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I. WPROWADZENIE 

             Studium jako akt planowania kształtuj�cego polityk� przestrzenn� gminy wyodr�bnia 

cele, uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, które doprowadz� do 

wykorzystania wszystkiego co cenne i niepowtarzalne dla rozwoju Gminy. Nale�y tu 

wymieni
 walory przyrodnicze i krajobrazowe, warto�ci kulturowe, zasoby materialne i 

inicjatywy lokalne, jak równie� warunki wynikaj�ce z s�siedztwa gminy, jej powi�za�

administracyjnych i gospodarczych, poło�enia gminy w regionie.    

            Studium stanowi wst�p do konkretnych przeobra�e� prowadz�cych do rozwoju 

gospodarczego i poprawy warunków �ycia ludno�ci. Wyznaczone w Studium optymalne 

kierunki działa� zostan� sprecyzowane w planach zagospodarowania przestrzennego opartych 

o aktualne mo�liwo�ci ekonomiczne i techniczne. 

           Proces sporz�dzania Studium przebiega w nast�puj�cych etapach: 

• rozpoznanie uwarunkowa� rozwoju gminy (diagnoza obecnego stanu), 

• okre�lenie kierunków zagospodarowania przestrzennego (opracowanie programów i 

kierunków rozwoju) 

• sformułowanie polityki przestrzennej gminy (u�ci�lenie i skonkretyzowanie koncepcji 

rozwoju)   

          Pierwszy etap pracy „uwarunkowania”, rozumiane jako rozpoznanie zjawisk 

przyrodniczych, kulturowych, społecznych, ekonomicznych i przestrzennych, które sprzyjaj�

lub ograniczaj� rozwi�zywanie problemów oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji, obejmuje 

studia i analizy dotycz�ce:

1. powi�za� funkcjonalnych i przestrzennych wynikaj�cych z poło�enia gminy na tle 

regionu, 

2. �rodowiska przyrodniczego, jego zasobów i walorów krajobrazowych, z wyodr�bnieniem 

obszarów aktualnie chronionych prawem oraz zniszcze� i potencjalnych zagro�e�, 

3. zagadnie� społeczno – ludno�ciowych i oceny warunków �ycia ludno�ci, 

4. struktury przestrzennej z wyodr�bnieniem: 

• zasobów �rodowiska kulturowego i jego ochrony, 

• aktualnego zainwestowania obszaru pod k�tem zabezpieczenia terenów mieszkaniowych i 

usługowych, 

• istniej�cych funkcji produkcyjnych: rolnictwa, hodowli, przemysłu, 

• wyposa�enia w zakresie komunikacji infrastruktury technicznej, warunków sanitarnych. 

          Podstaw� do przeprowadzonej syntezy uwarunkowa� były badania wykonane w terenie 

(inwentaryzacja u�ytkowania i zagospodarowania terenu i ekofizjografia) uzupełnione o 
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materiały studialne w zakresie �rodowiska naturalnego, kulturowego i potencjału 

gospodarczego gminy. 

          Rozpatrzono postulaty, wnioski do Studium i dokonano oceny obowi�zuj�cego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno. 

          Ponadto przeanalizowano materiały dotycz�ce zewn�trznych powi�za� Gminy oraz 

istniej�ce materiały specjalistyczne. 

          Konsultacje społeczne przeprowadzone przez zespół autorski w ko�cowej fazie 

opracowania diagnozy, dały materiał pogl�dowy odno�nie aktualnych potrzeb mieszka�ców, 

ich oczekiwa� i aspiracji w obecnych warunkach gospodarczych i administracyjnych. Cało�


przeprowadzonych studiów i konsultacji przedstawiono w formie graficznej i tekstowej, co 

pozwoliło na wyci�gni�cie wniosków stanowi�cych podstaw� koncepcji programowych i 

przestrzennych Studium. 

„Diagnoza stanu istniej�cego”, stanowi�ca uwarunkowania rozwoju gminy, w ramach 
sporz�dzania zmiany Nr 1 „Studium…”, została uzupełniona o zapisy niezb�dny dla 
sprecyzowania przedmiotu zmiany Nr 1 „Studium…”, okre�lonego w Uchwale Nr VI.30.2015 
Rady Gminy Imielno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany 
Nr 1 „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Imielno”.  

Zmiana Nr 1 „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Imielno”, dotyczy wprowadzenia udokumentowanych złó� kopalin - zło�a piasków, 
na terenie cz��ci sołectw: Bełk, Imielnica, Motkowice, Stawy, Sobowice, gmina Imielno 
wraz z okre�leniem kierunków ich zagospodarowania, oraz zmian jakie wynikn� w trakcie 
prac nad zmian� studium, w istotny sposób powi�zanych z wprowadzan� zmian�.  

Ze wzgl�du na potrzeb� uzyskania jednolitego tekstu opracowania, dotychczasowy tekst 
„Studium… - Diagnoza stanu istniej�cego”, został uzupełniony o zapisy dotycz�ce zmiany 
Nr 1 „Studium…”, które dla odró�nienia zostały zapisane czcionk� Times New Roman, 12 
kursywa i oznaczone symbolem *1. 

W opracowaniu niniejszej zmiany uwzgl�dniono zaktualizowane przepisy z zakresu 
problematyki dotycz�cej zmiany Nr 1 Studium…, ze szczególnym uwzgl�dnieniem: 
− Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2015r., poz. 199, z pó�n.zm.); 
− Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. Nr 118, poz. 1233); 

− Ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z pó�n. zm.);  

− Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicznie i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 
196, z pó�n. zm.);*1 

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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− Uchwały Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa �wi�tokrzyskiego z dnia 13 wrze�nia 
2013 r. dotycz�cej wyznaczenia sprawie Włoszczowsko - J�drzejowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. �wi�t. z dnia 1 pa�dziernika 2013r., Poz. 3311); 

− Uchwały Nr XLIX/874/14 Sejmiku Województwa �wi�tokrzyskiego z dnia 13 listopada 
2014 r. w sprawie utworzenia Nadnidzia�skiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 
�wi�t. z dnia 25 listopada 2014r., Poz. 3148); 

− Uchwały Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa �wi�tokrzyskiego z dnia 13 listopada 
2014 r. w sprawie Nadnidzia�skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 
�wi�t. z dnia 25 listopada 2014r., Poz. 3156);. 

− Rozporz�dzenia Ministra �rodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pó�n. zm.); 

− Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie 
przyj�cia dziewi�tego zaktualizowanego wykazu terenów maj�cych znaczenie dla 
Wspólnoty składaj�cych si� na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE. L. 
2015.338.34 z dnia 23 grudnia 2015 r.),

− Uchwały Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa �wi�tokrzyskiego z dnia 22 wrze�nia 
2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa �wi�tokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. �wi�t. z dnia 31 pa�dziernika 2014 r. Poz. 
2870), 

− Ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi�zku ze 
wzmocnieniem narz�dzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015r., poz. 774),

− Ustawy z dnia 9 pa�dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).*1

II. MATERIAŁY WEJ �CIOWE 

          Materiały wej�ciowe do Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Imielno obejmuj� nast�puj�ce opracowania: 

1. Inwentaryzacj� u�ytkowania i zagospodarowania terenu  gminy  Imielno  (rysunek w skali 

1 : 10 000), 

2. Inwentaryzacj� stanu istniej�cego komunikacji (rysunek w skali 1 : 50 000), 

3. Inwentaryzacj� stanu istniej�cego infrastruktury technicznej  (rysunek w skali 1 : 10 000), 

4. Inwentaryzacj�  własno�ci terenu (rysunek w skali 1 : 10 000), 

5. Studium ekofizjograficzne (rysunek w skali 1 : 10 000 i tekst), 

6. Studium rolniczo – le�ne (tekst), 

7. Warto�ci przyrodnicze i kulturowe (rysunek w skali 1 : 10 000 i tekst), 

8. Powi�zania zewn�trzne Gminy ( mapa topograficzno – administracyjna w skali 1: 50 000 i 

tekst), 

9. Prognoza demograficzna i ocena jako�ci �ycia  (tekst) 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy wykonany przez Wojewódzkie 

Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach 

11. Wnioski instytucji do Studium  

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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12. Ponadto wykorzystano nast�puj�ce materiały: 

• Gospodarka Przestrzenna Gmin , Poradnik I.G.P i K  O/Kraków, Llewelyn – Davies, 

London, Fundusz Współpracy, Brytyjski Fundusz Know – How, Wydanie II, Kraków 

1995    

• M. Kłodzi�ski: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii 

Europejskiej, SGGW, Warszawa 1997, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 

• Planowanie przestrzenne , Poradnik, KIN – Kraków 2001 

• Standardy urbanistyczne, Gospodarka przestrzenna i Komunalna IGPiK t. 22 nr 1-2, 

Warszawa 1998, 

• Strategia rozwoju województw i gmin, Instytut Gospodarki Przestrzennej i 

Komunalnej t. 22, nr 3, Warszawa 1998,  

• Studia zagospodarowania przestrzennego województw. Do�wiadczenia i Dylematy, 

Materiały z Konferencji I.G.P i K/TUP, Kraków, pa�dziernik 1996  

• Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,

Poradnik metodyczny, M.G.P. i B. I.G.P. i K. O/ Kraków 1996, 

• M. Wieruszewska. Wie� polska, Konteksty, kontrasty , strategie, PAN IRWiR, 

Warszawa 1997, 

• Wie� polska. Współczesne przemiany i rozwój. ECOVAST, Polska, Kraków – PAN, 

Kraków 1999, 

• Materiały �wi�tokrzyskiego Urz�du Wojewódzkiego w Kielcach, zwłaszcza: 

- Wojewódzkiego Oddziału Słu�by Ochrony Zabytków w tym Wydziału 

Archeologicznego 

- Wydziału Ochrony �rodowiska i Rolnictwa 

- Wydziału Gospodarki i Infrastruktury 

- Wydziału Zarz�dzania Kryzysowego, Ochrony Ludno�ci i Spraw Obronnych 

- Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego 

• Materiały Urz�du Marszałkowskiego Województwa �wi�tokrzyskiego w Kielcach,  

Departament Polityki  Regionalnej 

• Materiały Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych , Biuro w Kielcach 

• Materiały Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej w Krakowie 

• Materiały Zarz�du  �wi�tokrzyskich i Nadnidzia�skich Parków Krajobrazowych 

(Pi�czów) 

Materiały �ródłowe dla poszczególnych problematyk zestawiono w opracowaniach 

cz�stkowych. 
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Ad 1. Inwentaryzacja u�ytkowania i zagospodarowania terenu wykonana została w 

problematyce odpowiedniej dla skali 1 : 10 000 na dost�pnym podkładzie sytuacyjno -

wysoko�ciowym. W zał�czeniu zestawiono wykaz oznacze� szczegółowych u�ytkowania 

usługowego. Zebrano informacje dotycz�ce poszerzenia zakresu ochrony warto�ci kulturowo 

– krajobrazowych i przyrodniczych (ad. 7). 

Ad 2 i 3.   

Opracowanie w zakresie komunikacji przedstawia klasyfikacj� dróg podstawowych i układu 

uzupełniaj�cego oraz stan motoryzacji w gminie na tle powi�za� zewn�trznych, zaplecze 

motoryzacji i zestawienie danych dotycz�cych obci��enia ruchem głównych ci�gów 

komunikacyjnych w latach 1995 – 2000. Podano równie� uwarunkowania zwi�zane z 

komunikacj� publiczn�. 

Inwentaryzacja sieci infrastruktury przedstawiona została w skali 1: 10 000 w zakresie 

zaopatrzenia w wod�, odprowadzenia �cieków, ciepłownictwa, gazownictwa, 

elektroenergetyki i telekomunikacji. Badania przeprowadzone w  terenie w zakresie w/w 

problematyki, uzupełniono o informacje uzyskane w Gminie 

Ad 4. Inwentaryzacja własno�ci terenu przedstawia podział na własno�
 komunaln�, Skarbu 

Pa�stwa, grunty Wspólnot Wyznaniowych i własno�
 prywatn�. 

Ad 5. Studium ekofizjograficzne wykonano w pełnej problematyce wymaganej dla tego typu 

opracowa�. Dost�pne materiały �ródłowe uzupełniono o ogl�dziny i ustalenia szczegółowe 

dokonane na obszarze opracowania w trakcie wizji lokalnej. 

Ad 6. Studium rolniczo – le�ne zawiera inwentaryzacj� u�ytkowania ziemi w obr�bie Gminy 

Imielno, zestawienia dotycz�ce hodowli oraz stanu gospodarki le�nej  

Ad 9. Ocen� �ycia mieszka�ców Gminy Imielno wykonano na podstawie dost�pnych 

materiałów statystycznych i informacji uzyskanych w Urz�dzie Gminy i w Urz�dzie 

Wojewódzkim w Kielcach oraz w oparciu o dane GUS. 

Ad 11. Informacje o przyst�pieniu do opracowania Studium zostały wysłane do instytucji i 

urz�dów administracji pa�stwowej i samorz�dów s�siednich gmin oraz rad sołeckich. 

Uzyskane odpowiedzi wykorzystano przy opracowaniu Studium. 
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Materiały powy�sze zawieraj� wystarczaj�cy zestaw informacji umo�liwiaj�cych 

przyst�pienie do kolejnego etapu opracowania.    

Materiały wej�ciowe do zmiany Nr 1 „Studium…” stanowi�: 
-   zawiadomienia o przyj�ciu dokumentacji geologicznych złó� piasków, stanowi�cych 
przedmiot zmiany; 
-  decyzje zatwierdzaj�ce dokumentacje geologiczne złó� piasków (udokumentowane zasoby 
geologiczne zło�a); 
- decyzje Wójta Gminy Imielno okre�laj�ce �rodowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsi�wzi�� polegaj�cych na wydobywaniu kopaliny; 
-  koncesje udzielone na wydobywanie kopalin, ustanawiaj�ce obszary i tereny górnicze; 
-  wizje lokalne i analizy dokumentacji kartograficznej.*1 
  

III.   GMINA NA TLE REGIONU 

           Gmina Imielno znajduje si� w południowo – wschodniej cz��ci powiatu 

j�drzejowskiego w województwie �wi�tokrzyskim. Poło�ona jest na terenie Niecki 

Nidzia�skiej obejmuj�c fragmenty Doliny Nidy i Płaskowy�u J�drzejowskiego Z gmin�

Imielno granicz�: od strony zachodniej – gmina J�drzejów, północnej – gmina Sobków, obie 

poło�one w powiecie j�drzejowskim oraz gminy nale��ce do powiatu pi�czowskiego: gmina 

Kije i gmina Pi�czów granicz�ce od strony wschodniej i gmina Michałów s�siaduj�ca z 

gmin� Imielno od południa.    

      Powierzchnia gminy wynosz�ca 101 km2 podzielona została na 21 sołectw. 

Zamieszkuje j� 4873 osoby. Najliczniej zamieszkał� miejscowo�ci� s� poło�one w północno-

wschodniej cz��ci gminy Motkowice – 759 osób, najmniejsz� Rajchotka – 25 osób. Siedziba 

władz samorz�dowych, centralnie umiejscowione - Imielno  zamieszkuje 257 osób i jest 10 

pod wzgl�dem wielko�ci sołectwem w gminie. Oddalone jest o około 20 km od miasta 

powiatowego J�drzejowa. W odległo�ci około 10 km znajduje si� miasto Pi�czów – stolic�

s�siaduj�cego powiatu. Poł�czenie z nim odbywa si� poprzez nowy most na Nidzie w 

Sobowicach.  

    Zachodnia cz��
 gminy nale��ca do Płaskowy�u J�drzejowskiego tworz�cego szereg 

garbów o układzie przebiegaj�cym z kierunku północno–zachodniego w połudnowo-

wschodni posiada wniesienia w granicach 270 – 326 m npm. Najwi�ksze wzniesienie na 

terenie gminy znajduje si� we wsi Karczunek i wynosi 283.5 m npm. Cz��
 wschodnia 

nale��ca do Doliny Nidy ma charakter zabagnionej doliny z licznymi terasami. W tym rejonie  

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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utworzony został Nadnidzia�ski Park Krajobrazowy o powierzchni 22 875 ha posiadaj�cy 17 

559 ha otuliny. Cz��
 Parku oraz jego otuliny wchodzi w obszar gminy. W s�siedztwie ale 

poza jej granicami, od strony południowej, rozci�ga si� Kozubowski Park Krajobrazowy, a po 

stronie wschodniej Szaniecki Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia, 

który tworz� powy�sze parki zawiera cenne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. W tym 

obszarze zostało zarejestrowanych wiele rezerwatów, pomników przyrody, stanowisk 

zwierz�t i ro�lin chronionych prawem. 

