sołectw bezpośrednio z nim graniczących. Wraz z procesami 
inwestycyjnymi jednocześnie następuje sukcesywna rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, która 
na dzień dzisiejszy rozwinięta jest w gminie w sposób równomierny – rozchodzący się promieniście od 
miasta. 

Właściwe dążenia w zakresie zmiany zagospodarowania terenu należy rozpatrywać przez 
pryzmat inwestycji realizowanych w oparciu o ustalenia planów miejscowych, tym samym zasadnym 
jest jak najszybsze opracowanie aktów planistycznych dla całego obszaru gminy pozwalających na 
jasne rozgraniczenie funkcjonalne poszczególnych obszarów gminy, zabezpieczenie zaplecza 
budowlanego i inwestycyjnego oraz określenie zapotrzebowania w zakresie infrastruktury technicznej 
poszczególnych terenów i nakładów finansowych z nimi związanych.   

4. Stan środowiska 

1) Rzeźba terenu 

Gmina Końskie obejmuje fragment północno—zachodniego obrzeżenia mezozoicznego Gór 
Świętokrzyskich. Jej obszar znajduje się w zasięgu Podprowincji Wyżyna Małopolska oraz 
Mezoregionów: Wzgórza Opoczyńskie, Garb Gielniowski oraz Płaskowyż Suchedniowski.  
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. 
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a) 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. 

b) 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. 

c) Równiny sandrowe  

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

d) 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. 

e) 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, nad zalewowe 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 
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często u podnóży w/w pagórków - świadków. Stanowią one wynik wzajemnego nakładania się 
procesów wietrzeniowych i zboczowych, szczególnie aktywnych w warunkach peryglacjalnych. 

f) Formy antropogeniczne.  

Zaliczają się do nich powszechnie występujące, groble, tamy i nasypy, kamieniołomy, 
piaskownie i glinianki. 

2) Budowa geologiczna 

Gmina Końskie położona jest 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. 

 czwartorzęd: osady tego okresu geologicznego występujące najpospoliciej na obszarze 
gminy, związane są głównie ze zlodowaceniem środkowym i północno –polskim. 

 plejstocen 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, Przybyszowy 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. 

3) Gleby 

Na terenie gminy przeważają gleby słabe i bardzo słabe. Dominują gleby pseudobielicowe, 
rzadziej brunatne wyługowane i czarne ziemie, a także gleby piaskowe różnej genezy. Ze względu na 
niski wskaźnik przydatności rolniczej kwalifikują się one do kompleksu żytniego słabego i bardzo 
słabego. Kompleksy dobre i bardzo dobre występują rzadko. Dominuje uprawa zbóż typu: żyto, owies 
oraz ziemniaków, łubinu i seradeli 
Obszar gminy Końskie według rejonizacji rolniczo-glebowej (IUNG 1983, 1998) położony jest w 
regionie Konecko – Łopuszańskim, który charakteryzuje się wysokim stopniem lesistości i mało 
korzystnymi dla rozwoju rolnictwa warunkami przyrodniczymi. 
Pod względem genetycznym wydzielone zostały następujące typy i podtypy gleb występujące na 
terenie gminy: 

 gleby brunatne wyługowane (Bw) i brunatne kwaśne (Bk) - występują w północnowschodniej 
części gminy, 

 gleby brunatne (B) - na terenie gminy zajmują niewielkie powierzchnie, 
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 brunatne deluwialne (Bd) - występują powszechnie w środkowej i północno-wschodniej części 
gminy oraz na zachód od Końskich, 

 gleby bielice i pseudobielice - gleby płowe (A) - ze względu na minimalny areał nie odgrywają 
większego znaczenia na terenie badanej gminy - w niewielkiej części znajdują się pod lasami, 
tworząc siedliska mezotroficznych borów mieszanych, lasów mieszanych (BMśw, LMśw), 

 czarne ziemie (D) - na terenie gminy zajmują nieznaczną powierzchnię oraz użytkowane są 
zarówno jako orne (Dw), jak i użytki zielone (Dg), 

 mady (F) - powstały w dolinach rzek (Czarnej Koneckiej, Wąglanki, Żywiczki, Czystej, 
Młynkowskiej Rzeki) - na terenie gminy w ograniczonym zakresie są uprawiane jako grunty 
orne, bądź częściej jako użytki zielone; w niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc 
siedliska mezotroficznych lasów łęgowych (Lł), 

 gleby murszowate (M) - najczęściej powstają w wyniku procesów murszenia zachodzących w 
odwodnionych glebach gruntowo-glejowych; są to gleby ubogie w materię organiczną i 
składniki pokarmowe, nadmiernie wilgotne, zimne, kwaśne, dość trudne w uprawie - w 
niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc siedliska mezotroficznych lasów 
mieszanych bagiennych (LMb), olsów (Ol), sporadycznie łegów (Lł), 

 gleby torfowo-murszowe (Etm) - na terenie gminy użytkowane są sporadycznie jako łąki - w 
niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc siedliska mezotroficznych lasów 
mieszanych bagiennych (LMb) i olsów (Ol), 

 gleby torfowe (Tn) - na obszarze gminy występują sporadycznie, najczęściej w postaci 
niewielkich płatów; w niewielkiej części znajdują się pod lasami, tworząc siedliska 
mezotroficznych lasów mieszanych bagiennych (LMb) i olsów (Ol). 

4) Wody powierzchniowe 

Północny obszar gminy należy w: 

 I rzędzie do zlewni Wisły,  

 II rzędzie do zlewni Pilicy,  

 III rzędzie do zlewni Drzewiczki,  

 IV rzędzie do zlewni Młynkowskiej i Wąglanki oraz szeregu małych na ogół okresowych 
cieków w rejonie Baczyny - Siedzianna,  

 V rzędzie do zlewni Gracówki i Czystej oraz licznych dopływów Wąglanki, 

 VI rzędzie do stałych i okresowych dopływów cieków V rzędu.  
Południowy obszar gminy należy w: 

 I rzędzie do zlewni Wisły,  

 II rzędzie do zlewni Pilicy, 

 III rzędzie do zlewni Czarnej  

 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), 

 V rzędzie do zlewni cieków IV rzędu.  
Rzeki Czarna Konecka, Wąglanka, Ciek od Trzemosznej, Czysta, Młynkowska, Gracówka, Ciek od 
Dziebałtowa, Ciek od Kazanowa, Ciek od Wincentowa, Krasna, Sokołówka, Modrzewinka zaliczane 
są, zgodnie z przepisami odrębnymi, do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby 
rolnictwa. 
Na terenie gminy występują także tereny zmeliorowane, w postaci urządzeń melioracji szczegółowych 
– rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej. 
Sieć hydrograficzna jest gęsta i skomplikowana, w wielu wypadkach połączona kanałami. Stosunkowo 
duża jest ilość różnorodnych cieków antropogenicznych. Dość dużo zbiorników wodnych 
powierzchniowych głównie przepływowych w dolinach cieków. Szczególną rolę pełni zbiornik wodny 
Sielpia. Podstawową funkcją powyższego zbiornika jest retencja wody dla celów gospodarczych i 
pokrycie niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Dodatkowymi funkcjami 
zbiornika są: 

 retencja powodziowa w okresie wezbrań, 

 poprawa bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w 
okresach stanów niskich oraz zapewnienie przepływu nienaruszalnego w okresach niżówek, 

 rekreacja oraz uprawianie sportów wodnych. 
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Zbiorniki wód powierzchniowych na terenie gminy Końskie 

Lp. Nazwa Rzeka 
Powierzchnia  

[ha] 
Pojemność   

[tys. m
3
] 

Przeznaczenie 

1. Drutarnia Młynkowska 2,05 20 

retencja  
rekreacja 

2. Górny Młyn Czysta 5,50 74 

3. Sielpia Czarna Konecka 60,00 620 

4. Szabelnia Czysta 2,00 20 

5. 
Młynek 
Nieświński 

Młynkowska 2,00 24 

6. 
Końskie – 
Browary 

ciek od 
Wincentowa 

1,60 19,2 

7. 
Końskie – 
Browary II 

ciek od 
Wincentowa 

1,70 22,1 

8. Barycz Dolny Młynkowska 3,50 54,4 

9. Barycz Górny Młynkowska 1,80 22,9 

10. Baczyna 
dopływ 
Drzewiczki 

0,56 6,7 

11. 
Końskie  
„Stary Młyn” 

Czysta 2,80 39,2 

12. Piła Czysta 4,25 83,9 

13. Stara Kuźnica Młynkowska 2,10 29,5 

5) Klimat 

Położenie fizycznogeograficzne i ukształtowanie powierzchni determinuje w głównej mierze 
klimat lokalny gminy. Rzeźba terenu, wody, podłoże i roślinność, determinują mikroklimaty. 
Częstotliwość zróżnicowanego ich rozmieszczenia jest większa niż na przyległych od północnego-
zachodu terenach nizinnych i niedużo mniejsza w stosunku do typowych obszarów wyżynnych 
przylegających od południowego-wschodu. 
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 % oraz > 12 % jak również 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 (41,6% 
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. 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. 

6) Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Pod względem typologicznym na terenie gminy występuje znaczne zróżnicowanie gleb. 
Największe obszary zajmują: 

 gleby pseudobielicowe – zajmują największe powierzchnie. Wytworzone zostały z glin lekkich 
i średnich oraz piasków naglinowych, 
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 gleby brunatne - wytworzone z glin występują płatami wśród gleb pseudobielicowych, 
natomiast gleby brunatne, wytworzone z piasków, występują powszechnie, zwłaszcza w 
północnowschodnim 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, 

 gleby murszaste występujące w dnach dolin i obniżeń. 
Na obszarze gminy Końskie podstawę do wyznaczenia 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% 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%) i występują w zachodniej części gminy. Wśród kompleksów 
rolniczej przydatności gleb dominują występujące na obszarze całej gminy kompleksy żytnio-
ziemniaczany słaby (28, 6 %) i żytnio-łubinowy (29, 8 %) nadające się do uprawy roślin o niskich 
wymaganiach glebowych.  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. 

Ze względu na ich nikłe występowanie gruntów najwyższych klas bonitacyjnych – jeden 
kompleks na zachód od miasta, w obrębie miejscowości Modliszewice i Sierosławice, ochrona 
wskazanych obszarów powinna zostać ujęta jako jeden z ważniejszych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

7) Leśna przestrzeń produkcyjna 

Lasy zajmując 51,3% obszaru gminy są jednocześnie jej największym walorem przyrodniczym 
i krajobrazowym gminy. Najbardziej zwarte masywy leśne występują we wschodniej i południowej 
części gminy. Są to równocześnie największe powierzchnie leśne, nad którymi zarząd sprawują 
nadleśnictwa: Barycz, Stąporków i Ruda Maleniecka. 
Według danych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na obszarze gminy występuje 
co najmniej 8 typów siedliskowych lasu: 

 bór suchy, z dominacją sosny z mchem chrobotkowym w runie, 

 bór świeży, z dominacją sosny oraz podrostem jałowca, 

 bór mieszany świeży, z dominacją sosny oraz podrostem jałowca i gatunków liściastych 
(brzoza, czeremcha), 

 bór bagienny, z dominacją sosny oraz udziałem olchy, wierzby i brzozy, 

 bór mieszany wilgotny, z dominacją sosny i udziałem gatunków liściastych, 

 bór mieszany bagienny, z udziałem sosny, olchy i brzozy, 

 las świeży, z przewagą gatunków liściastych ( lipa, dąb, klon, brzoza )oraz domieszką sosny; 

 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 występują znaczne grupy zadrzewień i zakrzewień 
na obszarach podmokłych i nieużytkach, a także towarzyszące zabudowie jako zieleń ozdobna czy 
izolacyjna. Skupiska te, często o naturalnym składzie gatunkowym, spełniają istotną rolę lokalnych 
ostoi faunistycznych, zapewniając schronienie i pożywienie, oraz pełnią funkcję wodo – i 
glebochronną. 
Powszechnym zjawiskiem jest występowanie naturalnej sukcesji roślinnej na ugorach i nieużytkach. 
Głównymi gatunkami są tu brzoza i sosna. 

W obrębie kompleksów leśnych część drzewostanów pełni rolę glebochronną. Dotyczy to 
siedlisk nietrwałych, głównie borów suchych i świeżych wytworzonych na piaskach eolicznych, z 
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płytkimi glebami. W dnach dolin i obniżeń na siedliskach olszowych 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. 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. 

8) Formy ochrony przyrody 

a) Obszary Natura 2000 

Na terenie gminy Końskie obowiązują cztery obszary Natura 2000 

 Dolina Krasnej – PLH260001, 

 Dolina Czarnej – PLH260015, 

 Ostoja Pomorzany – PLH260030, 

 Ostoja Brzeźnicka – PLH260026, 
Wszystkie wskazane wyżej obszary Natura 2000 uzyskały akceptację Komisji Europejskiej:  

 w przypadku Doliny Krasnej – decyzja komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na 
mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny 
(notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE), 

 w pozostałych przypadkach – decyzja komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 
(notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) 

i mają obecnie status „obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty”. Nie zostały jednak dotychczas 
utworzone stosownym rozporządzeniem Ministra Środowiska. 
 
Dolina Czarnej – PLH260015 

 
Obszar siedliskowy o powierzchni 5 780,6 ha, poza częścią gminy Końskie obejmuje również 10 gmin 
przynależnych do województw łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. 
Obszar obejmuje dolinę Czarnej Koneckiej (Malenieckiej) od źródeł do ujścia, z kilkoma dopływami i z 
przylegającymi do niej kompleksami łąk i stawów, oraz lasami. Jest to największy prawobrzeżny 
dopływ Pilicy (ok. 85 km). Obszar źródliskowy w całości pokryty lasami, z przewagą borów 
mieszanych i grądów. Tereny w wielu miejscach podmokłe (zarastające śródleśne łąki, torfowiska). 
Tereny źródliskowe Czarnej zajmują największe na opisywanym obszarze śródleśne torfowiska. W 
środkowym odcinku dominują bory sosnowe. Łąki i mokradła zajmują niewielkie powierzchnie 
(niedaleko od koryta) w górnym i znacznie większe w środkowym i dolnym biegu rzeki. Rzeka na 
przeważającej długości zachowała naturalny charakter koryta i doliny (rzeka wyżynna). Niezbyt długie 
i nieliczne uregulowane odcinki, mają związek z historią tych terenów. W okresie XVI - pocz. XIX w. 
dolina Czarnej była jednym z najważniejszych obszarów „Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”. 
Czarna zwana była wówczas „najpracowitszą rzeką Rzeczpospolitej”. Wzdłuż jej koryta i dopływów 
zlokalizowane były liczne kuźnice (fabryki żelaza), napędzane siłą wody. Czarna zasilana jest głównie 
wodami opadowymi. Wypływa z dwóch obszarów źródliskowych. Jeden tworzą niewielkie źródła 
zasilane płytkimi podskórnymi wodami. Drugi stanowi kompleks śródleśnych torfowisk przejściowych. 
Źródła zlokalizowane są na obszarze lasów niekłańskich - dawniej części Puszczy świętokrzyskiej. Ze 
względu na dawne gospodarcze wykorzystanie, na obrzeżach doliny zlokalizowanych jest wiele wsi. 
Jedyny przylegający bezpośrednio do rzeki ośrodek miejski, to położony w jej górnym biegu 
Stąporków (ok. 6000 mieszkańców). Zabudowa zlokalizowana jest głównie w środkowej i dolnej części 
doliny. Górny odcinek płynie często przez tereny leśne i jest rzadko zabudowany (najdłuższy 
niezabudowany odcinek doliny i jej sąsiedztwa, to ok. 10 km.) W wielu miejscach zachowały się 
pozostałości lub całe budynki dawnych kuźnic i młynów wodnych. Pozostałością przemysłowego 
wykorzystania Czarnej są również zbiorniki retencyjne, które w liczbie 7 zlokalizowane są w jej górnym 
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i środkowym biegu. W środkowej części doliny, w okolicach Rudy Malenieckiej, zlokalizowany jest 
duży kompleks stawów hodowlanych. Dolinę w dwóch miejscach (środkowy odcinek) przecinają szlaki 
komunikacyjne o znaczeniu krajowym. Są to droga nr 74 (Kielce - Piotrków Trybunalski) i Centralna 
Magistrala Kolejowa. 
Obszar charakteryzuje duża różnorodność (16 typów) siedlisk Natura 2000, jakie zachowały się w 
warunkach ekstensywnego użytkowania. Dolina Czarnej uzupełnia geograficzną lukę w 
rozmieszczeniu obszarów chroniących dobrze zachowane zbiorowiska z włosienicznikami kształtujące 
się w korycie rzeki (siedlisko 3260). W obszarze występują 3 podtypy lasów łęgowych. Stwierdzono 
występowanie: łęgów i zarośli wierzbowych (91E0-1), łęgów olszowo-jesionowych (91E0-3) oraz 
olszyn źródliskowych (91E0-4). Odcinek źródłowy ma wyraźne cechy wyżynne (występuje m.in. 
siedlisko mieszanego boru jodłowego - 91P0) natomiast dolna część doliny ma charakter nizinny 
(występowanie lasów i zarośli wierzbowych). Obszar ma również istotne znaczenie dla zachowania 
oraz uzupełnienia obszarów chroniących interesujące siedliska nieleśne o acydofilnym charakterze 
(murawy napiaskowe 2330, murawy bliśniczkowe 6230, wrzosowiska 4030). źródłowy i góry odcinek 
doliny Czarnej wyróżnia się dużą liczbą dobrze zachowanych torfowisk przejściowych (7140) oraz łąk 
trzęślicowych (6410), które są miejsce występowanie wielu cennych i chronionych gatunków roślin 
naczyniowych. W ostoi stwierdzono występowanie 15 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej. Istotna w skali kraju jest populacja przeplatki aurinii, związanej z łąkami trzęślicowymi i 
wilgotnymi psiarami. Rzeka Czarna, w niewielkim stopniu przekształcona przez człowieka, stanowi 
doskonale zachowane siedlisko dla takich gatunków jak bóbr, wydra czy trzepla zielona zaś torfowiska 
i glinianki na terenie ostoi mają znaczenie dla utrzymania zasięgu zalotki większej na terenie 
województwa. W budynkach muzeum w Sielpi znajduje się największa znana w województwie kolonia 
rozrodcza nocka dużego. Ponadto w granicach obszaru stwierdzono 10 gatunków bezkręgowców z 
Czerwonej Listy. Ostoja jest kluczowa dla zachowania w centralnej i południowej Polsce dwóch z tych 
gatunków - dostojki akwilonaris i modraszka bagniczka. 
 
Ostoja Pomorzany – PLH260030 
 
Podobnie jak Dolina Czarnej Ostoja Pomorzany stanowi obszar siedliskowy. Powierzchnia obszaru 
wynosi 906 ha, natomiast swoim zasięgiem obejmuje wyłącznie 2 gminy powiatu koneckiego 
(Końskie, Ruda Maleniecka), przy czym , który przeważająca jego część zlokalizowana jest w 
granicach gminy Końskie. 
Obszar znajduje się w mezoregionie Wzgórz Opoczyńskich, stanowiących północno zachodnie 
Otoczenie Gór świętokrzyskich. W podłożu występują gliny zwałowe, głębiej - wapienie jurajskie, w 
obrębie których rozwijają się zjawiska krasowe, powodujące powstawanie widocznych na powierzchni 
zapadlisk (tzw. kras zakryty). Występują tu również obfite źródła krasowe. Jest to obszar z dużą liczbą 
torfowisk wysokich i przejściowych najczęściej okolonych wydmami z póśną fazą sukcesyjną boru 
chrobotkowego. Miejscami wykształciły się dystroficzne oczka wodne - bardzo rzadko spotykany typ 
siedliska w regionie. Ponadto występują bory bagienne i łąki zmiennowilgotne i (głównie) łąki świeże. 
Na terenie ostoi zlokalizowane są trzy torfowiska („Białe Ługi”, „Gabrielnia”, „Przybyszowy”), będące 
miejscem rozrodu jednej z najmocniejszych populacji zalotki większej Leucorrhinia pectoralis w woj. 
świętokrzyskim. Maksymalnie w ciągu jednego dnia na terenie całej ostoi obserwowano ok. 70 
imagines. Stanowiska gatunku położone są w odległości kilku kilometrów od siebie, zapewniając 
ważkom alternatywne miejsca rozrodu w przypadku zaniku któregoś z nich. Na terenie województwa 
istnieje tylko kilka miejsc występowania zalotki większej, przy czym teren „Ostoi Pomorzany” jest 
jednym z dwóch miejsc o kluczowym znaczeniu dla zachowania gatunku. Łąki ostoi zasiedla 
niewielka, ale stabilna populacja modraszka telejusa Maculinea teleius, występująca na granicy 
zwartego zasięgu występowania. Motyl ten na północy woj. świętokrzyskiego jest gatunkiem 
nielicznym i rozmieszczonym bardzo nierównomiernie. Dla zapewnienia ciągłości geograficznej 
gatunku wymagane jest tu zabezpieczenie kilku miejsc występowania w formie powołania obszarów 
Natura 2000. Na terenie torfowisk występują ponadto zanikające w regionie cietrzewie Tetrao tetrix 
oraz dość liczna i stabilna populacja żurawia Grus grus. Z rzadszych owadów wykazano tu dostojkę 
akwilonaris Boloria aquilonaris. Na skraju lasu spotykany jest niestrzęp głogowiec Aporia crataegi. Na 
łąkach w porze lęgowej obserwuje się parę błotniaków zbożowych Circus cyaneus (VU) - 
najrzadszego krajowego przedstawiciela rodzaju. Wysoce prawdopodobne jest występowanie lęgowe 
tego rzadkiego gatunku - na stanowisku z dala od głównego areału występowania. Fauna tych 
wspaniale zachowanych torfowisk i łąk wymaga dalszych, szczegółowych badań. 
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Dolina Krasnej – PLH260001 
 
Obszar siedliskowy o powierzchni 2384,1 ha obejmujący swoim zasięgiem poza częścią gminy 
Końskie również gminy Stąporków, Mniów, Zagnańsk, Bliżyn.   
Obszar obejmuje naturalną, silnie zabagnioną dolinę rzeki Krasnej i jej dopływów. Teren znacznie 
zróżnicowany pod względem warunków geomorfologicznych i sposobu użytkowania gruntu. W 
południowej i wschodniej części Doliny Krasnej dominują ekosystemy nieleśne: łąki, pastwiska oraz 
rozległe tereny mokradłowe. Rzeka Krasna na tym odcinku ma szeroką dolinę a jej spadek jest 
niewielki. W części północnej największą powierzchnię pokrywają ekosystem leśne. Wśród nich 
przeważają bory sosnowe. W tej części obszaru rzeka Krasna biegnie w głęboko wciętym korycie i ma 
charakter rzeki wyżynnej. 
Dolina Krasnej uważana jest na jedną z lepiej zachowanych dolin rzecznych w Krainie świętokrzyskiej. 
Jest ona miejscem występowania dziewięciu chronionych siedlisk przyrodniczych. Szczególnie cenne 
są siedliska nieleśne, które powstały w toku ekstensywnego użytkowania i dziś stanowią o wartości 
przyrodniczej tego obszaru. Występujące tu płaty łąk trzęślicowych, muraw bliśniczkowych oraz 
torfowisk przejściowych należą do najlepiej zachowanych w regionie. Charakteryzuje się one dobrym i 
typowym wykształceniem. Stwierdzone w granicach obszaru niewielkie płaty torfowisk zasadowych są 
jedynymi z nielicznych w regionie. Zachowanie tych typów siedlisk w Dolinie Krasnej jest ważnym 
zadaniem dla zachowania spójności sieci Natura 2000 w regionie. Stwierdzono 12 gatunków zwierząt 
z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ostoja ma istotne znaczenie dla zachowania przelatki aurinii w 
Polsce. Dalsze badania tego gatunku na terenie ostoi pozwolą prawdopodobnie na zmianę oceny 
ogólnej znaczenia obszaru na A. 
 
Ostoja Brzeźnicka – PLH260026 
 
Obszar siedliskowy, którego przeważająca część znajduje się w granicach gmin Gowarczów i 
Przysucha - terenu gminy Końskie dotyczą wyłącznie obrzeża obszaru o powierzchni 0,06 ha. 
Obszar znajduje się w mezoregionie Garb Gielniowski, zbudowany z piaskowców retycko - liasowych. 
Obejmuje źródła i górny bieg rzeki Drzewiczki oraz jej dopływy. Drzewiczka płynie przez kompleks 
lasów mieszanych z udziałem jodły (Abies alba), świerka (Picea abies), modrzewia (Larix decidua) 
oraz brzozy (Betulala pendula) i buka (Fagus sylvatica). W dolinie rzecznej wykształciły się podmokłe 
łąki, siedlisko wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
Ostoja zabezpiecza śródleśne półotwarte zbiorowiska ekstensywnie użytkowanych i 
zmiennowilgotnych łąk, bagiennych borów oraz sztuczne zbiorniki wodne z roślinnością wodną 
Potametea. Szczególnie atrakcyjne z botanicznego punktu widzenia są łąki zmiennowilgotne z 
obecnością gatunków chronionych i zagrożonych. 
Na terenie "Ostoi Brzeźnickiej" stwierdzono 12 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II 
Dyrektywy 92/43/EWG. Na łąkach w rejonie wsi Brzeźnica występuje licznie przeplatka aurinia 
Euphydryas aurinia. Miejsce to jest jedną z najważniejszych ostoi gatunku na północno-zachodnim 
skraju zasięgu populacji świętokrzyskiej. Od zachowania tej łąki w dużej mierze zależy skuteczna 
ochrona przeplatki w tej części regionu. Ponadto omawiane łąki są miejscem licznego bytowania 
modraszka telejusa Maculinea teleius - gatunku rzadkiego i rozproszonego w północnej części 
województwa. Z rzadszych gatunków motyli pospolicie spotykane są niestrzęp głogowiec Aporia 
crataegi i kraśnik pięcioplamek Zygaena trifolii. 
Niewielki kompleks leśny k. Korytkowa jest istotnym, izolowanym miejscem rozrodu pachnicy dębowej 
Osmoderma eremita. W ostoi ten relikt lasów pierwotnych zasiedla próchniejące, wiekowe dęby. 
Obszaru źródliskowy rz. Drzewiczki to system cieków wodnych o dużej różnorodności biologicznej. 
Występują w nich minogi strumieniowe Lampetra planeri, dla których Górna Drzewiczka jest jednym z 
najważniejszych obszarów występowania w woj. świętokrzyskim. Ponadto występują: minóg ukraiński 
Eudontomyzon mariae i coraz rzadszy w wodach Polski miętus Lota lota. Liczny jest bóbr Castor fiber. 
Znacząca w skali regionu jest także populacja trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia. Położone poza 
lasami stawy w Korytkowie obfitują w kumaka Bombina bombina, mającego tu jedno z 
najistotniejszych stanowisk w północnej części województwa. Stawy stanowią również część rewiru 
łowieckiego dla pary bielika Haliaeetus albicilla (LC) lęgowej w sąsiedztwie ostoi. W niewielkim stawie 
k. wsi Brzeźnica rozradza się stabilna populacja traszki grzebieniastej Triturus cristatus . 
W rejonie Brzeźnicy - na łąkach oraz w leśnej części ostoi - istnieją czynne do dziś tokowiska 
cietrzewia Tetrao tetrix (EN). Jedne z nielicznych jakie zachowały się w regionie. "Brzeźnickie Łąki" 
otaczają obszary podmokłe, stanowiące część obszaru źródliskowego Drzewiczki. Bytują tam łoś 
Alces alces i żuraw Grus grus. 
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Zasięg wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody na terenie gminy Końskie 

b) Obszar chronionego krajobrazu 

Południowa i wschodnia część gminy, w przeważającej części zalesiona, położona jest w 
obrębie Konecko-Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, którego podstawę utworzenia i 
funkcjonowania stanowią: 

 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie 
ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim (Dz. Urz. Woj. 
Kieleckiego z 1995 r. Nr 21, poz. 145), 

 Rozporządzenie Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie 
kieleckim (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2002 r. Nr 108, poz. 1275), 

 Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2005 r. Nr 156, poz. 
1950), 

 Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 
z 2009 r. Nr 42, poz. 629), 

 Uchwała Nr XXXV/616/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. 
dotycząca wyznaczenia Konecko-Łopuszniańskiego obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. 
Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2013 r. poz. 3308). 

Przedmiotowy obszar obejmując swoim zasięgiem tereny województw łódzkiego, świętokrzyskiego i 
mazowieckiego zajmuje powierzchnię 98 287 ha z czego na terenie gminy Końskie 12 506 ha. 
Uwzględniając podstawowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe obszaru stanowiące jednocześnie  
podstawę ochrony należy wskazać na urozmaiconą i pagórkowatą rzeźbę terenu: szerokie kopulaste 
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pagóry, garby i stoliwa - rozwinięte na wychodniach piaskowców i piaskowcowo-mułowcowo-ilastych 
skał wieku dolnojurajskiego (lias), a w części wsch. i płd. obszaru, także wieku dolnotriasowego. Z 
kompleksami tych skał związane było historyczne już dziś kopalnictwo syderytowo-lionitowych rud 
żelaza i przemysł metalurgiczny, a współcześnie ważne gospodarczo zbiorniki podziemnych wód 
pitnych (Konecki i Zagnańsk). Zarówno zbocza wzniesień jak i rozdzielające je doliny rzeczne i 
obniżenia wypełnione są piaszczysto-gliniastymi, lodowcowymi i wodno-lodowcowymi osadami 
czwartorzędowymi. W dolinach rzek występują holoceńskie namuły i mady, a często także torfowiska. 
Obszary te stanowią ważny regionalny wododziałowy węzeł hydrograficzny, gdzie biorą początek 
liczne rzeki zasilane przez często wystepujące tu źródła, młaki i wysieki. Położone są tutaj źródła 
prawobrzegowych dopływów Pilicy: Czarnej Koneckiej, Czarnej Włoszczowskiej, Nowej Czarnej, 
Czarnej Taraski i Drzewiczki, a także stąd wypływają Radomka, Kamienna oraz Łośna-lewobrzeżny 
dopływ Białej Nidy. Na podłożu kwaśnych skał krzemionkowych wykształciły się zwarte kompleksy 
leśne (Lasy Koneckie, Lasy Radoszyckie) oraz mozaikowe krajobrazy leśno-łąkowe i polne. Są to w 
większości zbiorowiska roślinne prawidłowo wykształcone o charakterze naturalnym, odznaczające 
się wielogatunkowymi drzewostanami, w których dominują jodła i sosna z domieszką dębu, świerka, 
buka i graba. W pół. i płd.-wsch. części OChK przeważają kwaśne i mineralne siedliska borowe, które 
w zależności od poziomu wód gruntowych porośnięte są przez bory mieszane z jodłą, świeże bory 
sosnowe, wilgotne bory sosnowe, zbiorowiska mszystego jodłowego i boru bagiennego rozwijające się 
na terenach płaskich i w zagłębieniach terenu. W płd. części OChK kompleksy leśne, o podobnym 
składzie fitocenotycznym, są znacznie bardziej rozczłonkowane i tworza mozaikę ze zbiorowiskami 
nieleśnymi, zwłaszcza łąkami, torfowiskami wysokimi i wrzosowiskami. Konecko-Łopuszański OChK 
jest szczególnie bogaty w faunę. Wysoka jest zarówno liczebność populacji zwierząt łownych (łosia, 
jelenia, dzika, sarny, cietrzewia), jak również liczne miejsca lęgowe i ostoje ptactwa w tym takich 
gatunków rzadkich jak bocian czarny, łabądź niemy. Zabytki kultury materialnej związane są na tym 
obszarze głównie z tradycjami Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i obejmują pozostałości 
licznych w XIX wieku oraz do połowy XX wieku kopalni rudy żelaza, a nad rzekami nieliczne już 
zabytki urządzeń hydrotechnicznych i budownictwa przemysłowego związanego z hutnictwem i 
przetwórstwem żelaza. 

c) Pomniki przyrody 

Pomniki przyrody na terenie gminy Końskie 

Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Lokalizacja Opis 
Obwód 

(cm) 
Wysokość 

(m) 

1. 
aleja lip  
20 szt. 

działka nr ewid. 5423/1 
obręb Modliszewice 
rosną przy drodze 
wojewódzkiej Końskie-
Łódź 

wiek ok. 300 lat 280-560 15-20 

2. 
dęby 
szypułkowe 
4 szt. 

działka nr ewid. 5182/3 
obręb Końskie 
rosną w północno-
wschodniej części Parku 
Miejskiego w Końskich 

- 422-596 ok. 25 

3. 
skałki 
„Piekło” 

działka nr ewid. 188/1201 
obręb Niebo 
Nadleśnictwo Barycz, 
obręb Piła, lesnictwo 
Gatniki, oddział 188c 

garb 
morfoloigiczny o 
długości 100 m, 
wysokości do 10 m 
i rozciągłości 
WNW-ESE, 
znajdujący się w 
szczytowej partii 
wzniesienia; w 
obrębie liczne 
występy i ścianki 
skalne, baszty 
zbudowane z 
piaskowców 
płytowych 

- - 
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4. 

grupa 
dębów 
bezszypuł-
kowych  
6 szt. 

działka nr ewid. 28/1215 
obręb Piła  
Nadleśnictwo Barycz, 
leśnictwo Smolarnia, 
oddział 28l  

wiek ok. 170 lat 420-630 ok. 28 

5. 
skupisko lip 
17 szt. 

działka nr ewid. 5182/3 
obręb Końskie 
Park Miejski w Końskich 

wiek. ok. 300 lat 155-395 20-27 

6. 

skupisko lip 
drobno-
listnych  
6 szt. 

działka nr ewid. 5182/3 
obręb Końskie 
przy drodze od 
południowej strony Parku 
Miejskiego w Końskich  

wiek ok. 200-350 
lat 

290-425 17-23 

 

d) Ochrona gatunkowa 

Na terenie gminy Końskie stwierdzono występowanie: 

 785 gatunków roślin naczyniowych, przy czym dla ukazania walorów florystycznych gminy 
wytypowano 79 gatunków, z czego 22 gatunki podlegają całkowitej ochronie, 12 gatunków 
podlega ochronie częściowej, a 8 gatunków uznano za zagrożone i ginące w kraju oraz 
gatunki zagrożone i rzadkie w regionie. Ponadto na wskazanym obszarze zidentyfikowano 
również gatunki roślin chronionych na podstawie Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

 29 gatunków ryb, z których występowanie 4 gatunków uznano za niepewne - około 50% 
wskazanych gatunków zalicza się do gatunków zagrożonych, 

 150 gatunków ptaków, z czego 146 to gatunki prawnie chronione (ochrona ścisła lub 
częściowa), natomiast 29 gatunków zostało wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Ptasiej 
(DP). 38 gatunków ssaków związanych z siedliskami leśnymi i otwartymi, z czego 20 objętych 
jest gatunkową ochroną prawną (ścisłą lub częściową), a dwa gatunki zostały wymieniona w II 
Załączniku Dyrektywy Siedliskowej (DS.).  

9) Korytarze ekologiczne  

 
Zasięg korytarza ekologicznego na terenie gminy Końskie 
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Korytarze ekologiczne to „obszary umożliwiające migrację roślin, zwierząt lub grzybów” 
natomiast obszary węzłowe to jednostki ponadekosystemalne, wyróżniające się z otoczenia 
bogactwem ekosystemów o charakterze zbliżonym do naturalnego, seminaturalnych i 
antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych, bogatych w gatunki specyficzne dla tradycyjnych 
agrocenoz. Obie formy choć bezpośrednio nie stanowią formy ochrony przyrody są ważnym 
elementem sieci Natura 2000, gdyż umożliwiają przemieszczanie się organizmów między 
poszczególnymi siedliskami.  

Przez teren gminy Końskie, w jej południowo-wschodniej części, przebiega korytarz 
ekologiczny GKPdC-4 Częstochowa-Wschód. 
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. 

10) Walory krajobrazowe  

Krajobraz naturalny charakteryzuje się urozmaiconym i zróżnicowanym ukształtowaniem 
terenu typowym dla przenikania wyżu z niżem polskim. Rzeźba terenu bogata, o niewielkich spadkach 
3 – 5 % z gęstą siecią dolin bezodpływowych. Bogactwem przyrodniczym gminy są lasy, rzeki i 
drobne cieki oraz zbiorniki wodne. Z tego względu znaczna część gminy wchodzi w skład systemu 
terenów chronionych (obszary Natura 2000, obszar chronionego krajobrazu, korytarze i węzły 
ekologiczne o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym, obszary źródliskowe). Walory plastyczne 
krajobrazu podkreślają o pomniki przyrody - pojedyncze drzewa i ich zespoły, stanowiąc odpowiednią 
oprawę dla rozwoju turystyki krajoznawczej. 

O walorach przyrody gminy Końskie decydują również jej zasoby wodne. Północno – 
wschodnia część gminy położona jest w obrębie obszarów ochrony wód podziemnych. Wody 
powierzchniowe to rzeki gminy, zbiorniki wodne jak również użytki ekologiczne w postaci stawów, 
oczek wodnych i terenów podmokłych, a także cała sieć kanałów melioracyjnych. 

Zdecydowanie najatrakcyjniejsze w gminie pod względem turystycznym i wypoczynkowym są 
tereny położone w dolinie Czarnej Koneckiej należącej do zlewni Pilicy. Równie ciekawe i malownicze 
są pozostałe rzeki zlokalizowane na przedmiotowym obszarze: Młynkowska, Czysta, Wąglanka, 
Krasna oraz drobne cieki.  

