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Zmianę Studium opracowano stosownie do uchwały Nr XV/97/04 Rad y Gminy Górno z dnia 29 

kwietnia 2004 r.   

Dokonano zmian i aktualizacji w cz ęści I tekstu studium „Uwarunkowania Rozwoju” oraz - w wyn iku 

konieczno ści dostosowania do wymogów ustawy o planowaniu i zagospo darowaniu przestrzennym z 

2003 r.  – zastąpiono: 

1. część II tekstu „Cele i kierunki zagospodarowania przestrzennego” t ekstem cz ęść II 

„Kierunki rozwoju” 

2. plansz ę nr 5 „Koncepcja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Górno 

rysunkiem „Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 

Kierunki”.  
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1. Cele rozwoju przestrzennego. 
 

 

Celem Studium uw arunkow ań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego 

gminy Górno jest w ykazanie przestrzennych moŜliw ości i ograniczeń rozwoju gminy, w 

szczególności jej „zadań w łasnych" i zobow iązań w zakresie „zadań ponadlokalnych", 

z uwzględnieniem obow iązku ochrony środow iska kulturow ego i przyrodniczego, na 

podstaw ie uwarunkowań f izjograficznych, przyrodniczych, kulturowych, 

zainw estowania, przepisów prawnych i sytuacji demograficzno - gospodarczej gminy.  

Głów nym celem rozw oju zagospodarow ania przestrzennego gminy Górno, 

zgodnie ze „Strategią rozw oju w ojewództwa św iętokrzyskiego”, „Planem 

zagospodarow ania przestrzennego wojew ództwa św iętokrzyskiego” jest: 

OPARTE O ZASADY EKOROZWOJU, ZMIERZAJĄCE DO PODNIESIENIA  

STANDA RDU śYCIA MIESZKAŃCÓW WYKORZYSTYWANIE SZANS, JAKIE 

WYNIKAJĄ Z PRZYRODNICZYCH ZASOBÓW GMINY I Z SĄSIEDZTWA MIASTA  

KIELCE, w  tym dalsza urbanizacja miejscow ości podmiejskich i w ielofunkcyjny 

rozwój gminy oferujący m.in. produkt turystyczny, oparty o czyste ekologicznie i łatw o 

dostępne komunikacyjnie środow isko. 

 

W polityce przestrzennej jako podstawowe przyjmuje się : 
 

1. Wielofunkcyjnych rozwój funkcji gminy w aspekcie zaspakajania potrzeb miasta 

Kielce oraz miejscowej ludności, w tym otw arcie gminy na potrzeby mieszkaniow e 

ludności poszukującej miejsca zamieszkania w  strefie podmiejskiej, 

2. Systematyczne podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności przestrzeni 

turystycznej gminy, szczególnie na obszarach objętych prawną ochroną przyrody;  

3. Kształtow anie rejonów  i centrów turystyczno-rekreacyjnych, oferujących 

wyspecjalizow aną i dostosow aną do zróŜnicowanych potrzeb strukturę produktu 

turystycznego, w  tym racjonalne zagospodarow anie tradycyjnych obszarów 

turystycznych sąsiedztwa Gór Św iętokrzyskich (kompleksy leśne, stoki 

narciarskie),  

4. Tw orzenie w arunków przestrzennych rozwoju agroturystyki oraz kształtow anie 

systemu obszarów wypoczynkowo-rekreacyjnych w strefie podmiejskiej miasta 

Kielce (zbiornik Cedzyna), 

5. Kształtow anie korytarza transportow ego powstającego współzaleŜnie z budow ą 

drogi ekspresow ej S-74 - będącego potencjalnym pasmem przyśpieszonego 

rozwoju gminy - rozwój usług i produkcji zw łaszcza w rejonach projektowanych 

węzłów ww. drogi, 
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6. Koncentracja usług publicznych i komercyjnych w Leszczynach, Krajno Parcele, 

Górnie i Radlinie. 

DąŜenie do osiągnięcia przyjętego w  gospodarce przestrzennej celu 

następuje poprzez realizację określonych kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego i rozw ój procesów  urbanizacyjnych. Te z kolei następują poprzez 

realizację róŜnorodnych funkcji lokalizow anych na obszarze gminy odpow iednio do 

predyspozycji poszczególnych terenów. Biorąc za podstaw ę rozpoznanie i 

uw arunkow ania rozwoju wynikające z: 

- dotychczasowego zagospodarow ania i uzbrojenia obszaru gminy w  tym 

samego Górna, 

- dotychczasowego przeznaczenia terenów  i w niosków  w  sprawie zmiany  

ich przeznaczenia, 

- występowania obiektów  i terenów chronionych na podstaw ie przepisów 

odrębnych, 

- stanu i funkcjonow ania środow iska przyrodniczego oraz krajobrazu 

kulturow ego, 

- stanu dziedzictw a kulturow ego i zabytków  oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

- stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

- praw a własności gruntów , 

- warunków  i jakości Ŝycia mieszkańców , 

- potrzeb i moŜliw ości rozwoju gminy, 

- występowania udokumentow anych złóŜ kopalin terenów  górniczych, 

- występowania obszarów naturalnych zagroŜeń geologicznych, 

- stanu systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, 

- zadań słuŜących realizacji ponadlokalnych i lokalnych celów 

publicznych. 

 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy musz ą być realizowane z 
uwzgl ędnieniem: 
 
1) uw arunkow ań, które w pływają na wykluczenia terenów  z zabudow y, jak na 

przykład: 

- zamierzenie inw estycyjne – projektow ana droga ekspresowa S-74, 

- kompleksy leśne i obszary przewidywane do zalesienia, 

- obszary udokumentow anych złóŜ surowców naturalnych, 

- obszary gruntów  podmokłych, 

- obszary systemu pow iązań przyrodniczych, 

- obszary zagroŜenia pow odzią i osuw aniem się mas ziemnych. 
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2) uw arunkow ań, które w pływają na ograniczenia w  zagospodarow aniu terenów 

jak np.: 

- objęcie obszaru szczególnymi formami ochrony, zw iązanymi z zakazami i 

nakazami w  zakresie gospodarki przestrzennej, 

- występowanie gruntów  rolnych najwyŜszych klas bonitacyjnych i terenów 

zmeliorow anych, 

- występowanie obszarów i terenów  górniczych, 

- występowanie stanow isk archeologicznych. 

 

Na terenie gminy nie występują obszary zamknięte. 

 

 
2. Kierunki rozwoju struktury funkcjonalno-przestrz ennej, polityka 

przestrzenna oraz zasady kształtowania ładu przestr zennego. 
 
 
2.1. Kierunki rozwoju przestrzennego. 
 

Opracow ane studium w  ogólnych zarysach kontynuuje ustalenia przyjęte w e 

wcześniejszych opracowaniach miejscowych planów  ogólnych zagospodarow ania 

przestrzennego gminy Górno. 

Przyjęto rów nieŜ w iększość postulatów jako kierunki rozw ojow e zgłaszanych przez 

instytucje i mieszkańców  gminy. 

Zgodnie z określoną w  „Planie Zagospodarow ania Przestrzennego 

Wojew ództwa Św iętokrzyskiego” strukturą funkcjonalno-przestrzenną gmina Górno 

została zakw alif ikow ana do jednostki funkcjonalnej „A” - Obszar Kielc wraz z 

potencjalnym obszarem metropolitalnym. 

 Realizacja celów  rozwoju gminy Górno w iąŜe się m.in. ze zmianami w  

strukturze przestrzennej gminy - zarów no ilościowymi jak i jakościow ymi. 

 

Kierunki rozwoju przestrzennego obejmuj ą: 
 

• TWORZENIE ZAPLECZA, REZERW MIESZKALNYCH O STA NDA RDZIE 

MIEJSKIM oraz ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI OSADNICZEJ – K1 

• TWORZENIE WARUNKÓW DLA REKREA CJI I WY POCZYNKU 

WEEKENDOWEGO MIESZKAŃCÓW MIASTA KIELCE ORAZ 

CAŁOROCZNEJ TURYSTYKI – K2 

• INTENSYFIKACJA SPECJALISTYCZNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ I 

PRZETWÓRSTWA ORAZ INNYCH USŁUG W ZWIĄZKU Z PRZEBIEGIEM 

KORYTARZA KOMUNIKACYJNEGO DROGI S-74 – K3 
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K1 - Tw orzenie zaplecza i rezerw mieszkaniow ych o standardzie miejskim obejmuje: 

1. utw orzenie rezerw terenów mieszkaniow ych dla zabudow y typu osiedli 

podmiejskich: 

• rejon Cedzyna 

• rejon Leszczyny 

• rejon Radlin 

• rejon Górno 

• rejon Wola Jachowa 

• rejon Krajno Drugie 

2. wyznaczenie rejonu rozw oju istniejącego systemu osadniczego. 

3. hierarchizację ośrodków  usługowych obsługujących teren gminy 

– ośrodek Górno jako ośrodek usług administracyjnych gminnych, 

zgodnie z opracow anym planem zagospodarow ania 

przestrzennego w ojew ództwa świętokrzyskiego, 

– ośrodki z usługami o funkcji ponadpodstaw owej w Krajno Parcele, 

Leszczyny i Radlin,  

– pozostałe wsie z funkcjami usług podstaw owych, w tym w ramach 

wyznaczonych osiedli mieszkaniowych 

4. wyznaczenie obszarów przestrzeni publicznej w  miejscow ościach Górno, 

Cedzyna, Leszczyny, Krajno Parcele i Krajno Pierwsze. W obszarach tych 

zakłada się porządkow anie i popraw ę jakości przestrzeni publicznych - 

działania poprzez: 

– zw iększanie udziału przestrzeni publicznej, w zbogacanie ją o 

tereny zieleni publicznej,  

– przekształcanie przestrzeni publicznych w  kierunku coraz 

wyŜszego standardu i jakości, 

– podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych w rejonach 

koncentracji usług. 

 

K2 - Tw orzenie w arunków  dla rekreacji i w ypoczynku w eekendow ego mieszkańców 

miasta Kielce i całorocznej turystyki obejmuje: 

 

1. wyznaczenie rejonów  predysponowanych do rozwoju budow nictwa 

letniskow ego - wypoczynku weekendow ego: 

• rejon Leszczyny 

• rejon Krajno Pierwsze 

• rejon Krajno Drugie 
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2. wyznaczenie terenów predysponow anych do rozwoju usług sportowo – 

rekreacyjnych, usług obsługi turystyki, wypoczynku w eekendow ego dla 

obsługi mieszkańców  miasta Kielce, gmin sąsiednich i gminy Górno oraz 

turystyki całorocznej 

• rejon Cedzyna 

• rejon Leszczyny 

• rejon Krajno Pierwsze 

• rejon Bęczków. 

3. wyznaczenie terenów  predysponow anych do rozw oju usług sportowo - 

rekreacyjnych turystyki zimow ej 

• rejon Krajno Pierwsze 

• rejon Bęczków. 

 

K3 - Intensyfikacja specjalistycznej produkcji rolniczej i przetw órstwa oraz produkcji 

przemysłow ej, handlu i usług w  zw iązku z przebiegiem korytarza 

komunikacyjnego drogi S-74 obejmuje: 

1. wyznaczenie terenów  aktywizacji gospodarczej zw iązanej z rolnictwem i 

obsługi gminy. 

2. wyznaczenie terenów  aktywizacji gospodarczej zw iązanej z gałęziami 

pozarolniczymi w  zw iązku z przebiegiem drogi S-74: 

• rejon Radlin 

• rejon Wola Jachowa. 

 

POLITYKA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRNO 
 

Przez politykę rozw oju przestrzennego rozumie się skoordynow ane działania 

dla osiągnięcia określonych celów , podjęte przez osoby lub instytucje mające 

stosunek w ładczy do przedmiotu, do którego polityka jest adresow ana. 

 

Ustala się następujące podstaw owe zadania polityki przestrzennej:  

 

ZADANIE_1   Stw orzenie w arunków dla poprawy jakości Ŝycia mieszkańców 

gminy i poszczególnych jej miejscow ości. 

 

ZADANIE_2   Tw orzenie w arunków  dla rozwoju terenów  o charakterze osiedli 

podmiejskich o standardzie miejskim. 

 

ZADANIE_3    Stw orzenie w arunków  dla wypoczynku i turystyki. 
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ZADANIE_4   Tw orzenie w arunków  dla rozwoju biznesu, w  tym zw iązanego z 

korytarzem transportowym S-74. 

 

ZADANIE_1  Stw orzenie w arunków  dla poprawy jakości Ŝycia mieszkańców  gminy i 

poszczególnych jej miejscow ości wymagać będzie : 

a) realizacji sieci kanalizacyjnej, 

b) podejmow ania i w spierania inicjatyw  na rzecz działań zw iązanych z ochroną 

środow iska - zarówno działań inw estycyjnych jak i edukacyjnych, 

organizacyjnych, 

c) wprowadzenia w  planach miejscow ych zakazu lokalizacji na terenie gminy  

obiektów  mogących pow odować degradację czystości w ód, pow ietrza,  

d) ograniczania negatyw nych oddziaływań z technicznych źródeł lokalnych, 

e) ochrony terenów otw artych, 

f) realizacji barier ochronnych przed hałasem przy projektow anej drodze 

ekspresow ej S-74 oraz w prowadzania pasów  zieleni izolacyjnej, 

projektow ania i realizacji dróg spełniających parametry techniczne oraz 

warunki bezpieczeństwa (chodniki, pobocza, drogi przejmujące ruch z 

terenów  zainwestowanych), 

g) ochrony istniejących obiektów  i zasobów przyrodniczych i kulturowych, 

wyeksponowania struktur zabytkowych oraz kształtow ania współczesnej 

zabudow y w nawiązaniu do tradycji, 

h) ochrony obszarów czynnych przyrodniczo, spełniających rolę ochronną i 

krajobrazow ą, 

i) porządkow ania zagospodarowania terenów osadniczych, przemysłowych i 

usługow ych, a takŜe utrzymania harmonijnego krajobrazu otw artego na 

obszarze gminy o najw yŜszych w alorach – otulina Św iętokrzyskiego Parku 

Narodow ego, 

j) realizacji oraz modernizacji obiektów  ośw iaty i kultury (szkoły podstaw owe, 

biblioteki, przedszkola) oraz słuŜby zdrow ia (ośrodki zdrow ia) dla zw iększenia 

dostępności i popraw y jakości świadczeń z zakresu oświaty i podstawowej 

opieki medycznej.  

 

ZADANIE_2 Tw orzenie w arunków dla rozwoju terenów o charakterze osiedli 

podmiejskich o standardzie miejskim wymagać będzie: 

a) zapew nienia rezerw terenowych mogących stanow ić ofertę komercyjną 

(osiedla podmiejskie, dzielnice w illow e), 

b) ukształtow ania struktury wyodrębnionych terenów jako osiedli o charakterze i 
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standardzie odpow iadającym strefie podmiejskiej, 

c) realizacji pełnego uzbrojenia technicznego i obsługi komunikacyjnej, w  tym 

systematyczna popraw a parametrów  technicznych sieci dróg wojew ódzkich, 

pow iatowych i gminnych oraz popraw ę dostępności komunikacyjnej poprzez 

budow ę drogi ekspresow ej S-74, 

d) zapew nienie mieszkańcom dostępu do usług publicznych na terenie gminy. 

 

ZADANIE_3   Stw orzenie w arunków  dla wypoczynku i turystyki wymagać będzie : 

a) ochrony przed urbanizacją najbardziej atrakcyjnych i cennych obszarów 

przyrodniczych i krajobrazowych – między innymi ciągów  i punktów  

widokow ych, 

b) zw iększenie lesistości gminy, 

c) ochrony wartości kulturowych i pielęgnow ania tradycji kulturow ej gminy, 

d) wspierania działań na rzecz ochrony dóbr kultury objętych ochroną praw ną, 

e) zapew nienia w arunków  przestrzennych dla tw orzenia bazy i infrastruktury 

turystycznej opartej o inicjatyw y prywatne i aktywność samorządu (rezerw 

terenów  oraz wysoki standard uzbrojenia technicznego), w tym dalszy rozwój 

bazy noclegow ej o wysokim standardzie w  Cedzynie; 

f) wyznaczenie i oznakow anie tras rowerowych oraz tras dla narciarstwa 

biegow ego, szczególnie w  strefach wypoczynku podmiejskiego oraz między 

poszczególnymi rejonami turystyczno-rekreacyjnymi; 

g) realizacji systemu ścieŜek row erowych towarzyszących istniejącemu układow i 

komunikacyjnemu oraz rekreacyjnych, łączących now oprojektow ane osiedla 

mieszkaniow e z terenami wypoczynku, sportu i miejscami atrakcyjnymi 

kulturow o, 

h) modernizacji i uatrakcyjniania tras szlaków  turystycznych przebiegających 

przez teren gminy, 

i) ochrony przestrzeni turystyczno – rekreacyjnej przed zagospodarow aniem 

obniŜającym atrakcyjność turystyczną, 

j) zapew nienia dogodnych w arunków  rozwoju agroturystyki w e wszystkich 

wsiach, poprzez dopuszczenie w  terenach zabudowy zagrodowej realizacji 

obiektów  agroturystycznych bądź przeznaczenia części obiektów  na tego typu 

działalność. 