Obszar gminy nale�y do słabo zalesionych, jej lesisto�
 wynosi zaledwie 9%, a wi�ksze 

kompleksy le�ne znajduj� si� poza jej granicami, głównie po stronie wschodniej. Gmina 

Imielno posiada charakter rolniczy. 

Zewn�trzne powi�zania komunikacyjne gminy zapewnia droga krajowa przebiegaj�ca przez 

północn� cz��ci gminy oraz drogi powiatowe ł�cz�ce gmin� Imielno z wa�nym w�złem 

komunikacyjnym w J�drzejowie. Przez teren gminy przebiega szerokotorowa linia kolejowa o 

znaczeniu pa�stwowym (Huta Katowice – Hrubieszów) oraz w�skotorowa linia kolejowa, 

u�ytkowana jedynie sezonowo jako atrakcja turystyczna, ł�cz�ca J�drzejów z Pi�czowem 

(„Ekspres Ponidzia”). 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym na obszarze Gminy Imielno wyst�puj� nast�puj�ce 
wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody: 
- Nadnidzia�ski Park Krajobrazowy, 
- Nadnidzia�ski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
- Włoszczowsko - J�drzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
- Miechowsko - Działoszycki Obszar Chronionego Krajobrazu, 
- Obszar Natura 2000:   „Ostoja Nidzia�ska” PLH260003;  „Dolina Nidy” PLB260001; 
„Ostoja Sobkowsko - Korytnica” PLH260032, 

Ponadto obszar gminy Imielno cz��ciowo poło�ony jest w zasi�gu Korytarza Południowo 
Centralnego (KPdC-4C) pn. Dolina Nidy. 

Tereny obj�te zmian� Nr 1 „Studium…” znajduj� si� w granicach Nadnidzia�skiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Natura 2000 - „Ostoja Nidzia�ska” 
PLH260003 i „Dolina Nidy”PLB260001. 
Ponadto tereny obj�te przedmiotow� zmian� cz��ciowo poło�one s� w zasi�gu Korytarza 
Południowo Centralnego (KPdC-4C) pn. Dolina Nidy. 

Aktualna polityka przestrzenna województwa �wi�tokrzyskiego została przedstawiona 
w Zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa �wi�tokrzyskiego, 
uchwalonej Uchwał� Nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa �wi�tokrzyskiego z dnia 22 
wrze�nia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 

Powy�szy dokument planistyczny okre�la m. innymi „Kierunki rozwoju bazy ekonomicznej oraz 
obszary wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych” przy zachowaniu zasad i polityki *1 

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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przestrzennej, polegaj�cych na oszcz�dnym i racjonalnym korzystaniu z zasobów surowcowych 
wraz z systematyczn� popraw� stanu �rodowiska zmienionego w wyniku eksploatacji kopalin, 
głównie na terenach wielkoskalowych przekształce�.  
Plan województwa przewiduje równie� podj�cie eksploatacji pojedynczych złó�, które nie 
spowoduj� zagro�e� dla krajobrazu i �rodowiskowych oraz s� uzasadnione wzgl�dami 
gospodarczym.*1

IV. �RODOWISKO PRZYRODNICZE 

1. Zasoby �rodowiska przyrodniczego i warunki ekofizjograficzne . 

     (Opracowanie podane oddzielnie). 

Ze wzgl�du na przyj�t� przez poprzedni zespół autorski formuł� studium…, wg której 
integraln� cz��ci� „Diagnozy stanu istniej�cego” jest opracowanie Ekofizjografia, dane 
niniejszego rozdziału niezb�dne dla sprecyzowania przedmiotu zmiany Nr 1 „Studium…”,  
okre�lonego w Uchwale Nr VI.30.2015 Rady Gminy Imielno z dnia 29 maja 2015 r. w 
sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia zmiany Nr 1 „Studium uwarunkowa� i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielno, zostały zawarte w opracowaniu 
Ekofizjografia,  uzupełnionym w zakresie, niezb�dny dla sprecyzowania przedmiotu zmiany.  

Przedmiotem uchwalenia w ramach niniejszej zmiany Nr 1 Studium…, jest zakres 
dotycz�cy jedynie przedmiotu zmiany, w granicach okre�lonych w Uchwale Nr VI.30.2015 
Rady Gminy Imielno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Imielno, dotycz�cej wprowadzenia udokumentowanych złó� kopalin - zło�a piasków, na 
terenie cz��ci sołectw: Bełk, Imielnica, Motkowice, Stawy, Sobowice, gmina Imielno wraz z 
okre�leniem kierunków ich zagospodarowania.*1 

  

2. Działalno�� rolnicza 

Rolnictwo jest podstawow� form� gospodarowania i �ródłem dochodów mieszka�ców 

gminy Imielno. Według danych z Powszechnego Spisu Rolnego’1996 ok. 66 % ogólnej 

liczby gospodarstw domowych utrzymuje si� głównie lub wył�cznie z pracy w swoim 

gospodarstwie rolnym. Znaczna cz��
 indywidualnych gospodarstw rolnych (59,8 %) 

produkuje głównie lub wył�cznie na sprzeda�. O wiod�cej pozycji rolnictwa �wiadczy 

równie� wysoki udział (82,3 %) u�ytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy w 

porównaniu do �redniej dla województwa �wi�tokrzyskiego (62,5 %). 

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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Gmina Imielno znajduje si� w�ród gmin o przeci�tnym wska�niku rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej okre�lonym w przedziale 60,1 – 70,0 pkt przy �redniej dla 

województwa 70,4 pkt. Na wielko�
 tego wska�nika wpływ maj�: jako�
 i przydatno�


rolnicza gleb, agroklimat, rze�ba terenu i warunki wodne. 

2.1.Struktura gruntów rolnych i uwarunkowania agrarne 

Według danych z Urz�du Gminy w Imielnie u�ytki rolne (UR) zajmuj� powierzchni�

8289 ha czyli 82,3 % powierzchni gminy. Struktura u�ytków rolnych przedstawia si�

nast�puj�co: 

� grunty orne - 6897 ha (83,20 % UR) 

� trwałe u�ytki zielone (ł�ki i pastwiska) – 1388 ha (16,75 % UR) 

� sady – 4 ha (0,05 % UR) 

W porównaniu do struktury u�ytkowania gruntów w województwie, w gminie Imielno 

zaznacza si� wi�kszy udział gruntów ornych (�rednio w województwie 76,9 UR) kosztem 

trwałych u�ytków zielonych (w województwie 20,3 % UR) i sadów (w województwie 2,8 % 

UR). Niski udział sadów jest spowodowany mało korzystnymi warunkami przyrodniczymi 

dla tego typu produkcji rolniczej. 

W gminie jest 1396 indywidualnych gospodarstw domowych, z których 371 (26,6 %) 

stanowi� działki rolnicze o powierzchni do 1 ha. Najwi�cej działek rolnych (powy�ej 30 % 

ogółu gospodarstw) znajduje si� w sołectwach: Opatkowice Murowane, Grudzyny, Sobowice. 

Na obszarze gminy funkcjonuj� tylko indywidualne gospodarstwa rolnicze, brak jest 

rolnictwa uspołecznionego. Działaj�ca w przeszło�ci Spółdzielnia Produkcji Rolnej w 

Motkowicach z siedzib� w Stawach upadła.  

Struktura gospodarstw indywidualnych według grup obszarowych przedstawia si�

nast�puj�co: 

Grupy obszarowe Liczba gospodarstw Powierzchnia [ha] 

1 –2 ha 95 
2,1 – 5 ha 430 

2205 

5,1 – 10 ha 331 
10,1 – 15 ha 99 

4637 

15,1 – 50 ha 65 1182 
powy�ej 50 ha 5 265 

Ogółem 1025 8289 

Tab. 1                                                                                                     �ródło: Urz�d Gminy w Imielnie 

  



13

�rednia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 8,08 ha. Procentowy 

udział poszczególnych grup obszarowych przedstawia poni�szy 

diagram:

1 - 2 ha
9,26%

2,1 - 5 ha
41,96%

5,1 - 10 ha
32,30%

10,1 - 15 ha
9,65%

15,1 - 50 ha
6,34%

pow. 50 ha
0,48%

wykres nr.1.  

Jak wynika z powy�szych danych podstawow� cech� struktury agrarnej (mimo 

korzystniejszej sytuacji ni� �rednio w województwie) jest jej rozdrobnienie. Stwarza ono 

istotne ograniczenie przy dostosowaniu si� rolnictwa do warunków rynkowych, głównie z  

perspektyw� wst�pienia Polski do Unii Europejskiej. 

 Ze wzgl�du na mało opłacaln� produkcj� roln� nie wida
 obecnie procesów 

polaryzacji gospodarstw rolnych, w wyniku której powstawałyby du�e obszarowo rozwojowe 

gospodarstwa rolne. 

2.2. Przydatno�� rolnicza gleb

Pedosfera stanowi wa�ny element �rodowiska przyrodniczego, poniewa� decyduje o 

rozwoju i egzystencji �ycia organicznego na Ziemi. W my�l nowoczesnego uj�cia 

ekopedologicznego: ,,gleba jest integralnym składnikiem wszystkich ekosystemów l�dowych 

i niektórych wodnych, utworzonym z przypowierzchniowych warstw litosfery, specyficznie 

przekształconych i nadal przekształcanych” - Z. Prusikiewicz (1990). 

 Proces tworzenia si� substancji glebowej dokonuje si� w okre�lonych warunkach 

geomorfologicznych, litologicznych, wodnych, klimatycznych oraz biologicznych; mog�

zatem powstawa
 ró�ne typy genetyczne, rodzaje i odmiany gleb, o zró�nicowanych 

wła�ciwo�ciach. Do najwa�niejszych funkcji pedosfery nale�y jej uczestnictwo w produkcji i 

rozkładzie biomasy, akumulacja próchnicy, magazynowanie oraz obieg pierwiastków 

biogennych i wody - R. Bednarek, Z. Prusikiewicz (1990). 
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A. Podstawowe genetyczne typy gleb 

Na obszarze gminy Imielno gleby zostały wykształcone na podło�u zwi�złych skał 

mezozoicznych oraz lu�nych skał czwartorz�dowych. Najstarszymi skałami macierzystymi s�

margle, opoki, i wapniste piaskowce kredowe. Podło�e glebowe z okresu czwartorz�du 

stanowi�: gliny, piaski gliniaste, piaski i �wiry fluwioglacjalne. Na podstawie 

przeprowadzonych bada�, S. Strzemski (1965) wydzielił na terenie województwa kieleckiego 

regiony litologiczno - glebotwórcze. Opisywany obszar nale�y do regionu j�drzejowskiego. 

Na terenie gminy Imielno mo�na trzy wyró�ni
 trzy podstawowe typy genetyczne gleb: 

a) R�dziny stanowi�ce najwi�kszy procent gleb w gminie. S� to r�dziny wytworzone 

z wapieni i margli kredowych, przewa�nie ci��kie, których skład mechaniczny stanowi� gliny 

�rednie i ci��kie. W�ród r�dzin najwi�cej wyst�puje r�dzin brunatnych. Typowe r�dziny 

czarnoziemne wyst�puj� w wi�kszych kompleksach w sołectwach: Zegartowice, Opatkowice 

Pojałowskie, Opatkowice Cysterskie, Mierzwin, Helenówka, Dzierszyn. R�dziny odznaczaj�

si� dobr� struktur�. Zasobne s� w w�glan wapnia oraz składniki pokarmowe przyswajalne dla 

ro�lin. Nale�� do gleb tzw. "minutowych" tzn., �e nale�y uchwyci
 odpowiedni� por� uprawy, 

gdy� na mokro ma�� si�, na sucho za� p�kaj�. Nadaj� si� bardziej pod upraw� pszenicy ni�

�yta. Dobrze udaj� si� na nich równie� ro�liny motylkowe jak koniczyna lub lucerna. W 

klasyfikacji bonitacyjnej gleby te wyst�puj� w klasach II-V. R�dziny płytkie zaliczone do klas 

IVa, IVb i V (3 kompleks) s� wra�liwe na susz� i dlatego w lata suche plony ro�lin 

uprawnych s� niskie. S� one nara�one na działanie erozji wodnej umiarkowanej. 

Wyst�powanie r�dzin deluwialnych jest sporadyczne i spotykamy je w ni�szych partiach 

terenu.

b) gleby brunatne, reprezentuj� je dwa podtypy - wyługowane oraz kwa�ne. 

Wytworzone s� z glin, piasków gliniastych, piasków i gleb wietrzeniowych. Powstały w 

�rodowisku lasów li�ciastych i mieszanych klimatu umiarkowanego. Cech� charakterystyczn�

tych gleb jest wyst�powanie poni�ej poziomu próchniczego horyzontu wzbogaconego w 

minerały ilaste oraz równomiernie rozło�one zwi�zki �elaziste i organiczne. Zawarto�


próchnicy waha si� w granicach 1,5 - 2,3%. Na badanym terenie gleby brunatne tworz�

przewa�nie grunty orne 3-6 kompleksu przydatno�ci rolniczej, rzadziej s� pod u�ytkami 

zielonymi słabymi lub �rednimi (3z, 2z). Cz��ciowo s� tak�e zalesione drzewostanem 

mieszanym. Wła�ciwo�ci gleb brunatnych kwa�nych mo�na stosunkowo łatwo poprawi


przez obfite wapnowanie. Dla osi�gni�cia wysokich plonów konieczne jest odpowiednie 

nawo�enie mineralne i organiczne. Gleby brunatne wyst�puj� wi�kszymi płatami we 
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wszystkich sołectwach gminy. 

c) mady - na obszarze gminy wyst�puj� mady lekkie, �rednie i ci��kie reprezentowane 

przez dwa podtypy: brunatny i wła�ciwy. Najwi�ksze płaty tych gleb s� w dolinie Nidy na 

wysoko�ci Borszowic, Motkowic, Stawów i Sobowic. W pobli�u koryta rzecznego znajduj�

si� młode mady wła�ciwe, które podlegaj� zalewom; wy�sze poło�enie w obr�bie doliny 

zajmuj� mady brunatne, nie ulegaj�ce podtapianiu. Skał� macierzyst� tych gleb s� piaski, 

piaski gliniaste, mułki oraz �wiry. W całym profilu posiadaj� odczyn lekko kwa�ny, 

zawarto�
 próchnicy dochodzi maksymalnie do 3 %. Wszystkie mady charakteryzuj� si�

bardzo dobrymi własno�ciami fizycznymi - s� łatwo przepuszczalne, a jednocze�nie szybko 

podsi�kaj� wod�. Daj� dobre plony przy obfitym nawo�eniu. Na omawianym terenie mady s�

pod u�ytkami zielonymi �rednimi i słabymi (3z) - H. Uggla (1985). 

Udział poszczególnych klas bonitacji przedstawiono w tabeli poni�ej. 

Tabela Struktura klas bonitacji gleb na obszarze gminy Imielno. 

Lp. klasa bonitacji 
% powierzchni gruntów  
ornych gminy Imielno 

% powierzchni u	ytków 
zielonych gminy Imielno

1 II 1,4 0,4 

2 III 29,4 3,3 

3 IV 41,0 39,5 

4 V 18,0 41,5 

5 VI 9,4 15,2 

Tab.2. 

Na obszarze gminy przewa�aj� grunty orne nale��ce do IV klasy bonitacji, których 

jest ł�cznie (IVa i IVb)  - ponad 40% powierzchni ogółu gruntów ornych. Niespełna 30% 

powierzchni zajmuje III klasa bonitacji. Po�ród trwałych u�ytków zielonych przewa�aj� klasy 

bonitacyjne IV i V – ł�cznie stanowi� one ponad 80% powierzchni wszystkich u�ytków 

zielonych gminy. 

B. Charakterystyka kompleksów rolniczej przydatno�ci gleb. 

Pod nazw� kompleksów rolniczej przydatno�ci gleb nale�y rozumie
 takie gleby, które 

wykazuj� zbli�one wła�ciwo�ci rolnicze i mog� by
 podobnie u�ytkowane. Kompleksy te 

stanowi� jak gdyby okre�lone siedliska najbardziej odpowiednie dla poszczególnych ro�lin 

uprawnych. Nazwy kompleksów rolniczej przydatno�ci gleb pochodz� od zbó� ozimych- 
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pszenicy i �yta, które s� najlepszymi ro�linami wska�nikowymi.  