11) Krajobraz kulturowy 

Miasto Końskie to jedno ze starszych miast centralnej Polski usytuowane w obrębie 
Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. Choć prawa miejskie otrzymało dopiero w 1748 roku, to już 
wcześniej było znane jako ważny ośrodek handlu i rzemiosła. Stanowiło niegdyś własność 
znamienitych rodów: Odrowążów, Małachowskich i Tarnowskich. 

Najcenniejszym zabytkiem miasta jest zespół pałacowo-parkowy Małachowskich z połowy 
XVIII wieku. Zespół tworzą dwa skrzydła pałacowe zakończone piętrowymi, podwójnymi pawilonami, 
zamknięte od południa gloriettą. Od północy do pałacu przylega park, w którym spotkać możemy 300-
letnie lipy i 200-letnie dęby oraz ciekawe budowle o osobliwej architekturze, tj. Oranżerię Egipską 
projektu F.M. Lanciego ze staroegipskimi motywami oraz Świątynię Grecką z okazałym portykiem 
kolumnowym. W centrum miasta wznosi się Kolegiata pw. św. Mikołaja i św. Wojciecha, najstarszy 
kościół w mieście i miejsce pochówku Kanclerza Wielkiego Koronnego Jana Małachowskiego. Z 
ciekawych elementów architektonicznych świątyni warto wymienić późnoromański portal nad 
południowym wejściem oraz rzadkie sklepienie gwieździste w prezbiterium. 

Również okolice miasta obfitują w liczne pamiątki z przeszłości. W Modliszewicach można 
zobaczyć dwór obronny z początku XVII wieku, a w Kazanowie pobernardyński zespół klasztorny. 
Zwolenników myśli technicznej zainteresują na pewno pamiątki z dziedziny przemysłu z okresu XVII 
wieku i XIX wieku, stanowiącego czasy świetności regionu. Szczególnie ważne jest Muzeum Zagłębia 
Staropolskiego w Sielpi, zlokalizowane w dawnej walcowni i pudlingarni, powstałej inicjatywy 
Stanisława Staszica i Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Skrywa w swym wnętrzu 8,5m żelazne koło 
wodne wprawiane w ruch siłą wody, którego pracę można podziwiać m.in. podczas organizowanych 
latem Kuźnic Koneckich. Podobny zakład znajduje się w pobliskim Maleńcu (gmina Ruda Maleniecka), 
a także w Starej Kuźnicy, gdzie znajduje się unikalna, XIX-wieczna kuźnica mechaniczna z 
oryginalnym napędem wodnym i wyposażeniem. 
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Wyjątkowym walorem gminy są rozległe obszary leśne, które w latach II wojny światowej 
stanowiły teren walk licznych grup partyzanckich działających na Ziemi Koneckiej m.in. majora 
"Hubala" oraz oddziałów "Robota", "Szarego" i "Ponurego". Wyrazem pamięci i hołdu mieszkanców 
dla ich bohaterstwa są coroczne obchody Koneckiego Września organizowane w pierwszy weekend 
września. 

Należy stwierdzić, że gmina Końskie jest obszarem o wyjątkowych walorach krajobrazu 
kulturowego, który może kreować atrakcyjność kulturowo-turystyczną. Układy urbanistyczne, 
pojedyncze obiekty i zespoły obiektów, ich funkcje i architektura związana z funkcjonowaniem 
starożytnego hutnictwa i Staropolskiego Okręgu Przemysłowego stanowią unikatowe w skali kraju 
zespoły o charakterze żywych skansenów oraz doskonałe tworzywo do wyznaczania sieci szlaków 
turystycznych, pieszych, rowerowych i samochodowych. 

5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

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 
pochodzą z wieku XII -  (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. 
Kolejnymi gałęziami gospodarki obecnej gminy były: 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 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 Antoniowie i Królewcu oraz w 1750 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 stracili znaczenie w polityce kraju. Odbiło się to na rozwoju 
miasta. Małachowscy nadal byli właścicielami większości zakładów w Końskich i okolicy, lecz w 
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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-tych XIX w., 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 ziemi koneckiej. 
Końskie pozostawały w rękach Tarnowskich do roku 1945 r. Tarnowscy stracili majątek na mocy 
dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. 
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 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 1939 r. do 6 907 w 1945 r.). Po wyzwoleniu miasto rozpoczęło odbudowę. 
W dniu 5 października 1948 r. , w wyniku połączenia byłych odlewni, powstały Koneckie Zakłady 
Odlewnicze - największy wówczas zakład pracy, a w 1954 r. powstał zakład „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. obejmujący dawny plac targowy i tereny byłej rezydencji Małachowskich i 
Tarnowskich) oraz poprzez rozwój turystyki. 

2) Obszary i obiekty objęte ochroną 

a) Rejestr zabytków  

 

Obiekty architektoniczne na terenie gminy Końskie wpisane do rejestru zabytków 

Lp. Lokalizacja Obiekt Nr rejestru 

1. Końskie kościół par. pw. śś Wojciecha i Mikołaja,  A.485 

2. Końskie 

zespół kościoła cmentarnego pw. św. Anny:  
kościół cmentarny (obecnie parafialny), 
cmentarz przykościelny, 
cmentarz parafialny 

A.486/1-3 
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3. Końskie 

zespół pałacowo-parkowy: 
skrzydło pałacowe pn-zach,  
skrzydło pałacowe pn-wsch,  
pawilon pn-zach,  
pawilon pn-wsch,  
pawilon płd-zach,  
pawilon płd-wsch,  
glorietta,  
świątynia grecka,  
oranżeria egipska,  
altana,  
„domek wnuczętów”,  
baszty,  
kapliczka neogotycka,  
park z ogrodzeniem,  

A.487/1-14 

4. Końskie dom, ul. Piłsudskiego 26 A.488 

5. Modliszewice 

zespół rezydencjonalny: 
dwór 
budynek bramny 
budynek dawnej kuźni 
wyspa ze stawem 

A.489/1-4 

6. Nowy Kazanów 
zespół klasztorny bernardynów: 
kościół parafialny 
klasztor 

A.490/1-2 

7. Sielpia Wielka 
zespół zakładu i osiedla przemysłowego: 
zakład 
osiedle przyfabryczne 

A.491 

8. Stara Kuźnica dawna kuźnia (kuźnica wodna) A.492 

 

Zabytki archeologiczne na terenie gminy Końskie wpisane do rejestru zabytków 

Lp. AZP 
Nr 

stanowiska 
na karcie 

Lokalizacja Obiekt Nr rejestru 

1. 78-59 7 Bedlno grodzisko 6 

2. 79-60 6 Stary Kazanów 
relikty obronnego 
dworu 

13 

3. 78-60  Modliszewice 
kompleks 
zabudowań dworu 
obronnego 

219/302 

b) Gminna Ewidencja Zabytków 

Obiekty ujęte w Gminna Ewidencja Zabytków  

Lp. Miejscowość Adres/Lokalizacja Obiekt 

1. Końskie - układ urbanistyczny miasta 

2. Końskie ul. 1 Maja 3 kamieniczka secesyjna 

3. Końskie ul. 1 Maja 10 dom 

4. Końskie ul. 1 Maja 14 dom z bramą przejezdną 

5. Końskie ul. 1 Maja 25 kamienica 

6. Końskie ul. 1 Maja 27 dom 

7. Końskie ul. 1 Maja 27a dom 

8. Końskie ul. 1 Maja 29 dom 

9. Końskie ul. 1 Maja 57 
teren Koneckich Zakładów Odlewniczych - 
wieża strażacka 

10. Końskie ul. 16 Stycznia 3 płaskorzeźba panoplium 

11. Końskie ul. Browarna 18 dom 

12. Końskie ul. Browarna 20 dwór 

13. Końskie ul. Browarna 33a dom pozostałości 
folwarku 
Tarnowskich 

14. Końskie ul. Browarna 33b 
dom z budynkiem 
gospodarczym 
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15. Końskie ul. Browarna 33c 
dom z budynkiem 
gospodarczym 

16. Końskie ul. Browarna 37 
kościół cmentarny 
pw. św. Anny 

zespół kościoła pw. 
św. Anny 

17. Końskie ul. Browarna 37 
cmentarz 
przykościelny 

18. Końskie ul. Browarna 37 cmentarz parafialny 

19. Końskie ul. Browarna 37 
ogrodzenie z 
bramką 

20. Końskie ul. Browarna  
cmentarz wojenny 
1914-1915 

21. Końskie ul. Browarna 37 pomnik partyzantów 

22. Końskie ul. Browarna 37 
kapliczka słupowa 
„latarnia” 

23. Końskie ul. Fabryczna 8 
hala warsztatów mechanicznych Joska 
Mintza 

24. Końskie ul. Granata 1 
kościół parafialny 
pw. św. Mikołaja  

zespół kościoła 
parafialnego pw. św. 
Mikołaja  

25. Końskie ul. Granata 1 
figura św. Jana 
Niepomucena 

26. Końskie ul. Granata 1 figura św. Floriana 

27. Końskie ul. Granata 1 krzyż 

28. Końskie ul. Granata 1 krzyż 

29. Końskie ul. Granata 1 
ogrodzenie z 
bramkami 

30. Końskie ul. Granata 1 
plebania, ob. stara 
plebania 

31. Końskie ul. Granata 8 nowa plebania 

32. Końskie ul. Hubala 9 kamienica 

33. Końskie 
ul. Hubala 
obok ogrodów POD 
„OAZA” 

krzyż przydrożny 

34. Końskie 
ul. Jasna 1/ul. 
Partyzantów 32 

dworek 

35. Końskie ul. Jasna 3 dom 

36. Końskie ul. Jasna 8 dom 

37. Końskie ul. Kazanowska 7 dom 

38. Końskie ul. Kazanowska 9  dom z bramą przejezdną 

39. Końskie ul. Kazanowska 11 dom 

40. Końskie ul. Kazanowska 15 dom 

41. Końskie pl. Kościuszki pomnik Tadeusza Kościuszki 

42. Końskie pl. Kościuszki 1 zajazd 

43. Końskie pl. Kościuszki 3  kamienica z bramą przejezdną 

44. Końskie pl. Kościuszki 5/7 dom 

45. Końskie pl. Kościuszki 6 dom 

46. Końskie ul. Lipowa 3 kamienica 

47. Końskie ul. Mieszka I pomnik (popiersie) Tadeusza Kościuszki 

48. Końskie ul. Odrowąża 10 kamienica z oficyna 

49. Końskie 
ul. Odrowąża 16/ul. 1 
Maja 2 

kamienica narożna 

50. Końskie ul. Partyzantów 1 
skrzydło pałacowe 
płn.-zach. 

zespół pałacowo-
parkowy 

51. Końskie ul. Partyzantów 1 
skrzydło pałacowe 
płn.-wsch. 

52. Końskie ul. Partyzantów 1 pawilon płn.-zach. 

53. Końskie ul. Partyzantów 1 pawilon płn.-wsch. 

54. Końskie ul. Partyzantów 4 pawilon płd.-zach. 

55. Końskie ul. Partyzantów 8 pawilon płd.-wsch. 

56. Końskie ul. Partyzantów 6 glorietta 
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57. Końskie ul. Zamkowa 17 świątynia grecka 

58. Końskie ul. Mieszka I 4 oranżeria egipska 

59. Końskie 
ul. Partyzantów 1/ul. 
Mieszka I 

altana 

60. Końskie ul. Partyzantów 1 „domek wnuczętów” 

61. Końskie ul. Partyzantów 1 baszty 

62. Końskie 
ul. Partyzantów 1/ul. 1 
Maja 

kapliczka 

63. Końskie ul. Partyzantów 1 park 

64. Końskie ul. Partyzantów 1  ogrodzenie 

65. Końskie ul. Partyzantów 1 
kapliczka w 
ogrodzeniu 

66. Końskie ul. Partyzantów 1 brama południowa 

67. Końskie ul. Mieszka I  brama północna 

68. Końskie ul. Zamkowa brama zachodnia 

69. Końskie ul. Zamkowa 
piwnica z kopcem 
widokowym 

70. Końskie ul. Partyzantów 1 
oficyna wschodnia z 
bramą 

71. Końskie ul. Partyzantów 1 stajnia 

72. Końskie ul. Partyzantów 1 obudowa studni 

73. Końskie ul. Mieszka I mostek na kanale 

74. Końskie 
ul. Partyzantów 2/róg ul. 
Południowej 

pomnik Serca Pana Jezusa 

75. Końskie ul. Partyzantów 11 dom 

76. Końskie ul. Partyzantów 12 dworek 

77. Końskie ul. Partyzantów 13 dom zarządcy majątku Tarnowskich 

78. Końskie 
ul. Partyzantów 16/ul. 
Browarna 

krzyż przydrożny 

79. Końskie 
ul. Piaskowa 1/róg ul. 
Staromłyńskiej  

krzyż przydrożny 

80. Końskie ul. Piłsudskiego 8 dom z bramą przejezdną 

81. Końskie ul. Piłsudskiego 11 dom z bramą przejezdną 

82. Końskie ul. Piłsudskiego 13 kamienica z bramą przejezdną 

83. Końskie ul. Piłsudskiego 15 kamienica 

84. Końskie ul. Piłsudskiego 18 
kamienica mieszczańska z bramą 
przejezdną i oficyną 

85. Końskie ul. Piłsudskiego 20 dom 

86. Końskie ul. Piłsudskiego 22 kamienica z bramą przejezdną  

87. Końskie ul. Piłsudskiego 26 dom 

88. Końskie ul. Piłsudskiego 27 hala targowa 

89. Końskie ul. Piłsudskiego 30 kamienica z bramą przejezdną 

90. Końskie ul. Piłsudskiego 37 dom z bramą przejezdną 

91. Końskie ul. Piłsudskiego 42 kamienica z bramą przejezdną 

92. Końskie ul. Piłsudskiego 44 dom z bramą przejezdną 

93. Końskie ul. Piłsudskiego 46 dom z bramą przejezdną 

94. Końskie ul. Piłsudskiego 66 dom 

95. Końskie 
ul. Piłsudskiego 
naprzeciw ZSP nr 3 

pomnik ofiar egzekucji 1943 r. 

96. Końskie ul. Piłsudskiego 72 kamienica z bramą przejezdną 

97. Końskie ul. Piłsudskiego 82 kamienica 

98. Końskie 
ul. Piłsudskiego obok nr 
84 

kapliczka neogotycka 

99. Końskie ul. Piłsudskiego 84 dworek z gankiem 

100. Końskie ul. Piłsudskiego 84a willa 

101. Końskie ul. Piłsudskiego 112a dom 

102. Końskie ul. Piłsudskiego 113 dom 

103. Końskie ul. Piłsudskiego 124a budynek gospodarczy w majątku Fittinga 
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104. Końskie ul. Piłsudskiego 145 kapliczka 

105. Końskie 
ul. Piłsudskiego obok nr 
171 

kapliczka 

106. Końskie ul. Piłsudskiego 186 bursa gimnazjalna 

107. Końskie ul. Pocztowa 1 dom 

108. Końskie ul. Pocztowa 2 dom z bramą przejezdną 

109. Końskie 
ul. Spacerowa/róg ul. 
Gimnazjalnej  

krzyż przydrożny 

110. Końskie ul. Spacerowa 58 kapliczka 

111. Końskie ul. Sportowa 1 dworzec kolejowy 
zespół dworca 
kolejowego 

112. Końskie ul. Sportowa 1 wieża ciśnień 

113. Końskie ul. Sportowa 3 dom 

114. Końskie ul. Sportowa 7 dom ob. PSSE 

115. Końskie ul. Sportowa 11 dom fabrykanta Kronebluma 

116. Końskie ul. Starowarszawska kamienica 

117. Końskie ul. Warszawska 4/4a kamienica 

118. Końskie ul. Warszawska 6 dom 

119. Końskie ul. Warszawska 25 
koszary, potem 
szpital, ob. DPS 

zespół koszar 
120. Końskie ul. Warszawska 25 

magazyn 
(prochownia), ob. 
DPS 

121. Końskie ul. Warszawska 25/27 
łaźnia, tzw. „bania”, 
potem szpital 
zakaźny, ob. DPS  

122. Końskie ul. Warszawska 52 
budynek główny warsztatów 
parowozowych, ob. hala „Kowent” 

123. Końskie ul. Warszawska 49 dom 

osiedle kolejowe 

124. Końskie ul. Warsztatowa 2a dom 

125. Końskie ul. Warsztatowa 2b dom 

126. Końskie ul. Warsztatowa 2c 
dom z budynkiem 
gospodarczym 

127. Końskie ul. Warsztatowa 2e 
dom z budynkiem 
gospodarczym 

128. Końskie ul. Wjazdowa cmentarz żydowski 

129. Końskie ul. Wjazdowa 4 dom 

130. Końskie 
ul. Wjazdowa 4 
(na posesji 
Starowarszawska 7) 

krzyż przydrożny 

131. Końskie ul. Zamkowa 5 dworek, ob. Biblioteka Pedagogiczna 

132. Końskie ul. Zamkowa 19  kamienica z bramą przejezdną 

133. Końskie ul. Zamkowa 20 kamienica  

134. Końskie ul. Zamkowa 21 dom 

135. Baczyna nr 1a krzyż przydrożny 

136. Baczyna 
skrzyżowanie z drogą 749 
na Przysuchę 

krzyż przydrożny 

137. Barycz ul. Konecka 13 krzyż przydrożny 

138. Bedlenko nr 66 krzyż przydrożny 

139. Bedlenko 
skraj wsi w kierunku 
Bedlna 

krzyż przydrożny 

140. Bedlno nr 1 cmentarz parafialny 

141. Bedlno obok nr 10 krzyż przydrożny 

142. Bedlno naprzeciw nr 56 krzyż przydrożny 

143. Bedlno 58 - Karczunek krzyż przydrożny 

144. Bedlno nr 74 
kościół parafialny 
pw. św. Anny 

zespół kościoła 
parafialnego pw. św. 
Anny 

145. Bedlno nr 74 dzwonnica 

146. Bedlno nr 74 cmentarz 
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przykościelny 

147. Bedlno nr 74 
ogrodzenie z 
bramkami 

148. Bedlno nr 74 plebania 

149. Bedlno skwerek kamień graniczny majątku ziemskiego 

150. Bedlno skwerek obok nr 66 krzyż przydrożny 

151. Chełb obok nr 10 krzyż przydrożny 

152. Czerwony Most 
Końskie, ul. Partyzantów 
60 

krzyż przydrożny 

153. Czerwony Most nr 9 dom 

154. Czysta - figura św. Antoniego 

155. Czysta nr 8 dom 

156. Drutarnia obok nr 6 kapliczka Matki Boskiej 

157. Dyszów 
ul. Prusa na zach. od nr 
22 

krzyż „dworski na grobli” 

158. Dyszów ul. Prusa 9a krzyż przydrożny 

159. Gatniki 
przy drodze nr 728 do 
Końskich 

krzyż przydrożny 

160. Grabków nr 11 wójtostwo, ob. szkoła podstawowa 

161. Gracuch 
początek wsi od strony 
Proćwina 

krzyż przydrożny 

162. Izabelów nr 40 kapliczka 

163. Jeżów obok nr 13 krzyż przydrożny 

164. Jeżów obok nr 23a krzyż przydrożny 

165. Kamienny Krzyż 
róg drogi do Wąsosza i 
pożar. nr 18 

krzyż przydrożny 

166. Koczwara Pomyków nr 74a czworak 

167. Kopaniny 
nr 10 
skrzyżowanie dróg do 
Końskich i Bedlna 

kapliczka 

168. Kornica ul. Główna przy OSP krzyż przydrożny 

169. Kornica ul. Główna 30 stacja kolejowa 

170. 
Młynek 
Nieświński 

ul. Świętokrzyska 28 układ wodny zakładów metalowych z groblą 

171. 
Młynek 
Nieświński 

ul. Świętokrzyska 28 
dom właściciela fabryki, ob. budynek 
administracyjny 

172. Młynek ul. Świętokrzyska 47 chałupa 

173. Modliszewice ul. Piotrkowska 30 dawny dwór 

zespół 
rezydencjonalny 

174. Modliszewice ul. Piotrkowska 30 budynek bramny 

175. Modliszewice ul. Piotrkowska 30 
wyspa wraz ze 
stawem 

176. Modliszewice ul. Piotrkowska 30 
budynek dawnej 
kuźni 

177. Modliszewice ul. Piotrkowska 30 wieża strażnicza 

178. Modliszewice 
ul. Piotrkowska naprzeciw 
nr 57 

kapliczka 

179. Modliszewice 
ul. Piotrkowska skraj wsi 
od strony Końskich 

krzyż przydrożny 

180. Niebo początek wsi krzyż przydrożny 

181. Nieświn 
ul. Kielecka naprzeciw nr 
4 

krzyż przydrożny 

182. Nieświn ul. Kielecka 37 kapliczka 

183. Nieświn 
ul. Zielona 1a/róg ul. 
Fabrycznej 

krzyż przydrożny 

184. Nowy Dziebałtów nr 31 chałupa 

185. Nowy Dziebałtów plac w środku wsi krzyż przydrożny 

186. Nowy Kazanów nr 2 chałupa 

187. Nowy Kazanów nr 8 
kościół parafialny 
pw. Zwiastowania 

zespół klasztorny 
bernardynów 
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NMP 

188. Nowy Kazanów nr 8 

klasztor 
bernardynów, ob. 
własność parafii pw. 
Zwiastowania NMP 

189. Nowy Kazanów nr 8 dzwonnica 

190. Nowy Kazanów nr 8 
ogrodzenie z 
bramkami 

191. Nowy Kazanów nr 8 plebania 

192. Nowy Kazanów nr 19 kuźnia 

193. Nowy Kazanów grunty wsi Sierosławice cmentarz parafialny 

194. Piła nr 50a 
dwór Tarnowskich, ob. leśniczówka 
„Smolarnia” 

195. Piła 
za wsią pod lasem w 
kierunku Stąporkowa 

leśniczówka  

196. Pomorzany przy nr 53 krzyż przydrożny 

197. Pomorzany 
przy drodze nr 42 za wsią 
w kierunku Żarnowa 

krzyż przydrożny 

198. Pomyków nr 32a kapliczka 

199. Pomyków nr 45 dom, ob. przedszkole 

200. Pomyków 
ok. 200 m na południe od 
kościoła 

cmentarz ewangelicki 

201. Poraj 
las ok. 500 m na płn.-
wsch. od wsi 

kapliczka św. Antoniego 

202. Proćwin 
skrzyżowanie ulic Górnej i 
Polnej 

kapliczka 

203. Przybyszowy  nr 41 kapliczka 

204. Rogów ul. Gwardii Ludowej 17 krzyż przydrożny 

205. Rogów 
ul. Gwardii Ludowej 62 
skraj wsi w kierunku 
Młynka 

krzyż przydrożny 

206. Rogów 
ul. Gwardii Ludowej/róg 
ul. Kozubskiego 

krzyż przydrożny 

207. Rogów ul. Podmiejska 29a krzyż przydrożny 

208. Sielpia ul. Słoneczna 19 
hala produkcyjna z 
maszynownią 

zespół zakładu i 
osiedla 
przemysłowego 

209. Sielpia ul. Słoneczna 19 suszarnia drewna I 

210. Sielpia ul. Słoneczna 19 suszarnia drewna II 

211. Sielpia ul. Słoneczna 19 portiernia I 

212. Sielpia ul. Słoneczna 19 portiernia II 

213. Sielpia ul. Słoneczna 19 
ogrodzenie placu 
fabrycznego 

214. Sielpia ul. Słoneczna 19 
budynek 
administracyjny 

215. Sielpia ul. Słoneczna 19 dom urzędników 

216. Sielpia ul. Słoneczna 19 
budynki 
administracyjne (2) 

217. Sielpia ul. Słoneczna 19 
szkoła 
przyfabryczna 

218. Sielpia ul. Słoneczna 19 szpital 

219. Sielpia ul. Słoneczna 19 
układ wodny: staw z 
groblą ziemną i 
kanałem roboczym 

220. Sielpia ul. Słoneczna 19 
27 domów osiedla 
fabrycznego 

221. Sielpia 
ul. Kielecka (ob. ul. 
Południowa 20) 

krzyż przydrożny 

222. Sierosławice ul. Długa obok nr 73 krzyż przydrożny 
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223. Sierosławice 
ul. Długa przy drodze do 
cmentarza 

kapliczka Matki Boskiej 

224. Stadnicka Wola naprzeciw nr 48 cmentarz epidemiczny 

225. Stara Kuźnica nr 46 dawna kuźnia 

zespół kuźnicy 
wodnej 

226. Stara Kuźnica nr 46 

staw z groblą 
ziemną w układzie 
wodnym dawnej 
kuźni 

227. Stara Kuźnica nr 46 
most z upustem 
roboczym 

228. Stara Kuźnica nr 46 upust jałowy 

229. Stara Kuźnica 
rozwidlenie dróg Fidoru i 
Młynka 

krzyż przydrożny 

230. Stary Dziebałtów nr 13 krzyż przydrożny 

231. Stary Dziebałtów nr 34 
chałupa z częścią mieszkalną, oborą i 
stodołą 

232. Stary Dziebałtów nr 41 chałupa 

233. Stary Dziebałtów nr 44 chałupa 

234. Stary Kazanów za nr 7B zamek z fosą – pozostałości 

235. Stary Sokołów  park dworski 

236. Stary Sokołów centralny plac wsi krzyż przydrożny 

237. Sworzyce nr 13 dwór – pozostałość 

238. Sworzyce 
koniec wsi w kierunku 
Radomka 

kapliczka 

239. Sworzyce 
początek wsi od strony 
Grabkowa 

krzyż przydrożny 

240. Trzemoszna naprzeciw nr 13 krzyż przydrożny 

241. Wąsosz Nowiny droga do Małachowa krzyż przydrożny 

242. Wąsosz Nowiny droga do Małachowa krzyż przydrożny 

243. Wąsosz Nowiny przy nr 29 kapliczka 

244. Wąsosz Zarowie w sąsiedztwie nr 22c krzyż przydrożny 

245. 
Wąsosza – Stara 
Wieś 

obok nr 1 kaplica pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

246. Wincentów 
przy dr. nr 728 za wsią w 
kierunku Gatnik 

figura św. Jana Niepomucena 

c) Park kulturowy 

Unikalność, charakter, stopień zachowania substancji zabytkowej przyczynił się do utworzenia 
na terenie miasta Końskie Parku Kulturowego – uchwała Nr XXII/209/2005 Rady Miejskiej w Końskich 
z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Miasta Końskie.  

Park Kulturowy powstał w celu ochrony m. in. zachowanego do czasów dzisiejszych układu 
urbanistycznego miasta - istniejący układ komunikacyjny oparty jest na przed lokacyjnym układzie 
dróg, prostokątny rynek (zieleń znajdującą się na nim usankcjonowano jako tradycję z XIX w, k iedy 
znajdował się tu ogród spacerowy), historyczne ulice - Pocztowa, Krakowska, Warszawska, 
Kazanowska, Zamkowa, dawna ul. Małachowskich (obecnie ul. 1 Maja) i Stara Polna - zachowana są 
szczątkowo. Ratusz zajmował miejsce w pierzei, a miasto miało tradycje utrzymania drewnianych 
domów podcieniowych (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 ( wybudowany w latach 1492-1520, posiadający elementy poprzedniego 
kościoła z XIII w) z ogrodzeniem, bramkami i plebanią oraz zespół kościoła cmentarnego p.w. św. 
Anny z cmentarzem i cmentarz z licznymi nagrobkami kamiennymi i żeliwnymi. 
O kulturze budowlanej nadającej charakter miejscowościom gminy Końskie świadczą także budynki 
mieszkalne o tradycyjnej formie architektonicznej z ogrodem kwiatowym, warzywnikiem i sadem. 
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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. 

Utworzenie Parku Kulturowego miało na celu ochronę zabytkowego układu urbanistycznego, 
historycznej substancji budowlanej i parkowej oraz dalszy harmonijny rozwój miasta jako ośrodka 
turystycznego o zachowanej tkance miejskiej, będącej świadectwem historii i tradycji. 

 

 
Park kulturowy na terenie miasta Końskie 

d) Stanowiska archeologiczne 

Stanowska archeologiczne na terenie gminy Końskie 

Lp. AZP 
Nr 
stan.  

Lokalizacja Obiekt Chronologia 

1. 77-59 32 Sworzyce 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze XV/XVI w. – kultura 
staropolska 
okres nowożytny – XVII/XVIII w. – kultura 
polska 

2. 77-59 33 Sworzyce osada 
okres nowożytny – XVI/XVII w. – kultura 
polska 

3. 77-59 34 Sworzyce osada okres nowożytny – XVII/XVIII w. 

4. 77-59 35 Sworzyce 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze/okres nowożytny 
okres nowożytny – XVII/XVIII w. 
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5. 77-59 36 Sworzyce 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze XV/XVI w. – kultura 
staropolska 
okres nowożytny – XVII/XVIII w. – kultura 
polska 

6. 77-59 37 Sworzyce 
ślad osadniczy 
osada 
ślad osadniczy 

nieokreślona – kultura pradziejowa 
epoka brązu IV/V – kultura łużycka 
okres nowożytny – XVII/XVIII w. – kultura 
polska 

7. 77-59 38 Poraj ślad osadniczy 

późne średniowiecze –  XV/XVI w. – 
kultura staropolska 
okres nowożytny  –  XVII/XVIII w. – kultura 
polska 

8. 77-59 39 Poraj ślad osadniczy nieokreślona – kultura pradziejowa 

9. 77-59 52 Radonek osada okres nowożytny – kultura polska 

10. 77-60 26 Jeżów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

11. 77-60 27 Jeżów ślad osadniczy 
późne średniowiecze 
okres nowożytny 

12. 77-60 28 Jeżów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze XIV - XV w. 
okres nowożytny – XVI - XVIII w. 

13. 77-60 29 Jeżów osada okres nowożytny XVI – XVIII w 

14. 77-60 30 Jeżów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

15. 77-60 31 Jeżów osada okres nowożytny 

16. 77-60 32 Jeżów osada okres nowożytny 

17. 77-60 33 Jeżów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

18. 77-60 34 Jeżów ślad osadniczy 
III wczesne średniowiecze 
okres nowożytny 

19. 77-60 35 Jeżów osada okres nowożytny 

20. 77-60 36 Jeżów osada okres nowożytny 

21. 77-60 37 Jeżów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

22. 77-60 38 Jeżów osada okres nowożytny 

23. 77-60 39 Jeżów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna – kultura pradziejowa 
okres nowożytny 

24. 77-60 40 Nałęczów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

25. 77-60 41 Nałęczów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

26. 77-60 42 Nałęczów 
ślad osadniczy 
osada 

mez.-neolit? - kultura KPL? 
okres nowożytny 

27. 77-60 44 Nałęczów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

28. 77-61 81 Nieświn wielki piec nowożytność 

29. 77-61 82 Nieświn 
punkt 
osadniczy 

późne średniowiecze 
okres nowożytny 

30. 78-62 10 Paruchy ślad osadniczy 
późne średniowiecze 
okres nowożytny 

31. 78-62 11 Paruchy ślad osadniczy okres nowożytny 

32. 79-59 12 Sokołów Stary 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
późn. średn./ okres nowożytny 
okres nowożytny 

33. 79-59 13 Przybyszowy ślad osadniczy epoka kamienia 

34. 79-59 14 Przybyszowy ślad osadniczy neollit 

35. 77-59 15 Przybyszowy ślad osadniczy epoka kamienia 

36. 79-60 1 Brody 
punkt 
osadniczy 
ślad osadniczy 

epoka kamienna 
mezolit 
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37. 79-60 2 Brody 
punkt 
osadniczy 

neolit 

38. 79-60 3 Brody 
punkt 
osadniczy 

mezolit 

39. 79-60 4 Końskie 
punkt 
osadniczy 

mezolit 

40. 79-60 5 
Kazanów 
Stary 

punkt 
osadniczy 

mezolit 

41. 79-60 6 
Kazanów 
Stary 

rezydencja 
obronna 

XVI-XVII w. 

42. 79-60 7 
Kazanów 
Stary 

ślad osadniczy EB -kultura łużycka 

43. 79-60 8 
Kazanów 
Stary 

ślad osadniczy neolit/brąz 

44. 79-60 9 
Kazanów 
Stary 

punkt 
osadniczy 

wcz. EB 

45. 79-60 10 
Kazanów 
Nowy 

ślad osadniczy 
punkt 
osadniczy 

wcz. EB 
wczesne średniowiecze 

46. 79-60 11 
Kazanów 
Stary 

ślad osadniczy 
punkt 
osadniczy 

wczesne średniowiecze 

47. 79-60 12 
Kazanów 
Stary 

ślad osadniczy 
neolit/brąz 
wczesne EB 
wczesne średniowiecze 

48. 79-60 13 Brody 
punkt 
osadniczy 

OWR (?) 

49. 79-60 14 Brody ślad osadniczy epoka kamienia 

50. 79-60 15 Brody ślad osadniczy neolit/EB 

51. 79-60 16 Brody ślad osadniczy OWR (?) 

52. 79-60 17 Brody ślad osadniczy neolit/EB 

53. 79-60 18 
Stary 
Dziebałtów 

ślad osadniczy prahist. 

54. 79-60 19 
Stary 
Dziebałtów 

ślad osadniczy neolit/EB 

55. 79-60 20 
Stary 
Dziebałtów 

ślad osadniczy neolit/EB 

56. 79-60 21 
Stary 
Dziebałtów 

ślad osadniczy 
punkt 
osadniczy 

wczesne EB - prahist. 

57. 79-60 22 
Nowy 
Dziebałtów 

ślad osadniczy 
punkt 
osadniczy 

prahist. 

58. 79-60 23 
Nowy 
Dziebałtów 

ślad osadniczy prahist. 

59. 79-60 24 
Nowy 
Dziebałtów 

ślad osadniczy 
punkt 
osadniczy 

EB – kultura trzeniecka 
wcz. EB 

60. 79-60 25 Wincentów ślad osadniczy EB – kultura trzeniecka 

61. 79-60 26 Wincentów ślad osadniczy neolit/EB 

62. 79-61 1 Pomyków rusznikarnia 1750 r. 

63. 79-61 2 Pomyków kuźnica XIX w. 

64. 79-61 3 Pomyków drutarnia 1841 r. 

65. 79-61 4 Piła fabryka szabel XVIII w. 

66. 79-61 5 Piła tartak wodny XIX w. 

67. 79-61 6 Pomyków 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
neolit 

68. 79-61 7 Górny Młyn ślad osadniczy 
epoka kamienia 
mezolit 
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69. 79-61 8 Górny Młyn 
punkt 
osadniczy 
ślad osadniczy 

epoka kamienia 
OWR 
średn. ? 

70. 79-61 9 Czarna 
ślad osadniczy 
punkt 
osadniczy 

neolit 
wczesne średn. 
średniowiecze 

71. 79-61 10 Izabelów 
punkt 
osadniczy 

prahist. 

72. 79-61 11 Izabelów 
punkt 
osadniczy 

neolit 
wczesne średniowiecze 

73. 79-61 12 Izabelów 
punkt 
osadniczy  
ślad osadniczy 

epoka kamienia 

74. 79-61 13 Pomyków ślad osadniczy OWR - kultura przeworska 

75. 79-61 14 Piła 
punkt 
osadniczy 

wczesne średniowiecze 

76. 79-61 15 Piła ślad osadniczy OWR (?) 

77. 78-59 2 Sworzyce ślad osadniczy 
epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

78. 78-59 3 Sworzyce 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVIII w.– kultura 
polska 

79. 78-59 4 Sworzyce ślad osadniczy neolit? – kultura pradziejowa? 

80. 78-59 5 Trzemoszna osada 
okres nowożytny XVI-XVIII w.– kultura 
polska 

81. 78-59 6 Bedlno 
kościół? 
cmentarz 

średniowiecze ?, okres nowożytny? 

82. 78-59 7 Bedlno grodzisko 
późne średniowiecze XIII-XIV w. – kultura 
staropolska 
okres nowożytny – kultura staropolska, 

83. 78-59 8 Bedlno osada 
wczesne średniowiecze – kultura 
prapolska 

84. 78-59 9 Bedlno ślad osadniczy 
neolit? – kultura pradziejowa? 
epoka kamienia – kultura pradziejowa 

85. 78-59 10 Bedlno osada 
epoka kamienia, wcz. EB – kultura 
trzcinecka? 

86. 78-59 27 Bedlno ślad osadniczy epoka kamienia – kultura pradziejowa 

87. 78-59 28 Bedlno ślad osadniczy 
średniowiecze XIII-XIV w.– kultura 
prapolska 

88. 78-59 29 Bedlno 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze ? – kultura 
staropolska 
okres nowożytny XVI-XVII w– kultura 
polska 

89. 78-59 30 Bedlno 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

90. 78-59 31 Bedlno 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

91. 78-59 32 Bedlno osada 
okres nowożytny XVI-XVII w– kultura 
polska 

92. 78-59 33 Bedlno osada 
okres nowożytny XVI-XVII w– kultura 
polska 

93. 78-59 34 Bedlno osada 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

94. 78-59 35 Bedlno ślad osadniczy okres nowożytny – kultura polska 

95. 78-59 36 Bedlenko 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 
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96. 78-59 37 Gabrielnia ślad osadniczy 
epoka kamienia – kultura pradziejowa 
okres nowożytny – kultura polska 

97. 78-59 38 Grabków 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze, okres nowożytny  
XV/XVI-XVI w.– kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVII w– kultura 
polska 

98. 78-59 39 Kopaniny ślad osadniczy schyłkowy paleolit – kultura świderska ? 