 

ZADANIE_4  Tw orzenie w arunków  dla rozw oju biznesu, w  tym zw iązanego z 

korytarzem transportowym S-74 wymagać będzie : 

zapew nienia odpow iednich rezerw terenów pod rozwój usług i produkcji w  okolicy 

węzłów ww. drogi, 
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uszczegółow ienia w arunków  ich zagospodarow ania w planach miejscow ych, 

realizacji uzbrojenia technicznego oraz zapew nienia dostępności komunikacyjnej, 

prow adzenie akcji informacyjnej i promocji zaw ierającej pełny zakres informacji dla 

potencjalnych inw estorów i w łaścicieli gruntów , w  tym zorganizow ania bazy danych o 

terenach atrakcyjnych dla róŜnych form biznesu – dzięki tej bazie będzie moŜna 

uzyskać informacje niezbędne inw estorom dla podejmow ania wstępnych decyzji o 

inw estowaniu, 

wspieranie aktyw ności gospodarczej. 

 

2.2. Funkcje gminy Górno. 
 

Analiza uw arunkow ań rozwoju gminy Górno pozw ala stwierdzić, Ŝe posiada 

ona predyspozycje do rozwoju następujących funkcji ; 

1 / o znaczeniu podstaw owym  

– mieszkaniow ej, w formie zabudow y jednorodzinnej i zagrodow ej o 

charakterze wiejskim na potrzeby mieszkańców gminy oraz zabudowy 

jednorodzinnej w  formie miejskich osiedli dla potrzeb ponadlokalnych głów nie 

ludności m. Kielce. 

– turystycznej i rekreacyjnej, przy zrównowaŜonym w ykorzystaniu potencjału 

przyrodniczego, kulturow ego i potencjału ludzkiego, 

 

2 / o znaczeniu uzupełniającym  

– rolniczej, zakładając restrukturyzację rolnictw a w  kierunku zarów no zmiany  

stosunków  agrarnych na terenie gminy jak i w ytworzenie specjalizacji 

produkcji, w raz ze stworzeniem lokalnej bazy przetw órczej, 

– wielokierunkow ej działalności gospodarczej przede w szystkim produkcyjno – 

usługow ej o niskiej uciąŜliw ości dla środow iska przyrodniczego, rozw ijanej 

szczególnie w  sąsiedztw ie węzłów  głównych szlaków  komunikacyjnych tj.  

projektow anej drogi szybkiego ruchu. 

 

Istniejące obszary o znacznych walorach przyrodniczych, objęte róŜnymi 

formami ochrony praw nej, pow odują konieczność utrzymania na obszarze gminy  

funkcji ochronnych przyrody, jako funkcji dominującej, której podporządkow ane będą 

inne funkcje rozw ijane na terenie gminy 
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2.3. Kierunki rozwoju przestrzennego poszczególnych  funkcji. 

2.3.1. Funkcja osadnicza.  

Sieć osadniczą gminy Górno tw orzy 13 wsi. W w iększości układy osadnicze 

ukształtow ane są w  postaci uliców ek. Wsie o charakterze uliców ek w  południow ej i 

środkow ej części gminy ciągną się na kierunku wschód-zachód, natomiast w 

północnej części w większości na kierunku północ - południe. Tradycyjne układy  

osadnicze wsi usytuow anych w  sąsiedztwie m. Kielc zostały zniekształcone, w skutek 

intensyw nych procesów urbanizacyjnych tych terenów . 

Wsie zlokalizow ane w północnej części gminy charakteryzuje wysoki udział 

zabudow y zagrodow ej, w  środkow ej i południow ej części w ystępuje zabudow a 

mieszana przy czym obserwuje się tendencje w  kierunku zw iększania się zabudowy 

jednorodzinnej, natomiast w e wsiach objętych strefą podmiejską dominuje zabudow a 

jednorodzinna. 

Rolę ośrodka gminnego pełni miejscow ość Górno, w obszarze, której 

zlokalizow ano w iększość obiektów  usług publicznych i administracyjnych. Ośrodkami 

pomocniczymi w  obsłudze gminy są; Radlin, Górno Parcele i Wola Jachow a. 

Jako zasadę rozwoju osadnictw a przyjmuje się tw orzenie obszarów 

wielofunkcyjnych, gdzie funkcji mieszkaniow ej tow arzyszyć mogą funkcje; handlow o 

– usługow a, turystyczna, produkcyjna na zasadach określonych w  2.3.2.; 2.3.3.; 

2.3.4. 

Rozw ój osadnictwa pow inien być zorientow any na kształtow anie sieci 

osadniczej o praw idłow ym układzie funkcjonalno – przestrzennym i stale 

podw yŜszanym standardzie. Utrzymuje się rozw ój osadnictw a na zasadzie; 

– porządkow ania, adaptacji i uzupełnień zabudowy,  

– rozwój w  oparciu o tradycyjne układy przestrzenne poprzez kontynuację 

rozbudowy na zewnątrz istniejących układów  osadniczych , 

– realizacji now ych zespołów  zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej o 

charakterze osiedli miejskich. 

Zakłada się zmiany jakościow e struktury osadniczej, polegające nie tylko na 

wymianie i modernizacji substancji mieszkaniow ej w ramach porządkow ania struktur 

osadniczych, ale przede wszystkim na realizacji programów  rozwoju infrastruktury 

technicznej , prow adzącej do popraw y standardów  Ŝycia mieszkańców .  

Przy realizacji wymiany lub uzupełnianiu zabudow y, naleŜy uwzględnić:   

– systematyczne porządkow anie istniejącego zagospodarow ania , 

– popraw ę funkcjonalności zespołów  zabudowy,  

– zachowanie istniejących linii zabudowy i tradycyjnych dla miejscow ości układów 

niwy siedliskow ej,  



Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Górno KIERUNKI  

 

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MGGP S.A.-                                                                      11 

– przekształcenie przestrzeni publicznych w kierunku coraz w yŜszego standardu i 

jakości, 

– respektow anie form budow nictwa zw iązanego z lokalną tradycją / gabaryt, forma 

architektoniczna, materiał budow lany, usytuowanie na działce , itp./ , 

– wykorzystane w  pierwszej kolejności istniejących rezerw terenowych. 

Koniecznym jest rów nieŜ zwiększenie udziału przestrzeni publicznej, 

usługow ej: 

– w terenach obecnie zainw estowanych stopniow e wypieranie funkcji 

mieszkaniow ej na rzecz usługow o – mieszkaniow ej, 

– w terenach do zainwestowania naleŜy dąŜyć do przestrzennego / w przypadku 

wsi / lub przynajmniej funkcjonalnego /w  przypadku osiedla/ w yodrębnienia i 

ukształtow ania centrum wsi lub osiedla. 

 

             W miejscow ościach usytuow anych w  bezpośrednim sąsiedztw ie m. Kielc t j.  

w Cedzynie i Leszczynach w  strefie podmiejskiej, gdzie mają miejsce silne procesy 

urbanizacyjne, wyznacza się znaczne tereny pod rozwój mieszkalnictw a. Ponadto w 

miejscow ościach posiadających dogodne połączenia komunikacyjne z ośrodkiem 

miejskim: Radlinie, Górnie Parcelach, Woli Jachow ej, Skorzeszycach i Krajnie II,  w 

celu zabezpieczenia takŜe ponadlokalnych potrzeb mieszkaniow ych przewiduje się 

tereny pod rozwój osadnictwa. Na terenach tych, zakłada się realizację zabudow y 

mieszkaniow ej w  formie osiedli o charakterze miejskim. 

             Dla utrw alenia ładu przestrzennego we wszystkich obszarach osadnictw a 

szczególnie w  strefie podmiejskiej - zurbanizow anej określa się rygory w zakresie 

zagospodarow ania terenów , poprawy estetyki zabudowy oraz znaczącego 

zw iększenia terenów  zieleni. 

 Dla nowych zespołów  zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej o charakterze 

miejskim, realizow anych poza zwartymi układami osadniczymi zasadą pow inno być:  

– wykształcenie now ych struktur osadniczych o wysokiej jakości przestrzeni, 

– stw orzenie zindyw idualizow anych osiedli o odrębnym, zróŜnicow anym w yrazie, 

ale o duŜej dyscyplinie w ewnętrznej / architektura obiektów , układ kalenic, rodzaj 

mater iału itp./, 

– zagw arantow anie moŜliw ości lokalizacji usług publicznych w ielkością programu 

dostosow aną do docelowych chłonności terenów  i potrzeb, 

– wyprzedzające lub rów noczesne uzbrojenie terenu w  sieć wodociągow o – 

kanalizacyjną z realizacją inw estycji. 

Dla zabudow y zagrodow ej w zwartych układach osadniczych, zaleca się 

minimalną w ielkość działki 1.200m2, natomiast dla zabudowy mieszkaniow ej 

jednorodzinnej zalecana w ielkość działki wynosi 1000 m2 z koniecznością 
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pow iększenia przy w prowadzeniu funkcji tow arzyszącej; handlow ej, usługow ej i 

drobnego rzemiosła. 

2.3.2. Funkcja turystyczno – rekreacyjna. 

Funkcja turystyczno – rekreacyjna, ze względu na duŜy potencjał 

przyrodniczo – kulturowy, wzrastające zainteresowanie turystów obszarem oraz 

koniecznością restrukturyzacji rolnictw a, pow inna stać się jedną z podstaw owych 

funkcji gospodarczych rozw ijanych w gminie Górno. Sąsiedztw o m. Kielc generuje 

zapotrzebowanie na usługi turystyki zarówno letniej jak i zimow ej głów nie 

weekendow ej, któremu gmina w inna sprostać wykorzystując posiadane 

predyspozycje i w alory. Z kolei sąsiedztw o Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego i 

bogactw o środow iska przyrodniczego stanow ią atrakcje dla turystów przyjezdnych, 

pozostających na dłuŜej. Stw arza to zapotrzebowanie na rozwój bazy turystycznej 

całorocznej i dla potrzeb w eekendowych.  

Głów nym kierunkiem rozw oju bazy turystycznej gminy pow inno być tworzenie 

drobnoskalowych obiektów  turystycznych i rekreacji dostosowanych w ielkością i 

formą architektoniczną do istniejącej zabudowy i lokalnej tradycji. Dlatego baza ta 

winna dotyczyć zabudowy pensjonatow ej, rekreacji indyw idualnej i hotelow ej w 

wyznaczonych w  Studium terenach oraz rozw ój gospodarstw agroturystycznych w 

terenach zabudowy zagrodowej. Kierunek ten jest zw iązany z koniecznością 

zachowania w alorów krajobrazowych gminy oraz obecnymi trendami na rynku 

turystycznym.  

W oparciu o zróŜnicow ane walory przyrodnicze jak i moŜliw ości rozwoju 

gminy, w yróŜniono następujące obszary rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej: 

Obszar turystyki pobytowej i weekendowej  – zw iązany ze zbiornikiem 

Cedzyna i doliną Lubrzanki w  miejscow ości Cedzyna i Leszczyny. Zbiornik jest 

niew ątpliw ie atrakcją letniego w ypoczynku nad w odą. W otoczeniu zbiornika znajduje 

się obecnie kilka obiektów turystyczno-wypoczynkowych, w tym 3 gw iazdkowych. 

Baza hotelow a o wysokim standardzie w ykorzystywana jest do obsługi targow o – 

kongresow o – konferencyjnej Okolice zbiornika w  sezonie zimowym stanow ią 

atrakcyjne tereny dla narciarstw a biegow ego. W sąsiednim Radlinie zw arty kompleks  

leśny udostępniony jest do penetracji turystycznej. Tereny te wyposaŜone są w  liczne 

ścieŜki piesze i rowerowe, szlaki turystyczne. Obszar stanowi miejsce wypoczynku 

głów nie mieszkańców  Kielc, turystów jak i mieszkańców  gminy.  

Ze względu na rosnące zainteresowanie wypoczynkiem nad w odą - w 

obszarze tym zakłada się rozbudowę całorocznej bazy wypoczynkow ej jednocześnie 

uw zględnia się tereny pod rozw ój urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

umoŜliw iających aktywną formę w ypoczynku. Zakłada się dalszy rozwój obsługi 
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targow o – kongresow o – konferencyjnej w  oparciu o bazę noclegow ą o wysokim 

standardzie. 

   Wskazane tereny pod projektow ane inwestycje dotyczą bezpośredniego 

sąsiedztwa zbiornika po jego w schodniej i zachodniej stronie oraz w  Leszczynach w 

pobliŜu rzeki Lubrzanki. W miejscow ości Leszczyny zabezpiecza się tereny pod 

zabudow ę rekreacji indyw idualnej w  tym pod w ioskę w akacyjną młodzieŜow ą.  

Dla utrzymania ładu przestrzennego i w alorów  krajobrazowych zaleca się 

realizację obiektów  kubaturowych do dw óch kondygnacji,  za wyjątkiem hoteli, dla 

których dopuszcza się trzy kondygnacje. Postuluje się, aby zabudow a kształtow ana 

była w  dostosowaniu do cech i stylu lokalnej architektury i krajobrazu dla 

harmonijnego w komponow ania nowych elementów  zagospodarowania w  otoczenie. 

W zabudow ie mieszkaniow ej dopuszcza się realizację pensjonatów i obiektów 

rekreacji indyw idualnej.  

Przy realizacji obiektów  kubaturow ych niezbędnym jest zapew nienie 

odpow iednich ilości miejsc parkingow ych i postojow ych. Zw iększenie atrakcyjności 

terenów  wymaga pełnego w yposaŜenia ich w  infrastrukturę techniczną.  

Obszar wypoczynku i sportów zimowych  – dogodne w arunki terenow e w 

północnej części gminy, na stokach grzbietu Kraińskiego sprzyjają upraw ianiu 

sportów zimow ych. Na północnych stokach Kraińskiego Grzbietu funkcjonuje w yciąg 

narciarski w  Krajnie Zagórzu. W sąsiedniej gminie Masłów  na stokach Góry 

Radostow ej działa rów nieŜ wyciąg narciarski. Zakłada się rozbudow ę 

zagospodarow ania dla potrzeb turystyki zimow ej poprzez zabezpieczenie terenów 

pod w yciągi, bazę noclegow ą a takŜe zaplecze gastronomiczne. Bazą sportów 

zimow ych jest obecnie Krajno Zagórze, a w  przyszłości będzie rów nieŜ Bęczków . 

Ponadto w  sezonie zimow ym istnieje moŜliw ość wykorzystania istniejących ścieŜek 

pieszych i szlaków  turystycznych jako tras dla narciarstw a biegow ego.  

Obszar agroturystyki  – dotyczy całej gminy z preferencją w terenach 

północnych gminy. Zakłada się rozw ój tej formy wypoczynku w  oparciu o 

funkcjonujące juŜ gospodarstwa agroturystyczne i organizację nowych na bazie 

zasobów zabudowy zagrodowej. W obszarze gminy Studium dopuszcza adaptację 

obiektów  zabudowy zagrodowej na potrzeby agroturystyki. W terenach 

wyznaczonych pod rozw ój zabudowy mieszkaniow ej Studium dopuszcza lokalizację 

obiektów  agroturystycznych i rekreacji indyw idualnej. Warunkiem rozw oju 

agroturystyki jest podniesienie standardu oferow anych usług, co w iąŜe się z 

koniecznością uporządkow ania i w yposaŜenia jednostek osadniczych gminy w 

infrastrukturę zwłaszcza sieć kanalizacyjną i gazow ą.  
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Elementem integrującym poszczególne obszary obsługi ruchu turystycznego, 

jak i tereny gminy z atrakcyjnymi turystycznie obszarami gmin sąsiednich, są 

wyznaczone szlaki piesze, turystyczne, ścieŜki row erowe, a takŜe przebiegające 

przez teren gminy odcinki samochodow ych tras turystycznych. Szlaki te w ymagają 

odpow iedniego zagospodarow ania m.in. poprzez wyznaczenia miejsc wypoczynku 

organizację punktów  w idokowych, oznakow ania atrakcji turystycznych.  

Dla umacniania i tw orzenia nowych pow iązań zagospodarowania 

turystycznego m. in. dla potrzeb wypoczynku i sportów zimowych Pasma 

Kraińskiego, a takŜe w zakresie organizacji systemu szlaków  turystycznych, ścieŜek 

row erowych, dydaktycznych - konieczna jest współpraca z sąsiednimi gminami.  

 

2.3.3. Funkcja rolnicza. 

Przyjmuje się w ielofunkcyjny rozwój terenów w iejskich. Uwzględniając  

uw arunkow anie przyrodniczo – ekonomiczne w gminie, w ydelimitow ano następujące 

obszary rozwoju rolnictw a; 

Obszar rolnictwa ekologicznego i agroturystyki  - obejmuje północną część 

gminy. Charakteryzuje się: 

– dobrymi w arunkami glebow ymi – wysoki udział gleb chronionych II – IV klasy, 

– czystym naturalnym środow iskiem – tereny objęte otuliną Św iętokrzyskiego 

Parku Narodow ego, 

– utrudnieniami w  intensyfikacji produkcji rolniczej ze względu na ukształtow anie 

terenu – znaczny udział terenów  o wysokich spadkach, 

– duŜym rozdrobieniem ziemi w  formie „pasiaków  świętokrzyskich „ .Pasiaki te ze 

względu na w alory krajobrazow e powinny podlegać ochronie przed urbanizacją,  

scalaniem i sukcesją leśną, 

– dominacją małych gospodarstw rolniczych o nadwyŜkach siły roboczej w postaci 

ukrytego bezrobocia agrarnego. 