W glebach ornych, z wyj�tkiem terenów podgórskich i górskich, wyró�nia si� nast�puj�ce 

kompleksy rolniczej przydatno�ci gleb:  

Kompleks 1 - pszenny bardzo dobry

Kompleks ten obejmuje najlepsze gleby w kraju, zasobne w składniki pokarmowe, o 

gł�bokim poziomie próchnicznym, dobrej strukturze, przepuszczalne, przewiewne, a 

równocze�nie magazynuj�ce du�e ilo�ci wilgoci. Gleby te wyst�puj� w terenach płaskich lub 

na bardzo łagodnych pochyło�ciach, nie wymagaj� regulacji stosunków wodnych, a uprawy 

s� stosunkowo łatwe, osi�ga si� na ich wierne, wysokie plony nawet najbardziej 

wymagaj�cych ro�lin bez wi�kszych nakładów. Łatwo nabywaj� i zachowuj� cechy wysokiej 

kultury. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane s� do I i II-ej klasy. 

  

Kompleks 2 - pszenny dobry

Do kompleksu pszennego dobrego zaliczamy gleby nieco mniej urodzajne jak do kompleksu 

1-go. przewa�nie b�d� to gleby zwi��lejsze i ci��sze do uprawy lub, gdzie poziom wód 

gruntowych mo�e zlega
 ju� pewnym wahaniom, okresowo gorzej przewietrzane albo 

okresowo wykazuj�ce słabe niedobory wilgotno�ci. Gleb tego kompleksu nie mo�na jednak 

nazwa
 glebami wadliwymi, gdy� ujemne cechy wyst�puj� w nich w stopniu tylko 

nieznacznym. Do kompleksu tego zalicza si� równie� niektóre gleby lekkie, lecz tylko takie, 

które z natury swojej s� glebami pszennymi. Na glebach kompleksu 2-go udaj� si� wszystkie 

ro�liny uprawne, lecz otrzymanie odpowiednio wysokich plonów zale�ne jest od wysoko�ci 

nakładów i od przebiegu pogody. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane s�

przewa�nie do klasy IIIa i IIIb. 

Kompleks 3 - pszenny wad1iw y

Kompleks ten obejmuje gleby �rednio zwi�złe i ci��kie niecałkowite zalegaj�ce na 

przepuszczalnych podło�ach oraz gł�bokie i całkowite (�rednio zwi�złe i ci��kie) ale 

poło�one na zboczach, nara�one na szybki spływ wody. Wyst�puj� w nich okresowo 

niedobory wilgoci i s� wra�liwe na susz�. Nadaj� si� bardziej pod upraw� pszenicy ni� �yta, 

lecz wysoko�
 plonów uzale�niona jest przede wszystkim od ilo�ci opadów. W klasyfikacji 

bonitacyjnej gleby tego kompleksu zaliczane s� do klasy IIIb, IVa, a niektóre do klasy IVb. 

Kompleks 4 - �ytni bardzo dobry 1ub pszenno - �ytni

W skład kompleksu 4-go wchodz� najlepsze gleby lekkie wytworzone przewa�nie z piasków 

gliniastych mocnych całkowitych lub piasków gliniastych (lekkich i mocnych) zalegaj�cych 
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na zwi��lejszych podło�ach. Gleby te s� strukturalne i posiadaj� dobrze wykształcony poziom 

próchniczny oraz wła�ciwe stosunki wodne. Nale�� tu równie� niektóre gleby pyłowe. 

Wskutek odpowiedniego nawo�enia i agrotechniki stosowanych przez dłu�szy okres czasu 

gleby te osi�gaj� wy�szy stopie� kultury co daje mo�liwo�
 uprawy ro�lin jak w kompleksach 

pszennych. W przypadku nieodpowiedniej uprawy i słabego nawo�enia zachowuj� raczej 

słaby stopie� kultury i wtedy lepiej nadaj� si� do uprawy �yta, ziemniaków oraz innych 

ro�lin, które mog� by
 uprawiane na glebach gorszych. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te 

zaliczane s� przewa�nie do klasy IIIa, IIIb i IVa. 

Kompleks 5 - �ytni dobry

Kompleks ten obejmuje gleby l�ejsze i mniej urodzajne ni� zaliczane do kompleksu 4-go. S�

to gleby na ogół wra�liwe na susze i mniej zasobne w składniki pokarmowe. Gleby te uwa�a


nale�y za typowo �ytnio-ziemniaczane, lecz na którym uprawia si� równie� j�czmie� ozimy, 

owies oraz inne ro�liny o niezbyt wysokich wymaganiach glebowych. W klasyfikacji 

bonitacyjnej gleby te zaliczone s� do klasy IVa i IVb. 

Komp1eks 6 - �ytni słaby

Do kompleksu tego zaliczane s� głównie gleby wytworzone z piasków słabo gliniastych 

całkowitych i gł�bokich oraz piasków gliniastych lekkich pod�cielonych (do�
 płytko) 

piaskiem lu�nym lub �wirem. Gleby te s� zbyt przepuszczalne, okresowo za suche i ubogie w 

składniki pokarmowe. Dobór ro�lin uprawnych dla tych gleb jest bardzo ograniczony i 

sprowadza si� głównie do uprawy �yta, ziemniaków, seradeli i łubinów, przy czym plony tych 

ro�lin zale�ne s� w bardzo du�ym stopniu od ilo�ci i rozkładu opadów oraz nawo�enia. W 

klasyfikacji bonitacyjnej gleby tego kompleksu zaliczane s� do klasy IVb i V. 

Kompleks 7 - �ytni najsłabszy czyli �ytnio - łubinowy

W skład kompleksu 7-go wchodz�  wchodz� najsłabsze gleby wytworzone z piasków lu�nych  

i słabogliniastych pod�cielonych (do�
 płytko) piaskiem lu�nym i �wirem. Gleby te s� trwale 

za suche i ubogie w składniki pokarmowe. Na glebach tego kompleksu uprawia si� jedynie 

�yto i łubin �ółty gorzki, przy czym plony tych ro�lin s� bardzo niskie. W klasyfikacji 

bonitacyjnej gleby te zaliczane s� do klasy VI. 

Kompleks 8 - zbo�owo-pastewny mocny

Do kompleksu 8-go zaliczamy gleby �rednio zwi�złe i ci��kie (pszenne) okresowo i trwale 

podmokłe oraz najlepsze gleby torfowe i murszowe. W lata mokre gleby te daj� ni�sze plony, 



18

w lata suche mo�na otrzyma
 plony wysokie. Wynika st�d, ze gleby tego kompleksu 

stwarzaj� pewne ryzyko uprawy ro�lin wra�liwych na trwał� lub okresow� podmokło�


gruntów. Aby zwi�kszy
 wierno�
 plonów nale�y zwi�kszy
 w płodozmianie udział traw oraz 

innych ro�lin pastewnych. Ze wzgl�du na rodzaj gleb oraz ich przydatno�
 rolnicz� w ramach 

tego kompleksu wyró�niamy: 

1. Kompleks 8 - zbo�owo-pastewny mocny na glebach minera1nych 

Na glebach tego kompleksu obok traw, koniczyn, owsa, buraków pastewnych, brukwi, 

kapusty mo�emy uprawia
 tak�e pszenic� ozim�, której plony zale�ne b�d� głównie od 

przebiegu pogody a tak�e pszenic� jar�. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane s� do 

klasy IIIb, IVa, IVb i niekiedy V. 

2. Komp1eks 8a - zbo�owo-pastewny na glebach organicznych (torfowych i murszowych). 

Na glebach tego kompleksu obok traw, koniczyn, owsa, ziemniaków, buraków 

pastewnych, brukwi, kapusty mo�emy uprawia
 pszenic� jar�, z ro�lin przemysłowych rzepak 

jary i konopie. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te zaliczane s� do klasy IIIa i IIIb. 

Kompleks 9 - zbo�owi o-pastewny słaby

Kompleks ten obejmuje mineralne gleby lekkie (�ytnie) nadmiernie uwilgotnione, 

okresowo i trwale podmokłe. Do kompleksu tego wchodz� równie� gorsze gleby wytworzone 

z torfów i murszów. Podobnie jak w poprzednim kompleksie Wyró�nia si� tu: 

1. Kompleks 9 - zbo�owo-pastewny słaby na glebach mineralnych. Na glebach tych 

zwykle uprawia si�: �yto, owies, brukiew, kapust�. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby te 

zaliczane s� do IVb i V. 

2. Kompleks 9a - zbo�owo-pastewny słaby na glebach organicznych (torfowych i 

murszowych). 

Na glebach tych obok wymienionych wy�ej ro�lin, mo�na uprawia
 koniczyn� szwedzk�, 

konopie, słonecznik pastewny, a na niektórych równie� marchew pastewn�. W klasyfikacji 

bonitacyjnej gleby te zaliczane s� do klas IVa, IVb i V. 

Kompleks 14 - g1eby orne przeznaczone pod u�ytki zie1one

Do tego kompleksu zaliczamy gleby u�ytkowane obecnie jako grunty orne, które jednak z 

natury swej nadaj� si� lepiej pod u�ytki zielone. Gleby te s� przewa�nie trwale podmokłe, 

przy czym zabiegi melioracyjne s� raczej niewskazane, lub niemo�liwe do wykonania. Z 

gospodarczego punktu widzenia najbardziej słusznym b�dzie przeznaczenie tych gleb pod 

trwałe u�ytki zielone. Na u�ytkach zielonych wyró�nia si�: 

Kompleks 1z - u�ytki zielone bardzo dobre i dobre. Nale�� tu ł�ki i pastwiska zaliczane w 
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klasyfikacji bonitacyjnej do klas I i II. 

Kompleks 2z - u�ytki zielone �rednie. Nale�� tu ł�ki i pastwiska zaliczane w klasyfikacji 

bonitacyjnej do klas III i IV. 

Kompleks 3z - u�ytki zielone słabe i bardzo słabe. Nale�� tu ł�ki i pastwiska zaliczane w 

klasyfikacji bonitacyjnej do klas V i VI. 

Podsumowuj�c przegl�d pedosfery nale�y przyzna
, �e gleby gminy Imielno s�

genetycznie typowe dla �rodowiska lasów mieszanych Polski. Na całym obszarze dominuj�

odmiany r�dzin (głównie ci��kich i �rednich dla uprawy) stanowi�ce ponad 50% ogólnego 

areału. Przydatno�
 rolnicz� gleb gminy Imielno mo�na oceni
 ogólnie jako �redni� w skali 

całego województwa oraz kraju. 

2.3. Charakter produkcji rolniczej 

Na obszarze gminy przewa�a tradycyjny system produkcji rolniczej, charakteryzuj�cy 

si� du�ym udziałem upraw zbó� oraz hodowli trzody chlewnej. Struktura najwa�niejszych 

upraw w gminie w 2000 r. przedstawiała si� nast�puj�co: 

Powierzchnia 
[ha] % u	ytków rolnych 

Zbo�a ogółem            4903 95,1 

� pszenica 1148 13,8 

� �yto                1100 13,2 

� j�czmie� 1497 18,0 

� owies 380 4,5 

� pszen�yto 132 1,6 

Mieszanki zbo�owe na ziarno 647 7,8 
Str�czkowe i motylkowate 
drobnonasienne 

303 3,6 

Ziemniaki 580 7,0 
Warzywa 84 1,0 
Tab. 3                                                                                       �ródło: Urz�d Gminy w Imielnie 

Natomiast stan pogłowia zwierz�t w 2000 r. wygl�dał nast�puj�co: 

� bydło ogółem – 2514 szt.  30 szt./100 ha UR 

w tym krowy – 1150 szt. 

� trzoda chlewna – 10820 szt.  130 szt./100 ha UR 

� konie – 245 szt.   2,9 szt./100 ha UR 
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Bydło 
Lp. SOŁECTWO 

Ogółem krowy 

Trzoda 
chlewna 

Konie 

1 Bełk 185 77 502 42
2 Borszowice 161 89 136 12
3 Dalechowy 119 40 2025 2
4 Dzierszyn 70 38 569 6
5 Grudzyny 91 37 462 7
6 Helenówka 118 53 1103 4
7 Imielnica 141 66 358 9
8 Imielno 128 60 481 20
9 Jakubów 185 82 891 10
10 Karczunek 50 25 367 4
11 Kaw�czyn 39 15 161 0
12 Mierzwin 121 59 681 11
13 Motkowice 188 109 326 40
14 Opatkowice Drewniane 150 58 717 7
15 Opatkowice  Murowane 171 77 535 11
16 Opatkowice Pojałowskie 57 20 558 5
17 Rajchotka 7 4 84 0
18 Sobowice 238 100 514 20
19 Stawy 171 82 152 30
20 Wygoda 60 30 70 6
21 Zegartowice 64 29 129 3

22 Razem 2514 1150 10820 249 

Tab 4.                                                           �ródło: Urz�d Gminy w Imielnie 

Stan pogłowia zwierz�t (w sztukach) w poszczególnych sołectwach przedstawia tabela 

nr 4. 

Generalnie sołectwa poło�one w zachodniej i południowej cz��ci gminy 

charakteryzuj� si� wi�ksz� produkcj� towarow� oraz tendencjami rozwojowymi. Natomiast 

we wschodniej cz��ci gminy rolnictwo wykazuje mniejsz� dynamik� produkcyjn�, jest 

zdecydowanie wi�cej ugorów i odłogów. 

W ostatnich kilku latach na obszarze gminy powstały nowe obiekty – chlewnie na 

obsad� 250 – 400 szt. tuczników. Znajduj� si� one w sołectwach: Dalechowy, Karczunek, 

Helenówka, Jakubów, Dzierszyn, Opatkowice Cysterskie, Opatkowice Drewniane. W 

Helenówce powstały tak�e nowe obiekty do produkcji drobiarskiej.  

Na obszarze gminy znajduje si� jedno gospodarstwo (w Opatkowicach Murowanych) 

zajmuj�ce si� towarow� upraw� warzyw w szklarni. 

2.4. Uwarunkowania rozwoju rolnictwa 

Rolnictwo jako najwa�niejsza funkcja gospodarcza w gminie Imielno ma słabo 

rozwini�to infrastrutur� ekonomiczn� oraz praktycznie brak zakładów przetwórstwa rolno-

spo�ywczego. 

 Obsług� rolnictwa na terenie gminy oferuj�: 
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� Bank Spółdzielczy w Imielnie 

� Spółdzielnia Producentów Rolnych „Nida” z siedzib� w Imielnie zrzeszaj�ca 

kilkudziesi�ciu hodowców trzody chlewnej głównie z sołectw Dalechowy, Dzierszyn, 

Helenówka, Jakubów. Ma ona na celu popraw� warunków hodowli zwierz�t, 

wdra�anie nowych technologii 

� Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Imielnie – usługi maszynami rolniczymi 

� O�rodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach posiadaj�cy punkt konsultacyjny 

w J�drzejowie 

� Lecznice weterynaryjne w Imielnie i Motkowicach 

� Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w J�drzejowie posiadaj�ca bazy 

surowców sypkich w Opatkowicach Murowanych i Stawach 

� Sprzeda� i mieszalnia pasz w Sobowicach 

Przetwórstwo rolno-spo�ywcze na terenie gminy reprezentuj�: 

- Młyn w Mierzawie (młyny w Motkowicach oraz Imielnie aktualnie nieczynne) 

- Ubojnia w Imielnie 

- Gorzelnia w Motkowicach 

- Zakłady mleczarskie z Włoszczowy odbieraj�ce mleko od rolników przy pomocy 

własnych �rodków transportu 

Uboga i mało rozwini�ta sie
 infrastruktury rolniczej oraz brak wi�kszych zakładów 

przetwórstwa rolno-spo�ywczego na terenie gminy s� powa�nymi ograniczeniami rozwoju 

rolnictwa. Niski poziom dochodów z produkcji rolniczej zniech�ca rolników do inwestowania 

w swoje gospodarstwa. Niski jest tak�e poziom wykształcenia rolników w gminie. Tylko 6,8

% u�ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych ma wykształcenie wy�sze b�d�

�rednie (według PSR’96). Natomiast 31,4 % spo�ród nich uko�czyło kursy rolnicze. 