99. 78-59 40 Małachów ślad osadniczy epoka kamienia – kultura pradziejowa 

100. 78-59 41 Małachów ślad osadniczy epoka kamienia 

101. 78-59 42 Małachów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia – kultura pradziejowa 
okres nowożytny – kultura polska 

102. 78-59 43 Małachów osada 
późne średniowiecze, okres nowożytny 
XV/XVI w.– kultura staropolska 
okres nowożytny – kultura polska 

103. 78-59 44 Małachów osada 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

104. 78-59 45 Małachów 
ślad osadniczy 
osada 

mezolit? neolit? – kultura cer.sznur.? 
późne średniowiecze – kultura polska 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

105. 78-59 46 Małachów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVII w– kultura 
polska 

106. 78-59 47 Małachów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVII w. – kultura 
polska 

107. 78-59 48 Małachów piecowisko? okres nowożytny ? kultura polska ? 

108. 78-59 49 Przybyszowy 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze, okres nowożytny 
XV/XVI-XVI w. – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVIII w– kultura 
polska 

109. 78-59 50 Przybyszowy ślad osadniczy 
epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

110. 78-59 51 Przybyszowy ślad osadniczy 
epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

111. 78-59 52 Przybyszowy ślad osadniczy 
epoka kamienia – wczesna epoka brązu – 
kultura pradziejowa 

112. 78-59 53 Przybyszowy osada 

późne średniowiecze, okres nowożytny  
XV/XVI-XVI w. – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVIII w. – kultura 
polska 

113. 78-59 54 Przybyszowy osada 
późne średniowiecze, okres nowożytny  
XV/XVI-XVII w. – kultura staropolska 

114. 78-59 55 Przybyszowy osada 
okres nowożytny XVI-XVIII w. – kultura 
polska 

115. 78-59 56 Sworzyce ślad osadniczy 
epoka kamienia – kultura pradziejowa 
okres nowożytny – kultura polska 

116. 78-59 57 Sworzyce 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny XVI-XVII w– kultura 
polska 

117. 78-59 58 Sworzyce ślad osadniczy 
późne średniowiecze – kultura staropolska 
okres nowożytny – kultura polska 

118. 78-59 59 Trzemoszna 
ślad osadniczy 
osada 

epoka brązu? - o. halsztacki - kultura 
łużycka 
okres nowożytny XVI-XVIII w. – kultura 
polska 

119. 78-59 60 Trzemoszna osada 
okres nowożytny XVI-XVII w. – kultura 
polska 
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120. 78-59 61 Trzemoszna osada 
okres nowożytny XVI-XVII w. – kultura 
polska 

121. 78-60 1 Pomorzany 
osada? 
ślad 
osadniczy? 

mezolit ? 
wcz. średniowiecze ? 

122. 78-60 2 Bedlenko 
osada 
ślad osadniczy 

epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska 

123. 78-60 3 Bedlenko 
osada 
ślad osadniczy 

epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska 

124. 78-60 4 Bedlenko 
osada  
ślad osadniczy 

mezolit 
wcz. średn. - kultura prapolska 

125. 78-60 5 Bedlenko ślad osadniczy neolit ? 

126. 78-60 6 Sierosławice 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska 

127. 78-60 7 Sierosławice osada 
neolit 
wcz. średn. - kultura prapolska 

128. 78-60 8 Sierosławice 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska 

129. 78-60 9 Sierosławice ślad osadniczy epoka kamienia 

130. 78-60 10 Sierosławice ślad osadniczy epoka kamienia 

131. 78-60 11 Sierosławice ślad osadniczy epoka kamienia 

132. 78-60 12 Modliszewice ślad osadniczy mezolit 

133. 78-60 13 Modliszewice ślad osadniczy EB - kultura Chłopice – Vesel I okr. 

134. 78-60 14 Kornica osada neolit 

135. 78-60 15 Barycz prac. krzem. neolit - kultura puch. lejkowatych ? 

136. 78-60 16 Barycz prac. krzem. neolit - kultura janisławicka ? 

137. 78-60 17 Barycz 
zespół 17 
kopców 

wczesne EB 

138. 78-60 18 Kornica kopiec nasyp z XVI-XVII w 

139. 78-60 19 Gracuch osada kultura grobów podklosz. 

140. 78-60 20 Gracuch osada kultura grobów podklosz. 

141. 78-60 21 Gracuch osada kultura prak. nieokreślona 

142. 78-60 22 Proćwin ślad osadniczy 
epoka kamienia 
schyłek EB - kultura łużycka 

143. 78-60 23 Kornica osada kultura puch. lejkowatych 

144. 78-60 24 Proćwin osada średniowiecze 

145. 78-60 25 Proćwin osada 
neolit 
średniowiecze 

146. 78-60 26 Proćwin ślad osadniczy wcz. średn. - kultura prapolska 

147. 78-60 27 Modliszewice osada wcz. średn. - kultura prapolska 

148. 78-60 28 Końskie ślad osadniczy neolit 

149. 78-60 29 Końskie ślad osadniczy 
neolit 
wcz. średn. - kultura prapolska 

150. 78-60 30 Końskie ślad osadniczy średniowiecze 

151. 78-60 31 Końskie ślad osadniczy wczesne EB 

152. 78-60 32 Kornica ślad osadniczy neolit 

153. 78-60 33 Modliszewice ślad osadniczy 
epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska ? 

154. 78-60 34 Modliszewice ślad osadniczy neolit 

155. 78-60 35 Końskie osada II EB - kultura trzeciniecka 

156. 78-60 36 Kornica osada wcz. średn. - kultura prapolska 

157. 78-60 37 Kornica ślad osadniczy wcz. średn. - kultura prapolska 

158. 78-60 38 Kornica osada wcz. średn. - kultura prapolska 

159. 78-60 39 Końskie osada wczesne EB 

160. 78-60 40 Bedlenko ślad osadniczy 
epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska 

161. 78-60 41 Bedlenko osada 
kultura grobów podklosz. 
kultura celtycka ? 
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162. 78-60 42 Pomorzany osada wcz. średn. - kultura prapolska 

163. 78-60 43 Pomorzany 
ślad osadniczy 
osada 

mezolit 
wcz. średn. - kultura prapolska 

164. 78-60 44 Pomorzany osada wczesne EB 

165. 78-60 45 Pomorzany 
ślad osadniczy 
osada 

schyłkowy neolit 
wcz. średn. - kultura prapolska 

166. 78-60 46 Pomorzany ślad osadniczy wcz. średn. - kultura prapolska 

167. 78-60 47 Pomorzany osada wcz. średn. - kultura prapolska 

168. 78-60 48 Modliszewice 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
wcz. średn. - kultura prapolska 

169. 78-60 49 Modliszewice osada wcz. średn. - kultura prapolska 

170. 78-60 50 Modliszewice osada wczesne EB 

171. 78-60 51 Bedlenko ślad osadniczy wczesne EB 

172. 78-60 52 Modliszewice osada 
kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej, 
A:mezolit? neolit?, B: mezoilt? 

173. 78-61 1 Końskie 

cment. 
ciałopalne  
cment. 
szkieletowe 

EB - kultura łużycka 
wczesny okr. przedrzymski - kultura 
grobów podkloszowych 
wczesne średniowiecze 

174. 78-61 2 Końskie 
cment. 
ciałopalne  

wczesny okr. przedrzymski - kultura 
grobów podkloszowych lub kultura łużycka 

175. 78-61 3 Końskie 
ślad osadniczy 
osada 

pkr. wpływów rzymskich - kultura 
przeworska 
nowożytność 

176. 78-61 4 Końskie ślad osadniczy 
późne średniowiecze 
nowożytność 

177. 78-61 5 Końskie osada nowożytność 

178. 78-61 6 Dyszów osada 
paleolit schyłkowy – kultura 
późnomagdaleńska, świderska 

179. 78-61 7 Dyszów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

180. 78-61 8 Dyszów osada nowożytność XVI-XVIII w. 

181. 78-61 9 Dyszów osada nowożytność XVI-XVIII w. 

182. 78-61 10 Kornica 
osada? 
cment.? 

okres halsztacki - kultura łużycka 

183. 78-61 11 
Młynek 
Nieświński 

krzemienica paleolit schyłkowy, mezolit 

184. 78-61 12 
Młynek 
Nieświński 

krzemienica paleolit schyłkowy, mezolit 

185. 78-61 13 
Młynek 
Nieświński 

kuźnica wodna nowożytność ok. 1823 r. 

186. 78-61 14 
Młynek 
Nieświński 

kuźnica wodna nowożytność ok. 1838 r. 

187. 78-61 15 
Młynek 
Nieświński 

osada nowożytność XVI-XVIII w. 

188. 78-61 16 
Młynek 
Nieświński 

osada nowożytność XVI-XVIII w. 

189. 78-61 17 Nieświn osada nowożytność XVI-XVIII w. 

190. 78-61 18 Nieświn osada nowożytność XVI-XVIII w. 

191. 78-61 19 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

192. 78-61 20 Nieświn osada nowożytność XVI w. 

193. 78-61 21 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna 
późne średniowiecze 
nowożytność 

194. 78-61 22 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

195. 78-61 23 Nieświn osada nowożytność XVI-XVIII w. 
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196. 78-61 24 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

wczesne średniowiecze/późne średn. XII-
XIII w. 
późne średniowiecze 
nowożytność XVI-XVIII w. 

197. 78-61 25 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

wczesne średniowiecze/późne średn. 
późne średniowiecze 
późne średniowiecze/nowożytność 
nowożytność XV – XVI w. 

198. 78-61 26 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność XVII-XVIII w. 

199. 78-61 27 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność XVI-XVII w. 

200. 78-61 28 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

201. 78-61 29 Nieświn 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

202. 78-61 30 Stara Kuźnica wielki piec nowożytność, ok.1860 r. 

203. 78-61 31 Stara Kuźnica kuźnica wodna nowożytność, ok. 1862 r. 

204. 78-61 32 Stara Kuźnica kuźnica nowożytność, ok. 1838 r. 

205. 78-61 33 Stara Kuźnica kuźnica wodna nowożytność, ok. 1823 r. 

206. 78-61 34 Stara Kuźnica 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
późne średniowiecze 
nowożytność 

207. 78-61 35 Stara Kuźnica 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

208. 78-61 36 Stara Kuźnica 
ślad osadniczy 
osada 

neolit - kultura pucharów lejkowatych 
późne średniowiecze 
nowożytność 

209. 78-61 37 Stara Kuźnica 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

210. 78-61 38 Stara Kuźnica ślad osadniczy nowożytność XVI w. 

211. 78-61 39 Rogów obozowisko mezolit (?) 

212. 78-61 40 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna 
wczesne średniowiecze/późne średn. 
późne średniowiecze 

213. 78-61 41 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna 
późne średniowiecze 
nowożytność 

214. 78-61 42 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna 
późne średniowiecze 
nowożytność XVI-XVIII w. 

215. 78-61 43 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

wczesne średniowiecze/późne średn. 
późne średniowiecze 
nowożytność 

216. 78-61 44 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna 
późne średniowiecze 
nowożytność 

217. 78-61 45 Rogów ślad osadniczy 
późne średniowiecze 
nowożytność 

218. 78-61 46 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze (?) 
nowożytność 

219. 78-61 47 Rogów osada 
późne średniowiecze 
nowożytność 

220. 78-61 48 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienna 
późne średniowiecze XIV – XV w. 
nowożytność XVI -XVIII w. 

221. 78-61 49 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 
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222. 78-61 50 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

223. 78-61 51 Rogów 
ślad osadniczy 
osada 

późne średniowiecze 
nowożytność 

224. 78-61 52 Rogów osada nowożytność XVI-XVIII w. 

225. 78-61 53 Końskie 
ślad osadniczy 
osada 

okr. wpływów rzymskich - kultura 
przeworska 
późne średniowiecze 

226. 78-61 54 Końskie 
ślad osadniczy 
osada 

kultura przeworska 
nowożytność XVI – XVIII w. 

227. 78-61 55 Koczwara ślad osadniczy 
późne średniowiecze/nowożytność XV – 
XVI w. 

228. 80-60 1 Sielpia Wielka 
zakład 
przemysłowy 

XIX w.: 1821 – 1842 r. 

229. 80-60 2 Sielpia Wielka osada mezolit – kultura tardenuaska 

230. 80-60 3 Sielpia Wielka osada? paleolit 

231. 80-60 4 Sielpia Wielka osada? paleolit schyłkowy ( kultura świderska? ) 

232. 80-60 5 Sielpia Wielka ślad osadniczy epoka kamienia 

233. 80-60 7 Sielpia Wielka ślad osadniczy neolit/EB 

234. 80-60 8 
Nowy 
Dziebałtów 

ślad osadniczy neolit/EB – kultura prahist. 

235. 80-60 9 
Nowy 
Dziebałtów 

osada kultura łużycka ( kultura trzciniecka?) 

236. 80-60 10 Gatniki ślad osadniczy EB - kultura łużycka 

237. 80-61 2 Wąsosz kuźnica XIX w. (?) 

238. 80-61 5 Małachów kuźnica XIX w. 

239. 80-61 6 Piekło 
młyn 
papierniczy 

XIX w. 

240. 80-61 8 Wąsosz ślad osadniczy 
epoka kamienia 
OWR 

241. 80-61 9 Wąsosz ślad osadniczy epoka kamienia 

242. 80-61 10 Wąsosz ślad osadniczy 
epoka kamienia 
neolit/EB 

243. 80-61 11 Wąsosz osada epoka kamienia 

244. 80-61 12 Wąsosz ślad osadniczy epoka kamienia 

245. 80-61 13 Wąsosz ślad osadniczy 
prahist. 
wczesne średniowiecze (?) 
średniowiecze ? 

246. 80-61 14 Wąsosz osada epoka kamienia 

247. 80-61 15 Wąsosz ślad osadniczy epoka kamienia 

248. 80-61 16 Wąsosz 
osada 
ślad osadniczy 

neolit/EB ? 
wczesne EB 

249. 80-61 17 Małachów ślad osadniczy 
epoka kamienia – kultura prahist. 
neolit/EB – kultura prahist. 

250. 80-61 18 Małachów 
ślad osadniczy 
osada 

epoka kamienia 
neolit? 

3) Pozostałe obiekty wartościowe kulturowo 

a) Pomniki i miejsca pamięci narodowej 

Na terenie gminy Końskie znajduje się wiele miejsc upamiętniających walki powstańcze z 
1863 roku (ostatnią z bitew powstania styczniowego stoczono w Glinianym Lesie ok. 15 km od miasta) 
oraz potyczki z okresu I i II wojny światowej (groby poległych w działaniach wojennych, działalność 
partyzancka, martyrologia miejscowej ludności), które zgodnie ze wskazaniem Programu Opieki nad 
Zabytkami Gminy Końskie należy uznać za dobra kultury współczesnej: 

 pomnik w miejscu śmierci kapitana Jana Stoińskiego - ul. Warsztatowa w Końskich, 

 pomnik Ofiar Egzekucji 1943 r. - ul. Piłsudskiego 68 w Końskich, naprzeciw ZSP nr 3 ,  
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 płyta z nazwiskami poległych nauczycieli i uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
w Końskich (w budynku szkoły), 

 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, 

 zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 r. - cmentarz w Końskich, 

 pomnik harcerzy poległych w latach 1939-1945 r. – parku w Końskich, 

 tablica upamiętniająca lokalizację Komendy Obwodu ZWZ - AK na powiat konecki –  
ul. Zamkowa w Końskich, 

 tablica z nazwiskami nauczycieli poległych i zamordowanych w latach 1939-1945 – Dom 
Nauczyciela w Końskich, 

 pomnik rozstrzelanych mieszkańców Kornicy i ich mogiła - cmentarz w Końskich, 

 cmentarz wojenny żołnierzy rosyjskich i austriackich poległych w latach 1914-1915 - cmentarz 
w Końskich, 

 tablica i krzyż ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych - południowa ściana kościoła na 
cmentarzu w Końskich, 

 kwatera i tablica pamiątkowa ofiar egzekucji w Pile w 1944 r. - cmentarz w Końskich, 

 mogiła i tablica pamiątkowa ofiar egzekucji w Fidorze w 1943 r. - cmentarz w Końskich, 

 kwatera z mogiłami partyzantów, pomnik i płyta z nazwiskami - cmentarz w Końskich, 

 zbiorowa mogiła żołnierzy 36 Dywizji piechoty poległych we wrześniu 1939 r. - cmentarz w 
Końskich, 

 grób kapitana Jana Stoińskiego „Górskiego” - cmentarz w Końskich, 

 tablica upamiętniająca zamordowanie (12 września 1939 r.) 22 mieszkańców Końskich 
narodowości żydowskiej - dom nr 3 przy Placu Kościuszki w Końskich, 

 tablica w miejscu, gdzie znajdowało się więzienie w Końskich, 

 tablica pamiątkowa na budynku dyrekcji Koneckich Zakładów Odlewniczych, w których 
znajdowała się siedziba niemieckiej policji a potem gestapo, 

 tablica pamiątkowa na budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych, w latach 1939-45 siedziba 
niemieckiej żandarmerii, 

 pomnik wdzięczności na skwerze naprzeciwko Zespołu Szkół Ekonomicznych w Końskich, 

 tablica pamiątkowa ppor. W. Szwieca „Robota” i jego żołnierzy - kruchta kościoła parafialnego 
pw. św. Mikołaja w Końskich, 

 tablica pamiątkowa żołnierzy AK oddziału „Szarego” - kruchta kościoła pw. św. Mikołaja w 
Końskich, 

 tablica pamiątkowa żołnierzy 36 Dywizji Piechoty poległych w 1939 r. na Kielecczyźnie – 
kruchta  kościoła pw. św. Mikołaja w Końskich, 

 tablica pamiątkowa ks. Sykulskiego, ofiary niemieckiego obozu koncentracyjnego - frontowa 
ściana kościoła pw. św. Mikołaja w Końskich, 

 miejsce po byłej Szkole Podstawowej nr 1, latach 1939-45 siedziba niemieckiej policji, miejsca 
przetrzymywania aresztowanych i egzekucji - ul. Warszawska w Końskich, 

 hala fabryki „Kowent” w Końskich, w 1939 r. miejsce przetrzymywania cywilnych zakładników 
oraz przejściowy obóz polskich jeńców wojennych, 

 tablica pamiątkowa ofiar obozu jeńców radzieckich i teren obozu w Końskich na tzw. 
”Budowie”, 

 grób 2 powstańców z 1863 r. - ul. Sportowa w Końskich, 

 pomnik w miejscu egzekucji mieszkańców w Kornicy w 1943 r  - las koło Baryczy obok 
strzelnicy dawnego poligonu, 

 pomnik upamiętniający akcję 28 pułku piechoty AK w Brodach - przy drodze Końskie-Sielpia, 

 grób żołnierza radzieckiego zmarłego w 1945 r. - cmentarz w Bedlnie, 

 pomnik w miejscu egzekucji w 1944 r. – Fidor, 

 pomnik upamiętniający bitwę Wojska Polskiego z Niemcami z 7/8 września 1939 r. – 
Kazanów, 

 zbiorowy grób żołnierzy polskich poległych w bitwie z Niemcami we wrześniu 1939 r. - 
cmentarz w Kazanowie, 

 pomnik upamiętniający egzekucję mieszkańców wsi w 1940 r.  - okolice wsi Niebo, na skraju 
lasu przy drodze Końskie-Niebo, oraz okolice wsi Piekło na skraju lasu przy drodze Końskie-
Piekło-Kawęczyn, 
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 pomnik w miejscu egzekucji Polaków w 1940 r  - w okolicy wsi Małachów, las w miejscu 
zwanym „Nadrzeki”, 

 pomnik upamiętniający śmierć por. AK Tworzyjańskiego w 1942 r. – teren prywatnej posesji 
Tworzyjańskich w Koczwarze, 

 symboliczna mogiła żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r. – las Karolinów, przy 
drodze Końskie-Kazanów, 

 pomnik w miejscu egzekucji Polaków w 1944 r. - okolice wsi Piła, blisko gajówki Smolarnia, 

 pomnik w miejscu śmierci kaprala Tadeusza Jancza z AK, poległego w walce z niemiecką 
żandarmerią – Rogów, 

 miejsce śmierci - symboliczna mogiła cichociemnego ppłk Leopolda Krizara – Sokołów,  

 pomnik upamiętniający akcję kolejową AK w 1943 r. - Wąsosz przy torach kolejowych, 

 tablica poświęcona ofiarom systemu stalinowskiego - ul.1-go Maja 44 w Końskich, 

 pomnik z krzyżem dla uczczenia pamięci pomordowanych w okresie stalinizmu – cmentarz w 
Końskich przy ul. Browarnej, 

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

 pomnik ku czci zamordowanych  w dniu 7 kwietnia 1940 r. 13 mężczyzn ze wsi Wąsosz i 
Małachów, 

 pomnik ku czci Majora Dobrzańskiego „Hubala” - skrzyżowanie ulic Majora Hubala i Polnej w 
Końskich, 

 pomnik ku czci zamordowanych w dniu 11 czerwca 1944 r. mieszkańców wsi Smarków i Kozia 
Wola, 

 pomnik ks. Sykulskiego - ul. Staszica w Końskich, 

 Aleja Katyńska – park w Końskich. 

b) Ślady wielokulturowości 

Na terenie gminy Końskie poza ww. miejscami pamięci występują również ślady świadczące o 
wielokulturowości danego obszaru. 
W okresie międzywojennym na terenie miasta Końskie istniała tradycyjna, drewniana bożnica (1629 r., 
spalona w 1939 r., która była zlokalizowana 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.: 

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

 monastyczny szlak cystersów, 

 cmentarz ewangelicki, 

 cerkiew prawosławna. 

6. Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym 

W chwili opracowywania niniejszej edycji studium województwo świętokrzyskie nie posiada 
opracowanego audytu krajobrazowego. 

7. Warunki i jakość życia mieszkańców 

1) Demografia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności gminy Końskie, na dzień 
31 grudnia 2015 r., wynosiła 36 048 osób, przy czym jej rozkład pomiędzy miastem i obszarami 
wiejskimi oraz relacje względem powiatu i województwa na przestrzeni ostatnich lat kształtowały się w 
następujący sposób: 
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Liczba ludności  

Rok 
Gmina  

Powiat Województwo  
Ogółem Miasto Obszar wiejski 

2005 36 490 20 792 15 698 84 483 1 285 007 

2007 36 417 20 465 15 952 83 590 1 275 550 

2009 36 208  20 109 16 009 83 005 1 270 120 

2011 36 923 20 748 16 175 84 257  1 278 116 

2013 36 450 20 281 16 169 83 392 1 268 239 

2015 36 048 19 845 16 203 82 336 1 257 179 

 
Zestawienie aktualnej liczby ludności oraz danych sprzed dekady wskazuje na spadek ogólnej 

liczby mieszkańców gminy o 442 osoby co stanowi 1,2% populacji. Powyższe potwierdza ogólną w 
skali kraju tendencję, przy czym wartość samego wskaźnika w przypadku gminy Końskie jest ponad 
dwukrotnie niższa niż w skali powiatu – 2,5% oraz województwa – 2,2%. 
Ponadto zjawisko depopulacji w skali gminy nie ma jednoznacznego przełożenia na teren miasta i 
obszar wiejski, lecz stanowi wartość uśrednioną. Analiza danych wskazuje, iż liczba mieszkańców 
miasta w rozpatrywanym okresie spadła o 947 osób, natomiast w przypadku obszarów wiejskich 
wzrosła o 505 osoby. Podobnie jak sama depopulacja tendencja ta ma również odzwierciedlenie w 
szerszym obszarze i wynika z odpływu mieszkańców z obszarów miejskich na tereny wiejskie 
bezpośrednio z nimi graniczące. Powodowane jest to głównie niższą ceną zakupu nieruchomości, 
większym areałem możliwym do zagospodarowania, wzrostem zamożności społeczeństwa oraz jego 
mobilnością.   

Współczynnik feminizacji dla gminy w ciągu ostatnich lat utrzymywał się na stałym poziomie 
106-107, przy czym jego wartość jest wyższa zarówno w zestawieniu z danymi dla powiatu - 103-104, 
jak i województwa – 105. 
Rozbijając strukturę gminy należy wskazać na wzrost, w stosunku do średniej, wartości wskaźnika w 
przypadku miasta – 107-109 (zjawisko charakterystyczne dla ośrodków miejskich) oraz jej spadek w 
obszarze wiejskim – 103-105. 
 

Struktura płci 

Rok 
Gmina Współczynnik feminizacji 

Ogółem Mężczyźni Kobiety Gmina Powiat 
Wojewó-

dztwo 

2005 36 490 17 689 18 801 106 103 105 

2007 36 417 17 685 18 732 106 103 105 

2009 36 208  17 516 18 692 107 104 105 

2011 36 923 17 950 18 973 106 103 105 

2013 36 450 17 679 18 991 106 103 105 

2015 36 048 17 471 18 577 106 103 105 

 
Pomimo sukcesywnego ubytku liczby mieszkańców aktualnie na 1 km

2
 powierzchni gminy 

przypada 144 osób. co stanowi znacząco wyższą wartość niż w przypadku powiatu 72 osób/ km
2
 i 

województwa 107 osób/ km
2
. 

Rozpatrując miasto i obszar wiejski należy wskazać, iż gęstość zaludnienia odzwierciedla zmiany w 
zakresie liczby mieszkańców w ramach poszczególnych terenów. 
 

Gęstość zaludnienia [liczba osób/km
2
] 

Rok 
Gmina 

Powiat Województwo  
Ogółem Miasto Obszar wiejski 

2005 146 1 176 68 74 110 

2007 146 1 156 69 73 109 

2009 145 1 136 69 73 108 

2011 148 1 172 70 74 109 

2013 146 1 146 70 73 108 

2015 144 1 121 70 72 107 

 
Bezpośredni wpływ na zasobność populacji danego obszaru ma wskaźnik przyrostu 

naturalnego , czyli różnica między liczbą urodzeń i zgonów. 
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Ruch naturalny ludności 

Rok 

Urodzenia Zgony Przyrost naturalny 
Przyrost naturalny  

na 1000 mieszkańców 

Gmina 

Gmina 

Gmina Powiat Woj. 
Ogółem Miasto 

Obszar 
wiejski 

2005 332 373 -41 -16 -25 -1,1 -2,1 -1,7 

2007 347 382 -35 -9 -26 -1,0 -2,1 -1,4 

2009 344 393 -49 -23 -26 -1,3 -2,1 -0,8 

2011 326 386 -60 -30 -30 -1,6 -2,7 -1,7 

2013 295 410 -115 -88 -27 -3,1 -3,3 -2,7 

2015 271 410 -139 -93 -46 -3,8 -4,6 -3,0 

 
Analiza danych GUS wskazuje, niezależnie od rozpatrywanej jednostki terytorialnej, na 

utrzymujący się od lat stały przyrost naturalny. W przypadku gminy Końskie wartość wskaźnika 
kształtuje się pomiędzy danymi dla województwa i powiatu, natomiast biorąc pod uwagę struktury 
wyodrębnione w ramach gminy aktualna (ujemna) wartość przyrostu naturalnego jest niemal 
dwukrotnie wyższa w ramach miasta niż na obszarze wiejskim.  
Drugim ważnym czynnikiem, po przyroście naturalnym, mającym wpływ na liczbę ludności są 
migracje. Ludzie osiedlają się na terenach, których perspektywy rozwojowe postrzegają z 
optymizmem, natomiast spontaniczna emigracja z danego terenu jest zawsze sygnałem zagrożenia, 
zapaścią rozwojową. Obecna tendencja przemieszczania się, szczególnie młodych mieszkańców, z 
mniejszych do większych ośrodków osiedleńczych, a także za granice kraju powoduje, że saldo 
migracji wewnętrznej i zagranicznej wielu gmin wiejskich jest ujemne. 
 

Migracje 

Rok 

Zameld. Wymeld. Saldo migracji 
Saldo migracji 

na 1000 mieszkańców 

Gmina 

Gmina 

Gmina Powiat Woj. 
Ogółem Miasto 

Obszar 
wiejski 

2005 379 447 -68 -148 80 -1,9 -2,4 -1,7 

2007 553 615 -62 -238 176 -1,7 -4,3 -2,3 

2009 396 454 -58 -143 85 -1,6 -2,0 -1,7 

2011 346 472 -126 -196 70 -3,4 -2,5 -1,8 

2013 257 453 -196 -166 -30 -5,4 -3,8 -2,2 

2014 374 450 -76 -169 93 -2,1 -2,9 -2,0 

 
Powyższe zestawienie pokazuje wyraźnie, iż w ciągu ostatniej dekady na obszarze gminy utrzymuje 
się stały proces odpływu ludności, przy czym podobnie jak w przypadku liczby ludności wartość dla 
obszaru gminy stanowi wypadkową pomiędzy miastem i obszarem wiejskim. Wartość salda migracji 
dla miasta przyjmuje rok do roku wartość ujemną w przedziale od -50 do -200, natomiast w przypadku 
gminy tendencja jest odwrotna. Wyłączając rok 2013, obszar wiejski notuje napływ mieszkańców na 
poziomie 70 – 180 osób/rok.  

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są istotne z 
punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

 ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. w wieku od 0 do 17 lat, 

 ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni od 18 do 64 lat, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej,  
a mężczyźni od 65 lat i więcej. 

Udział pierwszej grupy (osoby w wieku przedprodukcyjnym) wynosi 16,0% i jest nieznacznie niższy od 
poziomu dla powiatu i województwa, kształtującego się na poziomie 16,4-16,8%.  
Udział ludności w wieku produkcyjnym jest na takim samym poziomie jak w przypadku powiatu 
(61,7%) jednak nieco niższym niż województwa (62,1%).  
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Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku 

Rok 

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym 

Gmina 
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2005 20,1 18,3 22,5 20,4 20,6 64,1 67,2 60,0 62,0 62,4 15,9 14,6 17,5 17,6 17,0 

2010 17,5 16,0 19,5 17,9 18,3 64,2 65,1 63,0 63,3 63,6 18,3 19,0 17,5 18,8 18,1 

2015 16,0 14,7 17,7 16,4 16,8 61,7 60,4 63,2 61,7 62,1 22,3 24,9 19,1 21,9 21,0 

 
Natomiast osób w wieku poprodukcyjnym (22,3%) w gminie jest nieznacznie więcej niż w powiecie -
21,9%, i województwie – 21,0%. 

Wyżej wymienione wielkości zależą od wielu czynników, nie tylko czysto demograficznych, ale 
przede wszystkim związanych z rozmieszczeniem i wielkością rynków pracy.  

Ze strukturą wieku i płci ludności jest powiązany również wskaźnik obciążenia ekonomicznego 
ludności, czyli stosunek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym (tj. ludność w wieku 
przedprodukcyjnym 0-17 lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym 60/65+ lat) do 100 osób w wieku 
produkcyjnym. Dla gminy Końskie wskaźnik ten wynosi 62,1 i jest zbliżony dla danych powiatowych – 
62,2, jednak nieco wyższy niż w skali województwa – 61,0. Im przedmiotowy wskaźnik jest wyższy, 
tym sytuacja demograficzna obszaru z punktu widzenia ekonomicznego jest gorsza, zwłaszcza 
wówczas, gdy decyduje o tym wysoki udział osób w wieku poprodukcyjnym (stare społeczeństwo). 
Systematyczny przyrost osób w wieku poprodukcyjnym powoduje silną presję na system emerytalny 
(zapewnienie emerytur dla coraz liczniejszej populacji osób, które zakończyły aktywność zawodową) 
oraz na system opieki zdrowotnej (zapewnienie specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku). 

2) Stopa bezrobocia 

Zgodnie z danymi z 31 grudnia 2013 r. stopa bezrobocia w skali woj. świętokrzyskiego 
wynosiła 16,5 %, a Końskich 23,9 %. Dane statystyczne odnotowują nieznacznie większe bezrobocie 
niż w latach poprzednich. 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 zjawiska. 
Problemem jest wysoka liczba bezrobotnych oraz nad zatrudnienie (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 - niewymagających zatrudnienia wysokiej ilości pracowników. 
Spadek bezrobocia związany jest z m. in. ukrytym bezrobociem oraz emigracją zarobkową. Emigracja 
zarobkowa przyczynia się do spadku bezrobocia, ale także wpływa ujemnie na przyrost naturalny.  
 

Liczba bezrobotnych w gminie 

Rok Liczba mieszkańców Liczba bezrobotnych 

Ogółem w tym kobiety 

2005 36 490 4 334 2 274 

2013 36 450 7 802 4 067 

 
Obecnie najliczniejszą grupą bezrobotnych są osoby w wieku 25 – 34 lat, z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym oraz nie posiadające stażu pracy. 
 

Liczba bezrobotnych wg wieku 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 i więcej 

1 467 2 192 1 720 1 492 752 179 
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3) Rynek pracy 

W Gminie Końskie na koniec 2015 roku zarejestrowanych było łącznie 3 553 podmiotów 
gospodarczych. Największa grupa, bo aż 1 167 firm, funkcjonowała w sektorze handlu hurtowego 
i detalicznego (włącznie z naprawą pojazdów). Drugie miejsce pod względem liczebności podmiotów 
zajmował sektor przemysłu przetwórczego. Na analizowanym obszarze działalność w tym zakresie 
realizowało 514 firm. Wartym odnotowania jest dynamicznie funkcjonujący sektor budownictwa.  
 

Struktura przedsiębiorstw na terenie gminy Końskie 

Sekcja Opis Podmioty 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołówstwo 37 

B górnictwo i wydobywanie 3 

C przetwórstwo przemysłowe 514 

D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

6 

E dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

10 

F budownictwo 391 

G handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

1 167 

H transport i gospodarka magazynowa 138 

I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 107 

J informacja i komunikacja 50 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 79 

L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 85 

M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 248 

N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 73 

O administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

29 

P edukacja 142 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 214 

R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 50 

S i T pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

208 

U organizacje i zespoły eksterytorialne 0 

 
Aż 33% wszystkich zarejestrowanych na firm pochodzi z sektora handlowego. Działalność 

produkcyjna i handlowa rozwijały się najdynamiczniej bezpośrednio po przemianach ustrojowych. W 
latach 90 w wolnorynkowej Polsce podmioty gospodarcze powstające w miastach tej wielkości 
finansowane były z kapitału własnego właścicieli, zazwyczaj mieszkańców. Tym spowodowana była 
relatywnie duża ich liczba, aczkolwiek niewielka skala działalności. Tendencja zmienia się w ostatnich 
kilku latach, kiedy to przez nasycenie rynku dużych miast, krajowe jak i zagraniczne sieci handlowe 
poszukują nowych, jeszcze nienasyconych obszarów inwestycyjnych. Ponadto, dzięki akumulacji 
kapitału lokalnych przedsiębiorców, są oni w stanie poszerzyć skalę i złożoność swoich operacji. 
Tendencja ta nie musi prowadzić do zmniejszenia liczby podmiotów gospodarczych. Pewna liczba 
mniejszych firm wyparta przez większych graczy rynkowych zmuszona jest zakończyć swoją 
działalność, jednakże dzięki dynamicznemu rozwojowi handlu on-line i systematycznemu zwiększaniu 
się oczekiwań nabywczych klientów, powstają nowe. 

Duża liczba podmiotów funkcjonujących w ramach przetwórstwa przemysłowego wynika  
z opisanych w dalszej części dokumentu tradycji produkcyjnych. Końskie i okolice stanowią swoiste 
zagłębie przemysłu ceramicznego, metalowego i odlewniczego. Silnym bodźcem było również 
stworzenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej z preferencyjnymi warunkami dla 
przedsiębiorców. 
Zmiany strukturalne zachodzące na lokalnym rynku sprawiają, że nie wszystkie podmioty są  
w stanie w wystarczająco szybki sposób przystosować się do nowych uwarunkowań. Niemniej jednak, 
dzięki ciągłemu rozwojowi lokalnego rynku i akumulacji kapitału, rejestrowanych jest wiele nowych 
firm.  
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Analizując kilka ostatnich lat liczba podmiotów nowo rejestrowanych przewyższa o ok. 15-25 
jednostek liczbę podmiotów wyrejestrowywanych. Rosnąca liczba nowych podmiotów może być 
spowodowana min. wysoką stopą bezrobocia - mieszkańcy stający w obliczu dużych problemów ze 
znalezieniem pracy częściej podejmują ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności. Bez 
wątpienia pozytywny wpływ ma także coraz bardziej złożone i oferujące kompleksowe usługi dla 
biznesu otoczenie gospodarcze. Szeroki wachlarz instrumentów finansowych oferowany przez lokalne 
instytucje finansowe, w połączeniu z instytucjami wpierającymi, przynoszą rezultaty.  

Kolejnym analizowanym aspektem jest struktura wielkości podmiotów. Jednoosobowa 
działalność gospodarcza jest najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu, a aż 3348 firm zatrudnia 
nie więcej niż 9 pracowników. Analizując kolejne przedziały, liczba podmiotów maleje. Na terenie 
gminy Końskie zarejestrowany jest tylko jeden podmiot zatrudniający ponad 1000 osób. 
 