Rolnictw o tego obszaru ukierunkow ane w inno być na rozwój rolnictw a 

ekologicznego, prow adzonego zgodnie z zasadami zrów nowaŜonego rozwoju, w 

oparciu o drobne gospodarstw a rolne i agroturystyki. 

Obszar posiada duŜe moŜliw ości intensyfikacji produkcji ekologicznej o 

charakterze pracochłonnym. Obecnie juŜ w iele gospodarstw  tego rejonu 

ukierunkow ana jest na upraw ę truskaw ek metodami proekologicznymi. Dla popraw y 

konkurencyjności lokalnej produkcji, utw orzona została grupa producencka – 

Stow arzyszenie Producentów  Truskaw ek i Ziemniaków ” Łysica „w Krajnie. 

Zrzeszenie skupia 33 gospodarstw , a rolnicy działający w  ramach grupy mają 

moŜliw ość zmniejszenia kosztów  produkcji /hurtow e zakupy środków  produkcji, 

lepsze wykorzystanie maszyn i urządzeń/ oraz organizacji zbytu produktów . 
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Połączenie oferty rynkow ej wielu gospodarstw zw ielokrotnia ich siłę ekonomiczną i 

moŜliw ości działania na rynku. Wzmacnia takŜe pozycje negocjacyjną w  kontaktach 

handlowych z odbiorcami produktów  i dostawcami środków  produkcji. Ta forma 

winna być rozwijana, bow iem jest ona szczególnie korzystna w przypadku duŜego 

rozdrobnienia ziemi i funkcjonow ania małych gospodarstw . Na rozwój rolnictw a 

ekologicznego moŜna uzyskać w sparcie f inansow e z dotacji unijnych w  ramach 

programów  rolno środowiskowych, będących częścią /Działaniem 4/ Planu Rozw oju 

Obszarów Wiejskich. Programy te słuŜą zachęcaniu rolników  do stosowania praktyk 

prow adzących do ekologizacji produkcji. System produkcji rolniczej przyjaznej dla 

środow iska obejmuje m.in. w prowadzenie ograniczeń odnośnie stosowania środków 

produkcji,  tak by wykorzystać naturalny potencjał produkcyjny agrocenoz. 

Korzystanie z dotacji PROW nie w ymaga od rolników  w łasnego w kładu, w arunkiem 

jest uczestnictwo w Krajowym Programie Rolno-środow iskowym. 

Obszar usytuowany jest w  sąsiedztwie Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego i 

stanow i teren rozwoju turystyki i rekreacji. Odpow iedzią rolników  na coraz w iększy 

ruch turystyczny pow inno być tworzenie bazy turystyczno – noclegow ej w  oparciu 

przede wszystkim o gospodarstw a agroturystyczne. Agroturystyka nabiera coraz 

większego znaczenia, jako rozw ojow a forma w ypoczynku skierow ana głów nie do 

mieszkańców  duŜych miast. Stanow i szansę na dodatkow e źródło dochodu ludności 

rolniczej i moŜliw ość wykorzystania produktów  rolnych. 

Walory przyrodnicze oraz sposób gospodarow ania ziemią predestynują 

obszar do rozwoju tego typu działalności turystycznej. Przekształcenie zw ykłego 

gospodarstwa na agroturystyczne nie wymaga duŜych nakładów  na inw estycje. 

Agroturystyka dla ludności rolniczej stanow i alternatywną formę zarobkow ania. 

UmoŜliw ia powstanie nowych miejsc pracy w otoczeniu rolnictw a, rozwój 

infrastruktury  

Obszar rolnictwa drobnotowarowego  – obejmuje duŜy areał rolniczy 

znajdujący się w  środkow ej i południow ej części gminy. Występują tu gleby średniej 

jakości IV – V klasy, a średnia gospodarstw rolnych jest większa niŜ na pozostałym 

terenie. Zalegające duŜe kompleksy uŜytków  zielonych, stwarzają dogodne w arunki 

do rozwoju hodow li bydła. W rejonie tym przekształcenie rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej pow inno rozw ijać się w  kierunku tw orzenia gospodarstw  większych 

obszarowo, których działalność rolnicza w inna być ukierunkow ana na produkcją 

tow arową. Gospodarstwa mniejsze w inny podjąć produkcję Ŝyw ności ekologicznej. 

Intensyfikację produkcji rolniczej stw arza równieŜ sąsiedztw o m. Kielc duŜego i 

chłonnego rynku zbytu na płody rolne. Specjalizacja w  produkcji rolnej lokalnych 

gospodarstw  powinna stanow ić podstawę do zw iększenia stopnia przetw órstwa 

płodów  rolnych. Szansą dla komplementarnego rozw oju rolnictw a jest uruchomienie 
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przetw órstwa rolno – spoŜywczego., dla pełniejszego wykorzystania produkow anych 

surowców, tworzenia nowych miejsc pracy i aktyw izację ludności w iejskiej, co ma 

istotne znaczenie wobec bezrobocia agrarnego. Rów nieŜ preferowany winien być 

rozwój form działalności oraz tw orzenie now ych miejsc pracy w zawodach poza 

rolniczych, ale związanych z rolnictw em bądź jego otoczeniem. Szansą dla rolników 

jest f inansow e wsparcie tych działań z budŜetu UE. Fundusze te słuŜą do 

dostosow ania polskiego rolnictw a do wymagań UE.  

Obszar rolnictwa podmiejskiego  - obejmuje wsie usytuow ane w strefie 

podmiejskiej Kielc, które utraciły charakter rolniczy. Potw ierdza to dominacja 

mikrogospodarstw  i niew ielka liczba gospodarstw  rolnych, wśród których znajdują się 

głów nie małe. Tereny te podlegają najw iększej presji urbanizacyjnej, która będzie się 

nasilać. Rozw ój na tych obszarach zabudowy mieszkaniow ej dla zaspokojenia 

potrzeb ponadlokalnych, w ymaga przejęcia znacznych terenów rolnych na cele 

nierolnicze, zarów no pod zabudow ę mieszkaniow ą, usługow ą jak i infrastrukturę 

techniczną oraz komunikacyjną. Racjonalnemu gospodarow aniu zasobami ziemi 

sprzyja fakt, iŜ występują tu gleby V i VI klasy, najmniej przydatne dla rolnictw a i 

wyłączenie ich z produkcji rolniczej nie będzie stanow iło istotnej straty w  potencjale 

rolniczym gminy.  

 

2.3.4. Funkcja usługowo – produkcyjna.  

Na terenie gminy Górno działalność produkcyjna zw iązana jest przede 

wszystkim z wydobyciem i przetw arzaniem surowców mineralnych, Przemysł 

wydobywczy skoncentrow any jest w obrębie trzech terenów górniczych 

zlokalizow anych w dw óch rejonach – w Górnie przy drodze z Górna do Daleszyc 

/złoŜe w apieni i dolomitów / oraz w Bęczkow ie przy drodze z Górna do Bęczkow a 

/złoŜe piasków /. Koncesje wydane na eksploatację surowców obow iązują do 2013 r. 

Działalność usługow a dotyczy głów nie handlu, transportu tow arów i usług, 

obsługi komunikacyjnej, a takŜe budow nictw a, stolarstwa i instalatorstw a. Działalność 

ta stanow i najczęściej głów ne lub dodatkow e źródło dochodów dla rolników 

indyw idualnych i jest zlokalizow ana w  granicach zabudowy zagrodowej.  

W Studium dla rozw oju funkcji produkcyjno – usługow ej uwzględnia się 

obszary pod zabudow ę produkcyjną, wytwórczą, magazyny i składy. Obszary tego 

typu wyznaczono przy węzłach komunikacyjnych projektow anej drogi ekspresow ej 74 

– w  miejscow ościach Radlin o pow ierzchni ~16 ha i Woli Jachow ej o pow ierzchni ~25 

ha, a takŜe w miejscow ości Skorzeszyce ~25 ha. Ponadto przy węźle w Woli 

Jachow ej uwzględniono kompleks terenu o pow ierzchni ~3 ha pod usługi 

transportow e i związane z obsługą ruchu komunikacyjnego. 
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W zagospodarow aniu przestrzennym w  wyznaczonych obszarach działalności 

produkcyjno – usługow ej postuluje się, stosow anie odpow iednich standardów 

zabudow y i zagospodarow ania terenów . Dotyczy to w szczególności: 

- pełnego uzbrojenia terenu w  infrastrukturę techniczną i urządzenia 

zabezpieczające środowisko przed zanieczyszczeniami , 

- połączenie z projektow anym układem komunikacyjnym poprzez 

zabezpieczenie dróg wewnętrznych powiązanych z węzłami 

komunikacyjnymi, 

- wprowadzenie zieleni izolacyjnej o zróŜnicow anych gatunkach i strukturze 

pionow ej roślinności,  

-  utrzymanie pow ierzchni biologicznie czynnej w ilości min. 40 % ogólnej 

pow ierzchni działki, 

- zabezpieczenie odpow iedniej ilości miejsc parkingow ych i postojow ych. 

Uzbrojenie w /w kompleksów  terenów preferować je będzie jako 

najkorzystniejszych do rozwoju funkcji gospodarczych i atrakcyjnych dla 

potencjalnych inw estorów. 

Odpow iednie tereny zabezpiecza się pod rozw ój usług zarów no komercyjnych 

jak i publicznych / usług ośw iaty, słuŜby zdrowia, opieki społecznej, instytucji 

publicznych/. Rezerwy terenów uwzględnione w  centrach poszczególnych jednostek 

osadniczych dla tw orzenia ośrodków  usługowo - handlowych przeznacza się głów nie 

dla obsługi ludności, ruchu turystycznego, a takŜe rolnictw a. 

Celem umoŜliw ienia dywersyfikacji działalności gospodarstw  rolnych Studium 

dopuszcza w  zabudow ie zagrodow ej adaptację istniejących bądź budow ę nowych 

obiektów  dla potrzeb działalności turystycznej, usługow ej, produkcyjnej i drobnej 

wytw órczości nie kolidującej z funkcją mieszkaniow ą. W zabudow ie jednorodzinnej 

dopuszcza się lokalizację obiektów  usługowych nieuciąŜliw ych usług oraz drobnego 

rzemiosła. 

Rozw ój róŜnych form przedsiębiorczości pozarolniczej, ze względu na rygory 

ochronne, wymaga realizacji nowych inwestycji w  oparciu o czyste i bezpieczne 

technologie.  

 

2.4. Zasady zagospodarowania i kształtowania zabudo wy dla terenów gminy. 
 

2.4.1. Obszary zabudowy mieszkaniowej z towarzysz ącymi usługami. 

       W studium dla zabudowy mieszkaniow ej wyznacza się obszary: 

– porządkow ania zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i zagrodow ej na drodze 

przekształceń i uzupełnień istniejącej zabudow y; 
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– rozwoju zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej i zagrodow ej w jednostkach 

osadniczych, gdzie wyczerpują się rezerwy.  

– now ych zespołów zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej – osiedli quasi 

miejskich.  

 

Określa się zasady zagospodarow ania przestrzennego dla: 

 

  Obszarów porz ądkowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i  

zagrodowej z towarzysz ącymi usługami - na drodze przekształce ń i uzupełnie ń 

- tereny MN, MNR, RMN.  

– systematyczne porządkow anie istniejącego zagospodarow ania i jego 

modernizację w  celu podniesienia atrakcyjności obszaru, 

– zachowanie w artości przyrodniczych w układach zabudowy dla umoŜliw ienia 

utw orzenia w si ekologicznych / np. w  północnej części gminy /, 

– wykorzystanie rezerw terenowych, 

– popraw ę standardu wyposaŜenia w  infrastrukturę techniczną, 

– tw orzenie uporządkow anych linii zabudowy,  

– wprowadzenie zasad kształtow ania zabudowy zgodnie z lokalną tradycją, 

– ochronę obiektów  i terenów  o wysokiej w artości kulturow ej, 

– zachowanie dbałości o utrzymanie form regionalnych, w  tym tradycyjnych 

układów  przestrzennych zagród i cech stylowych miejscow ej architektury, 

– zachowanie form architektonicznych przed przekształceniami prow adzącymi do 

obniŜenia w artości estetycznych i architektonicznych, 

– popraw ę istniejącego układu przestrzennego ze szczególną troską o przestrzenie 

publiczne – kreow anie w nętrz urbanistycznych, 

– popraw ę funkcjonalności zespołów  zabudowy, 

– zharmonizow anie now ej zabudow y z otoczeniem, w pisując się w  miejsce 

gabarytem, w ysokością, kolorystyką. 

 

Obszary rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinn ej i  zagrodowej 

wraz z towarzysz ącymi us ługami – tereny M N, MNR, RM N.  

 

– realizację praw idłow ych pow iązań komunikacyjnych z układem istniejących i 

projektow anych dróg i dojazdów, 

– zachowanie odpow iednich parametrów  nowo realizow anych dróg i dojazdów , 

– kompleksow e rozw iązanie w  zakresie uzbrojenia technicznego w  pow iązaniu z 

istniejącym i projektow anym systemem, 
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– kształtow anie now ej zabudow y uwzględniającej zasadnicze formy tradycyjnego 

budow nictw a (gabaryty, forma architektoniczna, usytuow anie na działce, itp.) 

– kształtow anie zabudowy brył budynków w  sposób zapew niający ich 

wkomponow anie w  krajobraz w iejski, 

– zalecenie stosow ania materiałów  pochodzenia rodzimego do prac 

wykończeniowych budynków / kamień, drew no /. 

 

Nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinn ej – osiedli  quasi 

miejskich  z usługami towarzysz ącymi - tereny MN. 

 

– wykształcenie nowych struktur osadniczych o wysokiej jakości przestrzeni, 

– ukształtow anie struktury wyodrębnionych terenów jako osiedli o charakterze 

podmiejskim i standardach miejskich, 

– stw orzenie zindyw idualizow anych osiedli o odrębnym zróŜnicow anym wyrazie, ale 

o duŜej dyscyplinie w ewnętrznej / architektura obiektów , układ kalenic, rodzaj 

mater iałów  , detale /, 

– zagw arantow anie moŜliw ości lokalizacji usług publicznych w ielkością      

dostosow anych do docelowych chłonności terenów  i potrzeb, 

– wyprzedzające lub rów noczesne wykonanie uzbrojenia terenów  w infrastrukturę 

techniczną z zabudow ą, 

– realizację osiedli przez w łaścicieli pryw atnych lub w  sposób zorganizow any przez 

zainteresow ane podmioty w  oparciu o miejscow y plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

W obszarach zabudowy mieszkaniow ej dopuszcza się: 

– urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, ogólnodostępne tereny zieleni 

i rekreacji, zieleń nieurządzoną, 

– drobną wytwórczość i przetwórstwo, usługi, magazynow anie płodów rolnych, 

urządzenia obsługi rolnictw a – w  tym usługi motoryzacyjne. Dopuszczona 

działalność usługow o-wytwórcza nie moŜe kolidow ać z podstaw ową funkcją 

terenów , a przy jej realizacji naleŜy zachować warunki ochrony środow iska, 

– zabudow ę letniskow ą, pensjonatow ą o max 20 miejscach noclegow ych i 

agroturystyczną w  zabudow ie zagrodowej. 

 

Granice obszarów  kierunkow ego rozwoju zabudowy mieszkaniow ej 

jednorodzinnej i zagrodow ej wyznaczonych na rysunku studium, naleŜy uściślić na 

etapie projektu miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego mając na 
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uw adze warunki w  szczególności przepisów  z zakresu ochrony środow iska, przyrody 

i ochrony gruntów  rolnych i leśnych. 

 

2.4.2. Obszary zabudowy usług turystyki i rekreacji  indyw idualnej. 

W studium dla zabudowy usług turystyki i rekreacji indyw idualnej w yznacza 

się obszary: 

– rozwoju usług turystyki, zabudowy rekreacji indyw idualnej i zbiorow ej,  

– porządkow ania i adaptacji terenów  zainw estowanych na potrzeby usług 

zw iązanych z agroturystyką.  

Określa się zasady zagospodarow ania przestrzennego dla: 

Obszarów rozwoju usług turystyki, rekreacji indyw id ualnej i zbiorowej - 

tereny TL, UT.  