Pod wzgl�dem uwarunkowa� przestrzennych ograniczenia rolnictwa s� nast�puj�ce: 

� Niewielka szeroko�
 działek mo�e stanowi
 utrudnienia przy rozwoju rolnictwa 

towarowego 

� Konflikty przestrzenne pomi�dzy zabudow� mieszkalno-usługow� a towarow� zabudow�

rolnicz�

� Słabo rozwini�ta infrastruktura techniczna 

3. Le�nictwo 

3.1. Podstawowe dane charakteryzuj�ce funkcj� le�n� w gminie 

 Gmina Imielno charakteryzuje si� bardzo nisk� lesisto�ci�. Lasy zajmuj� ł�cznie 
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powierzchni� 904 ha, co stanowi 9,0 % powierzchni gminy. Jest to znacznie poni�ej �redniej 

lesisto�ci w województwie �wi�tokrzyskim (28 %). 

 Pod wzgl�dem własno�ciowym 54,6 % (494 ha) z nich stanowi� lasy pa�stwowe, a 

45,4 % (410 ha) ma prywatnych wła�cicieli. Lasy pa�stwowe s� administrowane przez 

Nadle�nictwo J�drzejów. Lasy na obszarze gminy nie tworz� zwartych kompleksów lecz 

zajmuj� małe, rozczłonkowane obszary. Najwi�kszy kompleks „Motkowice” znajduje si� w 

północnej cz��ci gminy. Zasady gospodarki le�nej w lasach pa�stwowych okre�la plan 

urz�dzenia lasów Nadle�nictwa J�drzejów natomiast w niepa�stwowych uproszczone plany 

urz�dzenia lasów opracowane dla poszczególnych sołectw.

 Generalnie stan zdrowotny drzewostanów na terenie gminy jest zadawalaj�cy. 

Zarówno uprawy jak i młodniki oraz drzewostany starszych klas nie wykazuj� wzmo�onych 

oznak �erowania szkodników owadzich oraz wyst�powania patogenów grzybowych. 

3.2. Uwarunkowania rozwoju funkcji le�nej w gminie 

 Podstawow� funkcj� le�nictwa w gminie jest funkcja gospodarcza (pozyskiwanie 

drewna), która aby si� rozwijała, nale�y d��y
 do zwi�kszania obszarów le�nych. Gospodarka 

le�na na obszarach mało przydatnych rolniczo i cz�sto ju� odłogowanych, mo�e przynie�


nowe miejsca pracy na obszarze gminy. Siedliska o korzystnym bioklimacie, drzewostanach 

w �rednich i starszych grupach wiekowych oraz mo�liwe do penetracji turystycznej nale�y 

wykorzysta
 do celów turystyczno-rekreacyjnych. Ograniczeniem wykorzystania 

turystycznego jest brak małej infrastruktury turystycznej (oznakowane szlaki, drogi 

rowerowe, mała gastronomia itp.).  

 Nale�y równie� rozwija
 funkcje ochronne lasów, głównie poprzez wyznaczanie 

lasów wodo- i glebochronnych. Du�e znacznie ma tutaj poło�enie gminy na zbiorniku wód 

podziemnych GZWP nr 409. Nale�y te� odtwarza
 lokalne i regionalne ci�gi ekologiczne, w 

których lasy tworz� bardzo wa�ny element. 

3.3. Mo	liwo�ci zalesie
 w gminie 

W gminie istniej� du�e mo�liwo�ci zalesieniowe. Dotycz� one obszarów o glebach 

najsłabszych, na których prowadzenie produkcji rolnej jest nieopłacalne. 

Według „Programu ochrony �rodowiska oraz tworzenia warunków zrównowa�onego 

rozwoju województwa �wi�tokrzyskiego” w gminie Imielno grunty planowane do zalesie� w 

latach 2000 – 2020 wynosz� 107 ha w tym 99 ha uj�te s� w obowi�zuj�cym miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego gminy (27 ha przeznaczone do zalesienia w 2001 r.).  
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V. SPOŁECZNO – GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
GMINY IMIELNO 

1.  Demografia 

 Sytuacj� demograficzn� w gminie Imielno przedstawiono na podstawie danych i 

materiałów uzyskanych w Urz�dzie Gminy oraz danych umieszczonych w Rocznikach 

Statystycznych woj. kieleckiego oraz �wi�tokrzyskiego. Gmin� ukazano w nawi�zaniu do 

sytuacji w całym województwie b�d� �rednich danych dla gmin wiejskich województwa oraz 

na tle powiatu j�drzejowskiego. Niekiedy te� porównano Imielno do gmin s�siednich Kije i 

Michałów z powiatu pi�czowskiego, bardzo zbli�onych pod wzgl�dem potencjału 

demograficznego (podobna powierzchnia gminy, liczba ludno�ci i g�sto�
 zaludnienia) 

1.1. Sytuacja ludno�ciowa 

 Gmina Imielno nale�y do słabiej zaludnionych w województwie �wi�tokrzyskim. 

Według danych Rocznika Statystycznego Województwa �wi�tokrzyskiego na koniec 1999 r. 

faktycznie zamieszkiwało w niej 4712 osób, co stanowiło 0,36 % ogólnej liczby ludno�ci 

województwa i 5,07 % powiatu j�drzejowskiego. �rednia g�sto�
 zaludnienia w gminie 

wynosi 46,7 osób/km2 jest ni�sza od �redniej dla gmin wiejskich województwa (66,9 

osób/km2) jak i dla całego powiatu j�drzejowskiego (73,9 osób/km2). Imielno ma najmniejsz�

liczb� ludno�ci spo�ród gmin powiatu jednak pod wzgl�dem g�sto�ci zaludnienia gmina 

Słupia J�drzejowska ma ni�szy wska�nik. Ogóln� sytuacj� ludno�ciow� w gminie w latach 90 

- tych przedstawia tab. nr 6 . Nale�y zaznaczy
, �e w analizowanym latach nie zaszły �adne 

zmiany terytorialne mog�ce wpłyn�
 na ogóln� liczb� ludno�ci gminy. W badanym okresie 

uwidacznia si� niekorzystne zjawisko zmniejszania si� liczby ludno�ci. Ten niekorzystny 

trend wyst�puje tak�e w s�siednich gminach Kije i Michałów. 

Tab. Nr 5. Ludno�
 w gminie Imielno 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Kobiety  2487 2494 2469 2426 2451 2420 

M��czy�ni 2373 2378 2360 2338 2321 2292 

OGÓŁEM 4860 4872 4829 4764 4772 4712 

�ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1991, 1996, 1997, 1998, 
 Województwo �wi�tokrzyskie w 1998 roku, 
 Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 
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 Współczynnik feminizacji (liczba kobiet przypadaj�ca na 100 m��czyzn) w gminie 

Imielno w 1999 r. wynosił 105,6 i na podobnym poziomie kształtował si� w całym ostatnim 

10 - leciu. Podobna sytuacja (nadwy�ka kobiet nad m��czyznami) wyst�puje w gminie Kije 

(103,8) oraz Michałów (102,5). �rednia dla gmin wiejskich województwa wynosi 100,3 a dla 

powiatu j�drzejowskiego 101,9. 

  

Zaludnienie sołectw w gminie Imielno jest bardzo zró�nicowane (wykres Nr 6.). 

Zdecydowanie najludniejsze jest sołectwo Motkowice, w którym na koniec 2000 r. 

zameldowanych było na pobyt stały 759 osób, co stanowi 15,6 % ludno�ci gminy. Sobowice, 

drugie sołectwo pod wzgl�dem liczby ludno�ci, zamieszkuje 369 osób, czyli ponad 

dwukrotnie mniej ani�eli w Motkowicach. Najmniej zaludnione jest sołectwo Rajchotka z 

zaledwie 25 osobami. Charakterystyczne jest, �e miejscowo�
 gminna, Imielno, liczy 

zaledwie 254 osoby, co stanowi 5,2 % ludno�ci całej gminy i stawia to sołectwo na 10 

miejscu w gminie pod wzgl�dem liczby ludno�ci. Zestawienie ludno�ci w poszczególnych 

sołectwach (zameldowania na pobyt stały) w ostatnich 3 latach przedstawiono w tabeli nr 6. 

W wi�kszo�ci sołectw nast�pił spadek liczby ludno�ci w analizowanym okresie, najwyra�niej 

jest to widoczne w Karczunku, Imielnie i Opatkowicach Drewnianych. Spo�ród sołectw, które 

zanotowały przyrost liczby mieszka�ców mo�na wymieni
 Opatkowice Murowane, 

Rajchotk� i Wygod�.  
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Tab. Nr .6. Stany osobowe mieszka�ców gminy Imielno (stali mieszka�cy) 

Lp. SO£ECTWO 1998 1999 2000 

1 Be³k 284 277 279
2 Borszowice 276 267 262
3 Dalechowy 169 177 169
4 Dzierszyn 172 166 161
5 Grudzyny 156 155 153
6 Helenówka 254 255 265
7 Imielnica 285 281 280
8 Imielno 274 268 254
9 Jakubów 321 337 332
10 Karczunek 128 105 109
11 Kaw�czyn 83 78 82
12 Mierzwin 217 219 211
13 Motkowice 789 770 759
14 Opatkowice Drewniane 169 159 157
15 Opatkowice  Murowane 244 253 258
16 Opatkowice Pojałowskie 101 102 96
17 Rajchotka 22 25 25
18 Sobowice 364 367 369
19 Stawy 361 362 357
20 Wygoda 152 164 164
21 Zegartowice 137 138 131
22 Razem 4958 4925 4873 

�ródło: Urz�d Gminy w Imielnie

1.2. Procesy demograficzne i struktura wiekowa ludno�ci 

 Na wzrost lub ubytek ludno�ci na danym obszarze wpływ maj� dwa podstawowe 
procesy: 
- przyrost naturalny, b�d�cy ró�nic� mi�dzy liczb� zgonów i urodze�, 

- saldo migracji, b�d�ce ró�nic� mi�dzy napływem i odpływem ludno�ci. 

 Podstawowe procesy demograficzne na obszarze gminy Imielno w okresie ostatnich 

kilku lat przedstawia tab. nr 7 . Zauwa�y
 mo�na malej�c� liczb� zawieranych mał�e�stw      

w gminie. Na pocz�tku lat 90 - tych przekraczała ona 50 rocznie, a w 1999 r. zawarto 

zaledwie 21 mał�e�stw. Niska liczba nowych mał�e�stw w gminie ma z pewno�ci� odbicie w 

malej�cej liczbie narodzin dzieci w ostatniej dekadzie. Liczba zgonów na obszarze gminy jest 

do�
 stabilna w badanym okresie z tego te� wzgl�du przyrost naturalny zale�y głównie od  

poziomu urodze�. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby urodze� w ostatnich trzech 

latach.  W  analizowanym  okresie  przewa�aj�  lata  z  ujemnym  przyrostem  naturalnym,  ze   

zdecydowanie najni�sz� warto�ci� w 1997 roku. Saldo migracji we wszystkich analizowanych 

latach wykazywało znak ujemny, co �wiadczy, �e odpływ ludno�ci z terenu gminy jest 

procesem stałym. 
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Wykres nr 2.  Ludno�
 w sołectwach gminy Imielno w 2000 r.  
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 W tab. nr 8. przedstawiono porównywalne wska�niki procesów demograficznych   w 

1999 r. w  Imielnie oraz w wybranych s�siednich gminach oraz dla powiatu j�drzejowskiego i 

razem dla gmin wiejskich woj. �wi�tokrzyskiego. Ogólnie mo�na stwierdzi
, �e procesy 

demograficzne w gminie Imielno s� zbli�one w stosunku do porównywanych jednostek 

terytorialnych. W analizowanych gminach, powiecie jak i razem dla wszystkich gmin 

wiejskich 

Tab. nr 7. Zmiany ruchu naturalnego i migracji ludno�ci w gminie Imielno  

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Mał�e�stwa  53 30 32 30 31 21 

Urodzenia 89 67 74 47 52 57 

Zgony 84 77 71 80 53 73 

Przyrost naturalny 5 -10 3 -33 -1 -16 

Saldo migracji -98 -29 -44 -57 -21 -40 

�ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1991, 1996, 1997, 1998, 
 Procesy demograficzne w województwie �wi�tokrzyskim w 1998 r. 
 Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000.

województwa, wyst�piły podobne, niekorzystne procesy demograficzne tzn. ujemny przyrost 

naturalny i ujemne saldo migracji. Wyró�nia si� te� fakt, �e w Imielnie zawarto wyra�nie 

mniej mał�e�stw ani�eli w s�siednich gminach, w powiecie i gminach wiejskich 

województwa. 

Tab. nr 8. Ruch naturalny i migracje ludno�ci w 1999 r. (na 1000 ludno�ci) 

 Mał	e
stwa Urodzenia Zgony Przyrost 
naturalny 

Saldo      
migracji 

Imielno 4.4 11.8 15.1 -3.3 -8.3 

Kije 5.3 10.9 17.6 -6.7 -3.8 

Michałów 5.3 12.0 14.9 -2.9 -8.6 

gminy wiejskie woj. 
�wi�tokrzyskiego 

5.8 10.8 12.3 -1.5 -1.2 

pow. j�drzejowski 5.7 10.3 12.0 -1.7 -3.9 

�ródło: Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 
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 Struktur� wiekow� ludno�ci w gminie Imielno w roku 2000 oraz w powiecie 

j�drzejowskim i województwie �wi�tokrzyskim (dane za 1999 r.) prezentuje wykres nr  3 , a 

dane liczbowe przedstawia tab. Nr 9. W porównaniu do danych dla powiatu i województwa, 

ludno�
 Imielna charakteryzuje si� niekorzystn� struktur� wieku ludno�ci, z niskim udziałem 

ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym (0 - 17 lat) oraz du�� liczb� ludzi w wieku 

poprodukcyjnym (kobiety powy�ej 59 lat, m��czy�ni powy�ej 64). Struktura ta jest odbiciem 

niekorzystnych procesów demograficznych zachodz�cych w gminie, takich jak: niski poziom 

zawieranych mał�e�stw, niski przyrost naturalny, odpływ młodych ludzi z gminy. Stosunek 

liczby ludno�ci w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi         

w gminie 88,4 , w powiecie 74,3 za� w województwie 69,7. 

   
Wykres nr 3. Struktura wieku ludno�ci w gm. Imielno (2000 r.), 
                        Pow. J�drzejowskim (1999 r.) i w woj. �wi�tokrzyskim (1999 r.)  

Tab. 9 .Ludno�
 w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w gm. Imielno (2000 r.), pow. 
j�drzejowskim (1999 r.) oraz w woj. �wi�tokrzyskim (1999 r.) 

Ludno�� w wieku: 
gm. Imielno pow. j�drzejowski woj. �wi�tokrzyskie

% 

przedprodukcyjnym 
              0 - 17 lat 

22,9 25,0 24,9 

produkcyjnym 
   kobiety 18 - 59 lat 
   m��czy�ni 18 - 64 lat 

53,1 57,4 58,9 

poprodukcyjnym 
   kobiety pow. 60 lat 
   m��czy�ni pow. 65 lat 

24,0 17,6 16,2 

�ródło: Urz�d Gminy w Imielnie,  
Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 



29

      Uproszczon� struktur� wieku ludno�ci w gminie Imielno w rozró�nieniu na poszczególne 

sołectwa przedstawia tab. nr 10. Podano w niej liczb� ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym 

(0 - 17 lat) oraz w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym ł�cznie (pow. 17 lat). Najbardziej 

młod�, perspektywiczn� struktur� wieku charakteryzuj� si� sołectwa: Rajchotka, Karczunek, 

Helenówka i Grudzyny. Natomiast najmniej ludno�ci w wieku przedprodukcyjm (0 - 17 lat) 

maj� sołectwa: Borszowice, Imielno, Kaw�czyn, Mierzwin i Opatkowice Pojałowskie. 

  

 Podsumowuj�c sytuacj� demograficzn� w gminie Imielno nale�y stwierdzi
, �e 

podobnie jak w gminach s�siednich nast�puje negatywne zjawisko zmniejszania si� liczby 

mieszka�ców. 

Do zjawisk korzystnych cechuj�cych sytuacj� ludno�ciow� w gminie nale�y zaliczy
: 

− wzrastaj�cy od 3 lat poziom urodze�

− nie zwi�kszaj�cy si� poziom zgonów, 

− stały współczynnik feminizacji. 