Podmioty gospodarcze wg wielkości zatrudnienia 

0-9 10-49 50-249 250-999 1000 i więcej 

3 348 164 35 5 1 

 
Wskaźnik przedsiębiorczości jest wielkością definiowaną jako liczba podmiotów 

gospodarczych przypadająca na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten znacznie 
przewyższa średnią wartość dla województwa i kraju.  
W roku 2015 wskaźnik przedsiębiorczości na terenie gminy wyniósł ponad 1 598 firm na 10 tys. 
mieszkańców w wieku produkcyjnym, a tym samym znacznie przewyższył wartość współczynnika 
wyliczonego dla województwa (1 416). Jeszcze lepszy wynik odnotowało miasto ze wskaźnikiem 
2 041,5. Tak dobry wynik może być spowodowany opisywaną już wysoką stopą bezrobocia 
skłaniającą do podejmowania ryzyka gospodarczego, jak również istnieniem podstrefy Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 

4) Zasoby mieszkaniowe 

Sytuacja w zakresie zasobów mieszkaniowych gminy Końskie systematycznie, lecz powoli, 
polepsza się. W 2005 r. w gminie w użytku było 12 409 mieszkań. W 2015 r. liczba ta wzrosła do 
13 151, z czego 7 628 sztuk przypadało na obszar miasta.  
Wzrostowi liczby lokali mieszkalnych towarzyszy również wzrost ich przeciętnej powierzchni użytkowej 
z 66,7 m

2
 na 70,5 m

2
. 

Z danych Urzędu Miasta i Gminy Końskie wynika, iż większość mieszkań znajduje się w stanie 
dobrym – elementy budynków są dobrze utrzymane. Jedynie poniżej 5% jest  
w stanie zadowalającym (elementy budynku są dobrze utrzymane, lecz wymagają remontów 
bieżących) lub średnim (w elementach budynku występują uszkodzenia wymagające remontu 
częściowego).  

5) Oświata oraz wychowanie przedszkolne 

Na terenie gminy Końskie funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 administrowane przez samorząd gminny: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Końskich, 

 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich, 

 Szkoła Podstawowa w Dziebałtowie, 

 Szkoła Podstawowa w Kopaninach, 

 Szkoła Podstawowa w Modliszewicach, 

 Zespół Placówek Oświatowych w Kazanowie (Szkoła Podstawowa, Przedszkole), 

 Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu (Szkoła Podstawowa, Przedszkole), 

 Zespół Placówek Oświatowych w Pomykowie (Szkoła Podstawowa, Przedszkole), 

 Zespół Szkół w Rogowie (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), 

 Zespół Szkół w Stadnickiej Woli (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), 

 Gimnazjum Nr 1 w Końskich, 

 Gimnazjum Nr 2 w Końskich, 

 Przedszkola Samorządowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 7 w Końskich 

 administrowane przez samorząd powiatowy: 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, 
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 II Liceum Ogólnokształcące w Końskich, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, 

 Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stanisława Kwiatkowskiego w Końskich, 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich, 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy, 

 Bursa Szkolna w Końskich. 
Pracę ww. jednostek wspomaga Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Końskich. 

6) Kultura 

Na terenie gminy funkcjonują dwie instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina 
Końskie. Są to: 

 Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, 

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie. 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy to instytucja kultury działająca w obrębie krajowej sieci 
bibliotecznej. Według stanu na 30.06.2013 r. sieć bibliotek na terenie gminy tworzą: Biblioteka Główna 
i Filia dla dzieci (zlokalizowane w mieście) oraz 7 placówek na terenie gminy – filie w Dziebałtowie, 
Kazanowie, Modliszewicach, Nieświniu, Pomykowie, Rogowie i Sokołowie. Biblioteka służy rozwojowi 
i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, informacyjnych, a także upowszechnianiu wiedzy i 
nauki wśród mieszkańców Ziemi Koneckiej. Oferuje dostęp do bogatej literatury i czasopism.  
Ponadto biblioteka zapewnia dostęp do internetu oraz organizuje różnorodne formy pracy adresowane 
do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Podejmuje przedsięwzięcia promujące miejscowych twórców, 
kolekcjonerów i regionalistów. Czytelnicy i mieszkańcy mają okazję uczestniczyć w spotkaniach 
autorskich, turniejach i konkursach literackich, historycznych, plastycznych. Przy Bibliotece 
funkcjonuje Galeria ARSLIBRIS, w której systematycznie organizowane są wystawy fotografii, 
malarstwa i rzeźby oraz rękodzieła ludowego. BPMiG Końskie prowadzi również działalność 
wydawniczą w ramach utworzonego przy Bibliotece wydawnictwa ARSLIBRIS, nakładem którego 
ukazują się publikacje o tematyce regionalnej (historia i kultura regionu). 

Miejsko-Gminny Dom Kultury (MGDK) w Końskich jest jedynym większym obiektem tego typu. 
MGDK posiada:  

 salę na 100 osób ze sceną,  

 pracownię muzyczną,  

 studio nagrań  

 pracownię plastyczną.  
MGDK posiada również placówki zamiejscowe: 

 Wiejski Dom Kultury Kornica, 

 Wiejski Dom Kultury Rogów, 

 kino letnie w Sielpi. 
Najważniejsze imprezy cykliczne organizowane przez MGDK w Końskich to Dni Końskich  
z udziałem artystów ze Słowacji, warsztaty i konkursy recytatorskie, spektakle teatralne, Muzykanty 
(przegląd kapel i instrumentalistów ludowych), koncerty, pikniki modelarskie i wiele innych. Największe 
imprezy przyciągają często ponad tysiąc widzów. Ze względu na brak infrastruktury, największe 
imprezy odbywają się w plenerze. 

Poza ww. instytucjami kultury na terenie gminy funkcjonują również trzy jednostki muzealne: 

 Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi - ekspozycja muzeum jest jednym z 
najcenniejszych, pod względem historycznym, zabytków przemysłowych w kraju i Europie. 
Zespół walcowni i pudlingarnii wraz z osiedlem fabrycznym wybudowano z inicjatywy 
Stanisława Staszica i Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Na placu fabrycznym znajduje się 
hala produkcyjna oraz dwa budynki suszarni drewna. Plac osiedla okalają budynki: 
administracyjny, szkolny i mieszkalny dla urzędników zakładu. W pewnym oddaleniu od 
osiedla usytuowano szpital. Wyposażenie mechaniczne zakładu wykonano 
najprawdopodobniej w Starachowicach, Rejowie i Białogonie w jego skład wchodziły m.in. 
piece pudlingarskie, młot czołowy do przekuwania bochnów, walcarnia wstępna do 
walcowania kęsisk, nożyce do cięcia blach, pakieciarka, piece grzewcze, dwa zespoły 
walcowni prętowej oraz tak zwanej małej, dwa koła oraz turbina wodna, największa chluba 
dzisiejszego muzeum. Wielkie żelazne koło wodne o średnicy ponad 8 metrów projektu Filipa 
de Girarda, poruszane siłą spadku wody napędzało fabryczne maszyny. Było to pierwsze w 
Polsce i jedno z pierwszych w Europie rozwiązanie techniczne na taką skalę. Rudę do 
zakładu w Sielpi wydobywano w okolicach wsi Kawęczyn. W czasach największej świetności, 
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zakład w Sielpi produkował około trzech tysięcy ton wyrobów stalowych rocznie. W drugiej 
połowie XIX wieku zakład podupadł. Ze zmiennym szczęściem działał do 1921 roku, a w 1934 
roku przekształcono go na placówkę muzealną. W okresie II wojny światowej muzeum zostało 
zdewastowane, okupant wywiózł z niego 72 wagony żelaza, urządzeń i wyposażenia. Zakład 
odremontowano w latach 1956 - 1959, a w 1962 roku muzeum oficjalnie reaktywowano jako 
Muzeum Zagłębia Staropolskiego (filia Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w 
Warszawie), 

 Muzeum Kuźnia Wodna w Starej Kuźnicy – obiekt uważany jest za jedyną zachowaną w 
Polsce bez przekształceń XIX-wieczną kuźnię wodną. Do naszych czasów przetrwały 
urządzenia piętrzące wodę, stawidła z drewnianym korytem doprowadzającym wodę do 
nasiębiernego koła wodnego poruszającego urządzenia, młot naciskowy, drewniane miechy 
skrzynkowe, zwane „polskimi”. Kuźnia do 1957 roku produkowała narzędzia rolnicze oraz 
gospodarcze, głównie lemiesze i siekierki, a także okucia, haki, klamry. Obecnie stanowi 
jeden z oddziałów Muzeum Techniki Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. 

 Muzeum Regionalne PTTK w Końskich - na chwilę obecną nie posiada własnego, 
wyodrębnionego lokalu. Eksponowana jest tylko część zbiorów muzealnych w 36 oszklonych 
szafach i gablotach tworząc prowizoryczną wystawę na korytarzach zachodniego skrzydła 
Pałacu Małachowskich. Pozostałe eksponaty z trzech działów: historycznego, etnograficznego 
i krajoznawczego znajdują się w magazynach. 

7) Sport i rekreacja 

Sport i rekreacja są ważnymi czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Końskie, 
o wysokiej randze promocyjnej, wychowawczej i zdrowotnej. Końskie w porównaniu z podobnymi 
ośrodkami wypada stosunkowo dobrze. Niemniej jednak, podobnie jak na terenie całego kraju, liczba 
członków klubów sportowych spada.  
Na terenie gminy funkcjonują 43 obiekty sportowe, wszystkie należące do gminy. Dwie hale sportowe, 
jedna pływalnia z jacuzzi, zjeżdżalnią oraz grotą solną, dziesięć sal gimnastycznych, różnego rodzaju 
boiska oraz sztuczne lodowisko (funkcjonujące od grudnia do marca) stanowią stosunkowo dobrze 
rozwiniętą infrastrukturę sportową, która jest dobrze utrzymana i wykorzystywana. 
Aktywizacją środowisk do czynnego uprawiania sportu zajmują się w szczególności dwa kluby 
sportowe, pięć stowarzyszeń oraz sześć uczniowskich klubów sportowych. Rolę wiodącą w dziedzinie 
piłki nożnej i piłki siatkowej pełni Miejski Klub Sportowy Neptun Końskie, a w dziedzinie piłki ręcznej 
Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej. Sportowy wizerunek gminy budowany jest poprzez 
indywidualne sukcesy (na arenie krajowej i międzynarodowej) sportowców różnych dyscyplin oraz 
poprzez promowanie drużyny piłki ręcznej KSSPR z widocznymi sukcesami na arenie krajowej. 

8) Ochrona zdrowia 

Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczona jest mieszkańcom w wystarczającym zakresie 
za pośrednictwem ogólnodostępnych przychodni oraz prywatnych gabinetów lekarskich i 
stomatologicznych.  
Opiekę hospitalizacyjną gwarantuje, zlokalizowany w mieście i będący najważniejszą jednostką w 
regionie, Szpital Specjalistyczny św. Łukasza. Dwa pozostałe niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
przyjmują coraz więcej osób rocznie, uzupełniając rynek porad medycznych o równie ważne porady 
ogólne. 

8. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Końskie zapewniają Komenda 
Powiatowa Policji oraz Jednostka Straży Miejskiej. Strażnicy miejscy od 1991 roku pełnią służbę na 
ulicach miasta i w sołectwach, działając prewencyjnie, co pozwala na przesunięcie sił policyjnych na 
godziny nocne. Od maja 2012 roku funkcjonuje na terenie miasta monitoring wizyjny, w skład którego 
wchodzi 18 obrotowych kamer transmitujących obrazy do Centrum Obsługi Monitoringu. Stała 
obserwacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście, wykrywanie i rejestrowanie wykroczeń 
oraz przestępstw.  
W większości kategorii przestępstw zanotowano spadek ich liczby, głównie w ostatnich dwóch latach. 
Średnia wykrywalność sprawców przestępstw odnotowana przez Komendę Powiatową Policji  
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w Końskich oscylowała w granicy 85% w gminie i 80% w powiecie. Pozwala to sądzić, że poziom 
bezpieczeństwa w mieście jest większy niż na terenach wiejskich. Warto również zauważyć, że  
w ostatnim roku efektywność Policji nieznacznie spadła, co przy jednoczesnym spadku liczby 
przestępstw nie jest zjawiskiem niepokojącym. Na terenie Gminy Końskie w okresie od 2008 do 2012 
roku największy odsetek stanowiły przestępstwa zaliczane do grupy przestępstw kryminalnych. Do 
najczęstszych należały: kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, pobicia, uszkodzenia mienia. 
Odrębną kategorię bezpieczeństwa stanowi jego stan w ruchu drogowym, w tym zakresie odnotowano 
znaczący spadek wykroczeń. 

Analizując wykroczenia ujawniane przez Straż Miejską należy zaznaczyć, że największy 
odsetek stanowiły wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi komunikacji. Powodem tego, 
zidentyfikowanym przez Straż Miejską, jest przede wszystkim niewystarczająca liczba miejsc 
parkingowych na terenie miasta. Drugą kategorią wykroczeń, w których odnotowano wzrost, są 
wykroczenia popełniane w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym szczególnym nadzorem objęto miejsca, 
gdzie dochodzi do takich zdarzeń, tj. przystanki komunikacji publicznej, okolice punktów sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych.  

Na terenie gminy Końskie funkcjonuje 13 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z czego 
dwie jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tj. OSP Dziebałtów oraz OSP 
Modliszewice.  
Na koniec 2012 r. na terenie Gminy Końskie zaistniało 381 zdarzeń, w tym 255 pożarów. Liczba 
pożarów na terenie gminy od kilku lat znacząco wzrasta. Z wyjątkiem nadzwyczaj deszczowego roku 
2010, co roku obserwuje się więcej pożarów, których główną przyczyną są podpalenia. Pożary 
spowodowane wadami instalacji elektrycznych, środków transportu czy konstrukcji budowlanych 
utrzymują się na tym samym poziomie i stanowią łącznie nie więcej niż 50 przypadków rocznie.  

Pozostałe działania związane z ochroną ludności, obejmujące w szczególności zakres i 
sposób rozmieszczenia budowli ochronnych oraz urządzeń specjalnych do prowadzenia odkażania i 
dezaktywacji jak również zasięg działania systemu wykrywania i alarmowania określone zostały w 
ramach: 

 Wojewódzkiego Planu Zarządzania Kryzysowego, 

 Powiatowego Planu Reagowania Kryzysowego, 

 Miejsko-Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.   

9. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

Do uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy zaliczane są jej potrzeby i 
możliwości rozwoju, które powinny być określane z uwzględnieniem analiz ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych, możliwości finansowania sieci 
infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy 
oraz wykonanego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.    
Ponadto potrzeby oraz szanse rozwoju, w szczególności dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego, zdefiniowano również w ramach ponadlokalnych dokumentów planistycznych: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, 

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, 

 Strategia Rozwoju Powiatu Koneckiego do roku 2020. 
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego miasto i gmina 
Końskie zostały zakwalifikowane do podobszaru recesji przestarzałej bazy przemysłowej, 
predysponowany do wielokierunkowej aktywizacji społeczno-gospodarczej w oparciu o funkcje 
nierolnicze, natomiast w ramach ustaleń Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 
2020 omawiany obszar (w ramach obszarów wiejskich) zakwalifikowano do Obszarów Strategicznej 
Interwencji. Ze względu na znaczne obszary objęte wskazanymi opracowaniami zawarte w nich 
ustalenia, odnoszące się bezpośrednio do gminy Końskie, formułowane są w większości ogólnikowo 
poprzez określenie głównych zasad, kierunków i celów polityki przestrzennej.  
Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, iż lokalne potrzeby i możliwości rozwoju określa 
najtrafniej i najbardziej szczegółowo strategia rozwoju gminy.  

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022 określa zarówno wizję rozwoju 
gminy - Końskie gminą zrównoważonego rozwoju, o wysokim potencjale społeczno-gospodarczym, 
obszarem lokalnych inwestycji i aktywnej przedsiębiorczości, gwarantującym wzrost gospodarczy i 
wysoki standard życia mieszkańców, jak i cele strategiczne i operacyjne oraz działania zmierzające do 
ich realizacji. 
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Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022 

Lp. Cele strategiczne Cele operacyjne Działania 

1. 

Dostosowanie 
infrastruktury 
technicznej i 
przestrzennej do 
potrzeb 
rozwojowych 

Poprawa jakości 
infrastruktury 
komunikacyjnej i 
gminnych powiązań 
komunikacyjnych 

Sporządzenie i wdrożenie programu rozwoju i 
modernizacji infrastruktury komunikacyjnej 

Optymalna organizacja miejsc garażowych i 
parkingowych zapewniająca zachowanie 
harmonii krajobrazu 

Poprawa jakości 
infrastruktury technicznej 

Modernizacja sieci energetycznych 

Kontynuacja uporządkowania infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochrona 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniami 

Dostosowanie infrastruktury gospodarki 
odpadami komunalnymi do potrzeb obsługi 
regionu 

Samowystarczalność 
energetyczna gminy 

Sporządzenie i wdrożenie programu 
osiągania samowystarczalności energetycznej 
gminy 

Kampania edukacyjno-informacyjna 
poszanowania energii i rozwoju produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych 

Podejmowanie działań w kierunku przejścia 
na gospodarkę niskoemisyjną 

2. 

Wzrost 
konkurencyjności 
lokalnej 
gospodarki 

Zwiększenie 
atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy 

Tworzenie klimatu inwestycyjnego w gminie 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Tworzenie warunków do 
rozwoju wszelkich form 
działalności 
gospodarczej 

Sporządzenie i wdrożenie programu 
wielopłaszczyznowego wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości 

Promocja lokalnych przedsiębiorstw z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw 

Stworzenie i promocja 
produktu turystycznego 
gminy 

Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju 
turystyki 

Stworzenie wspólnego dla wszystkich 
organizatorów systemu informacji i oferty 
turystycznej 

Sielpia atrakcyjną miejscowością turystyczno-
wypoczynkową 

3. 

Rozwój kapitału 
ludzkiego i 
udoskonalenia 
infrastruktury 
społecznej 

Utrzymanie wysokiego 
poziomu usług 
edukacyjnych i systemu 
opieki społecznej 

Zapewnienie kadr nauczycielskich o wysokich 
kwalifikacjach i tworzenie warunków dla 
ciągłego ich podwyższania i doskonalenia 

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
pochodzących z różnych środowisk 

Podnoszenie standardów pracy placówek 
oświatowych poprzez rozwój infrastruktury 
oraz doposażanie w innowacyjne środki 
dydaktyczne 

Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

Partycypacja obywatelska w sprawach 
publicznych 

Poradnictwo prawne i obywatelskie 

Dostosowanie 
infrastruktury społecznej 
do potrzeb mieszkańców 

Usprawnienie usług publicznych, w tym przy 
wykorzystaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnych (ICT) 

Wyrównanie szans w dostępie do usług 
medycznych, pomocy społecznej, kultury, 
sportu i rekreacji osobom pochodzącym z 
różnych środowisk 

Organizacja Miejsko-Gminnego Centrum 
Kultury 
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1) Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne  

Zdiagnozowane, w ramach analizy SWOT zawartej w strategii rozwoju gminy,  mocne i słabe 
strony oraz szanse i zagrożenia w poszczególnych sferach przenikają i nakładają się wzajemnie. 
Występujące zjawiska oddziałują na siebie, poprzez efekt synergii wzmacniając zarówno pozytywne, 
jak i negatywne tendencje. Jednocześnie, istniejące problemy mogą zostać wyeliminowane poprzez 
wykorzystanie szans stojących przed gminą natomiast brak działań prowadzić będzie do nasilenia się 
zjawisk negatywnych.  

Za podstawową przewagę konkurencyjną gminy Końskie w sferze społecznej uznane zostały 
duże zasoby siły roboczej. Zjawisko to bardzo silnie oddziałuje również na sferę gospodarczą. Jest to 
element ważny dla potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć działalność  
w regionie. Z drugiej strony wolne zasoby siły roboczej świadczą o bezrobociu, które w połączeniu  
z ubóstwem stanowią słabą stronę zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Szansą na 
przełamanie tego negatywnego zjawiska może być proinwestycyjna polityka gminy, która  
w połączeniu z dostępnością terenów inwestycyjnych pozwoli na lokowanie nowych inwestycji oraz 
rozwój przedsiębiorstw już funkcjonujących. 

Gmina dysponuje znacznym zasobem terenów przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. Przy jednoczesnej poprawie standardu zamieszkania, tworzy to dobre 
warunki do osiedlania się. Równocześnie jednak na terenie gminy Końskie brakuje mieszkań o niskich 
kosztach utrzymania. Wraz z nasilającym się zjawiskiem bezrobocia sytuacja przekłada się na brak 
perspektyw ekonomicznych dla młodych ludzi, a co za tym idzie ich migrację do większych ośrodków 
miejskich. Zabuża to strukturę demograficzną gminy, prowadząc do spadku jej liczebności i starzenia 
się społeczeństwa. To właśnie emigracja zarobkowa oraz spadek liczby mieszkańców Gminy Końskie 
uznane zostały za najpoważniejsze zagrożenie dla jej dalszego rozwoju. Odwrócenie tej negatywnej 
tendencji wymaga użycia wszelkich odstępnych instrumentów pojawiających się w obszarze szans 
zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej i przestrzenno-ekologicznej. Do istniejącego 
programu rządowych dotacji na zakup pierwszego mieszkania lub budowę domu dla młodych gmina 
może dodać rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego, czy tworzenie atrakcyjnych przestrzeni 
publicznych. Przede wszystkim wskazane jest jednak podejmowanie działań przyczyniających się do 
poprawy ekonomicznej sytuacji ludności, a więc wykazywanie większej aktywności zarówno w polityce 
gospodarczej, przekładającej się na lokowanie nowych przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy, jak 
i społecznej, prowadzącej do aktywizacji mieszkańców. 

Jasnym punktem w gminie Końskie pozostaje również sfera edukacji. Wysoki poziom 
nauczania przekłada się na dobre wyniki osiągane przez uczniów szkół w Końskich na egzaminach 
gimnazjalnych i maturalnych. Dodatkowo, szeroka oferta edukacyjna może stanowić element 
decydujący o pozostaniu lub osiedleniu się w gminie. Jednakże, aby w pełni wykorzystać tą mocna 
stronę, koniczne jest wdrożenie działań, pozwalających na wykorzystanie szans przyczyniających się 
do poprawy ekonomicznej sytuacji i perspektyw ludności.  

W sferze ekonomicznej na pierwszym miejscu w mocnych stronach Gminy Końskie 
ulokowano wysoki współczynnik przedsiębiorczości. Współczynnik ten, definiowany liczbą podmiotów 
gospodarczych przypadających na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, w oczywisty sposób 
zapisuje się po stronie zjawisk pozytywnych. Jednocześnie pamiętać należy jednak, że może być 
związany z wysokim bezrobociem w regionie, w którym prowadzenie własnej działalności może być 
jedynym sposobem na utrzymanie zatrudnienia.  

Mocno akcentowaną słabą stroną gminy Końskie w sferze ekonomicznej, obok zbyt małej 
liczby tworzonych miejsc pracy, jest sytuacja rolnictwa. Brak odbiorców produktów rolnych, przy 
jednoczesnej słabej klasie bonitacyjnej gleb, nie zachęca lokalnych rolników do inwestowania  
w zwiększenie nowoczesności i produktywności gospodarstw. Gospodarstwa na terenie gminy 
charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem oraz niskim poziomem mechanizacji. Brakuje inicjatyw 
zmierzających do tworzenia spółdzielni rolniczych, które w ramach współpracy mogłyby dostarczać 
produkty na rynek, czy zapewniać sprzęt rolniczy. Szansą na poprawę sytuacji może być 
przestawienie rolnictwa w gminie na uprawę roślin energetycznych, nie wymagających dobrych 
warunków glebowych. Konieczne jest również podjęcie działań na rzecz tworzenia grup 
producenckich. Oparcie gospodarki energetycznej gminy o odnawialne źródła energii będzie miało 
swoje pozytywne skutki na wielu poziomach oddziaływania, zarówno w kontekście społecznym, jak i 
gospodarczym, przede wszystkim jednak w wymiarze przestrzenno-ekologicznym. 

Ważne dla dalszego rozwoju gminy jest funkcjonowanie przedsiębiorstw charakteryzujących 
się wysoką innowacyjnością, potwierdzone umiejętnym pozyskiwaniem środków dotacyjnych na 
wdrażanie rozwiązań innowacyjnych przez lokalnych przedsiębiorców. Umacnianie tej sfery wymaga 
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poszerzania terenów inwestycyjnych oraz budowania szerokiej platformy współpracy gminy, 
przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu. 

Kolejnym aspektem stwarzającym szansę na rozwój gospodarczy są atrakcyjne warunki do 
rozwoju turystyki. Brak skutecznej promocji powoduje jednak, że potencjał obszaru w tym zakresie nie 
jest w pełni wykorzystywany. Dodatkowo oferta turystyczna gminy nastawiona jest na sezon letni i 
mocno uzależniona od warunków pogodowych. Wykorzystanie szans związanych z rozwojem 
turystyki przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost lokalnego PKB, wymaga jednak 
skoordynowanych działań nakierowanych na promowanie walorów Gminy Końskie i zwiększanie jej 
atrakcyjności dzięki wdrażaniu przedsięwzięć zapewniających możliwość interesującego spędzania 
czasu w razie niepogody.   

W wymiarze środowiskowym niekorzystnie na sytuację gminy przekłada się oddalenie od 
głównych szlaków drogowych i kolejowych. Niska dostępność komunikacyjna ma swoje negatywne 
konsekwencje również dla lokalnej gospodarki, gdyż zniechęca do lokowania dużych przedsiębiorstw 
uzależnionych od łańcucha dostaw oraz możliwości transportu wytworzonych towarów. Warunki 
komunikacyjne na terenie samej gminy również nie są korzystne. Stan techniczny dróg jest 
niezadowalający, dodatkowo występuje zjawisko nakładania się ruchu tranzytowego z ruchem 
lokalnym. Częściowo problem ten rozwiązany został poprzez budowę obwodnicy Końskich  
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 728. Pozwoliło to na ograniczenie ruchu tranzytowego przez miasto  
w relacji północ-południe, jednak ruch w relacji wschód-zachód drogą krajową nr 42 nadal prowadzony 
jest przez miasto. Przekłada się to na spadek bezpieczeństwa transportu oraz pogorszenie warunków 
życia mieszkańców Końskich. Brak planów poprawy warunków komunikacyjnych i dostępności Gminy 
Końskie na poziomie regionalnym i krajowym stanowi istotne zagrożenie, którego wyeliminowanie nie 
będzie możliwe bez zmiany stanowiska organów wojewódzkich i centralnych. 

Mocną stroną gminy pozostaje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna w zakresie sieci 
wodnych i kanalizacyjnych, dostępu do sieci gazowej oraz zorganizowanego systemu gospodarki 
odpadami. Planowane działania na rzecz zwiększenia samowystarczalności energetycznej Gminy 
Końskie, czy przebudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej stanowić będą element dalszego 
porządkowania i zwiększania dostępności mediów.  

Dominacja lasów w strukturze użytkowania gruntów, dobre warunki klimatyczne, liczne 
zbiorniki wodne, występowanie dużych obszarów chronionych oraz zasoby dziedzictwa kulturowego to 
czynniki zapisujące się jako mocne strony gminy, przekładające się na jej wizerunek i atrakcyjność 
turystyczną, a więc pozostające w powiązaniu również ze sferą gospodarczą. Konstruowanie 
korzystnych warunków do dalszego rozwoju turystyki pozostawać więc musi w ścisłej korelacji ze 
zdefiniowanymi w tym obszarze szansami.  

2) Prognozy demograficzne 

Analizując dane demograficzne GUS dotyczące kraju, województwa i powiatu należy wskazać 
na prognozowaną długofalową tendencję związaną z sukcesywną i malejącą liczbą mieszkańców 
 

Prognoza liczby ludności 

Rok 

Powiat konecki 
Województwo 
świętokrzyskie 

Kraj 
Ogółem Miasta 

Obszar 
Wiejski 

2015 82 400 25 681 56 719 1 256 655 38 419 006 

2025 77 109 22 513 54 596 1 193 522 37 741 462 

2035 71 086 19 059 52 027 1 116 579 36 476 771 

2045 64 141 15 389 48 752 1 024 397 34 817 385 

 
Do głównych przyczyn depopulacji należą w szczególności niski przyrost naturalny, którego 
konsekwencją jest starzenie się społeczeństwa oraz emigracja, zarówno ekonomiczna jak i społeczna.  
Ww. zjawisko nie omija również gminy Końskie, której liczba ludności w ostatniej dekadzie 
sukcesywnie maleje, przy czym spadek ogólnej liczby mieszkańców w przypadku gminy jest znacznie 
wolniejszy - 1,2%, niż w przypadku powiatu – 2,5%. 
Powodem powyższego jest głównie funkcja gminy, a w szczególności miasta, będącego siedzibą 
powiatu, a co za tym idzie lokalnego ośrodka o najlepiej wykształconej strukturze społecznej, 
gospodarczej i infrastrukturalnej.  
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Zmiany liczby ludności 

Rok 

Gmina Powiat Udział 
ludności 
gminy 

w 
populacji 
powiatu 

[%] 

Ogółem Miasto 
Obszar 
wiejski 

Ogółem Miasta 
Obszar 
wiejski 

2005 36 490 20 792 15 698 84 483 26 818 57 665 43,2 

2007 36 417 20 465 15 952 83 590 26 392 57 198 43,5 

2009 36 208 20 109 16 099 83 005 26 014 56 991 43,6 

2011 36 923 20 748 16 175 84 257 26 858 57 399 43,8 

2013 36 450 20 281 16 169 83 392 26 277 57 115 43,7 

2015 36 048 19 845 16 203 82 336 25 759 56 577 43,8 

 
Funkcja miasta, poza wolniej zachodzącym zjawiskiem depopulacji, przejawia się również w:  

 napływie mieszkańców na otaczającej je obszary wiejskie – wzrost o 3,2% w ciągu dekady,  

 rosnącym udziale mieszkańców gminy w ogólnej liczbie ludności powiatu – wzrost o 0,6% w 
ciągu dekady.  

Tym samym, prognozowana liczba ludności gminy powinna, poza procentowym udziałem w populacji 
powiatu, uwzględniać również rosnącą rangę miasta Końskie oraz wynikające z tego relacje. 
Uwzględniając poszczególne kryteria prognozowana liczba ludności gminy Końskie wynosi: 

 w oparciu o relację z populacją powiatu: 
 

Rok 2015 2025 2035 2045 

Powiat 82 400 77 109 71 086 64 141 

Udział ludności 
gminy w populacji 
powiatu [%] 

43,8 44,4 45,0 45,6 

Gmina 36 048 34 236 31 989 29 248 

 

 w oparciu skalę depopulacji: 
 

Rok 2015 2025 2035 2045 

Gmina 36 048 35 615 35 188 34 765 

 
W zależności od przyjętych założeń otrzymane wyniki się różnią, ponadto przeprowadzone analizy, 
nie uwzględniają wahań, określając prognozowaną liczbę liczby ludności na podstawie stałego trendu. 
Mając na uwadze powyższe uznaje się jako właściwe uśrednienie otrzymanych wyników oraz 
przyjęcie następujących wytycznych do określania dalszych ustaleń następujących wartości: 
 

Rok 2015 2025 2035 2045 

Gmina 36 048 34 926 33 589 32 007 

 
Poza zmianami liczby ludności w ramach poszczególnych jednostek terytorialnych należy 

również zwrócić uwagę na fakt, iż przekształcenia zachodzą również w ramach struktury osadniczej, 
które obrazuje min.: 

 malejąca liczba osób składających się na gospodarstwo domowe:   
 
 

 2000 2005 2010 2015 

Kraj 3,16 3,08 2,89 2,72 

Województwo 
świętokrzyskie 

3,23 3,27 3,15 2,88 

 

 zmniejszająca się gęstość zaludnienia w przeliczeniu na km
2
 terenów zabudowany i 

zurbanizowanych: 
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 2003 2008 2014 

Kraj 2 629 2 523 2 354 

Województwo 
świętokrzyskie 

2 828 2 494 2 345 

 

 rosnąca przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania: 
 

 2002 2006 2010 2014 

Kraj 68,2 69,5 72,3 73,4 

Województwo 
świętokrzyskie 

69,6 70,8 73,0 73,9 

Powiat 66,8 68,1 70,0 71,2 

Gmina Końskie 64,9 66,9 68,8 70,1 

 

 rosnąca przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkańca: 
 

 2002 2006 2010 2014 

Kraj 22,2 23,5 25,3 26,7 

Województwo 
świętokrzyskie 

21,8 23,0 24,2 25,5 

Powiat 21,7 23,0 24,1 25,4 

Gmina Końskie 21,3 23,0 23,9 25,3 

3) Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury 

technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych 

gminy 

Przy wyznaczaniu terenów budowlanych należy wziąć pod uwagę możliwości finansowe 
gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych gminy, w związku z wyznaczeniem 
terenów budowlanych. Uwzględniono fakt, iż obecnie budżet gminy jest zbilansowany. Dodatkowo 
realizacja infrastruktury technicznej związana będzie z pobieraniem przez gminę opłaty adiacenckiej, 
stanowiącej dochód gminy umożliwiający realizację sieci infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę.  
Przy sporządzaniu planu miejscowego przygotowana zostanie szczegółowa prognoza skutków 
finansowych uchwalenia planu, a przed przystąpieniem do jego sporządzenia burmistrz, zgodnie z 
zapisami ustawowymi zobligowany jest dokonać analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia 
planu, w tym również analizy skutków finansowych.  
Realizacja zadań własnych gminy może być realizowana ze środków własnych, środków unijnych lub 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Koszty wykupu terenów pod drogi będą zachodzić w 
sytuacji przyjęcia przez Radę Miejską planu miejscowego dla tego obszaru. Koszty budowy dróg i 
uzbrojenia terenów realizowane będą sukcesywnie w miarę możliwości finansowych gminy. Ponadto 
wskazać należy, iż w związku z faktem, że wokół obszaru opracowania występują sieci niezbędnej 
infrastruktury technicznej, doprowadzenie mediów do nowej zabudowy będzie mniej kosztowne i 
prostsze pod kątem technicznym. W związku z tym główny nacisk położony musi zostać na realizacje 
infrastruktury drogowej. 

4) Zapotrzebowanie na nową zabudowę 

W celu określenia zapotrzebowania na nową zabudowę, a następnie chłonności w ramach 
wyodrębnionych jednostek osadniczych, istniejącą strukturę zagospodarowania gminy, w 
szczególności tereny zabudowy, podzielono na następujące funkcje: 

 funkcja mieszkaniowa: 

 tereny zabudowy śródmiejskiej – udział 70%, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy zagrodowej, 

 funkcja usługowa: 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie 

Strona | 67 

 

 tereny zabudowy śródmiejskiej – udział 30%, 

 tereny zabudowy usługowej, 

 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – udział 30%, 

 funkcja produkcyjna:  

 tereny zabudowy produkcyjnej, 

 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej – udział 70%, 

 funkcja rekreacyjna: 

 tereny zabudowy usług turystyki, 

 tereny rekreacji indywidualnej, 

 tereny sportu, 

 tereny ogrodów działkowych. 
Uwzględniając definicję jednostki osadniczej (wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy 
mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi) na potrzeby 
niniejszej analizy przyjmuje się, iż jednostkami osadniczymi gminy Końskie są główne zespoły 
zabudowy w ramach poszczególnych obrębów geodezyjnych. 

 
Wyodrębnione jednostki osadnicze na terenie gminy Końskie 

 
Mając na uwadze powyższe istniejący podział funkcji zabudowy w ramach poszczególnych 

jednostek osadniczych przedstawia się następująco: 
 

Powierzchnia funkcji zabudowy w ramach jednostek osadniczych 

Jednostka osadnicza 
Funkcja 

mieszkaniowa 
[m

2
] 

Funkcja 
usługowa 

[m
2
] 

Funkcja 
produkcyjna 

[m
2
] 

Funkcja 
rekreacyjna 

[m
2
] 

Baczyna 85 960 -  29 973 - 

Barycz 171 420 39 315 235 082 - 

Bedlenko 154 265 - - - 

Bedlno 271 185 7 969 158 855 - 
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Brody 366 867 8 506 5 897 2 919 

Dyszów 169 139 11 257 25 622 - 

Gatniki 149 807 - 18 266 10 318 

Gracuch 85 614 - 66 570 - 

Górny Młyn 88 494 - - - 

Izabelów 161 957 2 577 3 425 - 

Jeżów 123 800 3 678 5 159 - 

Koczwara 218 404 - - - 

Kornica 234 336 10 440 12 391 - 

Małachów 171 449 - - - 

Młynek Nieświński 172 614  - 22 775 - 

Modliszewice 479 320 60 590 59 441 - 

Nałęczów 65 208 - - - 

Niebo 142 003 - - - 

Nieświn 583 230 34 104 86 079 - 

Nowy Dziabałtów 291 824 12 561 - - 

Nowy Kazanów 256 202 26 964 3 862 - 

Nowy Sokołów 132 630 3 704 - - 

Paruchy 121 338 904 - - 

Piła 320 388 14 077 18 181 - 

Pomyków 311 538 16 302 9 409 - 

Pomorzany 260 333 8 534 - - 

Proćwin 172 134 2 348 4 468 - 

Przybyszowy 130 775 1 981 2 869 - 

Rogów 593 130 15 727 16 034 - 

Sielpia 82 987 40 095  - 497 633 

Sierosławice 327 502 1 830  - 2 520 

Stadnicka Wola 160 671 33 094 - - 

Stara Kuźnica 159 924  - 1 765 7 098 

Stary Dziebałtów 288 554 - - - 

Stary Kazanów 205 037 -  5 525 - 

Stary Sokołów 227 106 5 766 - - 

Sworzyce 213 471 6 538 13 293 - 

Trzemoszna 179 250 1 130 5 192 - 

Wąsosz 335 033 19 925 7 901 - 

Wincentów 157 628 -  21 833 - 

Końskie 3 118 581 684 319 1 530 632 283 539 

Ʃ 11 941 108 1 074 235 2 370 499 804 027 

a) Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 

Zgodnie z danymi GUS przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w 2014 r. 
dla terenu gminy Końskie wynosiła 25,3 m

2
 i była zbliżona do średniej dla powiatu i województwa. 