– kształtow anie zabudow y w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otacza-

jącego zainw estowania w  celu harmonijnego w komponow ania now ych elementów  

zagospodarow ania w otoczenie, uwzględniając ukształtow anie i połoŜenie terenu, 

jego w idoczność na z terenów , wytworzenie atrakcyjnej przestrzeni, zapew nienia 

funkcjonalności i  estetyki, 

– wprowadzenia zasad kształtow ania zabudowy w dostosowaniu do skali i formy 

architektonicznej obiektów  zgodnie z lokalna tradycją 

– urządzenie wzdłuŜ tras rowerowych i spacerowych miejsc postojow ych z 

zapleczem np. przy zagrodach rolniczych lub zapleczem komercyjnym, 

– stw orzenia nowych atrakcji turystycznych / baseny, korty/ w naw iązaniu do 

istniejącego zainw estowania, 

– budow ę parkingów  dla obsługi terenów  usług turystycznych, 

– tw orzenie tow arzyszących urządzeń sportowo – rekreacyjnych, 

– popraw ę standardu wyposaŜenia w  infrastrukturę techniczną, 

– zachowania odległości dla zabudowy kubaturow ej od terenów  leśnych, oraz od 

wód stojących zbiornika retencyjnego dla zabudow y trwale zw iązanej z gruntem, 

– zalecenie stosow ania materiałów  pochodzenia rodzimego do prac 

wykończeniowych budynków , 

– utrzymanie gabarytów  obiektów  do 2 kondygnacji, z poddaszem przeznaczonym 

na cele mieszkalne – dla zabudowy rekreacji indyw idualnej i do 3 kondygnacji dla 

obiektów  hotelow ych,  

 

W obszarach zabudowy usług turystyki i rekreacji indyw idualnej dopuszcza się: 

– urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, ogólnodostępne tereny 

zieleni i rekreacji, zieleń nieurządzoną, 
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– lokalizację obiektów  usługowych – handlu, gastronomii, obiektów  i urządzeń 

słuŜących obsłudze ruchu turystycznego,  realizację urządzeń terenow ych,  

pól namiotowych i miejsc biw akowych, 

– zabudow ę  mieszkaniow ą jednorodzinną w  terenach zabudowy rekreacji 

indyw idualnej, 

Granice obszarów  kierunkow ego rozwoju zabudowy letniskow ej i obsługi 

turystyki, w yznaczonych na rysunku studium naleŜy uściślić na etapie projektu 

miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego mając na uw adze warunki w 

szczególności przepisów z zakresu ochrony środow iska, przyrody i ochrony gruntów 

rolnych i leśnych. 

 

2.4.3. Obszary zabudowy usługowej. 

W studium dla zabudowy usługow ej wyznacza się obszary: 

– adaptacji i poszerzenia usług sektora publicznego – usług ośw iaty, kultury, słuŜby 

zdrow ia, instytucji publicznych i komercyjnych ogólnodostępnych, zw iązanych z 

handlem, sportem, rekreacją,  obsługą ruchu turystycznego,  

– rozwoju usług o szerokim w achlarzu usług komercyjnych 

– utrzymania i uporządkow ania terenów  zw iązanych z kultem religijnym. 

 

Określa się zasady zagospodarow ania przestrzennego dla: 

Obszarów adaptacji, porz ądkowania i rozbudowy zabudowy usługowej - tereny 

U, 

– kształtow anie centrów  usługow ych jednostek osadniczych, 

– wprowadzanie zasad kształtow ania zabudowy zgodnie z lokalną tradycją miejsca, 

−    wykorzystanie rezerw terenowych, 

– popraw ę standardów wyposaŜenia w  infrastrukturę techniczną, a w  przypadku 

now ych terenów  wyprzedzające ich uzbrojenie,  

– w przypadku rozbudowy istniejących obiektów  usługowych dostosow anie 

gabarytów  obiektu w prowadzanego, do obiektu istniejącego i utrzymanie w  

charakterze i skali miejscow ości, 

– tw orzenie miejsc parkingow ych przy obiektach usługow ych, 

– utrzymanie dla obiektów  uŜyteczności publicznej gabarytów  obiektów  max. do 3 

kondygnacji,  

 

W obszarach zabudowy usługow ej dopuszcza się: 

– realizację funkcji mieszkaniow ej zw iązanej z prowadzoną działalnością bądź 

wolnostojącej zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej – realizow anej w 
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ramach zaspokojenia potrzeb mieszkalnych osób prow adzących działalność 

usługow ą, 

– realizację obiektów  handlowych o pow ierzchni sprzedaŜy do 2000 m², 

– realizację: zakładów produkcyjnych i adaptację istniejącej zabudow y 

produkcyjnej, obiektów  drobnej wytwórczości i przetwórstwa, usług 

motoryzacyjnych. Dopuszczona działalność usługow o-wytwórcza i 

motoryzacyjna musi być realizow ana z zachowaniem w arunków  ochrony 

środow iska, 

– realizacji zieleni urządzonej, ciągów  pieszych, ścieŜek row erowych parkingów  

ogólnodostępnych, 

– realizację infrastruktury technicznej i komunikacji. 

 

Granice obszarów  kierunkow ego rozwoju zabudow y usługow ej uzupełniających 

istniejącą zabudow ę jak i nowych, naleŜy uściślić na etapie projektu miejscow ego 

planu zagospodarow ania przestrzennego mając na uw adze w arunki w  szczególności 

przepisów  z zakresu ochrony środowiska, przyrody i ochrony gruntów  rolnych i 

leśnych. 

 

2.4.4. Obszary zabudowy produkcyjnej, składów i mag azynów. 

W studium dla zabudow y produkcyjnej, składów  i magazynów  wyznacza się 

obszary: 

– rozwoju zabudowy produkcyjnej, składów  i magazynów ,  

– porządkow ania terenów  działalności górniczej.  

  

Określa się zasady zagospodarowania przestrzennego dla: 

 

Obszar ów rozwoju zabudowy produkcyjnej, sk ł adów, magazyn ów – tereny P: 

– wyprzedzające lub rów noczesna wykonanie infrastruktury technicznej z 

zabudow ą, 

– realizację w szelkich nowych inw estycji w  oparciu o czyste i bezpieczne dla 

środow iska technologie charakteryzujące się niską energochłonnością, 

wodochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpadów  zgodnie z 

obow iązującymi przepisami szczególnymi z zakresu ochrony środowiska i 

ochrony przyrody, 

– prow adzenie racjonalnej gospodarki w odno - ściekow ej i gospodarki odpadami 

oraz nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów  hałasu w środow isku dla 

pow stających l obiektów , 
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– obow iązek realizacji pasa zieleni izolacyjnej o zróŜnicow anej strukturze pionow ej 

roślinności oraz o min. 50% udziale gatunków  zimozielonych, 

–  w łączeniem nowych terenów do systemu komunikacyjnego poprzez 

zabezpieczenie dróg w ewnętrznych powiązanych z węzłami komunikacyjnymi, 

– zabezpieczenie miejsc parkingow ych w ramach działek lub proporcjonalny udział 

w realizacji parkingów  ogólnodostępnych. 

– wysokość obiektów  produkcyjno-usługowych nie pow inna przekraczać 15 metrów  

do kalenicy. 

 

Obszary rozwoju i porz ądkowania działalno ści górniczej – tereny PG . 

– optymalne wykorzystania złoŜa i kopaliny z uw zględnieniem ochrony środow iska, 

– rekultyw ację terenów  poeksploatacyjnych, 

– wprowadzenie zieleni osłonow ej, izolującej przyrodniczo i w izualnie tereny 

wydobycia. 
 

W obszarach zabudowy produkcyjnej dopuszcza się realizację zabudowy 

usługow ej, magazynów , obiektów  zaplecza w  tym administracyjno – socjalnego, 

mieszkaniow ego związanego z prowadzoną działalnością. 

           Granice obszarów  kierunkow ego rozwoju zabudow y produkcyjnej, 

magazynów  i składów , wyznaczonych na rysunku studium naleŜy uściślić na etapie 

projektu miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego mając na uw adze 

warunki w  szczególności przepisów z zakresu ochrony środowiska, przyrody i 

ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

 

Wyznaczone obszary zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej, zagrodow ej, 

rekreacji indyw idualnej, usługow ej i produkcyjnej na rysunku studium, nie wykluczają 

na etapie projektu miejscow ego planu zagospodarow ania przestrzennego: 

1) utrzymania istniejących obiektów  usługow o-produkcyjnych nie wskazanych na 

rysunku studium, 

2) dopuszczenia lokalizacji usług zw iązanych z obsługą cmentarzy i pochów ków  w 

pasach izolujących teren cmentarny (w  ramach ZI – zieleni izolacyjnej) i terenach 

sąsiednich (w  ramach np. RZ – uŜytków  zielonych) przy zachowaniu przepisów 

szczególnych, w tym przepisów o cmentarzach, 

3) moŜliw ości tw orzenia now ych terenów  budow lanych (zabudowy mieszkaniow ej 

jednorodzinnej, zagrodow ej, rekreacji indyw idualnej, usługow ej i produkcyjnej), 

dla terenów  spełniających w arunki: 

- sąsiedztwa z wyznaczonymi w  studium terenami budow lanymi, 

- połoŜenia na gruntach o najniŜszej produktyw ności, 

- dostępności z dróg publicznych.
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2.4.5. Wskaźniki i parametry urbanistyczne.  

Dla zapew nienia praw idłow ego rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej 

gminy ustala się instrumenty o charakterze regulacyjnym w  postaci w skaźników  i 

parametrów  urbanistycznych. Posiadają one charakter w ytycznych do planów 

miejscow ych jako w arunków  niezbędnych (minimalnych) ilościowych 

(wymieniających przedmiot w ytycznych) bądź jakościowy – opisowy. 

Celem ochrony walorów krajobrazowych i kulturowych gminy dla nowo 

realizowanej zabudowy okre ś la się następujące wska źniki i parametry 

architektoniczno-budow lane: 

• utrzymanie gabarytów  zabudowy obiektów  mieszkalnych i obiektów  produkcyjno 

- usługowych oraz zabudowy rekreacji indyw idualnej i pensjonatow ej, do 

maksymalnie 2 kondygnacji (z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne); 

• w przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi lub w ymogami 

przepisów szczególnych dla obiektów  uŜyteczności publicznej oraz obiektów 

hotelowych dopuszcza się zw iększenie gabarytu zabudow y do max 3 

kondygnacji; 

• wysokość obiektów  produkcyjno-usługowych w obszarach przewidzianych w 

studium pod rozw ój funkcji produkcyjno-usługow ej, nie pow inna przekraczać 15 

metrów  do kalenicy; 

• wprowadza się obow iązek stosow ania dla obiektów  mieszkalnych dachów 

dw uspadowych lub w ielospadow ych o symetrycznym nachyleniu połaci dachow ej 

30-50° z mo Ŝliw ością wprowadzenia przyczółków i naczółków , przy uŜytkowym 

poddaszu dośw ietlenie jego pomieszczeń lukarnami nie moŜe zajmow ać w ięcej 

niŜ połow ę długości połaci dachow ej, a zadaszenie nad lukarnami pow inno być 

dw uspadowe,  

• zakazuje się realizow ania obiektów  z dachami płaskimi, pulpitowymi, 

uskokowymi i asymetrycznymi dla budynków  mieszkalnych;  

• zaleca się stosowanie w  budynkach poszerzonych okapów ; 

• zaleca się stosow anie materiałów  pochodzenia rodzimego do prac 

wykończeniowych budynku; 

• przy realizacji obiektów  hodow lanych, produkcyjnych i produkcyjno-usługowych 

naleŜy realizow ać pasy zieleni izolacyjnej, przy zachow aniu w ich strukturze 50-

cio procentow ego udziału roślinności zimozielonej i zróŜnicow ania pionow ego; 

• wprowadza się minimalny procent pow ierzchni biologicznie czynnej (pokrytej 

roślinnością trw ałą na gruncie rodzimym), zróŜnicow any w  zaleŜności od 

przeznaczenia: 
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− dla zabudow y usługow o-produkcyjnej na wyznaczonych w  studium obszarach 

- 40% w  stosunku do pow ierzchni działki; 

− dla zabudowy mieszkaniow ej jednorodzinnej - 60%; 

− dla zabudowy mieszkaniow ej z usługami i handlem - 40% 

− dla zabudowy letniskow ej - 80%; 

− dla zabudowy pensjonatow ej - 60%; 

• przyjmuje się minimalną pow ierzchnię działki, dla now o wydzielanych działek 

zróŜnicowaną w zaleŜności od przeznaczenia: 

− dla zabudowy zagrodowej 1200 m2 w  zwartych układach osadniczych. 

− dla zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej zalecana w ielkość działki wynosi 

1000 m2 z koniecznością pow iększenia działki przy w prowadzeniu funkcji 

tow arzyszących; 

− dla zabudowy letniskow ej i pensjonatow ej zalecana w ielkość działki wynosi 

1200 m2,  

• wprowadza się zasadę zabezpieczenia odpow iedniej (uzaleŜnionej od potrzeb 

danego profilu produkcyjnego i usługow ego) liczby miejsc parkingowych dla 

zabudow y produkcyjno-usługow ej, usługow ej oraz zabudowy związanej ze 

sportem i turystyką w  ramach w łasnej działki. 

 

 

2.5. Zasady kształtowania rolniczej i le śnej przestrzeni produkcyjnej. 
 

2.5.1. Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Zakłada się kształtow anie rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez 

wydzielenie następujących kategorii obszarów  oraz określenie dla nich zasad 

uŜytkow anie i zagospodarow ania. 

 

Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wył ączone z zabudowy kubaturowej 

– oznaczone symbolem „RP”  

− utrzymanie dotychczasowego uŜytkow ania rolniczego 

− ochrona kompleksów  gleb klas bonitacyjnych I- IV o najw yŜszej przydatności 

dla rolnictw a, 

− ochrona otw artych czystych kompleksów  rolnych. 

 

Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej – oznacz one symbolem „R”  

− utrzymanie dotychczasowego uŜytkow ania rolniczego, 



Cedzyna

Leszczyny

Podmąchocice

Radlin

Górno

Skorzeszyce

Wola Jachowa

Górno Parcele

Bęczków
Krajno Parcele

KrajnoDrugie

KrajnoPierwsze

Krajno Zagórze

GRUNTY PRZEZNACZONE NA CELE
NIEROLNICZE I NIELEŚNE.

klasy I-III

klasy IV

las

Skala 1:40 000

gruntów rolnych i le śnych na cele nierolnicze

Obszary wymagaj ące zmiany przeznaczenia

i niele śne.
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− ochrona obszarów  zmeliorow anych (spełniających swą rolę) przed 

nieuzasadnionym zagospodarow aniem zmieniającym funkcję tych terenów ,  

− przeznaczenie gleb o niskiej w artości produkcyjnej (V i VI) pod trw ałe uŜytki 

zielone spełniające na terenach rolnych funkcje obudowy cieków  i zbiorników 

wodnych, 

− wzbogacenie terenów  rolnych w zadrzewienia w iatrochronne w sąsiedztw ie 

większych rozłogów  pól, 

− realizow anie zadrzew ień i zakrzew ień gruntów zagroŜonych erozją bądź 

połoŜonych w  terenie pofałdow anym (w ąwozy), 

− dopuszczenie zalesień gruntów  klasy V i VI, nieuŜytków  oraz gruntów, które 

uległy samozalesieniu lub o spadkach terenu pow yŜej 15 stopni zgodnie z  

przepisami o ochronie gruntów  rolnych i leśnych oraz o lasach, z 

ograniczeniem tych które przesłaniają w idok na ciągach w idokowych, 

− dopuszczenie realizacji obiektów  obsługi rolniczych terenów , 

− dopuszczenie lokalizacji zabudowy zagrodowej o specjalistycznym 

charakterze produkcji roślinnej lub zw ierzęcej na terenie obsługiw anego 

areału, nie mniejszego niŜ 20 ha.  

 

Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w  który ch dopuszcza si ę zabudow ę 

– oznaczone symbolem „RMZ”: 

− utrzymanie dotychczasowego uŜytkow ania rolniczego, 

− dopuszczenie realizacji obiektów  i urządzeń słuŜących obsłudze gospodarstw 

produkcji roślinnej i zw ierzęcej w  ramach doinw estowania istniejącej 

zabudow y rolniczej, 

− dopuszczenie lokalizacji now ej zabudowy zw iązanej z wysokotow arową 

produkcją rolną i agroturystyką. 

Przy realizacji w /w zabudowy obow iązuje: 

− ścisłe podporządkow anie realizow anego zainw estowania ochronie w artości 

przyrodniczych i krajobrazow ych 

− dopuszczanie tylko takiej zabudowy, która w  Ŝaden sposób nie obniŜy jakości 

środow iska przyrodniczego i nie naruszy harmonii krajobrazu 

− tw orzenie dogodnych dojazdów  do pól oraz pow iązanie z infrastrukturą wsi. 

 

Obszary rolniczej przestrzeni u Ŝytków zielonych oznaczone symbolem „ZR”: 

− utrzymanie dotychczasowego uŜytkow ania rolniczego, 

– dopuszczenie uŜytkow ania w  części obszaru - dla upraw  rolnych, 

– dopuszczenie przekształcenia zieleni nie urządzonej w urządzoną nierolniczą 

(głów nie w  bezpośrednim sąsiedztw ie terenów  zabudowanych), oraz w 
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rejonie zbiornika w  Cedzynie z moŜliw ością wykorzystania pod turystykę i 

rekreację w raz z terenami przyległymi, 

– ograniczenie zmiany przeznaczenia trwałych uŜytków  zielonych połoŜonych w 

dolinach cieków , ze względów  na ich role w funkcjonow aniu przyrodniczym 

obszaru, na grunty orne oraz wyklucza się moŜliw ości ich przekształcenia na 

cele nierolnicze za w yjątkiem infrastruktury technicznej i komunikacji,  zieleni 

urządzonej i zalesień, 

– utrzymanie istniejącej zabudow y z moŜliw ością pow iększenia pow ierzchni 

uŜytkow ej o ok. 20% poprzez przebudow ę, rozbudow ę, nadbudow ę dla 

popraw y standardów  mieszkaniowych  

 

 Mimo przyjęcia zasad ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej – z racji 

podmiejskiego charakteru gminy Górno i zakładanego rozw oju zajdzie potrzeba 

przejęcia części gruntów  rolnych na cele nierolnicze.  