Do zjawisk niekorzystnych mo�na zaliczy
: 

− ujemny przyrost naturalny, 

− niski poziom nowych mał�e�stw, 

− stałe ujemne saldo migracji, 

− niekorzystna struktura wiekowa. 
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Tab. Nr 10. Uproszczona struktura wieku ludno�ci w sołectwach gminy Imielno 

Lp. SOŁECTWO 
Ludno�� w wieku 

przedprodukcyjnym   
(0 - 17 lat) 

Ludno�� w wieku 
produkcyjnym        

i poprodukcyjnym    
(18 i wi�cej  lat)

1 Bełk 28,7 71,3
2 Borszowice 16,8 83,2
3 Dalechowy 27,8 72,2
4 Dzierszyn 28,6 71,4
5 Grudzyny 32,7 67,3
6 Helenówka 34,7 65,3
7 Imielnica 23,6 76,4
8 Imielno 19,3 80,7
9 Jakubów 28,9 71,1
10 Karczunek 30,3 69,7
11 Kaw�czyn 18,3 81,7
12 Mierzwin 19,9 80,1
13 Motkowice 22,0 78,0
14 Opatkowice Drewniane 26,1 73,9
15 Opatkowice Murowane 25,2 74,8
16 Opatkowice Pojałowskie 15,6 84,4
17 Rajchotka 44,0 56,0
18 Sobowice 23,3 76,7
19 Stawy 25,5 74,5
20 Wygoda 26,8 73,2
21 Zegartowice 29,0 71,0

  �ródło: Urz�d Gminy w Imielnie
  

2. Standardy 	ycia mieszka
ców gminy Imielno na tle powiatu J�drzejów i 

województwa �wi�tokrzyskiego 

  

2.1. Gospodarka 

2.1.1. Podmioty gospodarcze. 

 Na terenie gminy Imielno według danych Rocznika Statystycznego Województwa 

�wi�tokrzyskiego w 1999 r. działało 117 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych 

w rejestrze REGON. Liczb� podmiotów gospodarczych według sektorów własno�ci w latach 

1995 - 1999 przedstawia Tab. Nr 11. W zdecydowanej wi�kszo�ci (88,8 %) s� to podmioty 

nale��ce do sektora prywatnego, co jest na zbli�onym poziomie w porównaniu z innymi 

gminami wiejskimi w województwie. W analizowanym 5 - leciu liczba podmiotów sektora 

publicznego zmieniała si� nieznacznie natomiast podmioty prywatne zanotowały wzrost 

niemal dwukrotny, z 60 w 1995 r. do 104 w 1999 r. W sektorze prywatnym przewa�aj�

zdecydowanie osoby fizycznie prowadz�ce działalno�
 gospodarcz�. W 1999 było ich 87 

czyli 83,6 % podmiotów gospodarczych sektora prywatnego. 
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 Tab.  Nr 11 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg 

sektorów  

 1995 1996 1997 1998 1999 

Sektor publiczny 10 11 11 12 13 

Sektor prywatny 60 71 78 95 104 

OGÓŁEM 70 82 89 107 117 

�ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1996, 1997, 1998, 
  Województwo �wi�tokrzyskie w 1998 roku, 
  Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 

 Pozytywnym zjawiskiem w gminie Imielno jest stały wzrost podmiotów 

gospodarczych w analizowanym 5 - leciu z 70 do 117 (wzrost o 67 %) Jest to tym bardziej 

optymistyczne, �e wzrost ten jest wyra�niejszy ani�eli w gminach s�siednich (Kije - wzrost o 

57 %, Michałów - wzrost o 20 %). �wiadczy to o wzro�cie aktywno�ci gospodarczej 

mieszka�ców gminy. Proces ten nale�y wspiera
 gdy� słu�y on zmniejszaniu bezrobocia, 

pobudza przedsi�biorczo�
 i gospodarno�
 w gminie oraz prowadzi do wzrostu zamo�no�ci i 

standardów �ycia jej mieszka�ców. 

 Wysoki wzrost liczby podmiotów gospodarczych w ostatnich latach jest by
 mo�e 

wyrazem odrabiania zaległo�ci pod wzgl�dem przedsi�biorczo�ci w stosunku do gmin 

s�siednich. Wska�nik przedsi�biorczo�ci mierzony liczb� zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszka�ców wynosi bowiem w gminie Imielno tylko 24,8. Jest on 

ni�szy w porównaniu do s�siednich gmin (Kije - 27,2; Michałów - 28,1), jak te� ze �rednim 

wska�nikiem dla wszystkich gmin wiejskich województwa (38,2) i dla powiatu 

j�drzejowskiego (46,1).  

  Liczb� podmiotów gospodarczych według wybranych sekcji Europejskiej Klasyfikacji 

Działalno�ci (EKD) w latach 1995 - 1999 przedstawia tab. Nr 12 W 1999 r. Najwi�cej 

podmiotów zajmowało si� handlem i usługami (41 % wszystkich podmiotów) co jest 

charakterystyczne tak�e dla gmin s�siednich (Kije - 44,7 %; Michałów - 35,7 %) jak i �rednio 

dla gmin wiejskich województwa i powiatu j�drzejowskiego. Na drugim miejscu pod 

wzgl�dem liczebno�ci znajduj� si� podmioty zajmuj�ce si� działalno�ci� produkcyjn� (10,2 % 

wszystkich podmiotów).  
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Tab. 12 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg wybranych 

sekcji EKD 

 1995 1996 1997 1998 1999 

działalno�
      
produkcyjna 

9 10 8 10 12 

budownictwo 1 2 2 4 6 

handel i naprawy 29 36 40 46 48 

hotele           
i restauracje 

4 5 5 6 6 

transport, 
składowanie i 

ł�czno�


7 7 7 8 8 

pozostałe        
działalno�


20 22 27 33 37 

OGÓŁEM 70 82 89 107 117 

�ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1996, 1997, 1998, 
  Województwo �wi�tokrzyskie w 1998 roku, 
  Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 

 W latach 1995 - 1999 mo�na zauwa�y
 znaczny wzrost podmiotów zajmuj�cych si�

handlem i naprawami (z 29 do 48) oraz budownictwem (z 1 do 6). Podmioty z pozostałych 

wydzielonych sekcji EKD nie wykazały znacznych zmian w analizowanym okresie.  

 Na obszarze gminy Imielno brak jest du�ych zakładów produkcyjnych daj�cych 

zatrudnienie jej mieszka�com. Najwi�kszym zakładem do niedawna była Spółdzielnia 

Produkcji Rolnej w Motkowicach z siedzib� w Stawach, która aktualnie jest w upadło�ci.  

Obecnie do wi�kszych firm działaj�cych na terenie gminy nale�y zaliczy
: 

• Handel Hurtowy i Detaliczny (sprzeda� paliw). Prace �lusarsko-spawalnicze - w 

Motkowicach (zatrudnionych ok. 10 osób), 

• Gorzelnia - w Motkowicach (ok. 5 osób), 

• Transport ci��ki samochodowy. Usługi sprz�tem budowlanym - w Sobowicach (ok. 4 

osoby), 

• Ubój zwierz�t gospodarskich  - w Imielnie (ok. 3 osoby), 

• Zakład przerobu drewna - w Opatkowicach Murowanych (ok. 3 osoby). 

Na obszarze gminy funkcjonuje 12 sklepów spo�ywczo - przemysłowych Gminnej 

Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w J�drzejowie oraz nale��ce do niej 2 bazy składów 

surowców sypkich (w Opatkowicach Murowanych i Stawach). 
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 Na terenie gminy prowadzi działalno�� 89 podmiotów gospodarczych (stan na marzec 

2001) nale��cych do mieszka�ców gminy. W tab. Nr 13. przedstawiono te podmioty 

uszeregowane pod wzgl�dem profilu działalno�ci wraz z podaniem sołectw, w których si�

znajduj�. Tabela ta najlepiej oddaje aktywno�� gospodarcz� mieszka�ców gminy. Najwi�cej 

podmiotów zajmuje si� handlem (sklepy, handel obwo�ny, sprzeda� paliw, materiałów 

sypkich). Ł�cznie 55 % podmiotów zajmuje si� handlem wył�cznie lub cz��ciowo. Wyró�nia 

si� te� znaczna liczba podmiotów zajmuj�cych si� usługami transportowymi oraz usługami 

ogólnobudowlanymi. 

 Pod wzgl�dem przestrzennego usytuowania podmiotów gospodarczych prowadzonych 

przez mieszka�ców gminy, najwi�cej z nich (15) znajduje si� w Motkowicach (stanowi to 

16,8 % tych podmiotów gospodarczych), a nast�pnie w Imielnie (10), Sobowicach (8), 

Opatkowicach Murowanych, Mierzwinie i Bełku (po 7). Istniej� te� sołectwa, w których nie 

ma tych podmiotów zupełnie, s� to miejscowo�ci: Dzierszyn, Karczunek i Opatkowice 

Pojałowskie. 

Do działalno�ci gospodarczej mieszka�ców nale�y zaliczy� równie� działalno��
wynikaj�c� z eksploatowanych i planowanych do wydobycia udokumentowanych złó� piasków 
na terenie cz��ci sołectw: Bełk - zło�e piasków: „Bełk”; „Szczery Bór” i „Szczery Bór 1”; 
Imielnica - zło�e piasków „Imielnica”; Motkowice - zło�e piasków „Motkowice - Tory” i 
„Motkowice” ; , Stawy - zło�e piasków „ Stawy I” oraz Sobowice - zło�e piasków „Sobowice” 
i „Sobowice I”, gmina Imielno.*1 

2.1.2 Struktura zatrudnienia i bezrobocia 

 Ogółem zatrudnienie na terenie gminy w 1999 r. według danych Rocznika 

Statystycznego Województwa �wi�tokrzyskiego miało 249 osób, z czego 149 to kobiety. 

Zmiany liczby pracuj�cych w latach 1995 - 1999, z podziałem na wybrane sekcje przedstawia 

Tab. Nr 14  Ogólna liczba zatrudnionych w analizowanym 5 - leciu zmieniała si� nieznacznie, 

cho� w wyró�nionych sekcjach nast�powały wyra�ne zmiany w poszczególnych latach. 

 Najwi�cej osób w 1999 r. jak i w całym badanym okresie pracowało w edukacji. 

Nast�pował w tym czasie systematyczny spadek liczby zatrudnionych w tej sekcji z 103 w 

1995 r., (41,8 % w stosunku do ogółu zatrudnionych) do 84 w 1999 r. (33,7 % ogółu 

zatrudnionych). Wi��e si� to z reform� struktury szkolnictwa, zmian� finansowania szkół jak 

i malej�c� liczb� dzieci. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost zatrudnienia w przemy�le, 

�wiadcz�cy o rozwoju w gminie firm tego sektora. W pozostałych wyró�nionych sekcjach 

zatrudnienie nie wykazuje wyra�nych tendencji. Dobrym objawem jest te� zwi�kszenie  

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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zatrudnienia w ochronie zdrowia w roku 1999 (do 17 osób) w stosunku do trzech ostatnich 

lat, co z pewno�ci� ma wpływ na poziom �wiadczonych usług medycznych w gminie. 

Tab.  Nr 14. Pracuj�cy według sekcji 
1995 1996 1997 1998 1999 

Rolnictwo, łowiectwo  
i le�nictwo 

30 35 43 31 23 

Przemysł 7 27 16 22 46 

Budownictwo 14 7 10 - 8 

Handel i naprawy 20 20 19 17 20 

Transport, składowanie  
i ł�czno��

13 13 12 13 12 

Edukacja 103 101 92 94 84 

Ochrona zdrowia i opieka 
socjalna 

21 15 14 14 17 

OGÓŁEM 246 259 248 234 249 

	ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1996, 1997, 1998, 
  Województwo �wi�tokrzyskie w 1998 roku, 
  Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 

 W gminie Imielno, podobnie jak i w całym kraju wyst�puje problem bezrobocia. 

Poziom bezrobocia w gminie w ostatnich kilku latach obrazuje Tab. Nr 15. W 1999 r. 

zarejestrowanych było 287 osób pozostaj�cych bez pracy, co w porównaniu do roku 1997 

oznacza wzrost o 58 osób. Udział kobiet w�ród bezrobotnych w analizowanym okresie wzrósł 

z 45,5 % w 1995 r. do 55,7 % w 1999 r. Zwi�kszył si� te� zdecydowanie udział osób nie 

posiadaj�cych prawa do zasiłku, z 53,6 % w 1995 r. do 93,7 % w 1999 r. Jest to wynikiem 

zarówno zaostrzenia ustawowych przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu jak 

i pogł�bianiu si� zjawiska bezrobocia w społecze�stwie. 

 Poziom bezrobocia rejestrowanego w urz�dach pracy nie odzwierciedla w pełni skali 

problemu na obszarze gminy. Wyst�puje bowiem bezrobocie agralne polegaj�ce na 

nadwy�kach siły roboczej w gospodarstwach rolnych w stosunku do potrzeb.  
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Tab. Nr 15. Zarejestrowani bezrobotni 

1995 1996 1997 1999 

OGÓŁEM 
w tym: 

321 276 229 287 

- kobiety 146 136 134 160 

- absolwenci 30 6 14 10 

- nie posiadaj�cy        
prawa do zasiłku 

172 164 191 269 

	ródło: Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1996, 1997, 1998, 
 Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 

2.2  Mieszkalnictwo. 

2.2.1. Zasoby mieszkaniowe i standardy zamieszkania

 Zasoby mieszkaniowe w gminie Imielno na koniec 1999 r. (według danych Rocznika 

Statystycznego Województwa �wi�tokrzyskiego) wynosiły 1520 mieszka�, które posiadały 

4631 izb o ł�cznej powierzchni u�ytkowej 90 632 m2. S� to przewa�nie mieszkania w 

budownictwie zagrodowym.  

 Stan zasobów mieszkaniowych na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniał si� nieznacznie. 

Liczba zamieszkanych mieszka� w latach 1995 - 1999 wzrosła zaledwie o 3. Liczba izba 

zwi�kszyła si� z 4614 w 1995 r. do 4631 w 1999 r., a powierzchnia u�ytkowa mieszka� z 

90 311 do 90 632 m2. Tak niewielkie zmiany �wiadcz� o faktycznym zastoju w budownictwie 

mieszkaniowym na terenie gminy.  

 Na terenie gminy znajduje si� kilka budynków wielorodzinnych. Najwi�kszy, z 11 

mieszkaniami, znajduje si� w Motkowicach i nale�y do Spółdzielni Mieszkaniowej w 

Pi�czowie. Pozostałe budynki wielorodzinne s� własno�ci� Urz�du Gminy i znajduj� si� w 

nast�puj�cych miejscowo�ciach: 

− w Motkowicach - tzw. „Wodomistrzówka” (4 mieszkania), oraz 2 budynki (4 i 2 

mieszkania), 

− w Imielnie (3 mieszkania), 

− Grudzyny (4 mieszkania), 

− Opatkowice Murowane (2 mieszkania). 
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Tab. Nr 16. Standardy zamieszkania w 1999 r. 

Przeci�tna 
 liczba izb w 

mieszkaniu
liczba osób w 
mieszkaniu 

liczba osób 
na izb�

pow. 
u�ytkowa 1 
mieszkania 

[m2] 

pow. 
u�ytkowa na 1 

osob� [m2] 

Imielno 3.05 3.02 0.99 59.6 19.8 

Kije 3.18 3.12 0.98 61.4 19.7 

Michałów 3.29 3.16 0.96 65.7 20.8 

gminy wiejskie  
woj. �wi�tokrzyskiego 

3.29 3.53 1.09 63.9 17.8 

pow. j�drzejowski 3.25 3.30 1.02 61.0 18.5 

	ródło: Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000. 

 Standardy zamieszkania na terenie gminy w porównaniu do wybranych gmin 

s�siednich, powiatu i �redniej dla gmin wiejskich województwa przedstawia Tab. Nr 16.

 Przedstawione wska�niki wskazuj� na stosunkowo korzystne warunki zamieszkania w 

gminie. Co prawda przeci�tna powierzchnia u�ytkowa mieszkania w gminie Imielno jest 

ni�sza ni� w powiecie i �rednio w gminach wiejskich województwa, ale w przeliczeniu na 1 

osob� jest wy�sza. Tak�e korzystnie wypada porównanie wska�nika liczby osób 

przypadaj�cych na 1 izb� w porównaniu do powiatu i �redniej dla gmin wiejskich 

województwa. 