Natomiast ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań (2014 r.) na terenie gminy obejmowała zasób o 
powierzchni 917 084 m

2
, przy czym w skali miasta było to 498 009 m

2
, zaś w obszarze wiejskim 

419 075 m
2
. 

Pomimo zmniejszającej się liczby ludności powierzchnia użytkowa mieszkań będzie się zwiększać, na 
co wskazują trendy odnotowane w Europie Zachodniej (gdzie obecnie średnia powierzchnia użytkowa 
mieszkania wynosi ponad 40 m

2
). Przyjęto, że w 2045 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę będzie dążyła do standardów Europy Zachodniej i wyniesie 40 m
2
, co przy 

prognozowanej liczbie ludności gminy wynoszącej 32 007 osób, da zapotrzebowanie na zabudowę 
(wyrażoną w postaci powierzchni użytkowej zabudowy) o wielkości 1 280 280 m

2
.  

Przedstawiona wielkość, z uwagi na niepewność kierunków procesów rozwojowych dotyczących 
terenów inwestycyjnych, może być obarczona dużym błędem stąd uzasadnione jest, szczególnie w 
zakresie zabudowy mieszkaniowej, zwiększenie określonej wartości o dopuszczalne 30%.  
W konsekwencji szacuje się, iż prognozowane zapotrzebowanie na zabudowę mieszkaniową 
wyrażone w postaci powierzchni użytkowej zabudowy wynosi 1 664 364 m

2
, z czego powierzchnia 

nowej zabudowy stanowić będzie  747 280 m
2
.   
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b) Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową  

W celu oszacowania zapotrzebowania na nową powierzchnię użytkową zabudowy o funkcji 
usługowej przeanalizowany został aktualny stosunek powierzchni terenów usługowych do powierzchni 
terenów mieszkaniowych, który wynosi 0,9/10. Należy również zauważyć, iż znaczącą formę 
zagospodarowania w ramach funkcji usługowej (50%) stanowią usługi publiczne – administracja, 
oświata, ochrona zdrowia. 
Biorąc pod uwagę wzrost zamożności społeczeństwa oraz stopień korzystania z różnego rodzaju 
usług, zapotrzebowanie na nowe tereny usługowe w aktualnej proporcji do terenów mieszkaniowych 
może okazać się niewystarczające dla zabezpieczenia potrzeb przyszłych mieszkańców, w 
szczególności z uwagi na: 

 funkcję miasta – siedziba powiatu oraz największy ośrodek przemysłowo-handlowy w skali 
lokalnej i ponadlokalnej, 

 promocji ruchu turystycznego,  

 zmian w zakresie struktury zatrudnienia – rosnąca liczba jednoosobowych działalności 
gospodarczych oraz rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
Uwzględniając powyższe zakłada się wzrost stosunku powierzchni terenów usługowych do 

terenów mieszkalnych do poziomu 1,5/10, tym samym zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową 
zabudowy usługowej szacuje się na poziomie 249 654 m

2
, z czego powierzchnia użytkowa nowej 

zabudowy stanowić będzie  167 116 m
2
.   

c) Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną 

W chwili obecnej dominującą rolę w sektorze produkcyjnym gminy odgrywają podmioty z 
branży metalowo-odlewniczej oraz ceramicznej zlokalizowane na terenie miasta oraz w miejscowości 
Kopaniny. Zaplecze produkcyjne uzupełnia baza paliw w Baryczy, producent chemii budowlanej w 
Nieświniu oraz szereg mniejszych podmiotów reprezentujących różne branże.  
Uwzględniając historyczną i kulturową funkcję miasta będącego elementem Staropolskiego Zagłębia 
Przemysłowego, wyznaczone struktury ekonomiczne – podstrefę Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 
założenia Strategii rozwoju miasta i gminy, w szczególności w zakresie zwiększenia atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy,  stwierdza się, iż przyjęty schemat działań samorządu doprowadzić ma do 
utworzenia nowych miejsc pracy, wzmocnienia zdolności inwestycyjnych istniejących przedsiębiorstw 
oraz pozyskania nowych podmiotów gospodarczych. Tym samym zapotrzebowanie na nowe tereny 
inwestycyjne powinno wzrastać, zaś stopień wzrostu szacuje się na poziomie minimum 50% 
obecnego zaplecza. 
Biorąc pod uwagę powyższe, oraz następujące założenia:  

 aktualna powierzchnia terenów o funkcji produkcyjnej – ok. 237 ha, 

 realna intensywność zabudowy na poziomie 0,5, 

 powierzchnia użytkowa stanowiąca 75% powierzchni całkowitej zabudowy 
aktualna powierzchnia użytkowa funkcji produkcyjnej wynosi 888 750 m

2
, tym samym 

zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową funkcji produkcyjnej szacuje się na poziomie  
1 333 125 m

2
, z czego powierzchnia nowej zabudowy stanowić będzie  755 625 m

2
.   

d) Zapotrzebowanie na nową zabudowę rekreacyjną 

Mając na względzie walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy, popularność w zakresie 
sezonowego wypoczynku – w szczególności rejonu Jeziora Sielpińskiego, oraz podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku funkcji produkcyjnej, założenia Strategii rozwoju miasta i gminy przewiduje się 
wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. 
Aktualnie tereny rekreacyjne w ramach gminy Końskie zajmują powierzchnię ok. 80 ha, przy czym na 
wskazaną powierzchnię składają się zarówno tereny wypoczynku miejscowej ludności (63%): 

 tereny sportu, 

 tereny ogrodów działkowych. 
jak i tereny związane z obsługą ruchu turystycznego (37%): 

 tereny zabudowy usług turystyki, 

 tereny rekreacji indywidualnej. 
Zakładając, iż zainteresowanie nowymi terenami dotyczy w większości terenów obsługi ruchu 
turystycznego a jego poziom wyniesie 50% obecnej bazy zapotrzebowanie na powierzchnie użytkową 
funkcji rekreacyjnej wyniesie 66 600 m

2
, z czego powierzchnia nowej zabudowy stanowić będzie  

44 355 m
2
.   
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5) Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej 

Analiza struktury przestrzennej jednostek osadniczych, z uwzględnieniem aktualnego sposobu 
ich zagospodarowania oraz relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami zabudowy wskazuje, iż 
uśredniona chłonność wyodrębnionych struktur funkcjonalno-przestrzennych w skali gminy 
przedstawia się następująco: 
 

 
Funkcja 
mieszkaniowa 

Funkcja 
usługowa 

Funkcja 
produkcyjna 

Funkcja 
rekreacyjna 

Aktualna powierzchnia 
użytkowa zabudowy [m

2
] 

917 084 82 537 888 750 44 400 

Chłonność [%] 7 5 4 0 

Chłonność wyrażona 
powierzchnia użytkową 
zabudowy [m

2
] 

64 196 4 127 35 550 0 

6) Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

Pomijając tereny zainwestowane ustalenia obowiązujących na terenie gminy miejscowych 
planów gwarantują w sumie rezerwę  terenów o powierzchni: 
 

 
Funkcja 

mieszkaniowa 
Funkcja 

usługowa 
Funkcja 

produkcyjna 
Funkcja 

rekreacyjna 

Powierzchnia rezerwy 
terenowej [ha] 

91,5 12,4 142,6 2,1 

 
Uwzględniając: 

 średnie wskaźniki intensywności właściwe dla poszczególnych terenów (ustalone na 
podstawie istniejącego zagospodarowania): 

 tereny mieszkaniowe – 0,3, 

 tereny usługowe – 0,3, 

 tereny produkcyjne – 0,5, 

 tereny rekreacyjne – 0,1, 

 powierzchnię użytkową stanowiącą 75% powierzchni całkowitej zabudowy, 

 realną możliwość zagospodarowania na poziomie 70% wynikającą z: 

 podziałów geodezyjnych,  

 istniejącego zagospodarowania, 

 konieczności wydzielenia ciągów komunikacyjnych, 

 uwarunkowań środowiskowych 
należy stwierdzić, iż ustalenia planu gwarantują możliwość realizacji zabudowy o następującej 
powierzchni użytkowej: 
 

 
Funkcja 

mieszkaniowa 
Funkcja 

usługowa 
Funkcja 

produkcyjna 
Funkcja 

rekreacyjna 

Powierzchnia użytkowa 
zabudowy [m

2
] 

144 112 19 530 374 325 1 103 
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Rozmieszczenie rezerw terenów przeznaczonych pod zabudowę 
w granicach obszarów objętych planami miejscowymi 

7) Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Funkcja 
zabudowy 

Zapotrzebowanie 
na nową 

zabudowę 
(m2) 

Chłonność 
obszarów o w 

pełni 
wykształconej 

zwartej strukturze 
przestrzennej 

(m2) 

Chłonność 
obszarów 

przeznaczonych 
planie 

miejscowym 
(m2) 

Różnica 
pomiędzy 

zapotrzebowa-
niem na nową 
zabudowę a 
chłonnością 

(m2) 

mieszkaniowa 747 280 64 196 144 112 538 972 

usługowa 167 116 4 127 19 530 143 459 

produkcyjna 755 625 35 550 374 325 345 750 

rekreacyjna 44 355 0 1 103 43 252 

 
Biorąc pod uwagę otrzymany wynik, należy stwierdzić, iż sumaryczna chłonność obszarów o 

w pełni wykształconej strukturze przestrzennej oraz rezerwy terenowej określonej ustaleniami planów 
miejscowych nie zabezpiecza potrzeb wynikających z wyrażonego w perspektywie 30 lat, 
zapotrzebowania na zabudowę. Tym samym stwierdza się, zasadność wyznaczenia nowych terenów 
inwestycyjnych związanych z realizacją poszczególnych funkcji zabudowy. 
Nowa zabudowa powinna być lokowana w pobliżu istniejących, zainwestowanych ośrodków wiejskich 
z możliwie największym wykorzystaniem potencjału istniejącej infrastruktury. Nowe tereny budowlane 
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powinny  zostać wyznaczone w szczególności na południu miasta Końskie oraz w miejscowościach 
bezpośrednio do niego przylegających.  
Ponadto z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na zabudowę związaną z rekreacją i wypoczynkiem, 
eko- i agroturystyką oraz możliwościami rozwoju w danym zakresie wynikającymi z lokalizacji 
zbiorników wodnych i znacznych kompleksów leśnych przewiduje się wyznaczenie terenów zabudowy 
rekreacji indywidualnej oraz obsługi turystyki w rejonie miejscowości Sielpia, Gatniki, Młynek 
Nieświński, Stara Kuźnica i Przybyszowy. 

8) Potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, 

związane z lokalizacją nowej zabudowy 

W związku ze stwierdzonym zapotrzebowaniem na nową zabudowę i zachodzącą 
koniecznością wyznaczenia nowych terenów inwestycyjnych niezbędnym stanie się rozbudowa sieci 
komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej.  
Ustawa o samorządzie gminnym wśród zadań własnych gminy związanych z infrastrukturą techniczną 
wskazuje sprawy związane z: 

 drogami gminnymi, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego, 

 wodociągami i zaopatrzeniem w wodę, kanalizacją, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków 
komunalnych, utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i 
unieszkodliwieniem odpadów komunalnych. 

Szczegółowy zakres obowiązków gminnych, w tym zakresie precyzują przepisy odrębne m.in. ustawa 
prawo energetyczne, ustawa o drogach publicznych, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków, przy czym ostatnia z wymienionych nakłada bezpośredni 
obowiązek budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych na 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub jednostkę gminną, która prowadzi działalność w 
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia ścieków. 
Uwzględniając aktualną strukturę gminy, jej uwarunkowania przestrzenne gminy jak również przyjęty 
mechanizm wyznaczania nowej zabudowy - poprzez  

 waloryzację istniejącego zagospodarowania posiadającego przeznaczenie terenu inne niż 
rolnicze lub leśne, 

 wypełnianie luk w ramach istniejących struktur, 

 wyznaczanie terenów inwestycyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 
zagospodarowanych 

należy stwierdzić, iż duża część nowo wyznaczonych obszarów będzie posiadała dostęp do 
istniejących dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej, stąd błędnym byłoby założenie, że 
wszystkie projektowane tereny inwestycyjne wymagają nakładów finansowych na wykonanie sieci 
komunikacyjnych oraz uzbrojenia.  
Wyposażenie w sieci wodociągowe i kanalizacyjne należy przewidzieć przede wszystkim dla terenów 
wskazanych do rozwoju funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. W przypadku zabudowy 
zagrodowej zakłada się, iż znaczący udział terenów ze względu na zakładaną lokalizację – w 
znacznym oddaleniu od głównych sieci przesyłowych funkcjonować będzie w oparciu o bezodpływowe 
zbiorniki lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
W zakresie obsługi komunikacyjnej polityka gminy winna zmierzać w kierunku minimalizowania ilości 
dojazdowych dróg publicznych do poszczególnych nieruchomości, przerzucając ciężar ich realizacji 
na właścicieli nieruchomości. Zakłada się, że znaczący udział dróg koniecznych do wydzielenia w 
obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę będzie miało charakter wewnętrzny. 
Zważywszy na fakt, że rozwój nowych obszarów budowlanych przewiduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie istniejących ciągów komunikacyjnych, których koszty realizacji i uzbrojenia w 
infrastrukturę techniczną zostały już poniesione szacuje się, że tereny wymagające dozbrojenia 
stanowić będą stosunkowo niewielki odsetek.  
Ponadto podkreślić należy, że ustalenia studium stanowią docelową koncepcję rozwoju gminy, której 
realizacja powinna następować etapowo, poprzez stopniowe uwalnianie kolejnych terenów, tym 
samym koszty związane z ich wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę techniczną nie będą 
stanowiły jednorazowego wydatku lecz rozłożą się w czasie. 
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10. Stan prawny gruntów 

Na obszarze gminy większość terenów stanowi własność prywatną. Do Skarbu Państwa 
należą obszary leśne i elementy infrastruktury drogowej. Własność komunalna jest również niewielka.  
Znacząca część terenów miasta 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 konieczny będzie ich wykup. 

11. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych 

Do występujących na terenie gminy Końskie obiektów i terenów chronionych na podstawie 
przepisów odrębnych zaliczyć należy: 

 obiekty i obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody: 

 obszary Natura 2000, 

 obszar chronionego krajobrazu, 

 pomniki przyrody, 

 rośliny, zwierzęta i grzyby podlegające ochronie gatunkowej, 

 obiekty i obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami: 

 obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

 obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, 

 park kulturowy, 

 stanowiska archeologiczne, 

 obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych: 

 grunty leśne,  

 kompleks gruntów rolnych klasy III, 

 obiekty i tereny objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo górnicze i 
geologiczne: 

  złoża surowców naturalnych, 

 lokalny zbiornik wód podziemnych, 

 obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: ujęcia 
wody – strefy ochrony bezpośredniej. 

12. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

Jednym naturalnym zagrożeniem geologicznym na terenie gminy Końskie jest 
niebezpieczeństwo wystąpienia osuwisk. Analiza warunków geologicznych wskazuje, iż potencjalnym 
miejscem przedmiotowych procesów są obszary w obrębie Pomykowa i Piły. 
Państwowy Instytut Geologiczny jest w trakcie opracowywania mapy osuwisk i terenów zagrożonych 
ruchami masowym. Obecnie wyznaczone zostały wyłącznie obszary predysponowane, stanowiące 
potencjalne miejsca, w których mogą (lecz nie muszą) rozwijać się osuwiska ze względu na 
sprzyjającą budowę geologiczną. 
 

13. Udokumentowane złoża kopalin, zasoby wód podziemnych oraz 

udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

1) Kopaliny 

Zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce na dzień 13 grudnia 2015 r. na terenie 
gminy Końskie udokumentowano następujące złoża kopalin: 
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a) Barycz 

Złoże piasku i żwiru zbudowane z czwartorzędowych piasków fluwialnych i fluwioglacjalnych i 
udokumentowane w kategorii C2. Zlokalizowane w większości na terenie gminy Gowarczów o 
całkowitej powierzchni 58,38 ha oraz zasobach geologicznych bilansowych wynoszących 10 253 ty. 
Mg. Kopalina charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi, a także geologiczno-górniczymi, 
przy czym dla złoża ustalono klasę konfliktowości ze środowiskiem jako B (złoża konfliktowe) - przede 
wszystkim ze względu na występowanie lasów oraz Obszarów Najwyższej Ochrony (ONO) - LZWP 
Końskie-411. Zakłada się eksploatację w przypadku podjęcia budowy zbiornika retencyjnego na rzece 
Młynkowskiej. 

b) Proćwiń   

Złoże piasku i żwiru udokumentowane w kategorii C2, składa się z trzech pól odległych od 
siebie o kilkaset metrów, o łącznej powierzchnia 104,67 ha oraz zasobach geologicznych bilansowych 
wynoszących 7 286 tys. Mg. 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 LZWP Końskie – 411. 

c) Nieświn–Zbiornik 

Złoże piasku i żwirów udokumentowane w kategorii C2 zlokalizowane większości na terenie 
gminy Gowarczów, wyłącznie w niewielkiej części obejmujące swoim zasięgiem gminę Końskie. 
Całkowita powierzchnia złoża 36,20 ha natomiast jego zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 10 382 
tys. Mg. 

d) Dziebałtów  

Złoże piasku i żwiru oparte na piaskach eolicznych o powierzchni 3,20 ha, zasobach 
geologicznych bilansowe 320 tys. Mg, miąższości od 1,5 do 11,9 m (średnio 4,3 m) oraz grubości 
nadkładu 0,1-0,3 m 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°. Piaski spełniają wymagania dla potrzeb drogownictwa: produkcja mas 
bitumicznych, warstwy filtracyjne oraz budownictwa: do zapraw budowlanych i jako piaski 
niesklasyfikowane. 

e) Dziebałtów I  

Złoże piasku i żwiru zawierające piaski czwartorzędowe udokumentowane w kategorii C1. 
Powierzchnia złoża wynosi 9,55 ha natomiast jego zasoby geologiczne bilansowe 1 743 tys. Mg. 

f) Bedlenko I  

Złoże piasku i żwiru udokumentowane w kategorii C1, którego trzon stanowią piaski 
czwartorzędowe. Powierzchnia złoża wynosi 8,71 ha natomiast jego zasoby obliczane są na: 369 tys. 
Mg (zasoby geologiczne bilansowe) oraz 1 011 tys. Mg (zasoby przemysłowe). Złoża jest 
eksploatowane, przy czym wartość wydobycia wynosi 23 tys. Mg. 

g) Rogów  

Złoże kamieni łamanych i blocznych rozpoznane kartą rejestracyjną w 1959 r. Tworzą je 
wychodnie jurajskich piaskowców. Złoże obejmuje zasięgiem powierzchnię 1,11 ha a jego zasoby 
geologiczne bilansowe wynoszą 204 tys. Mg. Złoże to było eksploatowane już w okresie lat 
trzydziestych XX w. Jednak w rozumieniu współczesnych definicji formalnoprawnych eksploatacja 
złoża nie miała miejsca. Piaskowiec był wybierany na „dziko” przez okolicznych mieszkańców i 
stosowany jako kamień łamany do podmurówek.  Parametry jakościowe piaskowca: ciężar 
objętościowy - 2,06 g/cm3, 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. 

h) Baczyna  

Złoże ochry i iłów ochrowych stanowi jedno z dwóch w Polsce - obok złoża Buk w 
województwie mazowieckim, złóż ochry, iłów i iłowców ochrowych. W złożu występują trzy odmiany 
ochr udokumentowanych w kat. C1: żółta, czerwona oraz brązowa, ale nie było ono nigdy 
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eksploatowane. Zlokalizowane częściowo na terenie gminy Gowarczów obejmuje powierzchnię 11,12 
ha a jego zasoby geologiczne bilansowe ustalono na 578,10 tys. Mg. 

i) Krasna  

Złoże pisku i żwiru udokumentowane w kategorii C2 zlokalizowane w większości na terenie 
gminy Stąporków o całkowitej powierzchni 113,29 ha oraz zasobach geologicznych bilansowych 
22 285 tys. Mg. 

j) Przybyszowy 

Złoże pisku i żwiru udokumentowane w kategorii C1 składające się z trzech części o łącznej 
powierzchni 10,70 ha, którego eksploatację zaniechano w 1990 r. natomiast zasoby geologiczne 
bilansowe ustalono na poziomie 1 077 tys. Mg.  

 
Ponadto na terenie 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 złóż kopalin w Polsce - ze względu na nieopłacalność wydobycia 
niskoprocentowych syderytów, które występują pod znacznym nadkładem. 

2) Wody podziemne 

a) 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. 

Północny obszar gminy Końskie (w tym miasto) wchodzi w obręb lokalnego zbiornika wód 
podziemnych Nr 411 (dawnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 411 Zbiornik Końskie). 
Zbiornik ma charakter szczelinowy i zbudowany jest z piaskowców i mułowców jurajskich (części 
jurajskiego piętra wodonośnego). 
Dla potrzeb ochrony zbiornika przed postępującą degradacją, obszar jego zasilania zgodnie z 
Dokumentacją hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z ustanowieniem 
obszarów ochronnych lokalnego zbiornika wód podziemnych Końskie (dawnego Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych Nr 411 Zbiornik Końskie) (2015 r.) 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. Strefy ochrony bezpośredniej obejmują teren w promieniu 8-10 m od ujęcia, są one 
wygrodzone w terenie. W ich obszarze zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych 
z eksploatacją ujęcia wody. 
Na terenie gminy nie zostały wyznaczone i usankcjonowane strefy pośredniej ochrony sanitarnej. 

b) 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. 
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3) Kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na terenie gminy Końskie nie występują kompleksy podziemnego składowania dwutlenku 
węgla. 
 

 
Rozmieszczenie udokumentowanych kopalin oraz wód podziemnych na terenie gminy Końskie 

14. Tereny górnicze 

Na terenie gminy Końskie eksploatowane jest wyłącznie jedno złoże piasku i żwiru – Bedlenko 
I, dla którego decyzją znak OWŚ.V.7422.25.2013 z dnia 18 września 2013 r. ustanowiono obszar i 
teren górniczy – działka nr ewid. 580/3 w obrębie Bedlenko.  

15. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1) Komunikacja 

a) Układ drogowy 

Główne powiązania komunikacyjne gminy w skali regionu zapewnia sieć dróg krajowych i 
wojewódzkich 
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Drogi krajowe na terenie gminy Końskie 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 

1 42 Namysłów - Kluczbork - Praszka - Rudniki - Działoszyn - Pajęczno - 
Nowa Brzeźnica - Radomsko - Przedbórz - Ruda Maleniecka – Końskie  
- Skarżysko-Kamienna - Rudni 

 

Drogi wojewódzkie na terenie gminy Końskie 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 

1 728 Grójec - Nowe Miasto Nad Pilicą - Końskie  – Łopuszno – Jędrzejów 

2 746 Żarnów  - Końskie 

3 749 Końskie -  Przysucha 

 
Ważną rolę w obsłudze komunikacyjnej pełnią również drogi powiatowe zapewniając bezpośrednie 
połączenia z gminami ościennymi. 
 

Drogi powiatowe na terenie miasta Końskie 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Uszczegółowienie przebiegu 

1.  ul. Gimnazjalna 
od – ul. Kielecka 
do – gr. miasta 

2.  ul. Wjazdowa 
od – ul. Starowarszawska 
do – ul. Staszica 

3.  ul. Browarna 
od – ul. Partyzantów 
do – gr. miasta 

4.  ul. Południowa 
od – ul. Zamkowa  
do – gr. miasta 

5.  ul. Górna 
od – ul. Krzywa 
do – ul. Fabryczna 

6.  ul. Hubala 
od – Plac Kościuszki 
do – ul. Żeromskiego 

7.  ul. Jasna 
od – ul. Partyzantów 
do – ul. Źródlana 

8.  ul. Krzywa 
od – ul. Partyzantów 
do – ogrodzenie zakładu 

9.  ul. Lipowa 
od – ul. 1-go Maja 
do – ul. Wojska Polskiego 

10.  ul. Młyńska 
od – ul. Zielona 
do – ul. Fabryczna 

11.  ul. Odludna 
od – ul. Staromłyńska 
do – gr. miasta 

12.  ul. Piaskowa 
od – ul. Staromłyńska 
do – gr. miasta 

13.  ul. Polna 
od –  ul. Południowa 
do – ul. Kielecka 

14.  ul. Sportowa 
od – ul. Partyzantów 
do – ul. 1-go Maja 

15.  ul. Spółdzielcza 
od – ul. 1-go Maja 
do – ul. Warszawska 

16.  ul. Staszica 
od – ul. Warszawska 
do – gr. miasta 

17.  ul. Stoińskiego 
od – ul. Gimnazjalna 
do – ul. Piłsudskiego 

18.  ul. Strażacka 
od – ul. Kazanowska 
do – Plac Kościuszki 

19.  ul. Towarowa 
od – ul. Górna 
do – ul. Krzywa 

20.  ul. Wschodnia 
od – ul. Górna 
do – ogrodzenie zakładu 

21.  ul. Zachodnia 
od – ul. Spacerowa 
do – ul. Piłsudskiego 
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22.  ul. Armii Krajowej 
od – ul. Warszawska 
do – ul. Wojska Polskiego 

 

Drogi powiatowe na terenach wiejskich gminy Końskie 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 

1. 0416T Stary Sokołów - Nowy Sokołów - Jacentów 

2. 0417T Wincentów - Nowy Dziebałtów - Stary Sokołów - Strzęboszów - Dęba - 
Koliszowy 

3. 0418T Koliszowy - Głupiów - Bedlno - Kopaniny - Radomek 

4. 0419T Głupiów - Przybyszowy - Zofiówka 

5. 0420T Grabków - Sworzyce - Radomek 

6. 0421T Końskie (ul. Gimnazjalna) - Sierosławice - Bedlno - (Wierzchowisko ) 

7. 0422T Modliszewice - Sierosławice - Kazanów - Dziebałtów 

8. 0423T Kornica - Proćwin - Modliszewice 

9. 0424T Proćwin- Gracuch - Jeżów - gr.woj.( Zakrzów ) 

10. 0425T Końskie (ul. Wjazdowa) - Proćwin - Nałęczów - gr. Woj. - ( Sędów ) 

11. 0426T Rogów (ul. Odludna) – Dyszów (ul. Łąkowa) 

12. 0427T Młynek Nieświński - Drutarnia - Chełb -  Stara Kuźnica - Piasek - 
Furmanów 

13. 0428T (Petrykozy)gr.woj. - Giełzów - Skrzyszów - Gowarczów - Rogówek - 
Józefów - Baczyna - Paruchy 

14. 0434T Czarniecka Góra – Kozia Wola – Smarków – Piasek - Paruchy 

15. 0455T Końskie (ul. Browarna) - Wąsosz - Czarna 

16. 0456T Końskie (ul. Południowa) - Niebo - Piekło - Sielpia Wielka 

17. 0457T Piekło - Kawczyn - Miedzierza 

 
Wskazany wyżej układ uzupełnia rozbudowana, szczególnie w granicach miasta, sieć dróg gminnych. 
 

Drogi gminne na terenie miasta Końskie 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi Uszczegółowienie przebiegu 

1. 333001T 
ul.  Mickiewicza  
 

od - ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 
do - ślepe zakończenie 

2. 333002T ul. Akacjowa 
od - ul. Jesionowa  
do - ślepe zakończenie 

3. 333003T ul. Brzozowa 
od - DP ul. Polna  
do - ślepe zakończenie 

4. 333004T ul. Cicha 
od - DP 0455T ul. Browarna 
do - ślepe zakończenie 

5. 333005T ul. Dolna 
od - ul. Wojska Polskiego 
do - DP ul. Spółdzielcza 

6. 333006T ul. Folwarczna 
od - DP 0455T ul. Browarna 
do - granica miasta Końskie + łącznik z ul. 
Kościeliską 

7. 333007T ul. Gliniana 
od - ul. Piaskowa 
do - granica z działką o nr ew. gr. 1836 

8. 333008T ul. Miła 
od - ul. Strażacka 
do - DK 42 ul. Krakowska 

9. 333009T ul. Gruntowa 
od - ul. Piaskowa 
do - ul. Żwirowa 

10. 333010T ul. Grzybowa 
od - DP 0456T ul. Południowa 
do - tereny leśne 

11. 333011T ul. Hubala 
od - ul. Strażacka, Plac Kościuszki 
do - ul. Konopnickiej 

12. 333012T ul. Kołłątaja 
od - ul. Pułaskiego 
do - ul. 3-go Maja 

13. 333013T ul. Izabelowska 
od - DP 0455T ul. Browarna 
do - granica miasta Końskie 

14. 333014T ul. Jagodowa 
od - ul. Klonowa 
do - ślepe zakończenie 
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15. 333015T ul. Kiepury 
od - DP ul. Spółdzielcza 
do - DP ul. Lipowa 

16. 333016T ul. Piwnika ,,Ponurego” 
od - ul. Robotnicza 
do - DP 0456T ul. Południowa 

17. 333017T ul. Jarzębinowa 
od - ul. Klonowa 
do - ślepe zakończenie 

18. 333018T ul. Jesionowa 
od - tereny działkowe 
do - ul. Robotnicza 

19. 333019T ul. Jodłowa 
od - ul. Klonowa 
do - ślepe zakończenie 

20. 333020T ul. Kalinowa 
od - tereny działkowe 
do - ul. Robotnicza 

21. 333021T ul. Wyszyńskiego 
od - DP 0456T ul. Południowa 
do - DG 001235T Końskie - Stadnicka 
Wola 

22. 333022T ul. Pułaskiego 
od - ul. Kołłątaja 
do - ul. 3-go Maja 

23. 333023T ul. Kilińskiego 
od - ul. Kiepury 
do - DW 749 ul. 1-go Maja 

24. 333024T ul. Klonowa 
od - ślepy początek 
do - DP 0456T ul. Południowa 

25. 333025T ul. Kolejowa 
od - ul. Warszawska 
do - ślepe zakończenie  

26. 333026T ul. Komuny Paryskiej 
od - ul. Mickiewicza 
do - ul. Żeromskiego 

27. 333027T ul. Kościeliska 
od - ul. Źródlana 
do - ślepe zakończenie 

28. 333028T ul. Popiełuszki 
od - ul. Wyszyńskiego 
do - ul. Wyszyńskiego 

29. 333029T ul. Granata 
od - ul. Piłsudskiego 
do - DW 749 ul. Odrowąża 

30. 333030T ul. Sykulskiego 
od - ul. Wyszyńskiego 
do - ul. Wyszyńskiego 

31. 333031T ul. Kwiatowa 
od - ul. Olimpijska 
do - ul. Różana 

32. 333032T ul. Leśna 
od - DW 728 ul. Kielecka 
do - DP 0456T ul. Południowa 

33. 333033T ul. Łazienna 
od - DP ul. Spółdzielcza 
do - ul. Piłsudskiego 

34. 333034T ul. Malinowa 
od - ul. Wiśniowa 
do - ślepe zakończenie 

35. 333035T ul. Konopnickiej 
od - ul. Hubala 
do - ślepe zakończenie 

36. 333036T ul. Piłsudskiego 
od - DW 728 rondo im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania 
do - DW 749 ul. Odrowąża 

37. 333037T ul. Mechaniczna 
od - ul. Odlewnicza 
do - ul. Warszawska 

38. 333038T ul. Mieszka I 
od - DW 749 ul. Odrowąża 
do - ślepe zakończenie 

39. 333039T ul. Kopernika 
od - ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 
do - ślepe zakończenie 

40. 333040T ul. Mostowa 
od - DP ul. Armii Krajowej, ul. Lipowa 
do - ul. Zielona + łącznik na początku ulicy 

41. 333041T ul. Nadstawna 
od - ul. Gruntowa 
do - granica miasta Końskie 

42. 333042T ul. Niepodległości 
od - DW 728 
do - ul. 3-go Maja 
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43. 333043T ul. Nowa 
od - ul. Źródlana 
do - ślepe zakończenie 

44. 333044T ul. Olimpijska 
od - ul. Robotnicza 
do - DP 0456T ul. Południowa 

45. 333045T ul. Piaskowa 
od - DW 749 ul. Staromłyńska 
do - ślepe zakończenie 

46. 333046T ul. Piłkarska 
od - ul. Żużlowa 
do - ślepe zakończenie 

47. 333047T ul. Plac Jana Pawła II 
od - ul. Wyszyńskiego 
do - ul. Sykulskiego 

48. 333048T ul. Plac Kościuszki 
od - ul. Piłsudskiego 
do - ul. Granata 

49. 333049T ul. Pocztowa 
od - ul. Granata 
do - DK 42 ul. 16-go Stycznia 

50. 333050T 
ul. Polskiego Czerwonego 
Krzyża 

od - DP ul. Polna 
do - ul. Żeromskiego 

51. 333051T ul. Robotnicza 
od - ul. Szwieca „Robota” 
do - ul. Leśna 

52. 333052T ul. Traugutta 
od - ul. 3-go Maja 
do - DP ul. Wjazdowa 

53. 333053T ul. Różana 
od - ul. Olimpijska 
do - ul. Wiśniowa 

54. 333054T ul. Słoneczna 
od - DP 0455T ul. Browarna 
do - ślepe zakończenie 

55. 333055T ul. Sosnowa 
od - ul. Klonowa 
do - ślepe zakończenie 

56. 333056T ul. Sowia 
od - ul. Wiśniowa  
do - ślepe zakończenie 

57. 333057T ul. Spokojna 
od - ul. Miła 
do - ul. Hubala 

58. 333058T ul. Starowarszawska 
od - ul. Warszawska 
do - ul. Warszawska 

59. 333059T ul. Startowa 
od - ul. Żużlowa 
do - ślepe zakończenie 

60. 333060T ul. Żeromskiego 
od - ślepy początek 
do - ślepe zakończenie 

61. 333061T ul. Strażacka 
od - ul. Kazanowska  
do - ul. Hubala, Plac Kościuszki 

62. 333062T ul. Targowa 
od - ul. Starowarszawska 
do - ul. Piłsudskiego 

63. 333063T ul. Szwieca ,,Robota” 
od - ul. Hubala 
do - DP 0456T ul. Południowa 

64. 333064T ul. Warszawska 

od - granica miasta Końskie  
do - ul. Piłsudskiego 
miejski odcinek drogi gminnej „dawna DW 
728 - Końskie” /w km 0+390 - 2+593/ 

65. 333065T ul. Wilcza 
od - ul. Wiśniowa 
do - ślepe zakończenie 

66. 333066T ul. Wioślarska 
od - ul. Żużlowa 
do - ślepe zakończenie 

67. 333067T ul. Wiśniowa 
od - ul. Robotnicza 
do - DP 0456T ul. Południowa 

68. 333068T ul. Wojska Polskiego 
od - ul. Warszawska 
do - DP ul. Armii Krajowej, ul. Lipowa - 
dwie jezdnie 

69. 333069T ul. Wrzosowa 
od - ul. Klonowa 
do - ślepe zakończenie 

70. 333070T ul. Zielona 
od - DW 749 ul. Fabryczna 
do - ślepe zakończenie 
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71. 333071T ul. Związku Walki Zbrojnej 
od - ul. Robotnicza  
do - ślepe zakończenie 

72. 333072T ul. Zwycięstwa 
od - ul. Szwieca „Robota” 
do - ul. Piwnika „Ponurego” 

73. 333073T ul. Źródlana 
od - DP 0455T ul. Browarna 
do - ul. Kościeliska, na cieku wodnym 

74. 333074T ul. Żużlowa 
od - ul. Olimpijska 
do - ul. Wiśniowa 

75. 333075T ul. Żwirowa 
od - ul. Graniczna, Rogów 
do - ul. Gruntowa 

76. 333076T ul. 3 Maja 
od - DP 0425T ul. Wjazdowa 
do - ul. Piłsudskiego 

77. 333077T ul. Kazanowska 
od - ul. Piłsudskiego 
do - DK 42 ul. Krakowska 

78. 333078T Stadnicka Wola  

od - ul. Izabelowska 
do - granica miasta Końskie,  
miejski odcinek drogi gminnej Końskie - 
Stadnicka Wola DG 001235T 

 

Drogi gminne na terenach wiejskich gminy Końskie 

Lp. Nr drogi Nazwa drogi 

1. 000002T Dyszów, ul. Gajówka Klonowa 

2. 000003T Gabrielnia przez wieś 

3. 000004T Gatniki przez wieś 

4. 000005T Izabelów przez wieś 

5. 000006T Koczwara przez wieś 

6. 000007T Końskie - Pomyków 

7. 000008T Końskie – Stadnicka Wola 

8. 000010T Małachów przez wieś 

9. 000011T Modliszewice, ul. Gasińskiego 

10. 000012T Modliszewice, ul. Polna 

11. 000013T Modliszewice, ul. Spokojna 

12. 000014T Modliszewice, ul. Zielona 

13. 000015T Nieświn, ul. 22 Lipca 

14. 000016T Nieświn, ul. Fabryczna 

15. 000017T Nieświn, ul. Partyzantów 

16. 000018T Nieświn, ul. Strażacka 

17. 000019T Nowe Sierosławice, ul. Leśna 

18. 000020T Nowy Kazanów - Brody 

19. 000021T Nowy Kazanów przez wieś 

20. 000022T Nowy Sokołów przez wieś 

21. 000023T Radomek przez wieś 

22. 000024T Rogów, droga na działce nr 497 

23. 000025T Rogów, droga na działce nr 640 

24. 000026T Rogów, ul. Graniczna 

25. 000027T Rogów, ul. Kozubskiego 

26. 000028T Rogów, ul. Leśna 

27. 000029T Rogów, ul. Podmiejska 

28. 000030T Rogów, ul. Środkowa 

29. 000031T Rogów, ul. Wschodnia 

30. 000032T Rogów, ul. Zachodnia 

31. 000033T Sielpia, ul. Jarzębinowa 

32. 000034T Sielpia, ul. Sosnowa 

33. 000035T Sielpia, ul. Staszica 

34. 000036T Sielpia, ul. Turystyczna 

35. 000037T Sielpia, ul. Wjazdowa 

36. 000038T Sierosławice, ul. Szkolna 

37. 000039T Stary Dziebałtów przez wieś, droga wschodnia 
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38. 000040T Stary Dziebałtów przez wieś, droga zachodnia 