 Rozw ój wielofunkcyjny obszarów wiejskich z preferencją budow nictwa 

mieszkaniow ego w sąsiedztw ie Kielc – wymaga dodatkowych rezerw terenów 

zarówno pod zabudow ę mieszkaniow ą, usługow o – produkcyjną, jaki infrastrukturę 

techniczną oraz komunikację. 

 Wyznaczając now e tereny pod zainw estowanie wykorzystano w 

maksymalnym stopniu na ten cel grunty niskich klas bonitacyjnych. JednakŜe w 

części północno – w schodniej gminy gdzie dominują gleby klas II – IV niezbędnym 

będzie ich częściowe przejęcie na cele nierolnicze, w  tym pod rozw ój: 

– komunikacji – droga ekspresow a w miejscow ości Górno Parcele, Skorzeszyce, 

Wola Jachow a, 

– zabudow y mieszkaniow ej, usług turystyki, rekreacji indyw idualnej w 

miejscow ościach Wola Jachow a, Krajno Pierw sze, Drugie, Parcele, Górno 

Parcele, Górno.  

 

2.5.2. Obszary le śnej przestrzeni produkcyjnej. 

Obszary leśne w  gminie Górno stanow ią 12,6 % ogólnej jej pow ierzchni. 

Większe kompleksy zgrupow ane są w południow ej części terenu, natomiast na 

pozostałym obszarze występują w znacznym rozproszeniu i na niew ielkich 

pow ierzchniach. 

W kompleksach le śnych oznaczonych symbolem „ZL” oraz terenach 

przeznaczonych pod zalesienia „ZZL”  określa się następujące zasady 

zagospodarow ania:  

– ochrona przed przekształceniami systemu obszarów  przyrodniczych 

obejmujących obszary objęte ochroną praw ną, istniejące lasy „ZL”, 
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– wszelką działalność na obszarach lasów prowadzić z zachowaniem przepisów 

szczególnych dla lasów , w tym lasów  ochronnych, 

– gospodarkę leśną prow adzić zgodnie z planami urządzeniowymi lasów , 

– pow szechna i ciągła ochrona lasów. Przeznaczenie lasów  na cele nieleśne 

dokonyw ać tylko w  uzasadnionych przypadkach, przy braku innych rozw iązań 

przestrzennych – z zachowaniem przepisów  o ochronie gruntów  rolnych i leśnych 

oraz o lasach, 

– racjonalne udostępnienie turystyczne lasów,  

– eliminow anie kolizji lasów  z innymi funkcjami terenów  oraz zapewnienie lasom 

bezpieczeństwa poŜarowego,  

– przystosowanie kompleksów  leśnych „Otrocz”, „Kopcow  Góra” i „Św inia Góra”  

wskazanych do pełnienia funkcji rekreacyjno – turystycznej (głów nie poprzez 

wyznaczenie ścieŜek row erowych, pieszych i miejsc obsługi szlaków ) 

Wskazane w  studium tereny pod zalesienia zapew nią zmniejszenie 

rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów  leśnych, tworzenie pow iązań pomiędzy 

duŜymi kompleksami leśnymi oraz połączenie ich z obszarami o funkcjach 

ekologicznych. Zwiększenie pow ierzchni leśnej zakłada się poprzez zalesienia.  

Pod zalesienia przeznaczono: 

– grunty nieprzydatne i mało przydatne dla rolnictw a (tereny gleb o 

najniŜszej produktyw ności), 

– tereny połoŜone na zboczach o duŜych spadkach. 

Przy wyznaczaniu i kształtow aniu terenów zalesień uwzględniono 

ograniczenia w ynikające z ochrony: 

– oryginalnego rozdrobnionego układu pól tzw . Pasiaków  Świętokrzyskich 

szczególnie w  obszarze otuliny ŚPN, 

– punktów  i ciągów  widokow ych.  

Poza w yznaczonymi na rysunku Studium terenami zalesień, dopuszcza się w 

terenach rolnych zalesienia gruntów  klasy V i VI, nieuŜytków  oraz gruntów , które 

uległy samozalesieniu lub o spadkach terenu pow yŜej 15 stopni zgodnie z przepisami 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o lasach. Przy zagospodarowaniu 

obszarów leśnych przyjmuje się zasadę utrzymania dotychczasowego leśnego 

przeznaczenia gruntów , które uznaje się jednocześnie jako wyłączone spod 

zabudow y. Wyjątek stanow ią obszary przewidziane w studium pod zmianę 

dotychczasowego uŜytkowania, w  tym pod zainw estowanie (w  tym pod rozw ój 

komunikacji – droga ekspresow a w miejscow ościach: Cedzyna, Wola Jachow a, 

Skorzeszyce). 

                       Granice zasięgu terenów  leśnych i zalesień, w yznaczonych na rysunku 

studium naleŜy uściślić na etapie projektu miejscow ego planu zagospodarowania 
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przestrzennego mając na uw adze warunki w  szczególności przepisów z zakresu 

ochrony środowiska, przyrody i ochrony gruntów  rolnych i leśnych oraz ustawy o 

lasach.  

 

 

2.6. Obszary nara Ŝone na niebezpiecze ństwo powodzi i osuwania si ę mas 
ziemnych. 

 
Rzeka Lubrzanka i Belnianka płynące przez obszar gminy nie posiadają 

obw ałow ań. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w  Krakow ie nie sporządził 

jeszcze studium hydrologicznego dla zlew ni rzeki Nidy. 

Wezbrania pow odziowe w  roku 1997 i 2001 były najw iększe od roku 1934. Na 

podstaw ie rozpoznania terenow ego, wyw iadów z miejscow ą ludnością ustalone 

zostały granice strefy przepływu wezbrań pow odziowych w dolinach Lubrzanki, 

Belnianki i ich głów nych dopływów: Warkocza i Kakonianki. W dolinie Lubrzanki 

poniŜej zbiornika Cedzyna w yznaczono granicę obszaru potencjalnego zagroŜenia 

pow odzią. 

W terenach zagroŜenia pow odziowego zaleca się w prowadzenie 

przeznaczenia ich na uŜytki rolne zw łaszcza pastwiska i łąki z jednoznacznym 

wykluczeniem zabudowy. 

Tereny stoków  o spadkach 100 – 350 określono jako potencjalne zagroŜenie 

osuw aniem się mas ziemnych i zaleca się wprowadzenie przeznaczenia tych 

terenów  pod zalesienia – z jednoczesnym wykluczeniem zabudow y. 

Zarów no tereny zagroŜone pow odzią jak i osuw aniem się mas ziemnych 

uw zględniono na rysunku studium. 

 

 

2.7. Tereny górnicze. 
 

 W oparciu o ustalenia decyzji koncesyjnych, określono dla: 

• złoŜa dolomitów  i wapieni „Józefka II” Pola A, teren górniczy „Józefka II” o 

pow ierzchni 1 136 097,8 m2 w  miejscow ości Górno.  

 (Koncesja w ydana przez Wojew odę Św iętokrzyskiego w  dn. 19.01.2004 r. znak 

ŚR. V.7412-56/2003).  

• ZłoŜa piasków  „Bęczków ”, teren górniczy „Bęczków”, o pow ierzchni 52 316 m2 w 

miejscow ości Bęczków . (Koncesja wydana przez Urząd Wojew ódzki w  Kielcach 

Wydział Ochrony Środow iska w  dn. 21.07.1998 r. znak ROS. XI.7512/6/98). 

• ZłoŜa piasków  „Bęczków  II”, teren górniczy „Bęczków  IIA”, o pow ierzchni 41 

697,9 m2  w miejscow ości Bęczków . Granice terenu górniczego „Bęczków IIA” 

ustanow ione zostały w decyzji Wojew ody Świętokrzyskiego z dn. 23.06.2003 r. 
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znak ŚR. V.7412-21/03 zmieniającej w tym zakresie koncesję Wojew ody 

Św iętokrzyskiego z dn. 11.12.2000 r. znak OSR. V.7412-16/2000 . 

Ponadto w obszarze Gminy znajdują się udokumentow ane złoŜa (obecnie 

nieeksploatow ane): 

– wapieni i dolomitów  dew ońskich „Józefka” – pole B,  

– piasków  budow lanych „Bęczków  – Niw y”  

 

2.8. Obszary chronione oraz zasady ochrony środow iska. 
  

 Cały obszar gminy objęty jest róŜnymi formami ochrony praw nej, jako: otulina 

Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego ze strefą ekotonow ą (OŚPN), Cisow sko – 

Orłow iński Obszar Chronionego Krajobrazu (C-OOCHK) i Podkielecki Obszar 

Chronionego Krajobrazu (POCHK). 

Otulina Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego 

Św iętokrzyski Park Narodowy zwany dalej „Parkiem” został utw orzony 

Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 1 kw ietnia 1950 r. w  sprawie utw orzenia 

Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego (Dz.U. Nr 14, poz. 133/0 oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 3 stycznia 1996 r. w  spraw ie 

Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego (Dz.U. Nr 4, poz.29). 

Pow ierzchnia Parku w ynosi 7 633,52 ha. Wokół Parku utw orzona została strefa 

ochronna, zwana „otuliną”. Północno – w schodni fragment gminy o pow ierzchni 2 

950 ha połoŜony jest w  Otulinie Św iętokrzyskiego Parku Narodow ego (sołectwa 

Górno – Parcele, Krajno Parcele, Krajno Pierw sze, Krajno Drugie i Krajno – 

Zagórze). Pokrycie przyrodnicze otuliny Parku – to głów nie ciągi łęgow e i łąki w zdłuŜ 

cieków  i ich źródlisk. Są one w śród uŜytków  rolnych i terenów  zabudow anych 

bardzo istotnym elementem łączącym tereny leśne Parku z kompleksami leśnymi 

Pasma Brzechowskiego i Orłow ińskiego (COPK), gdyŜ tw orzą naturalne „korytarze 

ekologiczne” (biokorytarze). 

W otulinie Parku wydzielony został pas terenu o szerokości 100 m bezpośrednio 

przylegający do Parku, nazw any „strefą ekotonow ą”. Pełni ona funkcje strefy 

buforowej zabezpieczający naturalny krajobraz Parku chroniąc ekosystemy 

mieszane: leśne, łąkow e i pastwiskowe. Strefa ekotonow a wymaga działań 

renaturalizacyjnych, gdyŜ grunty rolne, a naw et zabudowania przylegają 

bezpośrednio do granicy Parku. 

Druga, zasadnicza część otuliny tworzy strefę osłonow ą. Obejmuje ona tereny 

zabudow ane, lasy, zadrzewienia śródpolne, naw odne i źródliskow e, pola i łąki. 

Strefa osłonow a wraz ze strefą ekotonow ą spełnia w aŜną rolę w  utrzymaniu 

zachowania rów now agi dynamicznej. Chroni tereny przylegające do Parku przed 
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antropopresją środow iska przyrodniczego, a tym samym chroni w alory krajobrazowe 

tej części Gór Św iętokrzyskich.  

 

Cisowsko – Orłow i ński Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Cisowsko – Orłow iński Obszar Chronionego Krajobrazu utw orzony został  

Rozporządzeniem Nr 335/2001 Wojew ody Świętokrzyskiego z dnia 17 paŜdziernika 

2001 r w  sprawie utw orzenia na terenach otulin parków  krajobrazow ych obszarów 

chronionego krajobrazu / Dz.U.rz. Woj. Sw iętokrzyskiego  Nr 108 / ,  które na 

podstaw ie art. 157 ustawy z dnia 16 kw ietnia 2004 r. o ochronie przyrody. -  utraciło 

moc z dniem w ejścia w  Ŝycie Rozporządzenia nr 80/2005 Wojew ody 

Sw iętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. ..w  sprawie Cisowsko – Orłow ińskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Św iętokrzyskiego Nr 156). 

W granicach gminy Górno COOCHK zajmuje pow ierzchnie 3 108 ha (sołectw a: 

Górno, Skorzeszyce i Wola Jachow a). Na tym terenie znajdują się fragmenty 

Wzgórz Daleszyckich (Pasmo Brzechowskie). Rzeka Belnianka stanow i korytarz 

ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Lokalnymi korytarzami ekologicznymi są 

cieki: Warkocz i Kakonianka. W obszarze czynną ochroną objęto między innymi 

ekosystemy kilku duŜych kompleksów  leśnych, najcenniejszych zbiorow isk łąk, 

naturalne fragmenty obszarów  wodnych, tw ory i składniki przyrody nieoŜywionej. 

 

Podkielecki  Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Podkielecki Obszar Chronionego Krajobrazu utw orzony został w  1995 r. Na 

podstaw ie art.157 ustawy z dnia 16 kw ietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.Urz. Nr 

92, poz. 880) poprzednie rozporządzenia dotyczące tego Obszaru utraciły moc z 

dniem w ejścia w Ŝycie Rozporządzenia Nr 89/2005 Wojew ody Św iętokrzyskiego z 

dnia 14 lipca 2005 r. w  sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz. Woj. 

Św iętokrzyskiego Nr 156),  

 

Otacza Kielce w ąską strefą od wschodu i północy wypełniając tereny pomiędzy 

administracyjną granicą, a otulinami parków  krajobrazowych. Północno – zachodni 

fragment gminy Górno o pow ierzchni 2262,8 ha połoŜony jest w  obrębie 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (sołectw a: Cedzyna, Radlin, 

Leszczyny, Podmąchocice i Bęczków). Rzeźba terenu jest zróŜnicow ana, 

uw arunkow ana budową geologiczną podłoŜa (Grzbiet Kraiński, Niecka Łagowska, 

Wzgórza Daleszyckie). W południow ej części obszaru wysokie w alory botaniczne 

mają zbiorow iska leśne Wzgórz Daleszyckich. Są to bory sosnow e i bory mieszane 

z udziałem jodły. Dolina Lubrzanki zachow ała charakter cennych ekologicznych 

siedlisk łąkow o – w odnych, pełniących waŜne funkcje korytarza ekologicznego.  
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Pomniki przyrody  

LP MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 

POMNIKI PRZYRODY NIEOśYWIONEJ 

1 
Grzęda skalna, odsłonięcie piaskow ców kwarcytowych 
skałek dew ońskich o długości 100m, wysokość do 15m.  

Nr rejestru 155. 

2 

Bęczków  

Skałki „Kamieniec”, długość 60 m, na szczycie Góry 
Wymyślona (414,6 m npm), druga nazw a Góra 
Kamieniec. Odsłonięcie piaskowców kw arcytowych.  

3 Krajno - Pierw sze 

Skała piaskow ca kambryjskiego, w  formie grzyba 
bardziej zbliŜona do bloku skalnego o wysokości 2,5 m, 
długości 4m i szerokości 2,5 m.   

Nr rej. 157.  

POMNIKI PRZYRODY śYWEJ 

4 

Lipa drobnolistna, obw ód 770 cm, w ysokość 25 m, w iek 
ok. 300 lat. Usytuow ana po wschodniej stronie drogi 
Górno – Bodzentyń, na w zgórzu – w obrębie pasieki 

Nr rejestru 004.  

5 

Lipa szerokolistna, obw ód 640 cm, w ysokość 22 m, 
wiek ponad 300 lat. Rośnie na skarpie drogi Górno – 
Bodzentyń. 

Nr rejestru 005.  

6 

 

Krajno - Pierw sze 

 

Lipa drobnolistna, obw ód 400 cm, w ysokość 25 m, w iek 
około 200 lat. Rośnie na skarpie drogi Górno – 
Bodzenyń, w  przydroŜnym zadrzewieniu. 

Nr rejestru 006 
 

W obszarze gminy Górno połoŜonym w : 

1. Granicach otuliny Św iętokrzyskiego Parku narodow ego 

• dla zapew nienia ochrony wód, gleb i pow ietrza wskazane jest: 

– uporządkow anie gospodarki w odno – ściekow ej,  

– opracow anie zasad organizacji systemu utylizacji odpadów 

komunalnych wraz z likw idacją znajdujących się na terenie otuliny 

„dzikich w ysypisk śmieci”, 

– uw zględnienie zakazu lokalizacji wysypisk odpadów , 
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– likw idacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i przebudow ę 

istniejących kotłow ni w ęglowych na kotłow nie przyjazne dla 

środow iska. 

• dla zapew nienia łączności ekologicznej Parku z sąsiednimi obszarami 

przyrodniczymi oraz poszczególnymi kompleksami Parku w skazane jest: 

– zidentyfikow anie korytarzy ekologicznych oraz obiektów utrudniających 

łączność ekologiczną Parku, 

– wskazanie terenów  pod zalesienia, zadrzew ienia i inne przedsięw zięcia 

umoŜliw iające zachowanie lub przywrócenie łączności ekologicznej 

Parku, 

– nie obejmow anie strefą zabudowy gruntów połoŜonych w strefie 

korytarzy ekologicznych. 