2.2.2. Ruch budowlany 

 W tab. Nr 17. przedstawiono liczb� wydanych pozwole� na budow� budynków 

mieszkaniowych w ci�gu ostatnich 3 lat. Wydane pozwolenia s� m.in. wyrazem potrzeb 

mieszkaniowych w gminie. Wyró�niaj� si� 3 sołectwa, w których wydano najwi�cej (po 5) 

pozwole� w badanym okresie. S� to miejscowo�ci: Bełk, Motkowice i Opatkowice 

Pojałowskie. �wiadczy to te� o rozwoju tych sołectw, szczególnie Opatkowic Pojałowskich, 

które s� jednym z najmniejszych sołectw. W miejscowo�ciach Dalechowy, Karczunek i 

Mierzwin w analizowanym okresie nie wydano �adnego pozwolenia na budow� budynku 

mieszkalnego. 
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Tab. Nr 17. Wydane pozwolenia na budow� budynków mieszkalnych 

Lp. Sołectwo 1998 1999 2000 Razem 

1 Bełk  4 1 5 
2 Borszowice 1   1 
3 Dalechowy    - 
4 Dzierszyn  1 1 2 
5 Grudzyny  1  1 
6 Helenówka 1   1 
7 Imielnica 1  1 2 
8 Imielno  1  1 
9 Jakubów 1 1 1 3 
10 Karczunek    - 
11 Kaw�czyn  1  1 
12 Mierzwin    - 
13 Motkowice 3  2 5 
14 Opatkowice Drewniane 1   1 
15 Opatkowice Murowane  1  1 
16 Opatkowice Pojałowskie 1 4  5 
17 Rajchotka  1  1 
18 Sobowice 1 1  2 
19 Stawy 1 1 1 3 
20 Wygoda 1 2  3 
21 Zegartowice 1 1  2 
22 Razem 13 20 7 40 
	ródło: Urz�d Gminy w Imielno 

Oprócz pozwole� na budow� budynków mieszkalnych w latach 1998 - 2000 wydano równie�

5 pozwole� na rozbudow� istniej�cych budynków mieszkalnych (Opatkowice Murowane - 2

pozwolenia, Dalechowy - 1, Stawy - 1, Motkowice - 1). Wydano tak�e kilkana�cie pozwole�

na budow� budynków gospodarczych. Wyró�niaj� si� du�e budynki (głównie kurniki) w 

Helenówce (2358,1 m2 powierzchni u�ytkowej), Grudzynach i Helenówce (1562,9 m2) i 

Jakubowie (735 m2). 

2.3. Infrastruktura społeczna 

2.3.1. O�wiata i wychowanie 

 Wychowanie przedszkolne 

 Na obszarze gminy Imielno nie istnieje �adna samodzielna placówka przedszkolna, 

funkcjonuje natomiast 7 oddziałów „0” przy szkołach podstawowych. S� one prowadzone 

przez samorz�d gminny. W roku szkolnym 2000/2001 opiek� przedszkoln� w tych oddziałach 

obj�tych było 52 dzieci, w wi�kszo�ci 6 - latków. Zatrudnionych na pełny etat było 8 

nauczycieli.    
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Tab. Nr .18. Oddziały „0” funkcjonuj�ce przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 

2000/2001 

Lp. Miejscowo�� Ilo�� dzieci 
1 Imielno 12 
2 Helenówka 3 
3 Mierzwin 13 
4 Opatkowice Murowane 5 
5 Motkowice 9 
6 Stawy 6 
7 Jakubów 4 

  	ródło: Urz�d Gminy w Imielnie 
  

 Szkolnictwo podstawowe 

 W roku szkolnym 2000/2001 na terenie gminy Imielno funkcjonowały 3 

Samorz�dowe Szkoły Podstawowe (klasy I - VI) oraz 4 szkoły filialne (klasy I - III). 

Szczegółowe dane dotycz�ce szkolnictwa podstawowego zawiera Tab. Nr .18. natomiast na 

Ryc. Nr 1. przedstawiono zasi�gi obwodów szkolnych. 

W szkołach podstawowych uczyło si� 333 dzieci za� w filialnych 67. Szkoły podstawowe 

posiadaj� 24 pomieszczenia lekcyjne natomiast filialne 19. W szkołach podstawowych na 1 

pomieszczenie przypadało 14 uczniów, a w szkołach filialnych 4. Ł�cznie w szkolnictwie 

podstawowym zatrudnionych było na pełny etat 45 nauczycieli, co daje wska�nik 9 uczniów 

przypadaj�cych na 1 nauczyciela pełnozatrudnionego. 

 Szkoły podstawowe w Imielnie i Mierzwinie posiadaj� pracownie komputerowe, z 4 

stanowiskami w ka�dej, z mo�liwo�ci� korzystania z sieci internet. Szkoły w Mierzwinie i 

Motkowicach maj� sale gimnastyczne natomiast w Imielnie zaadoptowano jedno 

pomieszczenie jako zast�pcz� sal� gimnastyczn�. Przy ka�dej szkole istniej� boiska sportowe 

i place zabaw. Obecnie szkoła w Imielnie posiada wst�pny  projekt  adaptacji  poddasza  dla  

potrzeb u�ytkowych. Szkoła w Motkowicach w nowym roku szkolnym 2001/2002 ma 

posiada� pracowni� komputerow� z 4 stanowiskami. 

Rozmieszczenie szkół powoduje konieczno�� dojazdów dzieci, co jest rozwi�zane poprzez 

wykorzystywanie autobusu szkolnego i dobr� współprac� z PKS J�drzejów. 
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Obwody szkolne w gminie Imielno (rok 
szkolny 2000/2001) 
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Tab. Nr 19. Szkoły funkcjonuj�ce na terenie gminy Imielno w roku szkolnym 2000/2001 

Lp. Nazwa szkoły,  
miejscowo��

Liczba 
dzieci 

Liczba  
pomieszcze�
lekcyjnych 

Liczba 
oddziałów 
w szkole 

1 SSP w Imielnie  117 8 6 

2 Szkoła filialna w Helenówce 9 4 1 

3 SSP w Mierzwinie 97 8 6 

4 Szkoła filialna  
w Opatkowicach Murowanych 

20 5 2 

5 SSP w Motkowicach 119 8 6 

6 Szkoła filialna w Stawach 24 4 3 

7 Szkoła filialna w Jakubowie 14 6 2 

       	ródło: Urz�d Gminy w Imielnie 

  

Szkolnictwo gimnazjalne 

 Na terenie gminy Imielno funkcjonuje jedno Gminne Gimnazjum w Sobowicach, do 

którego w roku szkolnym 2000/2001 ucz�szczało 128 uczniów z całej gminy. Gimnazjum 

posiada 7 pomieszcze� lekcyjnych, co daje wska�nik 18 uczniów na jedno pomieszczenie 

lekcyjne. Na pełny etat zatrudnionych jest 11 nauczycieli czyli na 12 uczniów przypada 1 

nauczyciel pełnozatrudniony. 

 W gimnazjum istnieje 1 pracownia komputerowa z 10 stanowiskami, z mo�liwo�ci�

korzystania z sieci internet. Szkoła posiada te� boisko szkolne oraz jedno pomieszczenie 

przystosowane jako zast�pcza sala gimnastyczna. 

  

Szkolnictwo ponadgimnazjalne 

 Na obszarze gminy nie funkcjonuje �adna szkoła ponadgimnazjalna. Młodzie�

ucz�szcza głównie do szkół w J�drzejowie (liceum ogólnokształc�ce, ekonomiczne, 

technikum, ZSZ) oraz w Pi�czowie.  

 Podsumowuj�c działalno�� instytucji o�wiaty i wychowania na terenie gminy Imielno 

mo�na wysun�� kilka wniosków: 

− brak jest samodzielnego przedszkola oferuj�cego pełn� opiek� dla dzie�mi w wieku 3 - 6 

lat (np. w Motkowicach), 
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− obecna sie� szkół podstawowych i filialnych jest do�� korzystna, ale utrzymywanie zbyt 

małych szkół filialnych stanowi du�e obci��enie dla bud�etu gminy 

− widoczna jest dbało�� władz gminy o funkcjonowanie szkół poprzez podnoszenie ich 

wyposa�enia (nowe sale komputerowe, planowane modernizacje) i zapewnienie dojazdów 

dzieci (współpraca z PKS J�drzejów). 

 Planowane jest przekształcenie sieci szkół na terenie gminy. W nowym roku szkolnym 

2001/2002 nie b�dzie ju� funkcjonowała szkoła filialna w Helenówce. Planowane jest 

pozostawienie tam oddziału przedszkolnego „0” oraz utworzenia filii gimnazjum. Docelowo 

jednak gminne gimnazjum ma by� usytuowane w Imielnie w zmodernizowanym budynku 

obecnej szkoły podstawowej (po adaptacji poddasza, dobudowie sali gimnastycznej). Szkoła 

podstawowa z Imielna przeniosłaby si� do Sobowic. 

2.3.2. Kultura 

 Biblioteki 

 Obecnie na obszarze gminy funkcjonuje biblioteka w Imielnie oraz punkt biblioteczny 

w Motkowicach. Według danych Rocznika Statystycznego Województwa �wi�tokrzyskiego 

ksi�gozbiór tych placówek liczył ł�cznie 36 339 woluminów w 1999 r.. Bardzo korzystny był 

wska�nik liczby ksi�gozbioru na 1000 mieszka�ców, który wyniósł 7712 woluminów, 

natomiast �rednio w gminach wiejskich województwa wynosił 3615. W 1999 r. w 

placówkach tych było zarejestrowanych 637 czytelników i liczba ta corocznie zwi�ksza si�  

(w 1995 r. było 476 czytelników). Na jednego czytelnika przypadało �rednio 21,6 

wypo�ycze� w ci�gu roku, co jest warto�ci� wy�sz� od �redniej dla wszystkich gmin 

wiejskich województwa (20,2 wypo�ycze�). 

Instytucje kultury 

 Na obszarze gminy nie funkcjonuje �adna instytucja zajmuj�ca si� wył�cznie 

kształtowaniem kultury. Działa jedna �wietlica wiejska w Imielnie. Brak jest gminnego domu 

kultury obsługiwanego przez wykwalifikowan� kadr� oraz sieci �wietlic wiejskich. Funkcj�

zast�pcz� pełni� stra�nice Ochotniczej Stra�y Po�arnej wykorzystywane do imprez 

okoliczno�ciowych. Najlepiej przystosowana jest do tego stra�nica w Grudzynach. 

 Sie� o�rodków kultury na obszarze gminy jest bardzo uboga. Szczególnie dotkliwy 

jest brak gminnego domu kultury i �wietlic wiejskich. Pozytywnym zjawiskiem s� dobrze 

działaj�ce placówki biblioteczne.   
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Parafie rzymsko-katolickie w 
gminie Imielno 
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 Ko�ciół katolicki 

 Na terenie gminy działa 5 parafii rzymsko - katolickich. Ko�cioły parafialne: 

− w Imielnie p.w. �w. Mikołaja 

− w Motkowicach p.w. �w. Józefa Robotnika 

− w Mierzwinie p.w. �w. Piotra i Pawła App. 

swym zasi�giem obejmuj� prawie cał� gmin� za wyj�tkiem 3 sołectw. Kaw�czyn nale�y do 

parafii MB Nieustaj�cej Pomocy w Łysakowie natomiast Dalechowy i Karczunek do parafii 

Naj�wi�tszego Serca Jezusowego w Jasionnej. Wszystkie parafie nale�� do Dekanatu  

J�drzejowskiego. Zasi�gi poszczególnych parafii obrazuje ryc. Nr 2.  

 W Opatkowicach Drewnianych, nale��cych do parafii w Mierzwinie znajduje si� mała 

kaplica. W Imielnie, Motkowicach i Mierzwinie istniej� cmentarze grzebalne. Na cmentarzu 

w Imielnie znajduje si� kaplica p.w. �w. Anny. 

2.3.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

 Na obszarze gminy działaj� dwa o�rodki �wiadcz�ce usługi z zakresu podstawowej 

opieki medycznej: Samorz�dowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielnie oraz jego 

filia w Opatkowicach Murowanych. Z usług o�rodka w Opatkowicach Murowanych 

korzystaj� mieszka�cy południowej cz��ci gminy (Kaw�czyn, Opatkowice Murowane, 

Opatkowice Drewniane, Opatkowice Pojałowskie, Grudzyny, Mierzwin, Zegartowice, Bełk). 

Mieszka�cy sołectw Dalechowy i Karczunek korzystaj� z usług o�rodków w J�drzejowie. 

Mieszka�cy pozostałych sołectw korzystaj� z usług o�rodka w Imielnie. Na obszarze gminy 

nie funkcjonuj� prywatne gabinety lekarskie. Rozmieszczenie o�rodków wymaga dojazdów. 

Dla mieszka�ców gminy odległo�ci nie przekraczaj� 15 km i mo�na je pokona� w czasie nie 

dłu�szym ni� 30 min. �rodkiem transportu publicznego.  

 Na obszarze gminy funkcjonuje jeden prywatny punkt apteczny w Imielnie. Nie ma 

natomiast domów opieki społecznej. W zakresie lecznictwa specjalistycznego i zamkni�tego 

mieszka�ców gminy obsługuje głównie szpital i przychodnie specjalistyczne w J�drzejowie. 

 O�rodki �wiadcz�ce podstawowe usługi medyczne w gminie dostatecznie zapewniaj�

dost�p do tego rodzaju usług. Potrzebne jest rozwijanie i poszerzanie �wiadcze�, 

modernizacja lokali. Na obszarze gminy ograniczona jest mo�liwo�� zakupu lekarstw. 

Wskazana jest lokalizacja punktu aptecznego przy o�rodku w Opatkowicach Murowanych. 

Nale�y popiera� inicjatywy powstawania prywatnych gabinetów lekarskich. 
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2.3.4. Sport, rekreacja i turystyka

 Baza sportowa na obszarze gminy jest uboga. Stanowi� j� głównie przyszkolne boiska 

sportowe nie maj�ce odpowiedniego zaplecza. Brak jest ogólnodost�pnych boisk sportowych. 

Istnieje wi�c potrzeba modernizacji i odpowiedniego urz�dzenia istniej�cych boisk (np. w 

Motkowicach), tak aby mogły by� wykorzystywane do celów sportowo - rekreacyjnych jak i 

imprez okoliczno�ciowych. 

 Na obszarze gminy brak jest obiektów turystycznych. Atrakcyjne tereny nad rzek�

Nid� b�d�ce w granicach Nadnidzia�skiego Parku Krajobrazowego lub jego otuliny 

wymagaj� zainwestowania turystycznego, np. budowa przystani kajakowej w Motkowicach, 

wyznaczenie terenów pod pola biwakowe. Brak te� gospodarstw agroturystycznych 

oferuj�cych miejsca noclegowe. Nale�y zaznaczy�, �e rozwój agroturystyki w „Strategii 

rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Imielno” zapisano jako jeden z celów 

strategicznych.  

  

2.3.5. Inne placówki usług publicznych oraz placówki komercyjne 

 Pozostałymi placówkami usług publicznych na terenie gminy s�: 

− Urz�d Gminy w Imielnie

− Komisariat Policji w Imielnie

− Bank Spółdzielczy w J�drzejowie Oddział w Imielnie

− Poczta w Imielnie oraz agencje pocztowe w Mierzwinie i Motkowicach

− stra�nice Ochotniczej Stra�y Po�arnej w 14 sołectwach.

 Spo�ród komercyjnych placówek nale�y wymieni� najliczniejsze sklepy spo�ywczo - 

przemysłowe prywatne b�d� Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w J�drzejowie. 

Niestety bardzo skromna jest sie� sklepów specjalistycznych. Sklepy uzupełniane s� przez 

firmy prowadz�ce handel obwo�ny. W gminie znajduj� si� te� 3 placówki małej gastronomii 

(bary). Jest kilka punktów sprzeda�y materiałów sypkich (opał, pasze, nawozy) oraz 

materiałów budowlanych. Na terenie gminy znajduje si� 1 punkt sprzeda�y paliw w 

Motkowicach. Nale�y zaznaczy�, �e liczba małych, prywatnych podmiotów gospodarczych z 

roku na rok zmienia si�. Ich sie� nie jest jeszcze ukształtowana ze wzgl�du na ich krótki okres 

działania w gospodarce rynkowej. 