39. 000041T Stary Kazanów – Brody Stare 

40. 000042T Trzemoszna przez wieś 

41. 000043T Wąsosz - Zarowie 

42. 001217T Fidor - Stara Kuźnica 

43. 001220T Pomyków - Górny Młyn 

44. 001221T Pomyków – Szabelnia - Piła 

45. 001222T Wąsosz - Nowiny 

46. 001223T Brody Stare - Brody Nowe 

47. 001225T Sielpia, ul. Spacerowa 

48. 001227T Nowy Dziebałtów – Sielpia 

49. 001233T Barycz – Kornica 

50. 001234T Baczyna przez wieś 

51. 001235T Izabelów – Końskie 

52. 001236T Barycz w kierunku stacji paliw 

53. 001239T Wąsosz - Małachów  

54. 001241T Nowy Dziebałtów - Gatniki  

55. 001242T Przybyszowy - Bedlenko 

56. 001243T Sworzyce – Poraj 

57. 001244T Gracuch przez wieś 

58. 001247T Stadnicka Wola - północna droga przez wieś 

59. 001248T Stadnicka Wola – południowa droga przez wieś 

 

 
Główne ciągi komunikacyjne na terenie gminy Końskie 
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Pozostałe szlaki komunikacyjne to drogi wewnętrzne pełniące drugorzędną rolę w układzie 
komunikacyjnym. 
Podstawowy układ drogowy to ciągi o nawierzchniach utwardzonych, przeważnie w dobrym lub 
średnim stanie technicznym. 
Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich przez centrum miasta oraz związany z tym nasilenie 
lokalizacji punktów węzłowych oraz miejsc bezpośredniej akcesji – zjazdów, powoduje duże 
zagrożenie wypadkowe. Stan bezpieczeństwa w znaczący sposób poprawiła przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 728 oraz budowa jej nowego odcinka stanowiącego północno-zachodnią obwodnicę 
miasta. Dzięki realizacji inwestycji nastąpiła częściowa eliminacja ruchu tranzytowego, co z kolei 
wpłynęło na obniżenie poziomu hałasu komunikacyjnego oraz natężenia ruchu kołowego. 
Barierę dla prawidłowego funkcjonowania układu drogowego w granicach miasta, stanowi również 
linia kolejowa Łódż-Skarżysko Kamienna-Dębica wraz z układem bocznic ograniczająca możliwość 
swobodnego przepływu pojazdów. 

b) Układ kolejowy 

Przez obszar miasta i gminy przebiega linia kolejowa nr 25 Łódź Kaliska - Skarżysko 
Kamienna - Dębica (niezelektryfikowana) - od sierpnia 2009 r. nie obsługuje ruchu pasażerskiego. 
Na trasie linii, w Końskich przy ul. Sportowej, zlokalizowana jest towarowo-osobowa stacja kolejowa 
ponadto na terenie miasta usytuowano również bocznice zakładowe (do Koneckich Zakładów 
Odlewniczych i zakładu przeróbki złomu) byłych Zakładów Metalowych „ 
„ZAMTAL” oraz Bazy Paliw w Baryczy. 
Wszystkie linie kolejowe na terenie gminy, z wyjątkiem bocznic zakładowych, zlokalizowane są w 
ramach terenów zamkniętych - szczegółowy wykaz nieruchomości zaliczonych do terenów 
zamkniętych zamieszczono w części dotyczącej kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

c) Komunikacja zbiorowa 

Uwzględniając zawieszone w 2009 r. połączenia kolejowe podstawowym środkiem 
komunikacji publicznej na terenie miasta i gminy są prywatne linie mikrobusowe oraz w mniejszym 
stopniu komunikacja autobusowa. Zapewniają one połączenia miasta z terenem gminy, sąsiednimi 
ośrodkami gminnymi  (Przysuchą, Opocznem, Stąporkowem, Radoszycami, Rudą Maleniecką) jak 
również ośrodkiem wojewódzkim – Kielcami. 
Przez obszar gminy prowadzonych jest kilka linii autobusowych umożliwiających powiązania 
dalekiego zasięgu m. innymi z Krakowem, Warszawą, Krynicą, Zamościem, Łodzią, Poznaniem, 
Szczecinem Lublinem i Rzeszowem. 

d) Parkingi 

Z uwagi na intensywność zabudowy oraz strukturę zagospodarowana należy stwierdzić, iż w 
obrębie terenów wiejskich potrzeby w zakresie parkowania pojazdów realizowane są niemal w całości 
w ramach terenów własnych.  
Odmiennie sytuacja kształtuje się w granicach miasta gdzie, w szczególności w okolicach Pl. 
Kościuszki oraz ulic do niego przylegających, dominującym sposobem parkowania jest  pozostawianie 
pojazdów przy krawężnikach, w zatokach lub na chodnikach. W miarę oddalania się od centrum 
potrzeby parkingowe zabezpieczane są w ramach ogólnodostępnych parkingów lub poszczególnych 
posesji, przy czym osiedla mieszkaniowe zlokalizowane w obrębie ul. Armii Krajowej i Wojska 
Polskiego obsługiwane są poprzez zbiorcze parkingi oraz zespoły garażowe. 
Biorąc pod uwagę rosnącą ilość pojazdów liczba miejsc parkingowych udostępniona na terenie miasta 
jest zdecydowanie nie wystarczająca, tym samym należy dążyć do uporządkowania systemu 
parkowania oraz wydzielenia nowych miejsc związanych z obsługą ruchu kołowego. 

e) Szlaki turystyczne 

Przez teren gminy Końskie przebiegają następujące znakowane szlaki turystyczne o zasięgu 
lokalnym i wojewódzkim: 

 szlaki piesze: 

 czerwony: Łączna – rezerwat „Diabla Góra”, 

 niebieski: im. Stanisława Malanowicza, 

 żółty: Końskie – Serbinów, 

 szlaki rowerowe: 

 czerwony: wokół Końskich, 

 niebieski: Żarnów – Antoniów, 

 zielony: „Dolina Krasnej”, 
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 żółty: „Miejsca Mocy”, 

 czarny: „Rowerowy szlak architektury obronnej”, 

 „GreenVelo”, 

 Berlin - Lwów, 

 szlaki samochodowe: 

 „Architektury Drewnianej”, 

 „Cystersów” 

 „Szlak frontu wschodniego I wojny światowej”. 

2) Infrastruktura techniczna 

a) Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Końskie jest w przeważającej części zwodociągowana. Na koniec 2015 roku, w 
mieście było 74,4 km sieci wodociągowej, natomiast długość sieci rozdzielczej na terenach wiejskich 
wynosiła 196,3 km. Na terenie miasta z sieci wodociągowej korzystało 18 909, użytkując 2 209 szt. 
przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Natomiast na 
terenach wiejskich było to 13 144 osób, przy 4 299 przyłączach indywidualnych. Oznacza to, że 
niespełna 90% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej. 
Dla potrzeb wodociągu komunalnego zaopatrującego w wodę miasto i sołectwa gminy Końskie, woda 
pobierana jest  następujących ujęć wód podziemnych: 
 

Ujęcia wody na terenie gminy Końskie 

Lp. Lokalizacja 
Wydajność 

[m
3
/h] 

Obsługiwany obszar 

1. Modliszewice 300   

2. Końskie, Pl. Kościuszki 70 Końskie  

3. Końskie, ul. Kazanowska 50 Końskie 

4. Końskie, ul. Warszawska 50 Końskie 

5. Wąsosz 15 Wąsosz, Małachów 

6. Paruchy 60 
Paruchy, Baczyna, Nieświń, Kuźnica, 
Chełb, Drutarnia, Czysta, Młynek 
Nieświński 

 
Zasadnicze ujęcie wody dla potrzeb wodociągu komunalnego „Końskie” wykonane zostało w 1968 
roku, na zachód od granic miasta - w rejonie wsi Modliszewice. Studniami awaryjnymi 
eksploatowanymi dla potrzeb wodociągu zaopatrującego w wodę miasto i przyległe miejscowości są 
trzy studnie wiercone, zlokalizowane na terenie miasta przy Pl. Kościuszki, ul. Kazanowskiej i ul. 
Warszawskiej. 
Średnie zużycie wody w 2015 r. w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca wyniosło  
24,5 m

3
/dobę: z czego w mieście 28,8 m

3
 a na ternie gminy 19,1 m

3
. 

Wszystkie wskazane wyżej ujęcia wód podziemnych posiadają ustanowione strefy ochrony – 
bezpośredniej, których zasięg ogranicza się do terenów nieruchomości związanych z lokalizacją ujęć. 
Poza ujęciami wykorzystywanymi na rzecz wodociągu komunalnego na terenie miasta eksploatowane 
są również inne studnie głębinowe nie mające znaczenia dla zaopatrzenia w wodę ludności. 
Przykładem takich ujęć są dwie studnie na terenie rodzinnych ogrodów działkowych „OAZA” 
położonych pomiędzy ul. Kielecka a ul. Hubala.  
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. Są to utwory 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 słabo przepuszczalne utwory czwartorzędu. Wydajności 
tego poziomu są bardzo zmienne, wahając się od kilku do ponad 250 m

3
/h. 
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Istniejące źródła zaopatrzenia i przepustowość rurociągów dosyłowych i magistralnych umożliwiają 
dalszy rozwój osadnictwa, w szczególności w granicach miasta oraz terenów przyległych. Sieć 
wodociągowa na potrzeby bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe powinna być sukcesywnie 
rozbudowywana na bazie istniejącego układu w miarę narastania potrzeb wynikających ze 
zwiększenia intensywności zabudowy i objęcia zabudową nowych terenów, jak również dla objęcia 
mieszkańców dotychczas nie podłączonych. Uzbrojenie w sieć wodociągową nowych terenów 
powinno być prowadzone wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej. 

b) Gospodarka ściekowa 

Zarówno miasto jaki obszary wiejskie są obsługiwane przez system kanalizacji sanitarnej, w 
ramach którego funkcjonują następujące komunalne i zakładowe oczyszczalnie ścieków: 

 

Oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Końskie 

Lp. Lokalizacja 
Przepustowość 

[m
3
/d] 

Obsługiwany obszar 

1. 
Końskie, ul. Warszawska 
 

115 zakład KONWENT S.A. 

2. Końskie, ul. Zielona 1250 zakład OSM Końskie 

3. Końskie, ul. Staszica 100 zakład CERAMIKA NOWA GALA S.A. 

4. Modliszewice 75 
SM Modliszewice, szkoła, remiza, 
jednostkowe gospodarstwa 
indywidualne 

5. Kornica 
6424  
(średnia 4900) 

część miasta Końskie, Kornica, 
Dyszów, Proćwin, Gracuch, Jeżów, 
Modliszewice, Sierosławice, Barycz, 
Rogów, Górny Młyn, Pomyków, Piła, 
Koczwara, Brody, Stary i Nowy 
Kazanów, Wincentów, Stary i Nowy 
Dziebałtów, Stary i Nowy Sokołów, 
Młynek Nieświński, Nieświn 

6. Końskie, ul. Południowa 1020 część miasta Końskie, Sielpia, Gatniki 

7. Kopaniny 15 zakład CERAMIKA GRES 

 
Ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe z północnej części miasta oraz miejscowości Kornica i 
Dyszów są odprowadzane systemem sieci kanalizacji sanitarnej do mechaniczno-biologiczno-
chemicznej oczyszczalni ścieków w Kornicy. Natomiast ścieki z południowej części miasta oraz z 
Sielpi i Gatnik odprowadzane są kolektorem tłoczno-grawitacyjnym do oczyszczalni ścieków w 
Końskich przy ul. Południowej. Do tej oczyszczalni trafiają również ścieki ze Stadnickiej Woli i osiedla 
Browarna. 
Ponadto poza wskazanymi oczyszczalniami ścieków na terenie PKS w Końskich oraz ALPOL GIPS  
Sp. z o.o. w Fidorze funkcjonują (odpowiednio mechaniczne i mechaniczno-biologiczne) urządzenia 
podczyszczające o stosunkowo dużej wydajności – około kilkudziesięciu m

3
/d. 

Istniejąca na terenie miasta Końskie sieć kanalizacji deszczowej odprowadza ścieki deszczowe z 
terenów utwardzonych, w szczególności ciągów komunikacyjnych. Kanały deszczowe odwadniają 
również osiedla wielorodzinne a na terenach wiejskich miejscowości Modliszewice i Rogów. 
Ścieki zebrane w ramach systemu kanalizacji deszczowej odprowadzane są oczyszczalni wód 
deszczowych: 

 oczyszczalnia 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), 

 oczyszczalnia w Końskich przy ul. Warszawskiej - przyjęta po byłym Zakładzie „ZAMTAL” w 
Końskich - oczyszcza ścieki deszczowe z terenu zakładu. 

Uwzględniając potrzebę zwiększenia dostępności mieszkańców do systemu kanalizacji oraz 
ograniczenia niekontrolowanego wprowadzenia zanieczyszczeń do wód i gruntu, samorząd w 2009 r. 
podjął działania  zmierzające do rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach 
programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie”. Projekt 
realizowany był na obszarze aglomeracji Końskie, natomiast jego zakończenie nastąpiło we wrześniu 
2015 r. 
W ramach projektu: 

 wybudowano 134,5 km kanalizacji sanitarnej, 
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 wybudowano  9,9 km kanalizacji deszczowej, 

 zmodernizowano 5,4 km istniejącej kanalizacji sanitarnej, 

 przebudowano 3,4 km sieci wodociągowej, 

 przebudowano oczyszczalnię ścieków w Kornicy. 
Realizacja Projektu przyczyniła się do poprawy stopnia skanalizowania terenu gminy Końskie. Po jego 
zakończeniu (na koniec 2015 r.) długość sieci wynosiła 231,4 km natomiast liczba ludności 
korzystającej z sieci kanalizacyjnej wzrosła z 16 487 (w 2009 r.) do 27 571. 
Ponadto wzrosła również liczba RLM:  

 z przemysłu o 551 RLM,  

 ze ścieków dowożonych o 732 RLM,  

 z wód infiltracyjnych i przypadkowych o 109 RLM.  
Łączny przyrost RLM w stosunku do roku 2008 wyniósł 14139 RLM, a stopień skanalizowania 
aglomeracji po zakończeniu Projektu, liczony według liczby mieszkańców kształtuje się na poziomie 
96,6%.  
Pozostałe obszary leżące poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej funkcjonują w oparciu o zbiorniki 
bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ścieki powstające w indywidualnych 
gospodarstwach i gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, odwożone są transportem 
specjalistycznym do punktu zlewowego nieczystości płynnych przy ul. Zielonej skąd kolektorem 
kierowane są do oczyszczalni.  
Zabudowa rozproszona w obszarach, w których budowa kanalizacji zbiorczej nie jest uzasadniona 
ekonomicznie, będzie objęta programem budowy oczyszczalni przydomowych – dotyczy to min. 
sołectw Wąsosz i Małachów. 

c) Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Źródłem zaopatrzenia miasta i gminy w energię elektryczną są trzy stacje elektroenergetyczne 
110/15kV: 

 GPZ Stary Młyn, 

 GPZ Końskie Zachód, 

 GPZ Końskie Polmo 
zasilane napowietrznymi liniami wysokiego napięcia 110 kV relacji:  

 GPZ Stąporków – GPZ Końskie Stary Młyn,  

 GPZ Końskie Stary Młyn – GPZ Końskie Polmo,  

 GPZ Końskie Polmo – GPZ Końskie Zachód,  

 GPZ Końskie Zachód – GPZ Opoczno. 
Energia elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców siecią napowietrznych i kablowych linii 15kV 
zasilających stacje transformatorowe 15/0,4kV i wyprowadzoną z tych stacji napowietrzną i kablową 
siecią niskiego napięcia. 
Na koniec 2011 roku na terenie Miasta i Gminy Końskie funkcjonowało łącznie 222,960 km 
elektroenergetycznych linii napowietrznych oraz 45,942 km elektroenergetycznych linii kablowych o 
napięciu 15 kV. W tym samym roku na obszarze analizowanej jednostki samorządu terytorialnego 
system zasilania elektroenergetycznego tworzyło łącznie 202,348 km elektroenergetycznych linii 
napowietrznych oraz 119,758 km elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu 0,4kV. Powyższe 
dane obrazują przewagę długości linii napowietrznych o napięciu 15kV, nad długością linii kablowych 
o tym samym napięciu. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku linii elektroenergetycznych o 
napięciu 0,4kV, gdzie również odnotowano niekorzystną dominację linii napowietrznych nad liniami 
kablowymi.  
Ze względu na awaryjność sieci napowietrznych, konieczna jest stopniowa modernizacja istniejących 
linii i urządzeń oraz zastępowanie ich elektroenergetycznymi liniami kablowymi. Ponadto w związku z 
rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy Końskie, konieczna jest także dalsza 
rozbudowa sieci elektroenergetycznej. 
Obowiązujący „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe 
dla obszaru miasta i gminy Końskie” zakłada realizację następujących działań: 

 budowa nowej sieci SN i nn na terenach rozwojowych, 

 sukcesywna wymiana sieci napowietrznych na kablowe, 

 przebudowa sieci WN,SN i nn w związku z budową obwodnicy miasta, 

 sukcesywna wymiana kabli SN z polietylenu nie sieciowego, 

 rozcięcie linii 110kV i dwustronne wprowadzenie do GPZ Zachód, 

 budowa linii napowietrznej 110kV relacji Końskie – Radoszyce. 
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d) Zaopatrzenie w ciepło 

Potrzeby cieplne zabudowy mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej w centrum miasta, 
pokrywane 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 38 MW. Kotłownie K-1 (gazowa) na osiedlu 3 
Maja, K-2 przy ul. kpt. Stoińskiego i K-3 na osiedlu 3 Maja (obie gazowe) mają moce zainstalowane 
odpowiednio 2650kW, 1150kW i 1390kW. 
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. 
Sieć ciepłownicza występująca na terenie centrum miasta obejmuje przewody o średnicach od d50 do 
d400mm. Rezerwy przesyłowe istniejącej sieci są duże. Eksploatatorem podsystemu jest Zakład 
Energetyki Cieplnej w Końskich a właścicielem Urząd Miasta i Gminy Końskie. 
Na terenie miasta Końskie łączne zapotrzebowanie na moc cieplną (bez potrzeb przemysłu) szacuje 
się na ok. 45 MW, z czego 23MW pokrywane są z kotłowni systemowych i obiektowych natomiast 
pozostałe 22 MW z indywidualnych kotłów gazowych i olejowych, pieców węglowych oraz przy użyciu 
energii elektrycznej. 
Szczegółowe dane, analizy, uwarunkowania i wnioski dotyczące ciepłownictwa opisane zostały w 
„Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i 
Gminy Końskie na lata 2012-2027”. 

e) Energetyka odnawialna 

Odnawialne źródła energii – OZE, służą w szczególności do produkcji ciepła, energii 
elektrycznej lub skojarzonego ciepła i energii elektrycznej, przy czym produkcja energii elektrycznej w 
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła umożliwia uzyskanie znacznie wyższej efektywności wykorzystania 
energii pierwotnej paliwa. 
Do produkcji ciepła na terenie miasta i gminy Końskie można wykorzystać: 

 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), 

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

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

 energię geotermalną. 
Do produkcji elektryczności można wykorzystać: 

 energię wiatru w siłowniach wiatrowych; 

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

 energię słoneczną przetworzoną na prąd elektryczny w ogniwach fotowoltaicznych; 

 energię geotermalną poprzez turbiny parowe lub pompy cieplne; 

 biogazy, jako paliwo napędzające generatory; 
Większość technologii wykorzystujących OZE wymaga wysokich jednostkowych nakładów 
inwestycyjnych. Gwarantowane korzyści (oprócz pozyskiwanej energii) to m.in. wzrost zatrudnienia na 
rynku lokalnym, wzrost wpływów podatkowych do gminy, aktywizacja społeczna. 
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. 
Realizując projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i Gminy Końskie” 
w ramach oczyszczalni ścieków w Kornicy zainstalowano pompy ciepła wykorzystujące ciepło ścieków 
oczyszczonych.  
Uwzględniając uwarunkowania terenowe realna do wykorzystania jest również hydroenergia. Na 
terenie gminy Końskie planowane są trzy elektrownie wodne na rzece Czarna Konecka. Gmina 
Końskie posiada także dobre warunki do lokalizacji elektrowni wodnych na rzece Czysta. 
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Ponadto coraz powszechniej wykorzystywana jest energia promieniowania słonecznego. Osoby 
fizyczne w celu dywersyfikacji źródeł energii najczęściej z zewnętrznym wsparciem finansowym w 
postaci dotacji wyposażają indywidualne gospodarstwa zarówno kolektory słoneczne jak i panele 
fotowoltaiczne a energia w ten sposób pozyskana wykorzystywana jest do celów własnych. Na terenie 
gminy nie funkcjonują struktury wytwarzające energię promieniowania słonecznego w celu 
odprowadzenia jej do sieci, przy czym w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu trwają 
postępowania administracyjne związane z ich lokalizacją.  
Wyniki uzyskane w ramach „Analizy możliwości występowania i zagospodarowania wód termalnych w 
gminie Końskie” stwierdzają, iż woda podziemna możliwa do pozyskania na terenie gminy Końskie 
pomimo bardzo niskiej wydajności eksploatacyjnej charakteryzuje się temperaturą na wypływie 
powyżej 20°C, a więc jest to woda termalna. 
Porównując temperaturę, mineralizację i wydajność wody termalnej możliwej do ujęcia z 
rozpatrywanych poziomów wodonośnych w rejonie gminy Końskie można zauważyć, że są one na 
podobnym poziomie jak na innych terenach w Polsce gdzie wykorzystywane są wody geotermalne. 
Podobne wnioski można wysnuć porównując parametry możliwej do wydobycia wody termalnej 
wykorzystywanej w polskich ośrodkach rekreacyjnych. 
Temperatury eksploatowanej wody termalnej są zbyt niskie, aby można ja było efektywnie 
wykorzystać nawet w niskotemperaturowej sieci ciepłowniczej. Nie ma również perspektyw do 
wykorzystywania wód podziemnych do celów energetycznych. Podstawowym czynnikiem 
wykluczającym takie wykorzystanie jest zbyt niska wydajność spodziewanych wód podziemnych. 
Na terenie gminy Końskie występują dobre warunki do instalowania gruntowych pomp ciepła.  Ze 
względu na dość wysokie ceny gruntów zwłaszcza w okolicy miasta uzasadnione jest stosowanie 
pionowych wymienników ciepła do głębokości około 100 m. W takim przypadku  szacuje się, iż  ilość 
możliwego do pozyskania  odnawialnego ciepła z ziemi wynosi 55-65 W/mb. Natomiast instalacja 
pompy ciepła z poziomym gruntowym wymiennikiem ciepła powinna dać minimum 10-15 W/m

2
.  

Biorąc pod uwagę warunki wiatrowe gminy należy stwierdzić, iż są one korzystne - przy jednostkowej 
mocy wiatru wynoszącej 625 W/m

2
 (teoretyczna jednostkowa ilość energii elektrycznej stanowi 5 475 

kWh/m2/rok, przy pracy turbiny 8 760 h/rok). Jednak, w świetle obowiązujących regulacji, ze względu 
na aktualną strukturą zagospodarowania, w szczególności rozmieszczeniem zabudowy oraz terenów 
leśnych, teren gminy nie jest predystynowanym dla lokalizacji źródeł wytwarzających energię 
elektryczną z wykorzystaniem energii wiatru. 

f) Zaopatrzenie w gaz 

Gmina Końskie jest częściowo zgazyfikowana. Istniejący wysokoprężny gazociąg przesyłowy 
d350/300 mm o ciśnieniu 6,3 MPa, relacji Lubienia-Piotrków Trybunalski zapewnia w pełni pokrycie 
zapotrzebowania gazu. 
Z w/w gazociągu przesyłowego przewodem wysokoprężnym d100 mm zaopatrywane są dwie stacje 
redukcyjno-pomiarowe (SRP) I° przy ul. Zielonej o wydajności odpowiednio 3000 m

3
/h i 6000 m

3
/h. Z 

w/w stacji przewodami d150 mm o ciśnieniu 0,4 MPa doprowadzany jest gaz do miasta Końskie - SRP 
II° 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 stacji 
pomiarowych (SP) I° „Staszica” położonych na terenach przemysłowych w północnej części miasta. 
Jedynym odbiorcą gazu z tej sieci są zakłady produkujące płytki ceramiczne, przy czym nie ma 
ograniczeń, jeśli chodzi o rozszerzenie liczby odbiorców zarówno w dzielnicy przemysłowej jak i poza 
nią. 
Osiedla „Warszawskie”, „3Maja” i „Parkowa” zasilane są z sieci niskiego ciśnienia. Pozostałe 70% 
odbiorców (reszta miasta i tereny wiejskie) korzysta z sieci gazowej średniego ciśnienia. 
Wskaźniki charakteryzujące zgazyfikowanie gminy na koniec 2015 roku wyniosły ogółem 6 676 
odbiorców w indywidualnych gospodarstwach domowych, przy długości czynnej sieci rozdzielczej 
wynoszącej odpowiednio: 60 553 m w mieście, 26 157 m w obszarze wiejskim. 
Prognozuje się, iż w najbliższych latach nastąpi systematyczny wzrost liczby odbiorców gazu, 
zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w przemyśle. Powyższe założenie odzwierciedla również   
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla obszaru 
miasta i gminy Końskie” zakładając konieczność budowy i rozbudowy sieci gazowej wysokiego i 
średniego ciśnienia. 

a) Telekomunikacja 

Obsługa telekomunikacyjna miasta i gminy Końskie bazuje na Automatycznej Centrali 
Telefonicznej o pojemności 6.000 NN oraz starej Centrali Telefonicznej o pojemności 2.000 NN. Obie 
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centrale obsługują cały obszar miasta i gminy Końskie. Pozostałe urządzenia telekomunikacyjne na 
terenie gminy obejmują szafki telefoniczne oraz napowietrzne sieci telefoniczne. 
Odrębną kwestią jest system telefonii komórkowej, którego trzon stanowią stacje bazowe usytuowane 
w następujących lokalizacjach: 
 

Stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie gminy Końskie 

Lp. Lokalizacja Operator 

1. Baczyna, dz. nr ewid. 346 

Plus 

T-Mobile 

Orange 

2. Sierosławice 

Orange 

T-Mobile 

NetWorkS! 

3. Końskie, ul. Fabryczna 8a 

Plus 

Play 

Aero 2 

T-Mobile 

4. Końskie, ul. Gimnazjalna 41B 

Plus 

Play 

Aero 2 

5. Końskie, ul. Ceramiczna 5 
Orange 

T-Mobile 

6. Końskie, ul. Krakowska 44 
Orange 

T-Mobile 

7. Końskie, ul. Fabryczna, dz. nr ewid. 1426/2  
Orange 

T-Mobile 

8. Kopaniny, teren Ceramika Końskie Plus 

9. Kopaniny 11b T-Mobile 

 
Gmina Końskie jest objęta projektem polegającym na budowie ponadregionalnej sieci 
szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych na terenie pięciu 
województw tzw. Polski Wschodniej. Sieć ta ma na celu zapewnienie możliwości korzystania z usług 
teleinformatycznych na i poza terenem gminy, a co za tym idzie pobudzenie rozwoju gospodarczego. 
Projekt nosi nazwę Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) natomiast infrastruktura 
realizowana na jego podstawie będzie dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich 
operatorów i dostawców. 

b) Gospodarka odpadami 

Gmina Końskie posiada własne, oddane w 1999 r., składowisko odpadów. Obiekt spełnia 
wszystkie wymogi sanitarne, natomiast zaplecze i rezerwy terenowe gwarantują w perspektywie czasu  
bezpieczeństwo w zakresie składowania oraz utylizacji odpadów pochodzących z terenu gminy. 
Składowisko położone jest w granicach administracyjnych miasta, w odległości około 3 km na płd.-
zach. od jego centrum, ma charakter nadpoziomowy, zajmuje powierzchnię 10,2 ha a jego docelowa 
pojemność wynosi 349,535 tys. m

3
. Obecnie odpady składowane są na kwaterze I ( pojemność 

całkowita 97 715 tyś. m
3
) , która wypełniona jest w około 25%. Pozostałe dwie kwatery, na których 

planuje się składować odpady w przyszłości posiadają odpowiednio pojemności  97 715 tys. m
3
 i 115 

157 tys. m
3
. 

Łączna ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy Końskie wyliczona na podstawie 
wskaźników wytwarzania kształtuje się na poziomie 227 kg/M/rok, w tym 288 kg/M/rok z terenów 
miejskich i 145 kg/M/rok z terenów wiejskich. 
Gaz składowiskowy nie jest obecnie spalany w pochodniach, ponieważ jest zbyt niska zawartość 
metanu w biogazie. 
Określenia jakości wód podziemnych w rejonie składowiska dokonuje się na podstawie piezometrów 
oraz studni kopanej S1. 
Na terenie gminy Końskie nie prowadzi się badań składu morfologicznego odpadów. Na składowisko 
trafiają odpady komunalne, a bezpośrednio przed ich składowaniem wykonuje się szacunkowe analizy 
składu i ilości. 
Na terenie miasta Końskie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych.  Na terenach 
wiejskich część wytworzonych odpadów w gospodarstwach domowych wykorzystywana jest przez 
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mieszkańców we własnym zakresie, na terenie posesji. Odpady te są wykorzystywane między innymi 
do produkcji kompostu i nawożenia gleb oraz makroniwelacji terenu. 
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 co jest 
szczególnie istotne, jeśli chodzi o niewielką odległość od ujęć wód podziemnych z poziomu 
jurajskiego, które stanowią źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta. 

16. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 

Zgodnie z wykazem inwestycji celu publicznego oraz innych zadań o znaczeniu 
ponadlokalnym realizowanych, bądź planowanych do realizacji na obszarze województwa 
świętokrzyskiego (stan na grudzień 2013 r.) zawartym w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa świętokrzyskiego na terenie miasta i gminy Końskie wskazuje się konieczność realizacji 
następujących zadań: 

 w zakresie gospodarki wodnej: realizacja „Programu Małej Retencji dla woj. świętokrzyskiego” 

– inwestycja o znaczeniu wojewódzkim, 

 w zakresie infrastruktury technicznej: 

 rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich – inwestycja 
o znaczeniu wojewódzkim wynikająca z programów wojewódzkich, 

 zamykanie oraz rekultywacja składowisk odpadów lub ich wydzielonych części: …; 
„Końskie” , gm. Końskie; … – inwestycja o znaczeniu wojewódzkim wynikająca z 
programów wojewódzkich, 

 rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „ZAMTAL” , gm. Końskie – 
inwestycja o znaczeniu wojewódzkim wynikająca z programów wojewódzkich, 

 w zakresie turystyki: trasa rowerowa od Sandomierza do Sielpi – inwestycja o znaczeniu 
krajowym wynikająca z programów krajowych. 

Ponadto ww. zadania przewidują również konieczność  uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie miasta i gminy Końskie – inwestycja o znaczeniu powiatowym wynikająca z programów 
wojewódzkich, przy czym należy wskazać, iż realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona 
we wrześniu 2015 r.  
Uwzględniając wskazania kierunkowe Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego oraz ustalenia pozostałych programów, w szczególności Programu Rozwoju 
Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego, na terenie gminy Końskie planuje się: 

 realizację powiatowego centrum recepcyjno–turystycznego w Sielpi -  centralny w powiecie 
ośrodek obsługi ruchu turystycznego i informacji turystycznej, 

 sanitację rzeki Czarnej Koneckiej, poprzez budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w 
gminach powiatu koneckiego, 

 budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Końskie – Radoszyce – Strawczyn, 

 budowę linii napowietrznej 110kV relacji Końskie – Radoszyce, 

 kompleksową modernizację i przebudowę i rozbudowę sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
obejmującą min.:  

 rozbudowę drogi krajowej Nr 42do parametrów drogi klasy GP, 

 budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich Nr 746 i 749 w Końskich, 

 budowę obwodnicy Końskich w ciągu drogi krajowej Nr 42, 

 budowę obwodnicy Rogowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749, 

 budowę obwodnicy Modliszewic w ciągu drogi krajowej Nr 746, 

 przebudowę i modernizację linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko-Kamienna, 
dla uzyskania docelowej prędkości ruchu 120-200 km/h, 

 realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach Programu Sieci Szerokopasmowej 
Polski Wschodniej, 

 budowę gazociągu przesyłowego gazu łupkowego Rozwadów – Tworzeń (ujęty w KPZK 
2030). 
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17. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 

Rzeki zlokalizowane na terenie gminy Końskie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie 
posiadają opracowanych mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego 
wykonanych w I cyklu planistycznym, tym samym należy stwierdzić, iż studium ochrony 
przeciwpowodziowej dla rzeki Czarnej, określające zasięg zalewu:  

 dla wód o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 200 lat (p=0,5%),  

 zasięg zalewu dla wód o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 100 lat (p=1 %),  

 zasięg zalewu dla wód o prawdopodobieństwie pojawienia się raz na 20 lat (p=5 %), 
zachowuje moc i jest pełnoprawnym dokumentem wskazującym obszary związane z ryzykiem 
wystąpienia powodzi. 
Na terenie gminy Końskie nie występują wały przeciwpowodziowe. 
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III. Kierunki zagospodarowania przestrzennego 

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

1) Zasady kształtowania polityki przestrzennej gminy 

Kierunki zmian struktury przestrzennej powinny być oparte o zasadę zrównoważonego 
rozwoju i uwzględniać wszelkie uwarunkowania, które w znacznym stopniu determinują 
przekształcenie układu funkcjonalnego. Wprowadzane zmiany powinny mieć na celu zwiększanie 
komfortu życia mieszkańców gminy, ich bezpieczeństwa, a także umożliwienie realizacji zamierzeń 
inwestycyjnych dla podmiotów gospodarczych. Z tego powodu należy dążyć do uporządkowania 
struktur przestrzennych poprzez tworzenie czytelnie wyodrębnionych stref zabudowy (mieszkaniowej, 
usługowej, przemysłowej) oraz terenów naturalnych, w szczególności rolnej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej. 

Podstawą osiągnięcia celów polityki przestrzennej i określenia kierunków rozwoju 
przestrzennego jest wykorzystanie uwarunkowań wynikających ze środowiska przyrodniczego i 
kulturowego, położenia i powiązań zewnętrznych gminy, dotychczasowego zainwestowania i 
zagospodarowania gminy. Uwzględnienie wytycznych zawartych w dostępnych opracowaniach oraz 
bilans potrzeb i możliwości rozwoju gminy pozwala określić funkcję poszczególnych jednostek i 
obszarów oraz założenia polityki przestrzennej.  

Określone kierunki zagospodarowania wynikają ze szczegółowego rozpoznania 
dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów, stanowią uaktualnienie wytycznych zawartych we 
wcześniejszej edycji studium i są dostosowane do obecnych uwarunkowań przestrzennych. Zakłada 
się maksymalne wykorzystanie istniejących walorów gospodarczych (nie zapominając o wartościach 
przyrodniczo-kulturowych) przyjmując, za główny kierunek dalszą stymulację i podniesienie 
atrakcyjności gminy. 

Mając na uwadze powyższe rozwój przestrzenny gminy Końskie należy kształtować w oparciu 
o następujące zasady: 

 racjonalne zagospodarowanie terenów polegające na maksymalnym wykorzystaniu terenów 
już zabudowanych oraz ograniczeniu rozpraszania zabudowy,   

 wytworzenie miejsc o charakterze przestrzeni publicznych pozwalających na integrację 
mieszkańców,  

 poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej,  

 zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację systemu komunikacji drogowej,  

 wykorzystanie dogodnego położenia gminy i ściągnięcie na teren gminy inwestorów, którzy 
poprawią sytuację finansową oraz utworzą nowe miejsca pracy,  

 wykorzystanie dogodnego położenia gminy i jej walorów przyrodniczych w celu aktywizacji 
funkcji turystycznej, zwłaszcza z zakresu turystyki aktywnej,  

 ochronę potencjału przyrodniczego, w tym zwartych kompleksów leśnych, walorów 
krajobrazowych oraz kulturowych poprzez wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w 
zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów.  

Charakter gminy oraz zakładane zamierzenia inwestycyjne wiążą się z koniecznością waloryzacji oraz 
weryfikacji terenów przeznaczonych pod zabudowę lub elementy infrastrukturalne. Nieodwracalne 
przekształcenie krajobrazu i zaburzenia równowagi funkcjonujących na terenie gminy i w jej 
sąsiedztwie ekosystemów, wymusza równoległe z postępem urbanizacji, działania mające na celu 
zniwelowanie oddziaływania na środowisko oraz poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Jako 
główne działania w tym kierunku zakłada się redukcję emisji zanieczyszczeń oraz stosowanie 
nowoczesnych rozwiązań infrastrukturalnych, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w ciepło oraz 
gospodarki ściekowej. 