2. W strefie ekotonow ej:  

– dopuszcza się moŜliw ość lokalizow ania miejsc odpoczynku, wykorzystania 

części zabudowy dla potrzeb przyjaznych dla środow iska turystyki, wyciągów 

narciarskich, przeprowadzenia i budowy ścieŜek oraz szlaków  rowerowych, 

– pozostaw ia się dotychczasowy stan w ładania i sposób uŜytkow ania, 

– utrzymuje się istniejącą zabudow ę z moŜliw ością jej modernizacji, w ymiany i 

uzupełnienia o now e obiekty w  obrębie istniejących siedlisk, 

– zakazuje się w yznaczania now ych terenów  budow lanych, a takŜe zakazuje się 

wprowadzanie obiektów  mogących znacząco oddziaływ ać na środow isko w 

rozumieniu art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustaw y prawo ochrony środow iska, 

– zaleca się wprowadzenie dolesień, sadów , tworzenie małych oczek wodnych 

oraz zmianę gruntów  ornych na uŜytki zielone.  

 

3. W Obszarach Chronionego Krajobrazu sposób zagospodarow ania terenu w inien 

być podporządkow any zaostrzonym rygorom korzystania ze środow iska zgodnie 

z ustalonymi działaniami w  zakresie czynnej ochrony ekosystemów  i zakazami 

zaw artymi w  cyt. Rozporządzeniach Wojew ody Świętokrzyskiego – a to dla: 

Cisowsko – Orłow i ńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

• działania w  zakresie czynnej ochrony ekosystemów : 

- ochrona duŜych kompleksów  leśnych dla zachow ania róŜnorodności 

biologicznej lasu, 

- zapew nienie bioróŜnorodności ekosystemów , a w szczególności 

najcenniejszych zbiorow isk łąk i torfow isk, 

- zachowanie naturalnych fragmentów  obszarów wodnych i torfowisk, 

- zachowanie tw orów i składników  przyrody nieoŜyw ionej. 

Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu  
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• działania w  zakresie czynnej ochrony ekosystemów : 

- zachowanie i ochrona zbiorników  wód pow ierzchniowych naturalnych i 

sztucznych, utrzymanie meandrów  na wybranych odcinkach cieków , 

- zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfow isk, terenów  podmokłych, oczek 

wodnych, polan, wrzosow isk, muraw , niedopuszczenie do ich 

uproduktyw nienia lub teŜ sukcesji, 

- utrzymanie ciągłości i trw ałości ekosystemów  leśnych, 

- zachowanie i ew entualne odtw arzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych, 

- ochrona stanow isk chronionych gatunków  roślin, zw ierząt i grzybów, 

- szczególna ochrona ekosystemów  i krajobrazów wyjątkow o cennych, 

poprzez uznawanie ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-

krajobrazow e i uŜytki ekologiczne, 

- zachowanie w yróŜniających się tw orów przyrody nieoŜywionej. 

 

Cisowsko – Orłow i ńskiego Obszaru Chronionego Krajobraz i Podkieleckie go 

Obszaru Chronionego Krajobrazu: 
 

• zakazy: 

- zabijania dziko w ystępujących zwierząt, niszczenia nor, legow isk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połow u ryb oraz wykonywania czynności związanych z 

racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łow iecką, 

- likw idow ania i niszczenia zadrzew ień śródpolnych, przydroŜnych i 

nadw odnych, jeŜeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziow ej 

i zapew nienia bezpieczeństwa ruchu drogow ego lub wodnego lub budow y, 

odbudowy, utrzymania, remontów  lub napraw y urządzeń wodnych, 

- wykonywania prac ziemnych trw ale zniekształcających rzeźbę terenu, z 

wyjątkiem prac zw iązanych z zabezpieczeniem przeciw powodziowym lub 

przeciw osuw iskowym lub budow ą, odbudow ą, utrzymaniem, remontem lub 

napraw ą urządzeń w odnych, 

- dokonyw ania zmian stosunków  wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ  

ochrona przyrody lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i 

leśnych oraz racjonalna gospodarka w odna lub rybacka, 

- likw idow ania naturalnych zbiorników  wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodno-błotnych. 
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Dla zachow ania lub wzmocnienia funkcjonow ania przyrodniczego obszaru gminy 

wprowadza się: 

• obszary pod dolesienia, które w  zaleŜności od swojego połoŜenia będą 

ograniczały intensywność uŜytkow ania gruntów  graniczących z obszarami 

ŚPN i w zmacniały strefę ekotonow ą, stanow iły ochronę zasobów wodnych, 

przeciwdziałały erozji gleb połoŜonych na stromych stokach, 

• zachowanie i ochronę oryginalnego, rozdrobnionego układu pól – tzw. 

„pasiaków  św iętokrzyskich” przed procesami urbanizacyjnymi, scalaniem 

gruntów  oraz sukcesją leśną, 

• postuluje się nadanie lasom pryw atnym na terenie gminy statusu 

ochronnego,  

• ochronę zadrzewień i zakrzew ień śródpolnych, śródłąkow ych i oczek 

wodnych, 

• wyłączanie terenów  dolin rzek oraz potoków  i suchych dolin jako strefy 

bezinw estycyjnej ochrony trwałych uŜytków zielonych, które w w iększości 

zajmują te obszary, 

• wskaźniki urbanistyczne między innymi procent pow ierzchni aktyw nej 

biologicznie w  zaleŜności od funkcji zabudowy, 

• nakaz tw orzenia pasów  zieleni izolacyjnej na obszarach produkcyjno – 

usługow ych i wzdłuŜ ciągów  komunikacyjnych, 

• ochronę terenów  o szczególnych wartościach widokow ych, a zwłaszcza 

punktów  i ciągów  widokow ych, 

• obow iązek kształtow ania i w komponow ania w  krajobraz regionu zabudowy 

zarówno pod względem form architektury jak i kolorystyki, 

• zalecenie w zbogacania w nętrz jednostek osadnictw a systemem terenów 

aktyw nych biologicznie (zadrzew ienia i zakrzew ienia przydomow e), 

• ochronę rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed zabudową oraz 

ograniczenie w yłączenia z produkcji rolnej gleb wysokich klas, 

• zakaz realizacji na terenach strefy ekotonow ej otuliny ŚPN obiektów 

mogących znacząco oddziaływ ać na środow isko w  rozumieniu ustawy prawo 

ochrony środow iska, 

• rezerwę terenów pod rozwój sieci i urządzeń kanalizacyjnych dla 

uporządkow ania gospodarki w odno – ściekow ej obszaru. 
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2.9. Obszary i obiekty chronione oraz zasady ochron y dziedzictwa 
kulturowego. 

 

Stosow nie do przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 z dnia 23 lipca 2003 r.) do rejestru wpisuje się 

zabytek nieruchomy na podstaw ie decyzji wydanej przez wojew ódzkiego 

konserw atora zabytków  z urzędu bądź na w niosek w łaściciela zabytku nieruchomego 

lub uŜytkow nika w ieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy, do 

rejestru moŜe być rów nieŜ wpisane otoczenie zabytku w pisanego do rejestru, a takŜe 

nazw a geograficzna, historyczna lub tradycyjna tego zabytku. Do rejestru w pisuje się 

zabytek ruchomy na podstaw ie decyzji wydanej przez wojew ódzkiego konserw atora 

zabytków  na wniosek w łaściciela tego zabytku. Wojew ódzki konserw ator zabytków 

prow adzi wojew ódzką ew idencję zabytków  w formie kart ew idencyjnych zabytków 

znajdujących się na terenie wojew ództw a. zaś wójt (burmistrz, prezydent miasta) 

prow adzi gminną ew idencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 

nieruchomych z terenu gminy, objętych w ojew ódzką ew idencją zabytków .  

 Ochrona dóbr kultury polega między innymi na zabezpieczeniu ich przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem, dew astacją oraz na zapew nieniu im w arunków 

trw ałego zachowania. 
 

Wykaz obiektów  zabytkowych w  gminie Górno w pisanych do rejestru WKZ. 

LP MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 

1 
Podmąchocice i 

Bęczków  
Góra „Radostowa",  nr rejestru 985 

2 

Cmentarz parafialny (teren w granicach ogrodzenia) z 1846 

r. w. 

nr rejestru 1130 

3 

Cmentarz parafialny (stary, w  granicach ogrodzenia) pocz. 

XIX w .  

nr rejestru 1131 

4 

Leszczyny 

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. św. Jacka, pocz. XIX w., 

nr rej: 163 

5 Wola Jachow a Kaplica p.w. Św. Joachima, nr rej: 300 
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Wykaz obiektów  zabytkowych w  gminie Górno ujętych w  ew idencji WKZ. 

LP MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT 

1 Cmentarz parafialny XX w, 1935 r. w granicach ogrodzenia 

2 Dom, Górno 37, drewniany, 1919 r. w łaściciel: Józef Stęporek 

3 Dom, Górno 48, drewniany, 1911 r. właściciel: Stanisław Frąk 

4 
Dom , Górno 18, drewniany, z przed 1918 r.  

właściciel: Eugeniusz Stępień 

5 

Górno 

Dom, Górno 33, drewniany, 1919 r.  

właściciel: Adam Zych 

6 Cmentarz parafialny, ok.1930 r. w granicach ogrodzenia 

7 Kapliczka, drewniana, przed poł.XIX w . 

8 
Stodoła, Krajno 90, drewniana, ok. 1900 r , właściciel :  

Jan Błaszczyk 

9 

Zespół Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla  

a) Dzw onnica, murowana, 1934 r.  

b) Kościół, murowany, 1934 r.  

c) Ogrodzenie ( z bramką), murowane, 1934 r. 

10 

Krajno 

Zespól zagrody, Krajno 73  

a) dom drewniany, z XX w, 

       b) piwnica drewniano– murowana, z XX w. 

11 
Cmentarz przykościelny przy Kościele Parafialnym p.w. św. 

Jacka, 

12 

Leszczyny 
Ogrodzenie z bramką przy Kościele Parafialnym p.w. św. 

Jacka, 

13 Skorzeszyce Cmentarz parafialny, ok. 1935 r. teren w granicach ogrodzenia 
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Wykaz Stanow isk Archeologicznych na terenie gminy Górno 

Miejscowość  
Nr 

stanowiska 
na rysunku 

studium 

Nr na obszarze Funkcja Chronologia 

1. 2. 3. 4. 5. 

Krajno 
Zagórze 

1 121 ślad osadnictwa epoka kamienia 

Cedzyna 2 x wielki piec  XVII-XVIII w. 

Radlin 3 x relikt wytwórni fajansu lata 30.-40. XIX w. 

Górno 4 9 osada okres nowoŜytny 

Górno 5 10 osada okres nowoŜytny 

Górno 6 11 ślad osadnictwa 

przełom 
średniowiecza  

i okresu 
nowoŜytnego 

Górno 7 12 osada 

przełom 
średniowiecza 

 i okresu 
nowoŜytnego 

Górno 8 13 osada okres nowoŜytny 

Górno 
 

9 
 

14 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późny okres 
wpływów 
rzymskich 

okres nowoŜytny 

Górno 
 

10 
 

15 
 

osada 
ślad osadnictwa 

okres nowoŜytny 
późne 

średniowiecze 

Górno 11 16 osada okres nowoŜytny 

Górno 
 

12 
 

17 
 

osada 
osada 

przełom 
średniowiecza 

 i okresu 
nowoŜytnego 

okres nowoŜytny 

Górno 
 

13 
 

18 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Górno 14  ślad osadnictwa okres nowoŜytny 

Górno 
 

15 
 

2 
 

ślad produkcji dymarskiej  
ślad produkcji dymarskiej 

okres wpływów 
rzymskich 

okres 
prahistoryczny 

Górno 15 2 ślad osadnictwa wczesne 
średniowiecze 
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Górno 16 1 osada  okres nowoŜytny 

Górno 
 

 
17 

 

20 
 

ślad osadnictwa 
osada 

okres 
prahistoryczny 

okres nowoŜytny 

Górno 18 19 osada okres nowoŜytny 

Górno 
 

19 
 

21 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Górno 20 4 ślad osadnictwa okres nowoŜytny 

Górno 21 7 osada okres nowoŜytny 

Górno 22 8 ślad osadnictwa okres nowoŜytny 

Górno 23 6 osada okres nowoŜytny 

Górno 24 22 ślad osadnictwa epoka kamienia 

Górno 25 3 ślad osadnictwa okres nowoŜytny 

Górno 26 5 ślad osadnictwa epoka kamienia 

Górno 27 23 osada okres nowoŜytny 

Górno 28 24 ślad osadnictwa późne 
średniowiecze 

Wola Jachowa 
 

29 
 

31 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 30 32 osada 

przełom 
średniowiecza i 

okresu 
nowoŜytnego 

Wola Jachowa 31 33 osada 

przełom 
średniowiecza i 

okresu 
nowoŜytnego 

Wola Jachowa 
 

32 
 

34 
 

ślad osadnictwa 
późne 

średniowiecze 
okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 
 

33 
 

35 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

przełom 
średniowiecza  

i okresu 
nowoŜytnego 
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Wola Jachowa 
 

34 
 

36 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

przełom 
średniowiecza  

i okresu 
nowoŜytnego 

Wola Jachowa 
 

35 
 

37 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 36 38 osada okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 
 

37 
 

39 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 
 

38 
 

40 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 39 41 ślad osadnictwa epoka kamienia 

Wola Jachowa 
 

40 
 

42 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 41 30 osada okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 
 

42 
 

29 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 43 28 osada okres nowoŜytny 

Wola Jachowa 44 26 
osada 
osada 

epoka kamienia 
przełom 

średniowiecza  
i okresu 

nowoŜytnego 

Wola Jachowa 
 

45 
 

43 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 46 66 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 47 67 ślad osadnictwa epoka kamienia 

Skorzeszyce 48 73 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 49 74 osada okres nowoŜytny 
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Skorzeszyce 50 75 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 
 

51 
 

77 
 

ślad osadnictwa 
osada 

wczesne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 52 76 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 53 72 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 54 71 ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 
 

55 
 

70 ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 56 69 ślad osadnictwa późne 
średniowiecze 

Skorzeszyce 57 68 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 58 78 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 59 79 ślad osadnictwa epoka kamienia 

Skorzeszyce 60 80 osada 

przełom 
średniowiecza 

 i okresu 
nowoŜytnego 

Skorzeszyce 
 

61 
 

81 
 

ślad osadnictwa 
osada 

późne 
średniowiecze 

przełom 
średniowiecza 

 i okresu 
nowoŜytnego 

Skorzeszyce 62 85 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 63 84 osada 

przełom 
średniowiecza 

 i okresu 
nowoŜytnego 

Skorzeszyce 64 83 osada okres nowoŜytny 

Skorzeszyce 65 82 osada okres nowoŜytny 

 

  

 

Zasady ochrony dóbr kultury to: 

1. zachowanie w artości zasobów dziedzictwa kulturow ego decydujących o 

toŜsamości kulturow ej gminy, 
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2. wyeksponowanie i promow anie występujących na obszarze gminy  

najcenniejszych obiektów  architektury, punktów  i ciągów  widokow ych, 

3. utrzymyw anie lub wspomaganie utrzymyw ania w naleŜytym stanie technicznym 

zabytkowych obiektów , 

4. ochrona przydroŜnych krzyŜy, f igur i kapliczek, posiadających nierzadko starą 

metrykę, w alory etnograficzne i krajobrazow e, 

5. ochrona miejsc pamięci narodow ej zw iązanej z wojną obronną 1939, konspiracją 

i w alką, eksterminacją ludności oraz wyzwoleniem w  Górnie, Krajnie i 

Leszczynach. Miejsca te św iadczą o lokalnej tradycji patriotycznej, trw ającej tu od 

czasów powstania styczniow ego (obszar obozowisk i działań pow stańczych) i I 

wojny światowej, 

6. zachowanie i rew aloryzacja cmentarzy stanowiących pomniki naszej historii i 

kultury, 

7. wyznaczenie i oznakow anie historycznego szlaku Piłsudskiego elementu sieci 

historycznych szlaków  wojew ódzkich, 

8. wpisanie w  przestrzeń gminy monastycznego szlaku cystersów, 

9. ochrona krajobrazu gminy przed obniŜeniem rangi jego w alorów poprzez 

niekontrolow aną ingerencję zabudow y w eksponowane tereny, 

10. przeciwdziałanie dew aloryzacji krajobrazu kulturow ego poprzez ochronę 

zabytków „in situ”, ochronę widokow ą, zapobieganie kolizyjnemu zainw estowaniu 

i w ymianie zabudow y historycznej na now a o obcych formach,  

11. kształtow anie now ej zabudow y uwzględniającej zasadnicze elementy  

tradycyjnego budow nictwa wsi (gabaryt, proporcje, kształt dachu), 

12. zachowanie terenów  otwartych o wybitnych walorach krajobrazowych poprzez 

wykluczenie lokalizacji now ej zabudow y poza istniejącymi i proponow anymi 

terenami zespołów  osadniczych,  

13. uw zględnienie przy ustalaniu przeznaczenia i zasad zagospodarow ania terenów 

w toku miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego bądź 

podejmow ania decyzji o w arunkach zabudowy i zagospodarow ania terenu w 

przypadku braku planu, szczegółowych wskazań konserwatorskich obejmujących 

zachowanie obiektów  ujętych w ewidencji zabytków, ich formy architektonicznej 

przed przekształceniami prow adzącymi do obniŜenia w artości historycznych, 

estetycznych i architektonicznych, 

14. zachowanie istniejących osi w idokowych na obiekty zabytkow e oraz wykluczenie 

przesłaniania ich now ą zabudową i tw orzenia now ych dominant, 

15. wykluczenie działań pow odujących degradację otoczenia zabytków 

rejestrow anych i obiektów  ujętych w ewidencji zabytków . 