2.3.6. Podsumowanie 

 Tab. Nr 20. zawiera zestawienie wybranych elementów infrastruktury społecznej w 

rozdzieleniu na poszczególne sołectwa gminy. Analizuj�c hierarchi� miejscowo�ci pod 
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wzgl�dem skupienia obiektów usługowych, o�rodkiem lokalnym z najwy�sz� ich 

koncentracj� jest Imielno. O�rodkami wspieraj�cymi go s� Motkowice i Mierzwin. W 

Motkowicach, najludniejszej miejscowo�ci, znajduje si� najwi�cej prywatnych placówek 

komercyjnych �wiadcz�cych usługi. W 4 najmniejszych sołectwach gminy (Karczunek, 

Kaw�czyn, Opatkowice Pojałowskie i Rajchotka) nie wyst�puje �adna z analizowanych 

usług. Nale�y zaznaczy�, �e sie� placówek komercyjnych ci�gle si� rozwija i nie jest jeszcze 

w pełni ukształtowana. 

 Usługi ponadlokalne w zakresie infrastruktury społecznej �wiadczone s� dla 

mieszka�ców gminy w J�drzejowie - stolicy powiatu, z którym gmina jest dobrze 

skomunikowana. Ponadto blisko znajduje si� inne miasto powiatowe - Pi�czów. 

2.3.7. Jako�� �ycia mieszka�ców gminy. 

 Jako�� �ycia charakteryzuj� warunki mieszkaniowo - bytowe, dost�pno�� do usług, 

poziom i ró�norodno�� �wiadczonych usług, mo�liwo�� łatwego i szybkiego komunikowania 

si�. Obecne wyposa�enie gminy w placówki i obiekty usługowe oraz dobra materialne jest 

konsekwencj� dotychczasowego rozwoju społeczno - gospodarczego. Poni�ej (tab. Nr 21. ) 

przedstawiono, głównie na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Województwa 

�wi�tokrzyskiego 2000, wska�niki standardów �ycia mieszka�ców gminy Imielno w 

odniesieniu do powiatu i województwa, 

Literatura: 

O�wiata i wychowanie w województwie �wi�tokrzyskim w roku szkolnym 1999/2000, US w 

Kielcach, 2000. 

Rocznik Statystyczny Województwa Kieleckiego 1991 - 1998, US w Kielcach. 

Rocznik Statystyczny Województwa �wi�tokrzyskiego 2000, US w Kielcach 

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Imielno,  

Województwo �wi�tokrzyskie w 1998 roku, US w Kielcach 

Wyposa�enie obszarów wiejskich w infrastruktur� społeczn�, Wł. Mirowski (red.), PAN, 

Warszawa 1996. 
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3. Struktura własno�ci gruntów 

 Istniej�cy stan władania ziemi� w gminie Imielno został przedstawiony na mapie 

„Struktura własno�ciowa gruntów rolnych i le�nych”. W strukturze własno�ci gruntów 

dokonano pogrupowania poszczególnych wła�cicieli pomijaj�c grunty nale��ce do osób 

fizycznych. W analizie nie uj�to tak�e gruntów znajduj�cych si� pod drogami. 

Wyszczególniono nast�puj�c� struktur� własno�ci: 

� Grunty Skarbu Pa�stwa, zarz�dzane przez podmioty: 

o Agencja Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa, Oddział Terenowy w Rzeszowie 

o Pa�stwowy Fundusz Ziemi, 

o Pa�stwowe Gospodarstwo Le�ne Lasy Pa�stwowe, Nadle�nictwo J�drzejów 

(lasy pa�stwowe obejmuj� ok. 70 % wszystkich gruntów nale��cych do 

Skarbu Pa�stwa), 

o Polskie Koleje Pa�stwowe, 

o Dyrekcja Okr�gowa Kolei Dojazdowych (Chełm Lubelski). 

� Grunty komunalne, nale�� do Urz�du Gminy w Imielnie, 

� Grunty wspólnot wyznaniowych, nale�� do parafii rzymsko-katolickich istniej�cych na 

terenie gminy, 

� Grunty wspólnot wiejskich (równie� nale��ce do Ochotniczych Stra�y Po�arnych) 

� Grunty pozostałych wła�cicieli nie b�d�cych osobami fizycznymi, s� to głównie grunty 

nale��ce do byłej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwyci�stwo” w Motkowicach. 

Wy�ej wymieniona struktura własno�ci gruntów została przedstawiona w Tab. Nr 22. 

z wyszczególnieniem poszczególnych sołectw. 

Na obszarze gminy nie wida� oznak �ywszego obrotu ziemi�. Ze wzgl�du mało 

opłacaln� produkcj� roln�, rolnicy nie s� zainteresowani poszerzaniem swoich gospodarstw. 

Agencja Własno�ci Rolnej Skarbu Pa�stwa organizuje przetargi oferuj�c na sprzeda� ziemi�, 

lecz zainteresowanie jest niewielkie. Równie� syndyk masy upadło�ciowej Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej w Motkowicach, sprzedaje ziemi� nale��c� do tej spółdzielni. 

Urz�d Gminy Imielno nie prowadzi intensywnej gospodarki gruntami. Posiadanie 

przez Urz�d gminy atrakcyjnych działek (o dobrym doje�dzie, wyposa�onych w 

infrastruktur� techniczn�) byłoby wskazane ze wzgl�du na potencjalnych inwestorów. Jest to 

równie� zalecane ze wzgl�du na przyszłe inwestycje komunalne wymagaj�ce specyficznych 

terenów np. oczyszczalnia �cieków, składowisko odpadów itp.  
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Tab. Nr 22. Struktura własno�ciowa gruntów w gminie Imielno (stan: wrzesie� 2001 r.) 

  
�ródło: Wypisy z rejestru gruntów, Urz�d Gminy w Imielno 

Grunty 
Skarbu 
Pa�stwa Komunalne Parafialne

Wspólnot 
wiejskich 

Pozostałych 
wła�cicieli 

Lp. Sołectwo 

w ha  
1 Bełk 12,24 3,04    
2 Borszowice 36,10 2,82   2,63 
3 Dalechowy 10,49 1,17    
4 Dzierszyn  0,05  0,26  
5 Grudzyny  2,84    
6 Helenówka 0,49 0,92    
7 Imielnica 7,37 1,83  0,13  
8 Imielno 12,48 7,61 6,60  3,76 
9 Jakubów 13,13 1,68   11,97 
10 Karczunek 0,38 0,49    
11 Kaw�czyn  0,13    
12 Mierzwin 0,56 2,82 4,49 0,06  
13 Motkowice 468,2 13,43 3,57  40,32 
14 Opatkowice Drewniane 2,08 0,9    
15 Opatkowice Murowane 57,74 9,37   73,60 
16 Opatkowice Pojałowskie  1,15  0,47  
17 Rajchotka  0,34    
18 Sobowice 2,59 2,06    
19 Stawy 45,13 3,13   32,15 
20 Wygoda 34,08    28,83 
21 Zegartowice 8,18 3,31 2,30 8,26  
22 Razem 711,24 59,09 16,96 9,18 193,26 
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VI. STRUKTURA PRZESTRZENNA 

1. Dziedzictwo kulturowe

 (wg materiałów Wojewódzkiego Oddziału Słu�by Ochrony Zabytków Województwa 

	wi�tokrzyskiego z siedzib� w Kielcach, materiałów uzyskanych w Urz�dzie Gminy Imielno 

i wizji lokalnej w terenie.) 

         

       Gmina Imielno obejmuje 21 sołectw  /22 wsie: Opatkowice Pojałowskie i Opatkowice 

Cysterskie stanowi� jedno sołectwo/. Wiele z obecnie istniej�cych na terenie gminy 

miejscowo�ci wywodzi si� z okresu �redniowiecza / m. in. Imielno, Imielnica, Grudzyny,

Opatkowice, Zegartowice, Jakubów, Dalechowy, Borszowice, Kaw�czyn, Dzierszyn, 

Mierzwin./ W wi�kszo�ci stanowiły dobra szlacheckie , przej�ciowo klasztorne ( Opatkowice 

cystersów j�drzejowskich). 

     Teren gminy pod wzgl�dem archeologicznym został rozpoznany, cho� rozpoznanie jest 

jeszcze niepełne. Obj�ty jest Archeologicznym Zdj�ciem Terenu. Liczne stanowiska 

archeologiczne, dowodz� istnienia na tych terenach osadnictwa z okresu od neolitu do 

wczesnego �redniowiecza. Otoczone s� /poza grodziskiem w Stawach/ biern� ochron�. 

Stanowiska koncentruj� si� we wschodniej i południowej cz��ci gminy, najliczniejsze we 

wsiach: Borszowice, Sobowice, Bełk, Opatkowice Drewniane i Opatkowice Murowane. 

      Najcenniejszym zabytkiem archeologicznym jest wpisane do rejestru pod numerem 524 

wielkopowierzchniowe stanowisko archeologiczne „Stawy”. Grodzisko – rezerwat 

archeologiczny w Stawach o powierzchni 160 ha stanowi pozostało�� po kamiennej osadzie 

obronnej z epoki plemiennej i wczesnopa�stwowej (VIII-XII w.) Osada okolona 

pier�cieniami fos i wałów nale�ała do systemu obrony pogranicza ziem piastowskich.

Zlokalizowane zostało na wyspie, w dawnych rozwidleniach Nidy. 

      Rejestr zabytków nieruchomych obejmuje na terenie gminy: 13 obiektów architektury i 

budownictwa, 4 parki podworskie, 2 cmentarze i kolej w�skotorowa z okresu I wojny 

�wiatowej. Szereg z nich tworzy zespoły, uzupełnione dodatkowo obiektami zabytkowymi 

obj�tymi ewidencj� konserwatora zabytków oraz pomnikami przyrody. Zachowane zabytki 

we wsiach to przede wszystkim pozostało�ci po zało�eniach dworskich mieszcz�cych si� w 

Grudzynach, Mierzwinie, Motkowicach, Opatkowicach Murowanych i Stawach.  Obejmuj�

one w ró�nym stanie zachowania: parki dworskie w Motkowicach i Stawach, park 

krajobrazowy w Opatkowicach i ogród folwarczny w Grudzynach: dwory w Grudzynach, 

Opatkowicach i Stawach oraz pozostało�ci po zabudowaniach gospodarczych w Mierzwinie, 

Opatkowicach i Motkowicach. Zało�enia dworskie pochodz� z XIX w. Bardzo interesuj�cy 
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zespół zabytkowy tworzy pochodz�cy z ko�ca XVIII w zespół folwarczny w Motkowicach. 

Nieliczne zabytki budownictwa ludowego stanowi� zagrody chłopskie i domy pochodz�ce z 

XIX i pocz�tku XX wieku, murowane i drewniane. Ich wykaz w ewidencji dóbr kultury w 

du�ym stopniu jest nieaktualny ze wzgl�du na znaczne zmniejszenie si� ich liczby. Ró�nice 

stanu faktycznego z  zamieszczonym wykazem zostały zawarte pod spisem zabytków.   

      Na terenie gminy znajduj� si� liczne kapliczki, figury i krzy�e przydro�ne. Szczególnie 

charakterystyczne dla tego rejonu s� kamienne figury. Ich rodowód si�ga nawet XVI w. S�

one przykładem rzemiosła ludowego. Nale�y je otoczy� opiek� konserwatorsk�. 

Współcze�nie mieszka�cy równie� ch�tnie stawiaj� w pobli�u swoich domów figury �wi�te i 

krzy�e. Wszystkie te symbole wiary, bez wzgl�du na okres powstania, powinny zosta�

chronione zarówno jako warto�� kulturowa jak i charakterystyczny element polskiej wsi.  

     Wiele legend i opowiada� zachowanych w �wiadomo�ci społeczno�ci Imielna i zawartych 

w historycznym pi�miennictwie tworzy charakterystyczn� aur� kulturow�. Warto tu wymieni�

np. legend� o Matce Boskiej na w��ach. (patrz Zał�cznik)   

        Szczególnie warto�ciowymi zabytkami poło�onymi w gminie Imielno s� ko�cioły w 

Imielnie i Mierzwinie.  

        Poło�ony na skraju wsi od strony zachodniej ko�ciół parafialny p.w. �w. Mikołaja w 

Imielnie powstał w XIII wieku. Roma�ski ko�ciół z elementami gotyckimi i renesansowymi, 

posiadaj�cy wn�trze o wystroju barokowo-rokokowym stanowi najcenniejszy zabytek gminy. 

Jego istotnym uzupełnieniem jest XVIII wieczna dzwonnica i zbudowana w charakterze 

dworskim na pocz�tku XX wieku plebania.  

        Pó�nogotycki parafialny ko�ciół w Mierzwinie p.w. ��. Piotra i Pawła powstał w 1 

połowie XVI w (prawdopodobnie w 1544 roku). Posiada on elementy pó�nogotyckie. 

Wystrój wn�trza jest barokowo- rokokowy.  

         Nale�y nadmieni�, i� grupa zabytków „ruchomych” na terenie gminy, obj�tych 

rejestrem, zawieraj�ca 95 obiektów w cało�ci stanowi wyposa�enia �wi�ty�.   

         Na uwag� zasługuje dbało�� o mogiły z okresu 1 wojny �wiatowej. Na terenie gminy 

znajduj� si� dwa cmentarze wojskowe, z których cmentarz w Motkowicach wpisany został w 

ostatnich latach do rejestru zabytków. Znajduj� si� na nim 26 mogił, w których spoczywa 34 

�ołnierzy armii austro- w�gierskiej i 4 �ołnierze armii rosyjskiej polegli głównie w  1915 r. 

Na cmentarzu parafialnym w Mierzwinie wydzielona została cz��� cmentarza wojskowego, 

gdzie znajduj� si� groby �ołnierzy, I Brygady J. Piłsudskiego, armii austro – w�gierskiej i 

rosyjskiej z 1915 r. Opiek� została otoczona mogiła 10 ofiar egzekucji z 1943 r. w 

Motkowicach. 
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       J�drzejowska Kolej Dojazdowa wpisana do Rejestru Dóbr Kultury stanowi unikatowy 

zabytek techniki z okresu I wojny �wiatowej. Zbudowana została przez �ołnierzy austriackich 

jako kolej w�skotorowa ł�cz�ca J�drzejów z Wi�lic�. Jest jedn� z niewielu jeszcze 

funkcjonuj�cych w Polsce kolei w�skotorowych. Wykorzystywana jest jako atrakcja 

turustyczna „Ciuchcia – Ekspres Ponidzia”.  

     Ponadto, co jest godne polecenia innym gminom, Zarz�d Gminy Imielno prowadzi ksi�g�

pami�tkow�, w której s� zarejestrowane i opisane znacz�ce wydarzenia w historii gminy 

dotycz�ce przeszło�ci i współczesno�ci. 