2) Kierunki zagospodarowania przestrzennego wynikające z audytu krajobrazowego 

W chwili opracowywania niniejszej edycji studium województwo świętokrzyskie nie posiada 
opracowanego audytu krajobrazowego. 
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3) Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę w kontekście zapotrzebowania na nowe 

tereny inwestycyjne 

Opracowana analiza ekonomiczna środowiskowa i społeczna poparta prognozami 
demograficznymi oraz możliwościami i potrzebami gminy wykazała następujące zapotrzebowanie na 
nową zabudowę wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy: 

 

Funkcja mieszkaniowa 
(m

2
) 

Funkcja usługowa 
(m

2
) 

Funkcja produkcyjna 
(m

2
) 

Funkcja rekreacyjna 
(m

2
) 

747 280 167 116 755 625 44 355 

 
Stosując parametry, które posłużyły do określenia chłonności terenów przeznaczonych w planie miejscowym:  

 średnie wskaźniki intensywności właściwe dla poszczególnych terenów: 

 tereny mieszkaniowe – 0,3, 

 tereny usługowe – 0,3, 

 tereny produkcyjne – 0,5, 

 tereny rekreacyjne – 0,1, 

 powierzchnię użytkową stanowiącą 75% powierzchni całkowitej zabudowy, 

 realną możliwość zagospodarowania na poziomie 70% wynikającą z: 

 podziałów geodezyjnych,  

 istniejącego zagospodarowania, 

 konieczności wydzielenia ciągów komunikacyjnych, 

 uwarunkowań środowiskowych 
określone zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową poszczególnych funkcji zabudowy przekłada 
się na następujące powierzchnie terenów: 
 

Tereny mieszkaniowe 
(ha) 

Tereny usługowe 
(ha) 

Tereny produkcyjne 
(ha) 

Tereny rekreacyjne 
(ha) 

474,46 106,11 287,86 84,49 

 
Uzupełniając ww. zestawienie o powierzchnie terenów zainwestowanych: 
 

Tereny mieszkaniowe 
(ha) 

Tereny usługowe 
(ha) 

Tereny produkcyjne 
(ha) 

Tereny rekreacyjne 
(ha) 

1 194,11 107,42 237,05 80,40 

 

uzyskujemy właściwą wielkość terenów niezbędnych do zagwarantowania w studium w celu 
zapewnienia zaplecza budowlanego umożliwiającego zrównoważony i długofalowy rozwój gminy 
zgodnie z określonym kierunkiem funkcjonalnym: 
 

Tereny mieszkaniowe 
(ha) 

Tereny usługowe 
(ha) 

Tereny produkcyjne 
(ha) 

Tereny rekreacyjne 
(ha) 

1668,57 213,53 524,91 164,89 

 
Ustalenia studium w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego wyznaczają następujące 
przeznaczenia terenów: 

 MS – teren zabudowy śródmiejskiej, 

 MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 MU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 

 MR – teren zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich, 

 U – teren zabudowy usługowej, 

 UT – teren zabudowy usług turystyki, 

 UTL – teren rekreacji indywidualnej, 

 PU – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, 

 P – teren zabudowy produkcyjnej, 
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 Peo – tereny zabudowy produkcyjnej związanej z wytwarzaniem energii z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, 

 eo – obszary rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
o mocy przekraczającej 100kW w ramach terenów innych niż produkcyjne, 

 PG – teren eksploatacji surowców, 

 IT – teren infrastruktury technicznej, 

 KS – teren obsługi komunikacji  

 TK – teren kolejowy, 

 ZP – teren zieleni urządzonej, 

 ZD – teren ogrodów działkowych, 

 US – teren usług sportu, 

 ZPU – teren zieleni urządzonej i zabudowy usługowej, 

 ZC – teren cmentarza, 

 ZL – teren leśny, 

 R – teren rolniczy, 

 ZN – teren zieleni nieurządzonej, 

 W – teren wód powierzchniowych. 
Zachowując przyjęty podział funkcjonalny oraz określając udział przeznaczeń terenu: 

 funkcja mieszkaniowa: 

 MS – teren zabudowy śródmiejskiej – udział 75%, 

 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – udział 70%, 

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – udział 95%, 

 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – udział 5%, 

 MR – teren zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich – udział 85%, 

 funkcja usługowa: 

 MS – teren zabudowy śródmiejskiej – udział 25%, 

 MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – udział 5%, 

 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – udział 5%, 

 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – udział 15%, 

 MR – teren zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich – udział 5%, 

 U – tereny zabudowy usługowej - udział 80%, 

 PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej – udział 10%, 

 P – tereny zabudowy produkcyjnej – udział 5%, 

 ZPU – teren zieleni urządzonej i zabudowy usługowej - udział 25%, 

 UT – tereny zabudowy usług turystyki - udział 5%, 

 funkcja produkcyjna:  

 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – udział 15%, 

 MR – teren zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich – udział 5%, 

 PU – tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej – udział 90%, 

 P - tereny zabudowy produkcyjnej – udział 95%, 

 U – tereny zabudowy usługowej - udział 20%, 

 funkcja rekreacyjna: 

 MR – teren zabudowy mieszkaniowej ośrodków wiejskich – udział 5%, 

 UT – tereny zabudowy usług turystyki - udział 95%, 

 UTL – tereny rekreacji indywidualnej - udział 100%, 
powierzchnia poszczególnych terenów właściwych do określenia w ramach kierunków 
zagospodarowania przestrzennego kształtuje się następująco: 
 

Lp. Przeznaczenie  terenu 
Powierzchnia 

[ha] 

Funkcja 
mieszk. 

[ha] 

Funkcja 
usługowa 

[ha] 

Funkcja 
produk. 

[ha] 

Funkcja 
rekreac. 

[ha] 

1. MS – teren zabudowy 
śródmiejskiej 

42,52 31,89 10,63 - - 

2. MW – teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

52,72 50,09 2,63 - - 
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3. MN – teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

954,56 906,84 47,72 - - 

4. MU – teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej 

133,33 93,35 19,99 19,99 - 

5. MR – teren zabudowy 
mieszkaniowej ośrodków 
wiejskich 

632,26 537,43 31,61 31,61 31,61 

6. U – teren zabudowy 
usługowej 

92,72 - 74,17 18,55 - 

7. UT – teren zabudowy usług 
turystyki 

76,01 - 3,80 - 72,01 

8. UTL – teren rekreacji 
indywidualnej 

57,87 - - - 57,87 

9. PU – teren zabudowy 
produkcyjnej i usługowej 

55,07 - 5,57 49,56 - 

10. P – teren zabudowy 
produkcyjnej 

321,44 - 16,07 305,37 - 

11. ZPU – teren zieleni 
urządzonej i zabudowy 
usługowej 

5,04 - 1,26 - - 

12. Ʃ 2 423,54 1 619,6 213,45 425,08 161,49 

4) Przeznaczenie terenów oraz zasady zagospodarowania 

Opracowaniu planów miejscowych w oparciu o ustalenia niniejszego studium winna 
przyświecać zasada dążenia do uzupełnienia istniejącej zabudowy w obrębie poszczególnych 
miejscowości czy zespołów osadniczych, porządkowania przestrzeni oraz, gdzie to tylko możliwe i 
uzasadnione, tworzenia lokalnych wnętrz urbanistycznych. Nowa zabudowa powinna nawiązywać do 
skali i charakteru istniejącej tkanki urbanistycznej. 

Niezależnie od określonego przeznaczenia oraz określonego sposobu zagospodarowania na 
etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się: 

 korygowanie przebiegu linii rozgraniczających tereny w przypadku konieczności dostosowania 
ich do: 

 faktycznych granic nieruchomości, 

 faktycznych granic użytków, 

 rzeczywistego sposobu użytkowania działek i budynków, 

 kategorii dróg, 

 ukształtowania terenu oraz innych fizycznych barier przestrzennych, 

 polityki sukcesywnego uwalniania terenów pod zainwestowanie, 

 określenie relacji pomiędzy funkcja podstawową i uzupełniającą poszczególnych terenów, 

 korygowanie parametrów i wskaźników urbanistycznych w zależności od istniejącego 
zagospodarowania i użytkowania terenu, 

 w przypadku: 

 działek i budynków użytkowanych zgodnie z prawem, 

 działek, w stosunku do których wydano ostateczne pozwolenia na budowę, 
ustalanie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania innego niż określony w studium – 

zgodnego ze stanem faktycznym, 

 lokalizację nie wyznaczonych w studium: 

 urządzeń, obiektów i infrastruktury technicznej związanych z zaopatrzeniem w wodę, 
energię elektryczną, ciepło i gaz, gospodarką ściekową oraz telekomunikacją, 

 ciągów komunikacyjnych, szlaków turystycznych oraz ścieżek rowerowych, 

 lokalnych terenów zieleni urządzonej i rekreacji (skwery i place zabaw) oraz obiektów 
małej architektury. 
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Charakterystyka przeznaczenia terenów 

Lp. 
Przeznaczenie 

terenu 
Zasady zagospodarowania 

1. 

MW  
 
teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

funkcja  

podstawowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

uzupełniająca 
- zabudowa usługowa  
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 2,0 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

70% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

25% 

maksymalna wysokość zabudowy 15 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej lokalizowane w parterach 
  budynków wielorodzinnych lub w formie wolnostojącej, 
- obsługa komunikacji w formie parkingów oraz  
  zespołów garaży, 
 - zakaz lokalizacji usług stanowiących przedsięwzięcia  
  mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 400 m

2
, 

- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji,  w szczególności: warsztatów, myjni  
  samochodowych, stacji paliw. 

 

2. 

MR  
 
teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
ośrodków 
wiejskich 

funkcja  

podstawowa 
- zabudowa zagrodowa 
- zabudowa mieszkaniowa  
  jednorodzinna 

uzupełniająca 

- zabudowa usługowa  
- zabudowa produkcyjna 
- zabudowa rekreacji indywidualnej 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,0 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

30% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- rozgraniczenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej  
  jednorodzinnej, w sposób nie powodujący konfliktów  
  przestrzennych, nastąpi na etapie miejscowego planu  
  zagospodarowania przestrzennego,  
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej lub agroturystyka lokalizowane  
  w bryle budynku mieszkalnego lub w formie 
  wolnostojącej, 
- zakaz lokalizacji usług stanowiących przedsięwzięcia  
  mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 400 m

2
, 

- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji, w szczególności: myjni samochodowych,  
  stacji paliw. 
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3. 

MN 
 
teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

funkcja  

podstawowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

uzupełniająca 
- zabudowa usługowa  
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,0 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

30% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej lokalizowane w bryle budynku 
  mieszkalnego lub w formie wolnostojącej, 
- zakaz lokalizacji usług stanowiących przedsięwzięcia  
  mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 400 m

2
, 

- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji,  w szczególności: myjni samochodowych,  
  stacji paliw. 

 

4. 

MS 
 
teren 
zabudowy 
śródmiejskiej 

funkcja  
podstawowa 

- zabudowa mieszkaniowa  
  wielorodzinna  
- zabudowa mieszkaniowa   
  jednorodzinna 
- zabudowa usługowa 

uzupełniająca obsługa komunikacji 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,5 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

80% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

0% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- rozgraniczenie poszczególnych typów zabudowy lub  
  określenie proporcji funkcjonalnych w ramach jednego  
  przeznaczenia terenu, w sposób nie powodujący  
  konfliktów przestrzennych, nastąpi na etapie  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej, 
- zakaz lokalizacji usług stanowiących przedsięwzięcia  
  mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 400 m

2
, 

- obsługa komunikacji w formie parkingów, 
- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji, w szczególności: myjni samochodowych,  
  stacji paliw. 

 

5. 

MU 
 
teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
i usługowej 

funkcja  

podstawowa 
- zabudowa mieszkaniowa  
  jednorodzinna 
- zabudowa usługowa 

uzupełniająca 
- zabudowa produkcyjna 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,0 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

30% 
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maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- rozgraniczenie poszczególnych typów zabudowy lub  
  określenie proporcji funkcjonalnych w ramach jednego  
  przeznaczenia terenu, w sposób nie powodujący  
  konfliktów przestrzennych, nastąpi na etapie  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej, 
- dopuszczalna forma zabudowy produkcyjnej –    
  rzemiosło, 
- obsługa komunikacji w formie parkingów, 
- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji, w szczególności: myjni samochodowych,  
  stacji paliw, 
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco  
  oddziaływać na środowisko. 

 

6. 

U 
 
teren 
zabudowy 
usługowej 

funkcja  

podstawowa zabudowa usługowa 

uzupełniająca 
- zabudowa produkcyjna 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,2 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej, 
- dopuszczalna forma zabudowy produkcyjnej –  
  rzemiosło, 
- zabudowa produkcyjna w zakresie rzemiosła, 
- lokalizacja urządzeń wytwarzających energię  
  z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  
  100kW – zgodnie ze wskazaniem rysunku studium, 
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze  
  znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

7. 

UT 
 
teren 
zabudowy 
usług turystyki 

funkcja  

podstawowa zabudowa usług turystyki 

uzupełniająca 

- zabudowa usługowa 
- zabudowa rekreacji indywidualnej 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,2 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

50% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

30% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- podstawowe przeznaczenie terenu uwzględnia 
lokalizację 
  ogólnodostępnych plaż, kąpielisk, przystani oraz pól  
  biwakowych i kempingowych 
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej, 
- zakaz lokalizacji usług stanowiących przedsięwzięcia  
  mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 200 m

2
, 
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- obsługa komunikacji w formie parkingów, 
- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji, w szczególności: warsztatów, myjni    
  samochodowych,  stacji paliw. 

 

8. 

UTL 
 
teren 
zabudowy 
rekreacji 
indywidualnej 

funkcja  

podstawowa zabudowa rekreacji indywidualnej 

uzupełniająca 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,4 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

25% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

60% 

maksymalna wysokość zabudowy 6 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- podstawowe przeznaczenie terenu uwzględnia  
  lokalizację ogólnodostępnych plaż, kąpielisk, przystani  
  itp. 
- obsługa komunikacji w formie parkingów. 

 

9. 

PU 
 
teren 
zabudowy 
produkcyjnej i 
usługowej 

funkcja  
podstawowa 

- zabudowa produkcyjna 
- zabudowa usługowa 

uzupełniająca 
- obsługa komunikacji 
- infrastruktura techniczna  

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,2 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% 

maksymalna wysokość zabudowy 20 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- rozgraniczenie poszczególnych typów zabudowy lub  
  określenie proporcji funkcjonalnych w ramach jednego  
  przeznaczenia terenu, w sposób nie powodujący  
  konfliktów przestrzennych, nastąpi na etapie  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej, 
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze  
  znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

10. 

P 
 
teren 
zabudowy 
produkcyjnej  

funkcja  

podstawowa - zabudowa produkcyjna 

uzupełniająca 
- zabudowa usługowa 
- obsługa komunikacji 
- infrastruktura techniczna 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 1,0 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% 

maksymalna wysokość zabudowy 25 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- lokalizacja rzemiosła, przemysłu, składów i magazynów,  
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej. 
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11. 

Peo 
 
teren 
zabudowy 
produkcyjnej  
związanej z 
wytwarzaniem 
energii z 
odnawialnych 
źródeł energii 
o mocy 
przekraczają-
cej 100kW 

funkcja  
podstawowa 

- zabudowa produkcyjna związana z    
  wytwarzaniem energii z odnawialnych   
  źródeł energii o mocy przekraczającej  
  100kW 

uzupełniająca - infrastruktura techniczna 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,1 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

10% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

70% 

maksymalna wysokość zabudowy 5 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- zakaz lokalizacji zabudowy produkcyjnej innej niż 
 wynikająca z funkcji podstawowej terenu, 
- preferencja w kierunku farm fotowoltaicznych. 

 

12. 

(symbol 
terenu)eo 
 
obszary 
rozmieszcze-
nia urządzeń   
wytwarzając-
ych energię z 
odnawialnych 
źródeł energii 
o mocy 
przekraczają-
cej 100kW  
(w ramach 
terenów 
innych niż 
produkcyjne) 

funkcja  
podstawowa - właściwa dla terenu, w ramach którego  

  przewidziano lokalizację przedmioto- 
  wych urządzeń uzupełniająca 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: właściwe dla 
terenu, w 
ramach 
którego 
przewidziano 
lokalizację 
przedmioto-
wych urządzeń 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

maksymalna wysokość zabudowy 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- lokalizacja urządzeń wytwarzających energię z  
  odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  
  100kW w ramach terenów innych niż produkcyjne -    
  terenów infrastruktury technicznej (ITeo) oraz   
  terenów zabudowy usługowej (Ueo) 

 

13. 

PG 
 
teren 
eksploatacji 
surowców 

funkcja  podstawowa - eksploatacja surowców 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: nie dotyczy 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

nie dotyczy 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

nie dotyczy 

maksymalna wysokość zabudowy nie dotyczy 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- eksploatacja powierzchniowa w ramach obowiązujących  
  koncesji 
- rekultywacja  w kierunku leśnym, rolnym lub wodnym. 

 

14. 

IT 
 
teren 
infrastruktury 
technicznej  

funkcja  
podstawowa - infrastruktura techniczna 

uzupełniająca - obsługa komunikacji 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,5 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

50% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

20% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- lokalizacja obiektów i urządzeń służących grupowemu  
  zaopatrzeniu w wodę, energię elektryczną, energię  
  cieplną i gaz oraz związanych z telekomunikacją,  
  gospodarką ściekowej oraz zbieraniem, przetwarzaniem  
  i składowaniem odpadów, 
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- lokalizacja urządzeń wytwarzających energię  
  z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej  
  100kW – zgodnie ze wskazaniem rysunku studium. 

 

15. 

KS 
 
teren  
obsługi 
komunikacji  

funkcja  

podstawowa - obsługa komunikacji 

uzupełniająca 
- zabudowa usługowa 
- infrastruktura techniczna 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,5 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

50% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% 

maksymalna wysokość zabudowy 6 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- obsługa komunikacji w formie parkingów, zespołów  
  garaży, warsztatów, myjni samochodowych, stacji paliw,  
- zabudowa usługowa w związanym z podstawową  
 funkcją terenu, 
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze  
  znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

16. 

TK 
 
teren  
kolejowy  

funkcja  

podstawowa - teren kolejowy  

uzupełniająca 
- obsługa komunikacji 
- infrastruktura techniczna 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,2 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

20% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% 

maksymalna wysokość zabudowy 12 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- lokalizacja obiektów związanych z obsługą ruchu 
  kolejowego, 
- obsługa komunikacji w formie parkingów, zespołów  
  garaży, warsztatów, myjni samochodowych, stacji paliw.  

 

17. 

ZP 
 
teren zieleni 
urządzonej  

funkcja  

podstawowa - zieleń urządzona 

uzupełniająca 
- zabudowa usługowa 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,2 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

20% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

60% 

maksymalna wysokość zabudowy 6 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- dopuszczalna forma zabudowy usługowej: gastronomia,    
  kultura, administracja, kult religijny, handel,  
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 100 m

2
, 

- obsługa komunikacji w formie parkingów. 

 

18. 

ZD 
 
teren  
ogrodów 
działkowych 

funkcja  

podstawowa rodzinne ogrody działkowe 

uzupełniająca 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,1 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

10% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

80% 
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maksymalna wysokość zabudowy 5 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- obsługa komunikacji w formie parkingów. 

 

19. 

US 
 
teren usług 
sportu 

funkcja  

podstawowa - usługi sportu 

uzupełniająca 
- zabudowa usługowa 
- obsługa komunikacji 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,6 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

50% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

10% 

maksymalna wysokość zabudowy 15 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej  
- obsługa komunikacji w formie parkingów, 
- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji, w szczególności: warsztatów, myjni  
  samochodowych, stacji paliw, 
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco  
  oddziaływać na środowisko. 

 

20. 

ZPU 
 
teren  
zieleni 
urządzonej i 
zabudowy 
usługowej 

funkcja  

podstawowa 
- zieleń urządzona 
- zabudowa usługowa 

uzupełniająca 
- obsługa komunikacji 
- usługi sportu 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,6 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

60% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

40% 

maksymalna wysokość zabudowy 9 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- rozgraniczenie poszczególnych typów zabudowy lub  
  określenie proporcji funkcjonalnych w ramach jednego  
  przeznaczenia terenu, w sposób nie powodujący  
  konfliktów przestrzennych, nastąpi na etapie  
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
- dopuszczalna forma zabudowy usługowej – usługi 
  użyteczności publicznej  
- obsługa komunikacji w formie parkingów, 
- zakaz lokalizacji usług związanych z obsługą  
  komunikacji,  w szczególności: warsztatów, myjni  
  samochodowych, stacji paliw, 
 - zakaz lokalizacji usług stanowiących przedsięwzięcia  
  mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

21. 

ZC 
 
teren  
cmentarza 

funkcja  

podstawowa - cmentarz 

uzupełniająca 
- obsługa komunikacji 
- zabudowa usługowa 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,25 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

20% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

20% 

maksymalna wysokość zabudowy 9 m 

wytyczne 
dotyczące 

- zabudowa usługowa w zakresie kultu religijnego, handlu  
  oraz   związana z podstawową funkcją terenu – dom  



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie 

Strona | 103 

 

zagospoda-
rowania 

  pogrzebowy, kostnica, 
- zakaz lokalizacji usług handlu o powierzchni sprzedaży    
  przekraczającej 100 m

2
, 

- obsługa komunikacji w formie parkingów. 

 

22. 

ZL 
 
teren  
leśny 

funkcja  

podstawowa las 

uzupełniająca 
- obiekty związane z gospodarką leśną 
- obiekty związane z gospodarką wodną 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: 0,01 – 0,1 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

10% 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

90% 

maksymalna wysokość zabudowy 9 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

-  

 

23. 

R 
 
teren  
rolniczy 

funkcja  

podstawowa użytki rolne 

uzupełniająca 
- budowle związane z gospodarką rolną 
- obiekty związane z gospodarką wodną 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: nie dotyczy 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

nie dotyczy 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

90% 

maksymalna wysokość zabudowy 5 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

-  

 

24. 

ZN 
 
teren  
zieleni 
nieurzadzonej 

funkcja  

podstawowa zieleń nieurządzona 

uzupełniająca 

- użytki rolne 
- lasy, 
- dolesienia (z wyłączeniem terenów  
  zlokalizowanych w obszarach Natura  
  2000), 
- budowle związane z gospodarką rolną 
- obiekty związane z gospodarką wodną 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: nie dotyczy 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

nie dotyczy 

minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej 

90% 

maksymalna wysokość zabudowy 5 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

- 

 

25. 

WS 
 
teren wód 
powierzchnio-
wych 

funkcja  
podstawowa wody powierzchniowe 

uzupełniająca obiekty związane z gospodarką wodną 

wskaźniki  

intensywność zabudowy: nie dotyczy 

maksymalna powierzchnia zabudowy w 
stosunku do powierzchni działki/terenu 

nie dotyczy 

minimalny udział powierzchni 90% 
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biologicznie czynnej 

maksymalna wysokość zabudowy 5 m 

wytyczne 
dotyczące 
zagospoda-
rowania 

-  

5) Tereny wyłączone spod zabudowy 

Ze względu na oddziaływanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, potrzebę 
utrzymania rezerw terenowych oraz konieczność zachowania zasobów środowiska i wymogów ładu 
przestrzennego w ramach ustaleń wskazuje się tereny wyłączone spod zabudowy: 

 tereny leśne (ZL), za wyjątkiem wynikających z przepisów odrębnych obiektów związanych z 
gospodarką leśną i wodną, 

 tereny rolnicze (R) oraz tereny zieleni nieurządzonej (ZN) za wyjątkiem budowli związanych z 
gospodarką rolną oraz obiektów związanych z gospodarką wodną, 

 tereny zieleni urządzonej (ZP) za wyjątkiem niewielkich obiektów usługowych w zakresie 
gastronomi, kultury, administracji, kultu religijnego i handlu,  

 tereny ogrodów działkowych (ZD) za wyjątkiem infrastruktury ogrodowej i altan działkowych. 
Ujęcie terenu w ramach przedmiotowej grupy obszarów nie oznacza definitywnego braku możliwości 
realizacji obiektów budowlanych w jego granicach, stanowi natomiast swoiste ograniczenie w realizacji 
zabudowy kubaturowej mogącej mieć negatywny wpływ na przyjęty wyznacznik ładu przestrzennego. 
Zakładając jak najmniejszą ingerencję w środowisko przyrodnicze i krajobraz, dopuszcza się, zgodnie 
z przepisami odrębnymi, realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 
Ww. tereny oraz ograniczenia w ich funkcjonowaniu stanowią przejaw władztwa planistycznego 
samorządu podyktowanego dbałością o przestrzeń gminy oraz jej zasoby. Poza wyżej wymienionymi  
na obszarze gminy występują również struktury wywołujące częściowe lub całkowite wyłączenia spod 
zabudowy, przy czym ich funkcjonowanie wynika z przepisów odrębnych lub decyzji organów 
wyższego szczebla:  

 kompleksy gruntów rolnych najwyższych klas bonitacyjnych I-III,  

 obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych, 

 korytarze przesyłowe linii elektroenergetycznych i gazociągów, 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

 strefy sanitarne cmentarzy, 

 strefy ochronne ujęć wody, 

 strefy ochronne wynikające z lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z  odnawialnych 
źródeł energii. 

2. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów 

Przepisy o ochronie środowiska określają wytyczne odnośnie zapewnienia warunków 
utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Z tego powodu 
należy dążyć do eliminowania i ograniczenia zagrożeń oraz podejmowania działań, które będą temu 
zapobiegać. Kształtowanie struktur funkcjonalno-przestrzennych powinno uwzględniać racjonalne 
wykorzystanie przestrzeni co wiąże się z lokalizowaniem funkcji i odpowiednim sposobem 
zagospodarowania terenu zgodnym z jego predyspozycjami przyrodniczymi (walorami i wrażliwością 
na degradację). W związku z tym, rozwój układów zabudowy powinien maksymalnie wykorzystywać 
już istniejące zainwestowanie (w szczególności sieć drogową i systemy infrastruktury technicznej) i 
zagospodarowanie terenów. 

Ochrona środowiska wyrażona poprzez rozwiązania planistyczne, które należy uwzględnić 
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma na celu poprawę 
warunków życia ludzi poprzez poprawę jakości środowiska oraz proekologiczny rozwój przestrzenny 
oparty o minimalizację konfliktów wywołanych w skutek postępującej urbanizacji. Cele te powinny być 
realizowane w szczególności poprzez ochronę niżej określonych elementów środowiska. 
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1) Obszary oraz zasady ochrony elementów środowiska 

a) Powierzchnia ziemi 

W celu zminimalizowania szkód spowodowanych rozwojem zabudowy na obszarze gminy 
wskazane jest podjęcie następujących działań: 

 rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej eliminującej w 
maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji ścieków sanitarnych i deszczowych, 

 kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych, 
placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, 

 przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych, 

 racjonalnie stosowanie wapna, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach 
rolnych i leśnych, 

 eksploatację złóż wyłącznie w ramach wyznaczonych terenów eksploatacji powierzchniowej 
lub poprzez określone przepisami odrębnymi wydobywanie piasków i żwirów w celu 
zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej z nieruchomości stanowiących przedmiot jej 
prawa własności, 

 utrzymanie właściwego funkcjonowania urządzeń melioracji wodnych, a w przypadku 
przekwalifikowywania gruntów rolnych, na których występują obiekty melioracyjne, na inne 
(budowlane, przemysłowe, zalesienia) wyłączenie obszarów zmeliorowanych na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. 

b) Wody powierzchniowe i podziemne 

Niezwykle ważne jest odpowiednie gospodarowanie istniejącymi zasobami wodnymi. W celu 
ich ochrony ustala się: 

 rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej eliminującej w 
maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji ścieków sanitarnych i deszczowych, 

 kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych, 
placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 dostosowanie lokalizacji nowych obiektów, uciążliwych dla środowiska, do struktur 
hydrogeologicznych, 

 na terenach zurbanizowanych stosować nowe technologie, wpływające na czystość i ilość 
odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających ścieki 
technologiczne, 

 utrzymanie przepustów, rowów i kanałów w zgodzie z normami eksploatacyjnymi, 

 utrzymywanie drożności rowów, kanałów i urządzeń melioracyjnych, 

 utrzymanie i ochrona naturalnej roślinności w postaci łąk, zadrzewień i zakrzewień 
stanowiącej obudowę brzegów rzek i cieków, 

 przy zagospodarowaniu terenów zabudowy należy dążyć do maksymalnego zatrzymania wód 
w granicach nieruchomości, np. poprzez rozsączanie miejscowe bądź retencję terenową. 

c) System ekologiczny i walory krajobrazowe 

W celu ochrony sytemu przyrodniczego i walorów krajobrazowych należy: 

 ograniczyć możliwość lokalizacji nowej zabudowy na terenach charakteryzujących się 
wysokimi walorami przyrodniczymi, 

 lokalizacja nowych obiektów budowlanych w granicach K-ŁOChK (z wyjątkiem 
projektowanych dróg) nie może naruszać ustanowionych zakazów,  w szczególności 
w zakresie likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i 
nadwodnych, zaś istniejące zespoły drzew należy w miarę możliwości 
wkomponowywać w projektowane zagospodarowanie terenu w celu zapobieżenia ich 
likwidacji, 

 naturalne tereny zielone znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 
zurbanizowanych, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zagospodarowywać na tereny: sportu, 
rekreacji, wypoczynku, które będą charakteryzować się dużą powierzchnią biologicznie 
czynną i będą w niewielkim stopniu zniekształcać tereny przyrodnicze przez co utrzymają one 
ciągłość systemu ekologicznego, 

 zachować naturalne ukształtowanie dolin z systemem zadrzewień i zakrzewień, 
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 ograniczyć rozpraszanie i lokalizowanie zabudowy na terenach otwartych, 

 stosować zieleń izolacyjną dla terenów szczególnie uciążliwych dla środowiska i negatywnie 
wpływających na krajobraz gminy. 

d) Powietrze atmosferyczne 

Antropogeniczne rodzaje źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza można podzielić na: 

 emisję punktową (zorganizowaną emisję z kominów zakładowych powstałą w wyniku 
energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów technologicznych),  

 emisję liniową (komunikacyjną, pochodzącą głównie z transportu samochodowego, 
kolejowego, w której poszczególne odcinki drogi rozpatrywane są jako emitory), 

 emisję powierzchniową (w skład której wchodzą: zanieczyszczenia komunalne z: palenisk 
domowych, lokalnych kotłowni, gromadzenie i utylizacja ścieków oraz odpadów). 

Wszystkie instalacje funkcjonujące w ramach zakładu są wyposażone w liczne urządzenia służące 
ochronie powietrza. Priorytetem w odniesieniu do emiterów przemysłowych powinno być zatem co 
najmniej utrzymanie obecnego stanu zabezpieczenia środowiska przed emisją przemysłową.  

Ważnym źródłem zanieczyszczenia na terenie gminy są procesy energetycznego spalania 
paliw związane z emisją powierzchniową. Są one szczególnie uciążliwe w okresie grzewczym wśród 
zwartej zabudowy, utrudniającej rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Istotne jest zatem 
podejmowanie działań mających na celu uświadomienie społeczeństwa i propagowanie szerszego 
zastosowania paliw niskoemisyjnych, bardziej przyjaznych środowisku, których wykorzystanie 
przyczyni się do zmniejszenia tzw. niskiej emisji, jak również wyeliminuje spalanie odpadów. Dlatego 
też głównym zadaniem jest kontynuowanie obranej przez władze gminy drogi zmierzającej do 
likwidacji kotłowni konwencjonalnych i zastępowanie ich zbiorczym systemem zaopatrzenia w ciepło. 
W przypadku inwestycji bez dostępu do sieci ciepłowniczej kierunkiem działania jest wspieranie 
rozwiązań zmierzających do zastępowania kotłowni węglowych źródłami o wysokiej sprawności 
zasilanych paliwem ekologicznym bądź zaopatrzenia w ciepło z odnawialnych źródeł energii, w 
postaci kolektorów słonecznych. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń proponuje się ponadto 
stworzenie warunków dla szerszego i bardziej powszechnego wykorzystania urządzeń 
wytwarzających energię cieplną z promieniowania słonecznego jako istotnego czynnika 
wspomagającego konwencjonalne źródła energii, promocję oraz informowanie o wpływie właściwej 
termoizolacji budynków na bilans energetyczny budynku. 

Potencjalne źródło zagrożenia dla atmosfery stanowią również arterie o dużym natężeniu 
ruchu. Ruch samochodowy powoduje emisję szeregu zanieczyszczeń gazowych, powstających 
podczas spalania paliw płynnych w silnikach pojazdów oraz substancji pyłowych, powstających w 
wyniku ścierania nawierzchni jezdni i opon pojazdów. Źródło emisji komunikacyjnej znajduje się nisko 
nad ziemią, co sprawia, że zanieczyszczenia emitowane z silników pojazdów kumulują się w 
najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ na jakość powietrza maleje wraz z odległością. W celu 
ochrony powietrza atmosferycznego przed oddziaływaniem wynikającym z użytkowania ciągów 
komunikacyjnych, zakłada się utrzymanie w jak największym stopniu zlokalizowanych wzdłuż dróg 
istniejących terenów zieleni, w szczególności terenów leśnych. 

Ponadto z uwagi na aktualny poziom zanieczyszczeń przyjęta w 2015 r. Aktualizacja 
Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 
krótkoterminowych zakłada: 

 ograniczenie lokalizacji obiektów powodujących wzmożone natężenie ruchu samochodowego 
(centr logistycznych, handlowych i itp.), 

 stosowanie systemów grzewczych ograniczających negatywny wpływ na jakość powietrza 
atmosferycznego, 

 rozwój zieleni i terenów zielonych, 

  konieczność zachowania korytarzy przewietrzania, w tym klinów nawietrzających, 
stanowiących naturalne lub projektowane obszary wolne od zabudowy, mające na celu 
poprawę przepływu powietrza przez miasto.  

2) Obszary ochrony przyrody 

Do form ochrony przyrody występujących w granicach gminy należą: 

 obszary Natura 2000, 

 obszar chronionego krajobrazu, 

 pomniki przyrody, 

 rośliny, zwierzęta i grzyby podlegające ochronie gatunkowej. 
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Ponadto w ramach występujących na terenie gminy obszarów cennych przyrodniczo uwzględniono 
korytarze ekologiczne. 
W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do obszarów i 
obiektów objętych formami ochrony należy brać pod uwagę zakazy określone w obowiązujących 
przepisach dotyczących ochrony przyrody oraz aktach prawnych, które ustanowiły daną formę 
ochrony przyrody. 
W odniesieniu do roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową studium nie wprowadza 
innych niż wynikających z przepisów odrębnych zasad ochrony. 

3) Strefy uzdrowiskowe 

Na obszarze gminy nie występują uzdrowiska oraz strefy ochrony związane z ich 
funkcjonowaniem. 

4) Krajobraz kulturowy 

Ochrona krajobrazu kulturowego gminy Końskie następuje poprzez realizację zasad 
uwzględnionych w ramach obowiązujących: 

 form ochrony przyrody, w szczególności obszaru chronionego krajobrazu 

 form ochrony zabytków, w szczególności parku kulturowego. 
Ustalenia studium dotyczące zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, wraz z określeniem 
parametrów i wskaźników zabudowy rekomendowanych do wprowadzenia w planach miejscowych 
oraz w połączeniu z otoczeniem prawnym dotyczącym ochrony zabytków, zapewniają właściwą i 
wystarczającą ochronę wartości kulturowych. 

5) Zagrożenia środowiska 

a) Hałas 

Na terenie gminy ustala się następujące zasady ochrony akustycznej: 

 na terenach chronionych akustycznie (zgodnie z przepisami o ochronie środowiska) 
obowiązuje zakaz przekraczania norm hałasu, 

 wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego, 

 poprawę organizacji ruchu w celu usprawnienia płynności ruchu pojazdów, 

 poprawę stanu nawierzchni ulic, 

 rozbudowę systemu ścieżek rowerowych w celu tworzenia alternatywy dla lokalnego ruchu 
samochodowego, 

 w przypadku natężonego hałasu wywołanego ruchem komunikacyjnym należy przewidzieć 
realizację m.in. ekranów akustycznych, 

 odpowiednie wyznaczanie linii zabudowy oraz kształtowanie brył budynków w celu 
zminimalizowania wpływu hałasu komunikacyjnego, 

 ograniczanie rozprzestrzeniania się hałasu przemysłowego, poprzez obowiązek 
wprowadzania pasów zieleni izolacyjnej, 

 lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej powinna uwzględniać strefy ochrony akustycznej 
związane z występowaniem obiektów o zwiększonej uciążliwości akustycznej: np. urządzenia 
infrastruktury technicznej. 

b) Promieniowanie elektromagnetyczne 

Do głównych działań jakie należy podjąć w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym na terenie gminy jest ograniczanie lub zakaz lokalizowania nowych obiektów 
przeznaczonych na pobyt ludzi w strefach technicznych wyznaczonych wzdłuż linii 
elektroenergetycznej 110 kV.  