 W strefie ochrony konserw atorskiej „Góry Radostow ej” utrw alonej w  
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literaturze polskiej przez Stefana śeromskiego jako „domow a góra” o duŜych 

walorach krajobrazowych dominują ograniczenia w uŜytkow aniu zagospodarowaniu 

terenu, a to: 

- uŜytkow anie terenu w inno ograniczyć się do upraw  rolniczych i leśnych, 

- nie dopuszcza się now ej zabudowy, poza inw estycją wyciągu wyznaczoną w 

studium, 

- zabrania się w ydobywania surowców mineralnych (kamienia).  

 

W strefach ochrony kompozycji kościoła św . Jacka w Leszczynach zabrania się: 

- realizacji now ych dominant, subdominant i akcentów  kompozycyjnych, 

- realizacji w ielkopow ierzchniowych reklam oraz masztów  o wys. pow. 3m. 

 

Gmina Górno posiada częściow e rozpoznanie archeologiczne, pozwalające na 

udokumentow anie części zasobów tej kategorii zabytków . Dla w łaściwej ochrony 

archeologicznej dziedzictw a kulturow ego wyznaczono dla zidentyfikow anych 

stanow isk – archeologiczne strefy ochrony biernej. 

Strefa archeologicznej ochrony biernej – strefa archeologicznej ochrony 

konserw atorskiej obejmująca stanow isko lub stanow iska archeologiczne (ślady 

osadnictw a, osady, cmentarzyska, stanow iska produkcyjne) zdefiniow ane w Art.3, 

pkt.4 ustaw y z dnia 17.09.2003 r.) i objęte ochroną praw ną na podst. Art. 6, ust.1, 

pkt.3 cyt. ustawy, znane z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, danych 

bibliograficznych i archiw alnych oraz inspekcji terenowych. Zasięg strefy został 

określony w raz z zakresem potencjalnego oddziaływ ania odnotow anych w terenie 

faktów  osadniczych na krajobraz kulturow y. Strefa wprowadza zakaz dew astacji 

terenu poprzez w ybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtow ania terenu. 

Wszelka działalność inw estycyjna w  obrębie strefy podlega uzgodnieniu ze 

Św iętokrzyskim Wojew ódzkim Konserw atorem Zabytków . 

 

Na terenie gminy nie występują obiekty dóbr kultury w spółczesnej podlegające 

ochronie. 
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3. Kierunki rozbudowy i modernizacji systemów infra struktury  technicznej 
 
 

Zakłada się stw orzenie niezaw odnych systemów : wodociągow ego, kanalizacyjnego, 

elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, uporządkow anie gospodarki 

odpadami i gospodarki ściekow ej. 

 

3.1. System zaopatrzenia w wod ę. 
 

Zakłada się rozbudow ę istniejącej sieci w odociągów  grupow ych „Cedzyna”, 

„Krajno” i „Górno” dla zaopatrzenia w  wodę wszystkich terenów  przeznaczonych pod 

zabudow ę. Utrzymuje się zbiorniki w  miejscow ościach Cedzyna i Krajno Parcele. 

 

3.2. System odprowadzania ścieków 
 

W Krajowym programie oczyszczania ścieków  komunalnych z 2003 r w 

załączniku „w yposaŜenia aglomeracji w  systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni 

ścieków  w dostosow aniu do wymogów  Praw a Wodnego i Traktatu Akcesyjnego” - 

uw zględniono realizację oczyszczalni ścieków  w m. Cedzyna. Aglomeracja, 

stosownie do ustawy Praw o Wodne oznacza teren o równowaŜnej liczbie 

mieszkańców  powyŜej 2000, który powinien być wyposaŜony w sieci kanalizacyjne 

dla ścieków  komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków .  

Rozporządzeniem Nr 15/2005 r. z dnia 12 kw ietnia 2005 r Wojew oda 

Św iętokrzyski wyznaczył aglomerację Cedzyna, o równow aŜnej liczbie mieszkańców 

5505,z oczyszczalnią ścieków  w Cedzynie w skład której w eszły z terenu gm. Górno 

następujące miejscow ości: Cedzyna, Radlin, Bęczków , Podmąchocice i Leszczyny. 

Uruchomiony 1 ciąg technologiczny na oczyszczalni Cedzyna oraz wykonane 

kolektory kanalizacyjne pozw alają przyjąć ścieki z m. Cedzyna, Leszczyny i Radlin. 

Kontynuacja budow y oczyszczalni i kolektorów  zabezpieczy podłączanie dalszych 

odbiorców  z terenu całej aglomeracji Cedzyna. 

Ponadto zaleŜności od lokalnych uw arunkow ań, zakłada się budow ę 

kolejnych, lokalnych systemów  odprowadzania i utylizacji ścieków , w formie 

systemów  grupowych lub indyw idualnych. Lokalizacje oczyszczalni ścieków  oraz 

kolektory głów ne wskazano na rysunku studium w  oparciu o koncepcję kanalizacji dla 

terenu gminy. Sieci kanalizacyjne oraz lokalizacje obiektowych elementów 

infrastruktury kanalizacyjnej ustalone będą w  miejscow ych planach 

zagospodarow ania przestrzennego. 

W indyw idualnych przypadkach, w  szczególności przy zabudow ie rozproszonej, 

dopuszcza się realizację oczyszczalni przydomow ych lub gromadzenie ścieków  w 
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szczelnych zbiornikach bezodpływ owych, z usuwaniem ich taborem asenizacyjnym i 

transportem do oczyszczalni. 

Kolejnym problemem, który naleŜy rozw iązać jest konieczność budowy kolektorów 

deszczowych, odprow adzających w ody deszczowe do oczyszczalni. Przew iduje się 

rozbudow ę sieci kanalizacji deszczow ej w szczególności wzdłuŜ drogi krajow ej nr 74 

(i projektow anej trasy ekspresow ej) oraz na terenach zakładów  o duŜej pow ierzchni 

utw ardzonej. Ścieki deszczow e z planow anych terenów produkcyjno-usługowych, 

stacji paliw , warsztatów, miejsc obsługi ruchu turystycznego naleŜy przed 

odprow adzeniem do kanalizacji oczyścić, wykorzystując w tym celu urządzenia 

podczyszczające takie jak separatory tłuszczu czy łapaczki. 

 

3.3. System zaopatrzenia w gaz. 
 

Zakłada się realizację gazow ej sieci przesyłow ej Ø 150 mm z kierunku Kielc  

do Górna o długości ok. 11 km, budow ę dw óch stacji redukcyjno - pomiarowych I 

stopnia o przepustow ości 9.000 m3/godz. i 3200 m3/godz. oraz budow ę na terenie 

gminy, gazow ej sieci dystrybucyjnej w celu umoŜliw ienia w  wieloletniej perspektyw ie 

korzystania z gazu sieciowego mieszkańcom gminy Górno.  

 

3.4. Gospodarka odpadami. 
             

Problem gospodarow ania odpadami –rozw iązany jest poprzez selektyw ną 

zbiórkę odpadów , które odbiera f irma PHU Santa – Eko z Sandomierza natomiast 

odpady zmieszane w ywoŜone są na składow isko w  Przededw orzu w  Chmielniku. 

Program Gospodarki Odpadami dla Gm. Górno na lata 2004 – 2011 jako głów ny cel 

przyjmuje ograniczenie ilości w ytwarzanych odpadów  zmieszanych oraz 

minimalizację i eliminację zagroŜeń wynikających z gospodarowania odpadami 

wytw arzanymi w  sektorze komunalnym. W najbliŜszej przyszłości w  zw iązku z 

postępującym rozw ojem gospodarczym, w zrastającą zamoŜnością społeczeństwa i 

wzmagającą się presją osadniczą, przewidywany jest równoległy wzrost ilości 

odpadów  komunalnych, rów nieŜ tych niebezpiecznych dla środow iska. W dalszym 

horyzoncie czasowym przew idywane jest relatyw ne ( w  przeliczeniu na mieszkańca )  

zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów  związane z wprowadzeniem technologii 

bezodpadow ych i upow szechnianiem postaw  proekologicznych. 

Planuje się upow szechnienie segregacji śmieci i objęcie nią 100 % wytworzonych 

na terenie gminy odpadów. Do czasu pełnej realizacji ustaleń Programu, utrzymuje się 

wywóz odpadów na wysypisko poza teren gminy. Dla w łaściwej gospodarki odpadami 

przew iduje się: przedłuŜenie umów z obecnym odbiorcą odpadów w Chmielniku, a w 
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przypadku odmowy podpisanie umów z innymi odbiorcami; podjęcie działań w celu 

ew entualnej partycypacji w kosztach budowy wysypiska poza terenem gminy. 

 
3.5. Elektroenergetyka. 

 

W perspektyw ie kilkunastu lat podstaw owym Głów nym Punktem Zasilania 

gminy w energię elektryczna będzie nadal GPZ 110/15 kV „Kielce – Wschód”. 

Zasilanie odbiorców  indyw idualnych (mieszkańców ) i drobnego przemysłu, oraz 

handlu i usług następuje poprzez układ sieci średnich napięć. 

 Potrzeby w zakresie rozwoju sieci i urządzeń elektroenergetycznych ustalone 

zostaną w  załoŜeniach do planu zaopatrzenia w  energię elektryczną gminy. 

Perspektyw iczny wzrost zapotrzebowania mocy przez nowych odbiorców  energii 

elektrycznej, popraw ienie ciągłości zasilania, jak rów nieŜ zapewnienie dostaw  energii 

istniejącym odbiorcom o w łaściwych parametrach i spełnienia w ymogów  z zakresu 

ochrony przeciw poŜarowej realizow ane będzie przez: 

– budow ę stacji transformatorow ych SN/nN, 

– budow ę linii średniego napięcia do zasilania now ych stacji transformatorow ych, 

– budow ę linii niskiego napięcia do zasilania poszczególnych odbiorców i 

ośw ietlenia ulicznego, 

– przebudow e istniejących stacji trafo. 

Lokalizacja projektow anej zabudowy w stosunku do istniejących i projektow anych 

urządzeń elektroenergetycznych winna być zgodna z wymogami zaw artymi w 

polskich normach i w obow iązujących przepisach Praw o Budow lane wraz z aktami 

wykonawczymi. 

Dla linii elektroenergetycznych w terenach przewidzianych do zalesienia naleŜy 

przew idzieć pasy bez zadrzewień o szerokości 11 m (5,5 m od osi linii) dla linii 15 kV. 

 
3.6. Telekomunikacja. 
 

Planuje się zapew nienie łączności i dostęp do usług telekomunikacyjnych 

poprzez rozbudow ę istniejących central oraz rozbudow ę miejscow ej sieci 

telekomunikacyjnej. 

W zakresie dostępności do sieci telefonii komórkow ej poprzez istniejące stacje 

bazow e zlokalizow ane w  miejscow ości Górno i Cedzyna. Dopuszcza się lokalizację 

now ych stacji bazowych telefonii komórkow ej przy zachow aniu warunków przepisów 

szczególnych. 

Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego i zmiany w praw ie telekomunikacyjnym 

oznaczają, Ŝe usługi telekomunikacyjne w  gminie będą mogły św iadczyć róŜne 

podmioty gospodarcze dysponujące odpow iednim kapitałem i zapleczem. 
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4. Kierunki rozbudowy i modernizacji komunikacji. 
 
 

Układ i gęstość sieci drogow ej na terenie gminy Górno obecnie naleŜy uznać 

za wystarczający.  

Przebieg drogi krajow ej E74 zabezpiecza dogodne pow iązanie miejscow ości z 

ośrodkami w yŜszego rzędu (Kielce, Lublin). Planow ana budow a drogi ekspresowej 

S-74 odciąŜy ruch tranzytowy w relacji Kielce-Lublin na drodze krajow ej obecnie 

obudow anej zabudową mieszkaniow ą. W konsekw encji doprow adzi do ograniczenia 

ruchu przez zainw estowane odcinki drogi krajow ej, co w płynie na popraw ę 

bezpieczeństwa kołow ego ruchu lokalnego i pieszego  

Droga ekspresow a S 74 projektow ana jest do realizacji etapami. W zw iązku z 

tym w  m. Radlin zabezpiecza się budow ę tymczasowego łącznika komunikacyjnego 

na czas etapow ania w /w drogi. Docelow e zagospodarowanie terenu zajętego pod 

łącznik moŜliw e będzie po jej likw idacji. Wybudow aniu odcinka drogi S 74.  

Wyklucza się bezpośrednie w łączenie do drogi ekspresowej S-74 obszarów 

budow nictw a, rejonów aktyw ności ekonomicznej itp. Obszary te naleŜy powiązać z 

projektow anym układem komunikacyjnym poprzez zabezpieczenie koniecznych dróg 

dojazdow ych do projektow anych w ęzłów  drogowych przy uwzględnieniu istniejącej 

sieci dróg lokalnych. Projektuje się lokalizację w ęzłów  na drodze S-74 na granicy 

miejscow ości Leszczyny i Radlin oraz w  Woli Jachow ej. Przejazdy bezkolizyjne 

istniejących dróg lokalizuje się w  miejscow ościach Cedzyna, Górno/Górno Parcele i 

Skorzeszyce oraz dopuszcza inne przejazdy do pól określone na etapie projektu 

technicznego drogi. 

Na etapie sporządzania miejscow ych planów  zagospodarowania przestrzennego 

gminy przew idzieć lokalizację miejsc obsługi pasaŜerów  oraz zabezpieczenia 

minimalizujące uciąŜliw ość projektow anej drogi ekspresow ej poprzez realizację 

ekranów  oraz zieleni izolacyjnej w  pasie drogi S-74 oraz w  terenach przyległych w 

ramach terenów  ZR. 

Stosow nie do ustaleń planu zagospodarow ania przestrzennego wojew ództwa 

św iętokrzyskiego uwzględnia się potrzeby rozwojowe szlaków  komunikacyjnych 

poprzez zabezpieczenie rezerw terenowych oraz ograniczeń wynikających z: 

– modernizacji do pełnych parametrów  drogi głów nej (G) dróg w ojew ódzkich nr 745 

nr 752 i nr 753, w  tym realizacji obw odnicy Św. Katarzyny. Uzgodnienie klasy 

odcinka drogi Wola Jachow a – Słupia Now a oraz drogi nr 745 (aktualne 

natęŜenie ruchu 753 pojazdy / dobę, moŜliw ość obniŜenia klasy) – nastąpi na 

etapie opracow ania mpzp. 
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– modernizacji do parametrów  drogi głów nej (G) drogi pow iatow ej nr 15517 Górno 

– Daleszyce – Borków dla utw orzenia jednorodnego ciągu łączącego 

Starachow ice i Bodzentyn z Chmielnikiem i Buskiem Zdrój z pominięciem w ęzła 

kieleckiego, 

– modernizacji do parametrów  drogi zbiorczej (Z) drogi pow iatow ej nr 15502, 

– przew idywaną rozbudow ą lotniska w  Masłow ie (ograniczenia gabarytów  obiektów 

na obszarze pow ietrznym zw iązanym z funkcjonow aniem lotniska). 

W miejscow ości Radlin na przedłuŜeniu drogi w ojewódzkiej nr 745 w  kierunku 

południowym rezerwuje się teren pod korytarz komunikacyjny dla now ej trasy 

ekspresow ej biegnącej od Gminy Moraw ica przez Gminę Daleszyce. Teren nie 

zainw estowany pozostaje w  uŜytkow aniu rolniczym z zakazem zabudow ą 

kubaturow ą trwale związaną z gruntem. 

Stan techniczny dróg na terenie gminy uznać naleŜy za niewystarczający. 

Większość z nich wymaga remontów , poprawy parametrów  technicznych, w tym 

przeprowadzenia odpow iednich prac polegających na popraw ieniu stanu naw ierzchni 

(wyrównanie) bądź podniesieniu jej stanu technicznego poprzez nałoŜenie 

naw ierzchni bitumicznej.  

Do pozostałych prac związanych ze zw iększeniem standardu dróg naleŜy 

przew idzieć utwardzanie poboczy, oczyszczanie rowów odwadniających, naprawę 

nierów ności i wyrw w nawierzchni drogow ej.  

Dopuszcza się na etapie sporządzania miejscowych planów 

zagospodarow ania przestrzennego; 

-  wyznaczanie innych niŜ na rysunku studium gminnych dróg publicznych, 

- uściślenie przebiegów  dróg gminnych, pow iatowych, wojew ódzkich i krajowych 

oraz ciągów  pieszo – row erowych w  pierwszej kolejności na odcinkach 

obudow anych drogi nr 74, dróg w ojewódzkich i pow iatow ej Górno – Borków , 

- korekty przebiegu tras now oprojektow anych dróg, wynikające z uw arunkow ań w 

tym ochrony środow iska przyrodniczo – kulturow ego, w arunków  technicznych 

realizacji tych dróg.  

 

 
5. Polityka przestrzenna w  zakresie obrony cyw ilnej . 
 

 

Na podstaw ie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004r. w 

spraw ie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb 

obronności i bezpieczeństw a państw a (Dz. U. Nr 125, poz. 1309) w ynika 

konieczność formułow ania na etapie sporządzania planów  miejscowych 
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zagospodarow ania przestrzennego ustaleń zaw ierających wymagania w  zakresie 

obrony cywilnej ludności dotyczących: 

1. Przystosowania obiektów  socjalnych i innych (łaźnie, pralnie, myjnie 

samochodow e) do prowadzenia odkaŜania i dezaktyw acji. 

2. Wykonania planu rozmieszczenia syren w gminie oraz egzekucja zmierzająca do 

wprowadzenia wynikających z tego planu rozstrzygnięć lokalizacyjnych na etapie 

sporządzania i uchw alania miejscow ych planów  zagospodarowania 

przestrzennego oraz przy zatwierdzaniu projektów  budowlanych. 

3. Uwzględnienia potencjalnych zagroŜeń a to: 

– zagroŜenia katastrofą pęknięcia zapory zbiornika Cedzyńskiego, 

– poŜaru w  sąsiedztwie duŜych kompleksów  leśnych, 

– transportu substancji niebezpiecznych – drogą krajow ą 

oraz prowadzenie polityki przestrzennej zmierzającej do eliminacji budow nictwa 

mieszkaniow ego z terenów zagroŜonych oraz stosowania zasad wyznaczania 

now ych terenów  poza strefami zagroŜeń. 

 

 
6. Polityka przestrzenna . 
 

 

Przy kształtow aniu polityki przestrzennej gminy, za głów ny cel przyjąć naleŜy 

zachowanie w alorów  krajobrazowych gminy, rozumianych jako w alory przyrodnicze, 

kulturow e i f izjonomiczne. 

Ze względu na zakładane zróŜnicow anie w  sposobie zagospodarow ania 

przestrzennego poszczególnych obszarów gminy, w yznacza się w niniejszym 

studium, strefy polityki przestrzennej o zróŜnicowanych priorytetach działań, 

zw iązanych z zakładaną dynamiką zmian przestrzennych. Ponadto dla realizacji 

załoŜonych celów  i określonych w studium kierunków zagospodarowania 

przestrzennego wydaje się konieczne w łaściwe wykorzystanie narzędzi polityki 

przestrzennej, którymi dysponuje gmina, w tym planów zagospodarowania 

przestrzennego, scaleń gruntów , koordynacji procesów inwestycyjnych. 

 

6.1. Strefy polityki przestrzennej. 
 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów przestrzennych w studium wyznacza się 

dw ie strefy polityki przestrzennej, dla których obow iązywać będą odmienne priorytety 

przy realizacji poszczególnych funkcji. Są to: 

A – strefa zachow ania obecnego stanu zagospodarowania, 

B – strefa przekształceń przestrzennych. 
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Strefa zachowania obecnego stanu zagospodarowania   

Strefa A obejmuje zw arte kompleksy leśne. W strefie utrzymuje się ochronę przyrody 

jako funkcję podstaw ową i dominującą. Funkcja turystyczna i dydaktyczna pow inna 

być na tym terenie realizow ana w  oparciu o istniejące urządzenia infrastruktury 

turystycznej. Wszelkie działania zw iązane z rozwojem funkcji turystycznej w inny mieć  

charakter ekstensywny i polegać głów nie na rozwoju liniow ych urządzeń 

turystycznych w postaci ścieŜek pieszych i row erowych, przy wykorzystaniu 

istniejących dróg leśnych. Urządzeniom tym tow arzyszyć w inny miejsca ich obsługi 

takie jak: miejsca do w ypoczynki, punkty w idokow e itp. 

 

Strefa przekształce ń przestrzennych. 

Strefa B obejmuje pozostały obszar gminy, gdzie proponow ane jest ze względu na 

zróŜnicowanie w  dynamice zmian, w ydzielenie trzech podstref: 

B1 – rozw oju rolnictw a ekologicznego i agroturystyki obejmująca obszar m.in. otuliny  

ŚPN oraz umiarkow anego rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej w  terenach 

Pasma Kraińskiego, 

B2 – rozw oju turystyki pobytowej i w eekendow ej w  rejonie zbiornika Cedzyńskiego i 

rz. Lubrzanki, 

B3 – aktyw izacji gospodarczej obejmująca pozostałe tereny gminy, 

 

W podstrefie B1  - ze względu na istniejące uw arunkow ania tj: reŜimy  

ochronne wynikające z połoŜenia w otulinie ŚPN i zalegania dobrych gleb; 

uw zględnia się rozw ój rolnictw a ekologicznego i agroturystyki oraz selektyw ny rozwój 

funkcji turystyczno - rekreacyjnej. Zakłada się, Ŝe obszarem rozwoju turystyki będzie 

obszar Pasma Kraińskiego. W obszarze tym w  naw iązaniu do istniejących obiektów 

ruchu turystycznego i sportów zimow ych planow any jest dalszy rozwój wyciągów 

narciarskich, usług hotelarskich, gastronomicznych i okołoturystycznych. Warunkiem 

koniecznym dla rozw oju w/w funkcji jest pełne w yposaŜenie w infrastrukturę ochrony 

środow iska. Na całym obszarze podstrefy, funkcja obsługi ruchu turystycznego 

pow inna być rozwijana głów nie w formie agroturystyki - w ukształtow anych układach 

osadniczych, przy wykorzystaniu potencjału zabudow y zagrodow ej oraz 

przestrzennego potencjału rozw ojowego jednostek. Priorytetowym działaniem 

umoŜliw iającym rozwój podstrefy w wyznaczonym kierunku, jest jej pełne 

wyposaŜenie w urządzenia w odno-kanalizacyjne, a takŜe popraw a jakości dróg 

lokalnych. Niezbędnym wymogiem jest zachow anie istniejących w alorów 

krajobrazow ych, w  tym zharmonizow anie now ych obiektów  z otaczającym 

krajobrazem. Elementem w pływającym na zw iększenie atrakcyjności turystycznej 

pow inien być rozwój systemu ścieŜek row erowych, szlaków  turystycznych 
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(wykorzystyw anych zimą dla narciarstw a biegow ego) celem pow iązania obszaru z 

innymi atrakcyjnymi obszarami gminy Górno i gmin sąsiednich  

 

W podstrefie B2 – rozwoju turystyki pobytow ej i w eekendow ej, 

podstaw owym celem jest kształtow anie obszarów wypoczynku w strefie podmiejskiej 

Kielc. Bezpośrednie sąsiedztw o Kielc, ośrodka o znacznym potencjale popytowym na 

usługi turystyczne, atrakcyjne tereny nad zbiornikiem Cedzyńskim oraz ich dogodne 

skomunikow anie - to podstawowy warunek decydujący o rozwoju funkcji turystyczno 

– rekreacyjnej. W obszarze tym, planow any jest rozwój bazy noclegow ej o wysokich i 

średnich standardach oraz urządzeń rekreacyjno – sportowych zapewniających 

aktyw ny wypoczynek. Zakłada się rów nieŜ dalszy rozwój obsługi targow o – 

konferencyjno – kongresowej w oparciu o bazę noclegow a o wysokim standardzie w 

Cedzynie. Niezbędnym wymogiem jest zachow anie w alorów  krajobrazowo – 

przyrodniczych tych terenów  poprzez ochronę przestrzeni przed zagospodarowaniem 

obniŜającym atrakcyjność turystyczną. Dla utrzymania i zapew nienie ładu 

przestrzennego zabudow a na tym obszarze w inna być realizowana w  dostosowaniu 

do cech i stylu lokalnej architektury i krajobrazu, celem harmonijnego w pisania 

now ych elementów  zagospodarowania w otoczenie. Zapew nienie sprawności 

funkcjonow ania planow anych struktur przestrzennych w  podstrefie i połączenie jej z  

innymi atrakcyjnymi terenami, w ymagać będzie rozwoju ścieŜek pieszych, 

row erowych i szlaków  turystycznych.  

 

W podstrefie B3  – aktyw izacji gospodarczej, zakłada się jako cel nadrzędny 

stw orzenie w arunków  dla: 

– rozwoju budow nictwa mieszkaniow ego dla zabezpieczenia potrzeb 

mieszkalnych w  tym ponadlokalnych, 

– wielofunkcyjnego rozwoju tw orzących ten obszar terenów w iejskich. 

Aktyw izacja rozwoju funkcji pozarolniczych na tym obszarze uwarunkow ana jest: 

– realizacja drogi szybkiego ruchu, która w łączy obszar gminy w  układ krajowy i 

zw iększy jego atrakcyjność dla potencjalnych inw estorów szczególnie w 

zakresie funkcji produkcyjno – usługow ej, 

– przygotowaniem odpow iednich terenów  pod zabudow ę mieszkaniow ą 

jednorodzinną. 

Za priorytetow e działania gminy w  zakresie rozw oju funkcji pozarolniczych, 

uznać naleŜy doprowadzenie do realizacji w /w przedsięwzięć. 

Przy realizacji funkcji produkcyjno-usługow ej, za celowe uznaje się tw orzenie 

monofunkcyjnych obszarów. Tego typu tereny wyznaczone zostały w środkow ej 

części gminy przy projektow anych węzłach drogi szybkiego ruchu dla zapew nienia im 
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wysokiej dostępności komunikacyjnej. W pozostałym obszarze podstrefy dopuszcza 

się funkcję produkcyjno – usługow ą w  zabudow ie zagrodow ej pod w arunkiem, Ŝe nie 

będzie ona kolidow ać z funkcją mieszkaniow ą i spełni w ymogi ochrony środow iska. 

Now e tereny zabezpieczające głów nie ponadlokalne potrzeby mieszkaniow e 

uw zględniono w  miejscow ościach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztw ie Kielc – 

w strefie podmiejskiej oraz o dogodnym skomunikow aniu z tym miastem. 

Dla utrzymania ładu przestrzennego i wysokich w alorów środow iska, 

warunkiem udostępnienia nowych terenów budow lanych w inno być wyprzedzające 

ich w yposaŜenie w  infrastrukturę techniczną, a zasadą tw orzenie 

zindyw idualizow anych osiedli quasi miejskich, o odrębnym i zróŜnicowanym wyrazie, 

ale o duŜej dyscyplinie w ewnętrznej (architektura obiektów , układ kalenic, materiał, 

detale, itp.) 

Warunkiem dla zrów nowaŜonego i w ielofunkcyjnego rozwoju gminy, jest 

pełne w yposaŜenie zarówno zwartych obszarów osadniczych jak i now ych obszarów 

przew idzianych pod rozwój funkcji produkcyjno – usługow ej i zabudowy 

mieszkaniow ej – w  infrastrukturę techniczną a zw łaszcza kanalizacyjno - gazow ą. 

Dla poprawy funkcjonow ania przyrodniczego i zachowania jakości środow iska 

w podstrefie tej, zaleca się dolesienia w naw iązaniu do kompleksów leśnych i 

korytarzy ekologicznych. 

 
 
7. Okreś lenie obszarów, dla których sporz ądzenie planów miejscowych jest 

obow i ązkowe lub wskazane. 
 
 

1. Art. 14 ust 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planow aniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) mów i, Ŝe „plan 

miejscow y sporządza się obow iązkow o, jeŜeli wymagają tego przepisy odrębne”. 

Przepisem odrębnym nakładającym na gminę obow iązek sporządzenia planu 

miejscow ego jest ustaw a z 4 lutego 1994 r. Praw o Geologiczne i Górnicze 

(jednolity tekst Dz. U. z dnia r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zmianami). Ustaw a ta w 

art. 53 ust. 1 stanowi, Ŝe „dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan 

zagospodarow ania przestrzennego w  trybie określonym odrębnymi przepisami, 

jeŜeli ustaw a nie stanow i inaczej”. Z art. 53 ust. 6 wynika, Ŝe jeŜeli przew idyw ane 

szkodliw e wpływy na środow isko będą nieznaczne, rada gminy moŜe podjąć  

uchw ałę o odstąpieniu od sporządzenia planu.  

Na obszarze gminy znajduje się teren, dla którego w inien być obow iązkow o 

sporządzony miejscow y plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 

postanow ieniem ustaw y Praw o Geologiczne i Górnicze. Są to tereny górnicze: 

„Józefka II„ w  Górnie, „Bęczków ” i „Bęczków IIA„ w  Bęczkow ie. 
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2. Art. 10 ust. 2 pkt. 8 mów i, Ŝe w  studium określa się w  szczególności: „obszary, 

dla których obow iązkowe jest sporządzenie miejscow ego planu 

zagospodarow ania przestrzennego na podstaw ie przepisów  odrębnych, w  tym 

obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a takŜe 

obszary rozmieszczenia obiektów  handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 

2.000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej.” Niniejsze studium w yznacza pięć 

obszarów  przestrzeni publicznej, w ymienionych w  rozdziale 2.1. Kierunki rozw oju 

przestrzennego gminy – Kierunek K1 pkt. 4 

3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami formą ochrony są ustalenia ochrony zawarte w miejscow ym planie 

zagospodarow ania przestrzennego. W zakresie form ochrony, o których mow a 

pow yŜej, ustalenia w  miejscowych planach zagospodarow ania przestrzennego 

pow inny być oparte na w ytycznych zawartych w niniejszym studium. Miejscow y 

plan zagospodarow ania przestrzennego naleŜy sporządzić dla strefy ochrony 

konserw atorskiej „Góry Radostow ej”, o których mow a w rozdziale 2.6. Obszary i 

zasady ochrony dziedzictw a kulturow ego i zabytków  oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

4. Dla terenów , na których będzie wyłączenie gruntów  rolnych i leśnych. Zgodnie z 

art.7 ust.1. ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów  rolnych i leśnych 

(Dz. U. Nr 16, poz. 170 z póź. zmianami) przeznaczenie gruntów  rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w  miejscow ym planie 

zagospodarow ania przestrzennego. 

5. Dla w łaściw ego przygotow ania procesów inw estycyjnych na terenie miejscow ości 

gminnej i gminy oraz utrzymania i popraw y ładu przestrzennego naleŜy 

sporządzić miejscowy plan zagospodarow ania przestrzennego dla terenów : 

1) dla terenów  usług obsługi turystyki w  sąsiedztw ie zbiornika Cedzyna w 

miejscow ościach Cedzyna i Leszczyny, 

2) dla terenów  oznaczonych w  pozostałych wsiach symbolami: MN, MRN, RM, 

U i UT, w  pierwszej kolejności sześciu terenów  zabudowy typu osiedli 

podmiejskich wskazanych w  rozdziale 2.1. Kierunki rozw oju przestrzennego 

gminy – Kierunek K1 pkt. 1 - w  miarę potrzeb i moŜliw ości f inansowych 

gminy. 

W gminie Górno nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziału 

nieruchomości oraz pod lokalizacje obiektów  handlow ych o pow ierzchni pow yŜej 

2000 m2. Nie w ystępują teŜ obszary pomników  zagłady i tereny zamknięte ze 

strefami zamkniętymi. 
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8. Inwestycje celu publicznego. 
 
 
 Inw estycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

– budow a drogi ekspresow ej S-74 

– budow a gazow ej sieci przesyłow ej z kierunku Kielc. 

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarow ania przestrzennego wojew ództwa 

św iętokrzyskiego – w  studium uw zględnia się rezerwy terenowe pod ww. inw estycje. 

Inw estycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym: 

– obiekt szkoły w  Cedzynie, 

– budow a kanalizacji w raz z oczyszczalniami. 

 

 
9. Sposoby wdra Ŝania ustale ń studium.  
 
 
1. Zasada zrównowaŜonego rozwoju jako podstawy słuŜącej długookresow ej 

strategii rozw oju przestrzennego gminy w iąŜe się z przejęciem celów  polityki 

przestrzennej ukierunkow anych na: 

– rozbudow ę systemów chronionych obszarów i poprawę środow iska 

przyrodniczego, 

– ochronę dziedzictw a kulturow ego, 

– popraw ę ładu przestrzennego (w  tym elementów  estetycznych), 

– popraw ę warunków  Ŝycia i ładu ekonomicznego, 

– sprawne funkcjonow anie systemów  infrastruktury technicznej oraz układu 

komunikacyjnego (budow a drogi ekspresow ej, bodow a kanalizacji). 

2. Cele polityki przestrzennej zawarte w studium pow inny być przyjęte  

w opracowaniach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 

przy podejmow aniu decyzji dotyczących rozwoju przestrzennego gminy. 

Do tego będą słuŜyły: 

– przeprowadzenie monitoringu zmian w  zagospodarowaniu przestrzennym, 

– okresow a ocena realizacji studium oraz ew entualne dodatkow e 

uzupełnienie opracow aniami specjalistycznymi. 

3. Ustalenia przeznaczenia terenów  i zasad ich zagospodarowania będą 

podejmow ane na podstawie miejscow ych planów zagospodarowania 

przestrzennego, opracow anych w oparciu o niniejsze studium. 

 W przypadku braku planów , przy respektow aniu obow iązujących przepisów 

praw a, ustalenia te będą podmiotem decyzji administracyjnych.  
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