Na terenach, na których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu promieniowania 
elektromagnetycznego, ustala się obowiązek dostosowania zabudowy i zagospodarowania terenu do 
rzeczywistych, zmierzonych poziomów promieniowania elektromagnetycznego oraz zakazuje się 
realizacji pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  
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3. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej 

1) Cele i przedmiot ochrony 

Przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakazują wszystkim obywatelom 
ochronę dóbr kultury oraz zobowiązują samorząd terytorialny do stworzenia prawnych, 
organizacyjnych i finansowych warunków, które je zapewnią. 
Uwzględniając uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w studium gminy uwzględnia się 
ochronę: 

 zabytków wpisanych do rejestru,  

 zabytków nieruchomych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków, 

 parku kulturowego. 
Ponadto studium określa zasady ochrony konserwatorskiej mające na celu głównie: 

 zachowanie istniejących walorów historycznych, 

 zachowanie śladów osadnictwa wiejskiego jako świadków historii przestrzennej i kultury 
materialnej tego terenu, 

 eliminacje elementów zagrażających ochronie i eksponowaniu zabytków, 

 zachowanie historycznych układów przestrzennych miejscowości. 
Ustalenia studium dotyczące zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, wraz z określeniem 
parametrów i wskaźników zabudowy rekomendowanych do wprowadzenia w planach miejscowych 
oraz w połączeniu z otoczeniem prawnym dotyczącym ochrony zabytków, zapewniają właściwą i 
wystarczającą ochronę obiektów zabytkowych. W celu uniknięcia dublowania ustaleń ochronnych dla 
obiektów wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków w studium nie 
wyznaczono dodatkowych stref ochrony konserwatorskiej dla tych obiektów oraz ich otoczenia. 

2) Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

W stosunku do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wskazanego w części dotyczącej 
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 obowiązek trwałego zachowania historycznej formy architektonicznej i substancji budowlanej, 
z zachowaniem tradycyjnych form, faktur oraz rozwiązań materiałowych, 

 utrzymanie otoczenia obiektu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem, w 
tym ochronę walorów ekspozycyjnych, 

 wykorzystanie na cele użytkowe wyłącznie w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego 
wartości, 

 w przypadku stanowisk archeologicznych zakazuje się prowadzenia wszelkich robót 
budowlanych oraz niwelacji terenu, 

 wszelkie działania przy zabytku wpisanym do rejestru wymagają postępowania zgodnego z 
przepisami odrębnymi. 

3) Zabytki nieruchome znajdujące się w Gminnej Ewidencji Zabytków 

W stosunku do obiektów znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków wskazanych w 
części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 obowiązek zachowania historycznej formy w zakresie bryły, kształtu, geometrii dachu oraz 
zastosowanych rozwiązań materiałowych, 

 ograniczenie działań w zakresie zmiany gabarytów lub proporcji otworów i artykulacji elewacji, 
które mogą mieć wpływ na stan zachowania lub zmianę wyglądu zabytku, 

 w sprawach dotyczących uzyskania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obowiązek 
postępowania zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 obowiązek utrzymywania linii zabudowy oraz zachowania skali nowej zabudowy w celu 
ochrony charakterystycznych sylwet jednostek osadniczych. 
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4) Zabytki archeologiczne 

Wszelkie działania w ramach obszarów zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, w 
szczególności roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej działalności mogące 
doprowadzić do przekształcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego, wymagają postępowania  
zgodnego z przepisami odrębnymi.   

5) Dobra kultury współczesnej 

Zgodnie z Programem Opieki nad Zabytkami Gminy Końskie wskazane w części 
uwarunkowań pomniki i miejsca pamięci narodowej, uznane za dobra kultury współczesnej podlegają 
zachowaniu oraz uwzględnieniu w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

4. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Istotnym czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego jest odpowiednia infrastruktura. 
Stanowi ona podstawę dla życia mieszkańców oraz prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej. 
Infrastruktura warunkuje rozwój, a w niektórych przypadkach może nawet go stymulować. 
Niewystarczające wyposażenie infrastrukturalne wpływa niekorzystnie na: 

 zainteresowanie potencjalnych inwestorów zarówno w dziedzinie przemysłu, jak i usług, 

 powstawanie inicjatyw lokalnych, dotyczących tzw. małej przedsiębiorczości, 

 możliwości wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych. 

1) Komunikacja 

a) Układ drogowy 

Gmina Końskie posiada dobrze rozwinięty układ komunikacyjny. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa i poprawy płynności ruchu, zakłada się systematyczną przebudowę i modernizację 
układu drogowego, tym również, jeśli pozwala na to istniejące zagospodarowanie, poprzez 
sparametryzowanie zgodnie z  aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Uwzględniając nowo wyznaczone oraz dotychczas niezagospodarowane tereny zabudowy, 
jak również wysoki potencjał turystyczny gminy i rosnące zapotrzebowanie na tereny związane z 
rekreacją, należy dążyć do sukcesywnej rozbudowy systemu komunikacji poprzez realizację nowych 
dróg dojazdowych oraz ścieżek rowerowych. 

Studium uwzględniając planowane na terenie gminy Końskie inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym z zakresu komunikacji wskazuje trasowanie:  

 obwodnicy Końskich w ciągu drogi krajowej Nr 42 (klasa GP), 

 obwodnicy Rogowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749 – 2 warianty (klasa G/GP), 

 obwodnicy Modliszewic w ciągu drogi krajowej Nr 746 (klasa G/GP), 

 nowych odcinków dróg wojewódzkich Nr 746 i 749 w Końskich (klasa Z/G), 
oraz zakłada rozbudowę drogi krajowej Nr 42 do parametrów drogi klasy GP, przy czym należy 
zaznaczyć, iż zarówno trasowanie jak i określona klasa ze względu na brak szczegółowych 
opracowań projektowych mogą ulec zmianie. Z uwagi na nadrzędność, zadania - usprawnianie ruchu i 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, oraz przewidywane klasy techniczne poszczególnych ciągów 
komunikacyjnych należy wskazać, że ww. projektowany układ drogowy, poza skrzyżowaniami 
związanymi z włączeniem do istniejącej struktury, charakteryzuje się ograniczoną dostępnością 
komunikacyjną i nie powinien być wykorzystywany w celu bezpośredniej obsługi komunikacyjnej 
terenów inwestycyjnych.    

Poza drogami wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zależności od potrzeb 
lokalnej społeczności, możliwa jest realizacja nowych dróg, których przebieg zostanie ustalony w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w drodze decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej – „specustawa drogowa”. 

Uzupełnienie dróg publicznych stanowi sieć dróg wewnętrznych pełniących drugorzędną rolę 
w układzie komunikacyjnym gminy, najczęściej dojazdów do pojedynczych zespołów zabudowy. 
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b) Parkingi 

Wskaźniki parkowania dla poszczególnych terenów należy różnicować i uzależniać od 
określonego rodzaju przeznaczenia, zakładanego sposobu zagospodarowania oraz rzeczywistego 
zapotrzebowania wynikającego w szczególności z funkcji danego obiektu. Miejsca te powinny 
zaspokajać potrzeby parkowania samochodów mieszkańców, użytkowników, pracowników oraz 
uwzględniać dobową rotację samochodów.  

W przypadku zabudowy wielofunkcyjnej (np. mieszkaniowo-usługowej) wymagana liczba 
miejsc postojowych podlega zbilansowaniu.  

Realizacja miejsc postojowych w ramach poszczególnych przedsięwzięć powinna następować 
w ramach terenów inwestycji. W przypadku rozbudowy istniejących obiektów lub uzasadnionego 
braku możliwości realizacji miejsc postojowych w ramach działki budowlanej dopuszcza się w celu 
zapewnienia obsługi komunikacyjnej wykorzystanie ogólnodostępnych parkingów. 

c) Układ kolejowy 

Studium utrzymuje przebieg, zlokalizowanej na terenie gminy, linii kolejowej wraz z zasięgiem 
terenów kolejowych jednocześnie dopuszczając jej przebudowę, modernizację oraz wszelkie działania 
mające na celu przywrócenia ruchu pasażerskiego. 

d) Szlaki turystyczne 

Studium utrzymuje przebieg wyznaczonych na terenie gminy szlaków turystycznych - 
wskazane w części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, jednocześnie 
dopuszczając rozbudowę istniejącej sieci, w szczególności o: 

 szlaki historyczne łączące miejsca pamięci narodowej związane, 

 szlaki wodne. 

2) Infrastruktura techniczna  

a) Zaopatrzenie w wodę 

Teren gminy jest zwodociągowany w blisko 100%, a wydajność eksploatowanych ujęć jest 
wystarczająca dla zaspokojenia potrzeb odbiorców. Głównym kierunkiem rozwoju gospodarki wodnej 
jest zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej dla wszystkich obszarów wskazanych w studium pod 
zabudowę. Wraz z przeznaczaniem nowych terenów konieczne jest podjęcie działań zmierzających 
do zwiększania niezawodności sieci wodociągowej, obniżania jej awaryjności i strat ilości wody. Cel 
ten powinien być osiągnięty poprzez sukcesywną modernizację i wymianę wyeksploatowanych 
odcinków sieci. Istotną kwestią jest również zapewnienie odpowiedniej ilość wody dla celów 
przeciwpożarowych, określonych w przepisach dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych. 

Dla obszarów, dla których budowa sieci wodociągowej jest nieuzasadniona ze względów 
ekonomicznych studium dopuszcza realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. 

b) Gospodarka ściekowa 

Na obszarach, gdzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej jest nieuzasadniona ze względów 
ekonomicznych, dopuszcza się odprowadzanie ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków lub 
zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem okresowego odbioru ścieków. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, że dla terenów wskazanych jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią niezbędna jest 
realizacja zbiorczej sieci kanalizacyjnej.  

Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi z terenów utwardzonych dróg 
publicznych, placów, parkingów wielostanowiskowych, terenów przemysłowych winno się odbywać w 
ramach systemu kanalizacji deszczowej. W miejscach nie wyposażonych w sieć kanalizacji 
deszczowej dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do bezodpływowych 
zbiorników naziemnych lub podziemnych. Ponadto z terenów dróg publicznych dopuszcza się 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem powierzchniowego odprowadzania wód tj. 
za pomocą rowów usytuowanych wzdłuż pasa drogowego. Na pozostałych obszarach dopuszcza się 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach powierzchni biologicznie czynnych. 
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c) Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Rozbudowa elementów układu elektroenergetycznego powinna następować równocześnie z 
zagospodarowaniem nowych terenów przeznaczonych do zabudowy. Na terenach, których walory 
estetyczne powinny być podkreślone, studium rekomenduje wykonanie nowych sieci rozdzielczych w 
wersji kablowej. Należy także podejmować działania zmierzające do systematycznej modernizacji i 
rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, mającej na celu zaspokojenie potrzeb odbiorców oraz 
zwiększenie sprawności całego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną.  

Wzdłuż linii elektroenergetycznych (wysokiego i średniego napięcia) obowiązują określone 
przepisami odrębnymi strefy techniczne związane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu 
terenu.. 

W przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów z liniami elektroenergetycznymi, linie 
te mogą być przebudowane w oparciu o warunki zarządcy sieci. 

Uwzględniając planowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym studium 
zakłada budowę linii elektroenergetycznej 110kV Końskie-Radoszyce, przy czym z uwagi na brak 
trasowania przedmiotowej inwestycji jej przebieg nie został wskazany na załączniku graficznym. 

d) Zaopatrzenie w gaz 

Gmina Końskie posiada bezpośrednie zaopatrzenie w gaz sieciowy. Stan eksploatowanej na 
terenie gminy infrastruktury gazowej jest dobry i prorozwojowy. Dobre warunki lokalizacyjne regionu 
stanowią dogodną pozycję wyjściową do dalszej gazyfikacji podnosząc standard życia mieszkańców, 
ograniczając niską emisję i zwiększając atrakcyjność terenów inwestycyjnych gminy. Głównymi 
kierunkami działań w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

 rozbudowę sieci w oparciu o istniejącą sieć gazową, przy maksymalnym zwiększeniu jej 
efektywności, 

 na terenach zainwestowanych oraz planowanych do zainwestowania dopuszczenie realizacji 
sieci gazowych przesyłowych lub rozdzielczych oraz lokalizacje stacji redukcyjno-
pomiarowych w zależności od potrzeb, 

 dopuszczenie możliwości realizacji sieci gazowej jako towarzyszącej inwestycjom na terenach 
działek własnościowych inwestorów, z zapewnieniem dostępu do armatury i sieci gazowej; 

 stosowanie indywidualnych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem spełnienia 
wymogów przepisów odrębnych, 

 realizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Końskie-Radoszyce-Strawczyn stanowiącego 
inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Wzdłuż gazociągów (wysokiego i średniego ciśnienia) obowiązują określone przepisami odrębnymi  
strefy kontrolowane związane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 

e) Zaopatrzenie w ciepło 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło podstawowym zadaniem jest podniesienie sprawności 
istniejących, jak i nowoprojektowanych kotłowni przy niskim zużyciu paliwa oraz niskiej emisji 
zanieczyszczeń do środowiska. W lokalnych kotłowniach powinno się instalować urządzenia 
regulujące ich wydajność, które pozwolą na ograniczenie strat energii i zwiększenie efektywności 
energetycznej gminy w zaopatrzenie w energię cieplną.  

Należy ograniczyć rozwój systemu ciepłowniczego opartego o nieekonomiczne węglowe kotły 
grzewcze poprzez zastosowanie nowoczesnych jednostek spełniających wszystkie uwarunkowania 
związane z ochroną środowiska. 

Zaleca się rozwój źródeł ciepła opartych o paliwa ze źródeł odnawialnych w postaci m.in. 
biomasy, energii słonecznej, energii niskiej geotermii (pompy cieplne). 

f) Gospodarka odpadami 

Najważniejszym zadaniem gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do 
minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost ich 
gospodarczego wykorzystania. Służyć temu ma szereg przedsięwzięć, w tym: 

 zapobieganie powstawaniu odpadów realizowane poprzez stosowanie czystych technologii 
produkcji oraz selektywną zbiórkę odpadów i powtórne wykorzystanie, 

 program działań edukacyjnych, którego celem będzie stworzenie kontaktu ze społeczeństwem 
i przekazanie mu obrazu potrzeb, zachowań i celów, jakim jest reorganizacja i wdrożenie 
nowoczesnej gospodarki odpadami, 

 rozbudowa istniejącego systemu gospodarki odpadami. 
Za kluczowe z punktu widzenia racjonalnej gospodarki odpadami uznaję się następujące działania: 
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 organizację i rozwój systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych, 

 organizację i rozwój systemu zbierania odpadów budowlanych, 

 wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod 
termicznego przekształcania odpadów, 

 utworzenie ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi – Regionalny Zakład 
Przetwarzania Odpadów w Końskich, 

 rekultywację składowisk odpadów, w szczególności składowiska odpadów niebezpiecznych 
na terenie zakładów przemysłowych „ZAMTAL”.  

g) Telekomunikacja 

Ustala się następujące kierunki rozwoju: 

 utrzymanie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w dobrym stanie technicznym. 

 lokalizację sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych, jak i w nowych technologiach, 
w tym budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej. 

 objęcie terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z 
systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej. 

 objęcie terenu całej gminy dostępem do sieci internetowej. 

 poszerzenie zakresu usług szerokopasmowych, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa 
Polski Wschodniej (SSPW)”, dla 90% mieszkańców oraz 100 % instytucji publicznych oraz 
przedsiębiorców. 

 rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i 
bezprzewodowych), stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i 
teleinformatyczne w gminie i regionie. 

 lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu przepisów 
szczególnych. 

5. Wymogi obronności i ochrony cywilnej 

Wymogi obronności i obrony cywilnej zabezpiecza się poprzez: 

 realizowanie zadań związanych z zapewnieniem ochrony i dostaw wody, produktów 
żywnościowych na terenie gminy uwzględniających sytuacje szczególne, 

 zapewnienie ochrony sanitarnej w strefach ujęć wody pitnej, 

 uzbrojenie istniejącej sieci wodociągowej w hydranty naziemne lub odpowiednie zbiorniki 
wodne z możliwością wykorzystania tych elementów w sytuacji szczególnej i dla celów 
przeciwpożarowych, 

 rozwijanie łączności informatycznej i radiowej pomiędzy wszystkimi służbami technicznymi i 
ratowniczymi na terenie gminy, 

 utrzymanie w gotowości do użycia specjalistycznego sprzętu, materiałów i środków 
technicznych w razie zaistnienia potencjalnego ryzyka, 

 współpracowanie jednostek organizacyjnych samorządu ze służbami, inspekcjami, strażami, 
instytucjami oraz organizatorami w celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. 

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym 

Na terenie miasta i gminy Końskie przewiduje się realizację następujących inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym: 

 budowa nowych oraz rozbudowa i modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych oraz 
sieci infrastruktury technicznej, 

 zagospodarowanie terenów nad zbiornikami wodnymi: Stara Kuźnica, Dolna Barycz - 
uruchomienie punktów handlowych, parkingów, pola biwakowego, strzeżonego kąpieliska, 

 rozbudowa infrastruktury sportowej w ramach placówek oświatowych, 

 zagospodarowanie obszarów przestrzeni publicznej. 
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 
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sakralnymi bez wyznaczania ich szczegółowej lokalizacji oraz modernizacje dróg i realizowanie 
liniowych i punktowych obiektów infrastruktury technicznej. 

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

znaczeniu ponadlokalnym 

Zgodnie z wykazem inwestycji celu publicznego oraz innych zadań o znaczeniu 
ponadlokalnym realizowanych, bądź planowanych do realizacji na obszarze województwa 
świętokrzyskiego (stan na grudzień 2013 r.) zawartym w Planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa świętokrzyskiego na terenie gminy Końskie wskazuje się konieczność realizacji 
następujących zadań: 

 z zakresu gospodarki wodnej: realizacja „Programu Małej Retencji dla woj. świętokrzyskiego” 

– inwestycja o znaczeniu wojewódzkim, 

 z zakresu infrastruktury technicznej: 

 rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich – inwestycja 
o znaczeniu wojewódzkim wynikająca z programów wojewódzkich, 

 zamykanie oraz rekultywacja składowisk odpadów lub ich wydzielonych części: …; 
„Końskie” , gm. Końskie; … – inwestycja o znaczeniu wojewódzkim wynikająca z 
programów wojewódzkich, 

 rekultywacja składowiska odpadów niebezpiecznych „ZAMTAL”, gm. Końskie – 
inwestycja o znaczeniu wojewódzkim wynikająca z programów wojewódzkich, 

 z zakresu turystyki: trasa rowerowa od Sandomierza do Sielpi – inwestycja o znaczeniu 
krajowym wynikająca z programów krajowych. 

Ponadto ww. zadania przewidują również konieczność  uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie miasta i gminy Końskie – inwestycja o znaczeniu powiatowym wynikająca z programów 
wojewódzkich, przy czym należy wskazać, iż realizacja przedmiotowej inwestycji została zakończona 
we wrześniu 2015 r.  
Uwzględniając wskazania kierunkowe Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
świętokrzyskiego oraz ustalenia pozostałych programów, w szczególności Programu Rozwoju 
Infrastruktury Transportowej Województwa Świętokrzyskiego, na terenie gminy Końskie planuje się: 

 realizację powiatowego centrum recepcyjno–turystycznego w Sielpi -  centralny w powiecie 
ośrodek obsługi ruchu turystycznego i informacji turystycznej, 

 sanitację rzeki Czarnej Koneckiej, poprzez budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w 
gminach powiatu koneckiego, 

 budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Końskie – Radoszyce – Strawczyn, 

 budowę linii napowietrznej 110kV relacji Końskie – Radoszyce, 

 kompleksową modernizację i przebudowę i rozbudowę sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
obejmującą min.:  

 rozbudowę drogi krajowej Nr 42do parametrów drogi klasy GP, 

 budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich Nr 746 i 749 w Końskich, 

 budowę obwodnicy Końskich w ciągu drogi krajowej Nr 42, 

 budowę obwodnicy Rogowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 749, 

 budowę obwodnicy Modliszewic w ciągu drogi krajowej Nr 746, 

 przebudowę i modernizację linii kolejowej Nr 25 na odcinku Końskie – Skarżysko-Kamienna, 
dla uzyskania docelowej prędkości ruchu 120-200 km/h, 

 realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach Programu Sieci Szerokopasmowej 
Polski Wschodniej, 

 budowę gazociągu przesyłowego gazu łupkowego Rozwadów – Tworzeń (ujęty w KPZK 
2030). 

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego 

Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego to: 

 obszary dla których obowiązek opracowania planu miejscowego wynika z przepisów 
odrębnych: 

 tereny poszerzeń cmentarzy,  
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 obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości - studium nie 
wskazuje obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 

 obszar parku kulturowego – dla wskazanego obszaru obowiązuje  

 obszary przestrzeni publicznej: 

 centrum miasta Końskie. 

 centra wsi : Dziebałtów, Sielpia, Nowy Kazanów, Modliszewice, Sierosławie, Kornica, 
Nieświń, Kuźnica, Rogów, Pomyków, 

 tereny plaż miejskich przy zbiorniku wodnym w Sielpi, 

 obszary lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy  

Założeniem optymalnym i celem planowania przestrzennego w gminie jest etapowe pokrycie 
planami całego terenu miasta i gminy. Wieloletni program sporządzania planów miejscowych dla 
obszarów miasta i gminy Końskie (zatwierdzony uchwałą Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w Końskich z 
dnia 19 maja 2011 r. w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Końskie oraz planów miejscowych) wskazuje zakres poszczególnych 
działań oraz datę ich podjęcia, przy czym biorąc pod uwagę związane z nimi nakłady finansowe, długi 
czas realizacji procedury planistycznej oraz zmienność regulacji prawnych należy wskazać iż 
zatwierdzony harmonogram jest mało realny lub wręcz niemożliwy do spełnienia. 
Uwzględniając powyższe jak również nasilenie ruchu budowlanego oraz ilość i rozmieszczenie 
wniosków dotyczących zmiany zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić, iż priorytetowymi 
obszarami w zakresie opracowania nowego planu miejscowego są:  

 tereny, w stosunku do których określono inne przeznaczenie lub zasady zagospodarowania 
niż wynikające z ustaleń obowiązujących planów miejscowych, 

 tereny w wyniku realizacji których nastąpi, zmiana przeznaczenia, w szczególności tereny 
gruntów rolnych przeznaczone na cele nierolnicze i nieleśne - tereny nowo projektowanej 
zabudowy mieszkaniowej, 

 tereny gruntów leśnych przeznaczone na cele nieleśne -  niewielki obszary przeznaczone pod 
lokalizację lub modernizację dróg, w tym obwodnicy południowej miasta Końskie w ciągu drogi 
krajowej nr 42, 

 tereny związane z realizacją inwestycji celu publicznego,  

 tereny, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi. 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  

1) Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

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. Proponuje się rozwój i promocję wyrobów regionalnych. 
Ze względu na wysoką dynamikę przemian na obszarach wiejskich oraz ze względu na niską 
opłacalność działalności rolniczej proponuje się wyróżnienie trzech grup gospodarstw: 

 I grupa – gospodarstwa o powierzchni > 5 ha, nastawiona głównie na skoncentrowaną 
produkcję zbóż ( słabe gleby) oraz produkcję mleka. 

 II grupa – gospodarstwa o powierzchni 2-5 ha, gospodarstwa dwu- wielozawodowe, o profilu 
produkcji specjalistycznej ( np. ekoprodukty, ogrodnictwo itp.) oraz działalności pozarolniczej. 

 III grupa – gospodarstwa najmniejsze obszarowo o produkcji rolniczej przeznaczonej na 
samozaopatrzenie. 
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Na zwartych obszarach najwyższych klas bonitacyjnych gleb ustala się następujące główne kierunki 
zagospodarowania: 

 racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju produkcji rolnej, 

 ochronę gleb o najwyższych wartościach bonitacyjnych przed zmianą przeznaczenia na cele 
nierolnicze, poprzez ograniczenie rozpraszania zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

 utrzymanie w maksymalnym zasięgu i użytkowaniu trwałych użytków zielonych, 

 ochronę wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem związkami 
pochodzącymi z działalności rolniczej, 

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

 ochrona ściany lasu oraz jej najbliższego otoczenia w kierunku ochrony ekosystemów i 
zachowania bioróżnorodności, 

Główne kierunki działań na obszarach gleb słabych i najsłabszych: 

 optymalne wykorzystanie uwarunkowań przyrodniczych dla rozwoju produkcji rolnej z 
preferencją rolnictwa ekologicznego i produkcji zdrowej żywności, 

 produkcja produktów regionalnych oraz ekoproduktów, 

 przeznaczenie terenów nieużytkowanych rolniczo pod odtworzenie historycznej hodowli koni, 
w celach podniesienia atrakcyjności i charakterystycznej marki gminy, wytwarzanie 
ekologicznych nawozów oraz produktów związanych ze specjalistycznym chowem., 

 ochrona wód podziemnych przed infiltracją zanieczyszczeń od działalności rolniczej (gleby 
wytworzone na gruntach przepuszczalnych), 

 zalesianie gruntów najsłabszych poprzez łączenie leśnych enklaw w większe kompleksy, 

 bezwzględna ochrona pomników przyrody oraz cennych zadrzewień, 

 wyznaczenie granicy rolno-leśnej, 

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

Alternatywnym rozwiązaniem dla produkcji rolniczej może być prowadzenie gospodarstw 
agroturystycznych lub zalesianie. 

 istniejące użytki rolne, ze względu na ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych, powinny 
być użytkowane ekstensywnie. Ewentualny rozwój przedmiotowej funkcji powinien być 
związany przede wszystkim z gospodarstwami ukierunkowanymi na produkcję żywności 
ekologicznej, która wymaga stosowania wyłącznie środków naturalnych, nie stanowiących 
źródła zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, 

 ochrona przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, średniej i niskiej, cieków, w tym wszystkich 
terenów stanowiących lub mogących stanowić system lokalnych węzłów i korytarzy 
ekologicznych, mających wpływ na funkcjonowanie przyrody i odtwarzanie jej zasobów, 

 przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością rolniczą, a 
także innych obiektów budowlanych, należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają 
skutki ujemnego oddziaływania na grunty, 

 zachowanie istniejącej sieci rowów i systemów drenarskich zapewniających prawidłowe 
funkcjonowanie odwodnienia i odbioru wód; przy zmianie ich przeznaczenia konieczna jest 
kompleksowa przebudowa sieci drenarskich, pod nadzorem organu właściwego w sprawie 
ochrony urządzeń melioracji wodnych, 

 wykorzystywanie dla funkcji rekreacyjnej przy zachowaniu następujących zasad: 

 ruch turystyczny powinien być ograniczony do wyznaczonych i odpowiednio urządzonych 
tras, 

 dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc odpoczynku. 

2) Leśna przestrzeń produkcyjna 

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: 

 prowadzeniu różnorodnych form ochrony drzewostanu, 

 zapewnieniu stabilności ekosystemów, 

 zachowaniu bioróżnorodności i leśnych zasobów genowych, 

 dolesieniach, 
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 pozysku drewna, 
przy czym studium jako kluczowe działania w ramach leśnej przestrzeni produkcyjnej ustala: 

 bezwzględną ochronę kompleksów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów i 
obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym: 

 najstarszych drzewostanów (> 100 lat), 

 użytków szczególnie chronionych (np. siedlisk podmokłych), 

 lasów wodochronnych, 

 lasów glebochronnych na wydmach i pokrywach eolicznych, 

 rekultywację drzewostanów uszkodzonych przez przemysł i szkodniki, a także efekty szkód 
naturalnych (pożary, wiatrołomy), 

 dolesienia na obszarach najsłabszych gleb, 

 zwiększanie dostępności kompleksów leśnych, zwłaszcza obiektów i obszarów 
najcenniejszych przyrodniczo i krajobrazowo poprzez prowadzenie szlaków turystycznych, 
ścieżek przyrodniczych i tras rowerowych. 

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.  

 ochronę i utrzymanie istniejących ekosystemów leśnych wraz z możliwością ich powiększenia, 

 prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ostoi gniazdowania i bytowania ptactwa,  

 dopuszcza się tworzenie polan śródleśnych i niewielkich zbiorników wodnych, oraz cieków 
melioracyjnych,  

 dopuszcza się przeprowadzenie, w razie braku innych możliwości, obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej (najlepiej z wykorzystaniem istniejących dróg, duktów i przecinek), 

 wykorzystanie terenów dla potrzeb turystyki i wypoczynku (indywidualnego i zbiorowego) z 
wykluczeniem rozwoju funkcji osadniczych, przy zachowaniu następujących zasad: 

 ruch turystyczny powinien odbywać się na wyznaczonych trasach, z określeniem rejonów 
swobodnej penetracji terenu,  

 dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc wypoczynku, 

 rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych 
urządzeń z zakresu gospodarki leśnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej warunkuje 
się spełnieniem wymogów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 

ziemnych 

1) Obszary szczególnego zagrożenia powodzią  

Rzeki zlokalizowane na terenie gminy Końskie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie 
posiadają opracowanych mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, tym 
samym obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wskazane w studium ochrony 
przeciwpowodziowej dla rzeki Czarnej stanowią obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 
Zagospodarowanie ww. obszarów wymaga postępowania zgodnego z przepisami odrębnymi. 

2) Obszary osuwania się mas ziemnych 

Oznaczone na rysunku studium w rejonie miejscowości Pomyków i Piła obszary wystąpienia 
osuwisk, do czasu zakończenia prac przez Państwowy Instytut Geologiczny nad mapą osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami masowymi, stanowią jedynie potencjalne miejsca, w których mogą (lecz 
nie muszą) występować zjawiska osuwania się mas ziemnych. 
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12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

Na terenie gminy Końskie nie występują 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 terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.) 

Na terenie gminy Końskie nie występują 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 terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, 
poz. 412, z późn. zm.). 

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Na terenie gminy Końskie wyznacza się następujące obszary wymagające: 

 przekształceń i rehabilitacji: obszar parku kulturowego, 

 rekultywacji: 

 składowisko odpadów przemysłowych na terenie byłych zakładów „ZAMTAL”, 

 tereny eksploatacji surowców, 

 remediacji: składowisko odpadów przemysłowych na terenie byłych zakładów „ZAMTAL”. 

15. Obszary zdegradowane 

W oparciu o założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji na terenie gminy Końskie wyznacza 
się następujące obszary zdegradowane: 

 centralna część miasta Końskie związana w szczególności z tkanką historyczną, 

 centralną część miejscowości Bedlno, Kopaniny, Dyszów, Izabelów, Nieświn, Fidor, Rogów, 
Stary Dziebałtów, Nowy Sokołów, Nowy Kazanów. 

16. Tereny zamknięte i ich strefy ochronne 

W związku z przebiegiem linii kolejowych decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
24 marca 2014 r. w granicach miasta i gminy Końskie wyznaczono tereny zamknięte. Są to tereny 
kolejowe ustanowione przez ministra właściwego do spraw transportu. W związku z powyższym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ich granicach możliwe jest opracowanie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Dla przedmiotowych terenów nie ustalono stref ochronnych. 
 

Wykaz terenów zamkniętych zlokalizowanych na obszarze gminy Końskie 

Lp. Obręb Numer działki ewidencyjnej Powierzchnia (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 59 23,9200 
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12. Wąsosz 1894 15,8100 

13. Końskie – obręb 1 975/165 3,0750 

14. Końskie – obręb 1 975/164 0,5557 

15. Końskie – obręb 3 1291/10 0,0056 

16. Końskie – obręb 3 1291/112 3,7107 

17. Końskie – obręb 3 1291/114 7,1894 

18. Końskie – obręb 3 1291/116 4,1190 

19. Końskie – obręb 3 1291/117 0,7452 

20. Końskie – obręb 3 1291/118 4,0708 

21. Końskie – obręb 3 1291/127 1,8726 

22. Końskie – obręb 3 1291/124 3,9940 

17. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym 

W granicach gminy Końskie nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 

18. Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW 

Uwzględniając potencjał w zakresie energetyki odnawialnej oraz uwarunkowania terenowe i 
prawne na terenie gminy Końskie planuje się rozmieszczenie urządzeń o mocy przekraczającej  
100 kW wytwarzających energię z następujących odnawialnych źródeł energii: 

 biogazy - przetworzenie gazu powstałego: 

 w ramach składowiska odpadów, 

 w wyniku fermentacji osadów oczyszczalni ścieków, 

 promieniowanie słoneczne - farmy fotowoltaiczne na terenie poletek oczyszczalni ścieków, 
składowiska odpadów, szpitala oraz jednostkowych nieruchomości zgodnie ze wskazaniem 
załącznika graficznego, 

 energię wody - 3 elektrownie wodne na rzece Czarna Konecka. 
Proponowane obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich strefy ochronnych 
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, zostały 
określona na rys. studium.  
Określony zasięg stref ochronnych został wyznaczony jako maksymalny. W przypadku stwierdzenia, 
iż oddziaływanie i uciążliwości związane z funkcjonowaniem urządzeń wytwarzających energię z 
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW są mniejsze wskazane granice stref 
mogą zostać zawężone na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

19. Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 

Dopuszcza się lokalizowanie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
 

na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej na pograniczu miasta oraz miejscowości Kornica. 
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IV. Podsumowanie 

1. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń studium 

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
jest niezbędnym ogniwem procesu planowania przestrzennego, który ustawowo jest procesem 
ciągłym. Studium, jako etap poprzedzający plany miejscowe, wskazuje pełen zakres możliwości 
realizacji przedsięwzięć planistycznych, idei i zamierzeń rozwoju oraz ograniczeń czy ochrony, w 
bliskiej i dalszej perspektywie czasowej. Pomimo, iż nie posiada ono statusu prawa miejscowego, 
stanowi podstawowy dokument systemu planowania przestrzennego, którego celem jest rozpoznanie 
aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, a 
następnie na ich podstawie sformułowanie długofalowej polityki przestrzennej. 

Uwzględniając kryteria wynikające z obowiązujących opracowań planistycznych, złożonych 
wniosków, a także istniejącego stanu zagospodarowania gminy, uwarunkowań środowiskowych oraz 
przepisów odrębnych - szczególnie w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz dóbr 
kultury dokonano waloryzacji obszaru gminy oraz określono kierunki polityki funkcjonalno-
przestrzennej, której graficznym odzwierciedleniem jest plansza „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego” wskazująca lokalizację poszczególnych terenów. 

Uzupełnieniem określonego na planszy przeznaczenia są zapisy tekstu studium wskazujące 
możliwą formę oraz stopień zainwestowania poszczególnych terenów. 

Należy jednak pamiętać, iż ze względu na skalę studium oraz jego ogólność, wynikającą z 
wymogu określenia polityki przestrzennej dla całego obszaru gminy, ostateczne przesądzenie co do 
przeznaczenia danego terenu nastąpi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Podjęte decyzje planistyczne uwzględniają zarówno wymogi ładu przestrzennego jak i  
zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że wskazane tereny  budowlane wyznaczone zostały w 
poszanowaniu wartości środowiska, przyrody, środowiska kulturowego, a przede wszystkim walorów 
krajobrazowych.  

Przy sporządzaniu Studium uwzględniono, w możliwie szerokim zakresie, dotychczasową 
politykę przestrzenną wynikającą z obowiązujących opracowań planistycznych przy czym realizacja 
określonych zadań i kierunków rozwoju powinna obejmować różne perspektywy czasowe, 
niejednokrotnie determinowane czynnikami będącymi poza władzą samorządu gminy.  

2. Objaśnienie zmian w nowym opracowaniu w stosunku do poprzedniej edycji 

studium 

Różnice pomiędzy niniejszą edycją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Końskie, a poprzednią, zatwierdzoną uchwałą Nr XII/62/2007 Rady 
Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2007 r. wynikają przede wszystkim z konieczności 
uaktualnienia zawartych danych oraz zakresu problematyki jaka powinna zostać uwzględniona w w/w 
opracowaniu zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć: 

 kierunki zagospodarowania przestrzennego oparte o bilans terenów oraz realne 
zapotrzebowanie na nową zabudowę, 

 waloryzację poszczególnych obszarów skutkującą określeniem nowego przeznaczenia terenu, 

 aktualizację uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, przyrodniczych, kulturowych 
oraz infrastrukturalnych. 
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3. Interpretacja ustaleń studium 

Ustalenia zawarte w tekście i załącznikach graficznych studium wyrażają kierunki 
zagospodarowania przestrzennego obszaru, nie są zaś ścisłym przesądzeniem o formie oraz 
granicach zainwestowania i użytkowania terenów.  
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uściślić granice terenów 
wyłączonych spod zabudowy, uwzględniając: 

 istniejące uwarunkowania, w szczególności istniejącą zabudowę  

 projektowane oraz nie określone na rysunku, ze względu na skalę opracowania, lecz 
dopuszczone zapisami studium struktury przestrzenne (np. infrastrukturę techniczną). 

Wytyczne dotyczące zagospodarowania oraz parametry i wskaźniki urbanistyczne zawarte w ramach 

charakterystyki poszczególnych terenów stanowią podstawę określenia ustaleń miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przy czym dopuszcza się ich modyfikację, w zakresie określonym 

ustaleniami studium. 

Określona wysokość zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, masztów, silosów, 
kominów, obiektów sakralnych, zadaszeń nad trybunami i terenowymi urządzeniami sportowymi oraz 
budowli i urządzeń przemysłowych. W stosunku do ww. obiektów maksymalną wysokość zabudowy 
należy określić indywidualnie na etapie opracowania planu miejscowego. 

 