   

WYKAZ OBIEKTÓW I ZESPOŁÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W GM INIE 

IMIELNO WPISANYCH DO REJESTRU DÓBR KULTURY ORAZ B �D�CE W 

EWIDENCJI WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (wg 

Wojewódzkiego Oddziału Słu�by Ochrony Zabytków Województwa �wi�tokrzyskiego z 

siedzib� w Kielcach, al. IX Wieków Kielc) 

  

Borszowice

1. Dom nr 28, wł. Piotr Fiuk, mur., 1909. 

2. Dom nr 81, wł. Alfred Podsiadło, mur., 1 �w. XX.   

Dalechowy

3. Dom nr 20, wł. Franciszek Wiewiór, drewn., k. XIX. 

  

Dzierszyn

4. Dom nr  1, wł. Katarzyna Felis, drewn.-mur., k. XIX

5. Dom nr 15, wł. Jan  Zaj�c, mur., k. XIX. 

Grudzyny

6. Zespół dworski: 

a. dwór ob. mieszkania nauczycieli, mur., 2 	w. XIX, remont., / nr rej. 944 z 

26.04.1977/ 

b. park, k. XIX. / nr rej. 545 z 06.12. 1957 oraz 944 z 26.04.1977/

Imelnica

7. Dom z cz��ci� gospodarcz� nr 30, wł. Stanisław 	wietlik, drewn. -mur., k. XIX. 
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Imielno

8. Zespół ko�cioła parafialnego p.w. �w. Mikołaja: 

a. ko�ciół, mur., 1 poł. XIII, przebud. 2 poł. XV, przebud. z dobud. zakrystii i kaplic 

pd. i pn. XVII, restaur. po zawaleniu wsch. �ciany prezbiterium 1913 i 1951 – 1954, 

/nr rej.: 108 z 28.12.1932 oraz 195 z 11.02.1967/ 

b. dzwonnica, mur., ok. 1850,  / nr rej. 195 z 11.02. 1967/

c. ogrodzenie z bramk� i schodami 

d. plebania, mur., ok. 1920      

9. Kaplica cmentarna, mur., k. XIX. 

10.  Dom, ul. Wesoła nr 4, mur., 1920. 

 Jakubów

11.  Dom z cz��ci� gospodarcz� nr 60, wł. Pelagia St�pie�, drewn., ok. 1900 

12. Dom nr 62, wł. Kazimierz Szafran, drewn., 1864. 

Mierzwin

13. Zespół ko�cioła parafialnego p.w. ��. Piotra i Pawła  

a. ko�ciół, mur., 2 	w. XVI (1544 ?), dobud. kaplicy 1612 i przybudówki od pd. 1888, 

                 remont.,  /nr rej. 370 z 14.01.1957 oraz 199 z 11.02.1967/  

b. mjdzwonnica, drewn., 2 poł. XVIII, 

c. ogrodzenie z bram�, mur. – �el., 4 �w. XIX, 

d. plebania, mur., 1897.  

14.  Dom nr 13, wł. Waleria Woda, mur., ok.1900. 

15. Dom nr 18, wł. Katarzyna Wykurz, mur., pocz. XX.

16. Obora w zagrodzie nr 47, wł. Antonina Maj, mur., 1 �w. XX. 

17.  Cmentarz parafialny (poł. XIX w.) 

Motkowice

18. Pozostało�ci zespołu dworskiego: 

a. rz�dcówka, ob. dom nr 106, mur., 2 poł. XIX, gruntownie przebudowana i cz. 

rozebrana ok. 1960, 

b. czworak, ob. 108, wł. RSP, mur., 2 poł. XIX, 

c. brama, mur., 4 �w. XVIII, remont. ok. 1970, 

d. park, k. XVIII, przekształcony 2 poł. XIX.  /nr rej.: 525 z 05.12.1957 oraz 219 z 

02.08. 1976 /
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e. ruina bramy parkowej, /nr rej. :219 z 02.08.1976 /

19. Zespół folwaczny, wł. RSP. 

a. stodoła /nr rej. :219 z 02.08.1976/   

b. ruina stodoły / nr rej. :219 z 02.08.1976 /

c. spichlerz, /nr rej. :219 z 02.08.1976/     

d. ruina stajni, / nr rej. :219 z 02.08.1976 /

e. brama zach. na dziedziniec gospodarczy / nr rej. :219 z 02.08.1976/

f. ruina bramy wsch.  / nr rej. :219 z 02.08.1976/

g. magazyn / nr rej. :219 z 02.08.1976 /  

h. gorzelnia, mur., 1 poł. XIX (?), rozbud. XIX/XX  

20.    Dom nr 58, wł. Janina Marzec, drewn.- mur., 1�w. XX, 

21.    Dom z cz��ci� gospodarcz� nr 101, wł. Daniela Bryk, mur., ok. 1900, 

22.    Dom z cz��ci� gospodarcz� nr 171, wł. Józef Marzec, mur., 1918 

23.    Ku�nia w zagrodzie nr 95, wł. Stefan Wo�niak, mur. – drewn., 1940 

24.   Cmentarz wojenny z I wojny �wiatowej w Motkowicach /nr rej. 1064 z 

24.08.1990/ 

Opatkowice Murowane

25.Zespół dworski: 

a. dwór, ob. szkoła  podstawowa, mur., po 1855, /nr rej.222 z 18.06. 1977/

b. park krajobrazowy, XVIII, gruntownie przekształcony  2 poł. XIX i poł. XX,    / 

nr rej. 527 z 05.12.1957 oraz 222 z 18.06. 1977/ 

c. dwojak, ob. dom nr 19, mur., XIX/XX, przebud., 

d. obora w zagrodzie nr 23, mur., XIX/XX, 

e.  spichlerz, wł. GS, mur., k. XIX (?). 

26. Dom nr 35, wł. Jan Kucia i Mieczysław Błaszczkiewicz, mur., 1903. 

27.Dom z cz��ci� gospodarcz� nr 51, wł. Stanisław Gwó�d�, mur., XIX. 

Sobowice

28.Dom z cz��ci� gospodarcz� nr 5, wł. Mikołaj Kowalczyk, mur., XIX. 

Stawy

29. Zespół dworski:  

a. dwór, mur., 2 poł XIX, cz. rozebrany 1980, odbud. w dawnej formie 1990 – 1993, 

b. pozostało�ci parku, XVIII, przekształcony 2 poł. XIX, cz. zniszczony 1946, /nr rej.    
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          544 z 06.12.1957/ 

30. zagroda nr 49, wł. Jan Hanas: 

a. dom, drewn., pocz. XX, 

b. stodoła, drewn., pocz. XX.     

31. J�drzejowska Kolej Dojazdowa: odcinek linii kolei w�skotorowej w obr�bie 

         gminy Imielno ( torowisko, rozjazdy, mosty, przepusty i wiadukty ) / nr rej. 1185/1 i 3 / 

  

32.Grodzisko – rezerwat archeologiczny nr rej. 524 

Niniejsza lista obejmuje dostarczony przez Wojewódzki Oddział Słu�by Ochrony Zabytków 

w Kielcach wypis z ksi��ki K. My�li�skiego ”Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce. 

Województwo Kieleckie.” Warszawa 1995 r. bo Tłustym drukiem zostały wyodr�bnione 

obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

       Budynki, które ju� nie istniej�, a umieszczone s� w powy�szym wykazie: 

Domy mieszkalne nr 28 i 81 w Borszowicach, dom nr 20 w Dalechowych, dom nr 11 i 15 w 

Dzierszynie, dom z cz��ci� gospodarcz�  nr 30 w Imielnicy, dom nr 62 w Jakubowie, dom nr 

13 i obora w zagrodzie nr 47 w Mierzwinie, dwojak /dom nr 19/ w zespole dworskim i dom z 

cz��ci� gospodarcz�  nr 51 w Opatkowicach Murowanych, dom z cz��ci� gospodarcz�  nr 5 w 

Sobowicach, zagroda nr 49 w Stawach. 

         Wykaz zabytków udost�pniony w Urz�dzie Gminy zawiera dodatkowo nie uj�te w 

powy�szym wykazie: cmentarz parafialny oraz karczm� w Imielnie. 

         Ponadto, sołtys wsi Dalechowy poinformował o podj�ciu stara� o umieszczenie w 

ewidencji zabytków budynku popałacowego  z XIX w. znajduj�cego si� w tej wsi a 

stanowi�cego własno�� Jana Sowuli. 

Zał�cznik : Legenda o Matce Boskiej na w��ach. 

       „Podczas pielgrzymki naukowej po J�drzejowskiem w 1922 r. id�c pieszo z Imielna do 

stacji, w po�rodku wsi Stawki ogl�dałem figur� niepokalanego Pocz�cia Matki Bo�ej. Na 

postumencie z dat� 1769, wyobra�ony jakby skr�cony bałwan wody, na nim za� glob z 

symbolicznym w��em – za� na szczycie Matka Bo�a. 

         Pospolicie nazywaj� t� figur „Matka Boska na w��ach”. Opowiadaj�, �e przed laty w 

tutejszej wsi nal�gło si� du�o w��ów; gady nie dały ludziom ani zwierz�tom spokoju   

- wsz�dy tego było pełno. Wszelkie sposoby wyt�pienia szkaradztwa były bezowocne. Gdy 

si� ludzie uciekli o pomoc do Boga, po pewnym czasie zjawił si� we wsi jaki� człowiek i pyta 
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co tu słycha�. Odpowiadaj�, �e �le, bo oto gadzina nie daje nam spokoju i wsz�dy si� wkr�ci. 

No to wam pomog�, rzekł pielgrzym ... kopcie dół...Kopi�. A gdy ju� wybrali nieznajomy 

zacz�ł co� odmawia�  i gwizda�! A� tu pełznie mnóstwo gadów do tego dołu ...a� tam si�

roi... Ale jeszcze nie wszystkie tu s� zauwa�ył pielgrzym i znowu odmawia i gwizda. Wtem 

pełznie du�y w�� z koron� na łbie... a był to król w��ów.. gdy i ten wpadł w dół, pielgrzym 

kazał gadów zasypa�.. Na tem miejscu postawili figur� „Matki Boskiej na w��ach”.”  

     /wypis z Monografii ziemii kieleckiej znajduj�cej si� w Imielnie/      

    

        2. Struktura istniej�cej zabudowy obszaru 

        Gmina Imielno ma charakter rolniczy. Zespoły osiedle�cze na jej terenie to 22 wsie /21 

sołectw./ . Przewa�a w nich zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. Wyj�tek 

tutaj stanowi niewielki wielorodzinny blok mieszkalny w Motkowicach 

        Na terenie gminy zauwa�y� mo�na dwa typy układów zabudowy. Układ zabudowy we 

wschodniej cz��ci gminy, w miejscowo�ciach Motkowice, Imielno jest zwarty, wielodro�ny.  

        W Motkowicach, najwi�kszej liczebnie miejscowo�ci gminy cz��� centralna, skupiaj�ca 

wi�ksz� ilo�� usług znajduje si� w północnej cz��ci w pobli�u skrzy�owania z drog� krajow�. 

S� to: po północnej stronie drogi koncentruj� si� funkcje produkcyjne i magazynowe, po 

południowej: szkoła remiza OSP wraz z poczt�, usługi handlu mieszcz�ce si� w pawilonach i 

kioskach oraz przystanek autobusowy. Ich układ jest przypadkowy, nie tworz�cy czytelnego 

zespołu. Skupiony układ zabudowy, posiada luki zwi�zane z warunkami przyrodniczymi 

uniemo�liwiaj�cymi ich zabudow�. W układzie wsi poza zabytkowymi zespołami dworu i

folwarku wyró�nia si� stosunkowo obszerny budynek szkoły podstawowej o 

charakterystycznej dla lat 70- tych pawilonowej architekturze, zajmuj�cy eksponowane 

miejsce w historycznym zało�eniu parkowym, oraz współcze�nie powstały ko�ciół o 

klasycznej, spokojnej architekturze zamykaj�cy jedn� z głównych ulic. Zabudowa 

mieszkaniowa jest zró�nicowana pod wzgl�dem formy oraz okresu powstania. Przewa�aj�

budynki parterowe i pi�trowe, w cz��ci centralnej o charakterze zdecydowanie 

jednorodzinnej. Współczesna architektura jest stosunkowa uboga w detal. Materiałem 

budowlanym jest głównie pustak  

cementowy lub ceramiczny oraz w nowszych domach cegła. Wi�kszo�� domów posiada 

rozbudowan� cz��� gospodarcz�, cz�sto zwi�zan� z chowem drobnego inwentarza /drobiu/ 

przylegaj�c� bezpo�rednio do ulicy. Niewielki udział stanowi� ogródki o charakterze 
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rekreacyjnym. Ogrodzenia domów zazwyczaj wykonane s� z gi�tych pr�tów zbrojeniowych 

oraz prefabrykowanych betonowych.  

        Imielno, siedziba władz gminnych, jest podobnie jak Motkowice miejscowo�ci� o 

zwartym, wieloulicowym układzie zabudowy. Budynki wypełniaj� układ ulic w sposób �cisły 

i posiadaj� bardziej ujednolicony ni� w Motkowicach wyraz, wynikaj�cy z podobnych jej 

gabarytów. Główn� ulic� stanowi poło�ona w południowej cz��ci wsi ulica Cmentarna. 

Umiejscowiono przy niej najwa�niejsze usługi. „Pudełkowe” budynki siedziby gminy i 

posterunku policji wyró�niaj� si� spo�ród zabudowy, nie tylko odmiennym kształtem, ale 

równie� wyeksponowanym umiejscowieniem. Wie�a ko�cielna jest elementem dominuj�cym 

w obrazie wsi pomimo, i� ko�ciół usytuowany jest na jej obrze�u. Stosunkowo obszerny 

budynek szkoły postawiony w jego s�siedztwie nie wpływa negatywnie na odbiór zabytkowej 

bryły. 

         Poło�ona pomi�dzy Motkowicami a Imielnem wie� Stawy nie ma charakteru 

wielodro�nego, ale jej układ jest zwarty, a centralne miejsce, spinaj�ce go stanowi park 

podworski i umieszczony na niewielkim wzniesieniu dwór.  

         Pozostałe miejscowo�ci gminy posiadaj� jako dominuj�cy układ ulicowy: wsie we 

wschodniej cz��ci południkowy, a pozostałe równole�nikowy. W tych miejscowo�ciach 

dominuje zabudowa o charakterze zagrodowym. W wielu miejscowo�ciach /głównie w 

północnej cz��ci zabudowa uzupełniana przydomowymi sadami. Budynki mieszkalne w 

zdecydowanej wi�kszo�ci s� murowane i nie posiadaj� historycznego rodowodu. Drewniane 

domy nale�� do wyj�tków. W niektórych miejscowo�ciach mo�na jeszcze znale�� grupy 

zabudowy o cechach architektury tradycyjnej oraz nieliczne obiekty zabytkowe. . 

        Zabudowa wsi ulicowych, podobnie jak wielodro�nych  jest zró�nicowana. Przewa�a 

kalenicowe usytuowanie domów. Po�ród parterowych i pi�trowych budynków wyró�niaj� si�

pojedyncze obiekty mieszkalne o  wygl�dzie willi podmiejskich. Cz�stym elementem w nowo 

powstaj�cej architekturze jest zadaszenie lub podcie� w formie łuku.  Niejednokrotnie, brak 

zachowanej linii zabudowy oraz zró�nicowanie gabarytowe i formalne budynków powoduje 

odbiór wsi jako nieuporz�dkowanej. Poło�one w południowej cz��ci gminy wsie: Mierzwin,  

Opatkowice, Grudzyny, Zegartowice na du�ych odcinkach zabudowane s� bardzo blisko 

przechodz�cej przez nie drogi. Do nielicznych przypadków nale�� kwietne   

przedogródki.  Na niekorzystny odbiór widokowy wsi wpływa zły stan dróg, brak chodników 

i uporz�dkowanych poboczy w terenach zabudowanych.  

         Wi�kszo�� wsi nie posiada czytelnie okre�lonych obszarów centralnych. Wpływa na ten 

stan  małe wyposa�enie poszczególnych wsi w usługi zarówno publiczne jak i komercyjne. 
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W�ród omawianych wsi obszary takie mo�na wyró�ni� w Jakubowie, Opatkowicach 

Murowanych i Mierzwinie oraz w Sobowicach.  

        Nieliczne wi�ksze zespoły i obiekty przemysłowe, składy, magazyny  – wyró�niaj�ce si�

z otoczenia gabarytami budynków i ich barakowymi budynkami znajduj� si� w Motkowicach 

przy kolei i w pobli�u zespołu folwarcznego, w Stawach i Opatkowicach Murowanych. 

Niektóre z nich, tak jak najwi�kszy powierzchniowo zakład w Stawach, jest w stanie ruiny 

lub uległy zmianie wła�ciciela i przekształceniu Opatkowice/. Du�a powierzchniowo, 

wyró�niaj�ca si� z otoczenia, baza transportowa powstała na granicy Imielnicy i Sobowic. 

Pozostałe zakłady produkcyjne, składy, magazyny i hurtownie posiadaj� niewielk�

powierzchnie i nie wyró�niaj� si� z otoczenia.     

        Istotn� cech� gminy jest stosunkowo niewielka ilo�� zabudowy rozproszonej. Domy o 

ró�nym stopniu zag�szczenia koncentruj� si� przy głównych drogach. Sporadycznie 

wyst�puj� pojedyncze zagrody wymagaj�cego indywidualnego dojazdu. Droga krajowej 

wolna jest od obudowy budynkami. 

        Nowym zjawiskiem jest znaczny rozwój budownictwa letniskowego w Bełku. Wyró�ni�

mo�na ich dwa zespoły /po ok. 10 domków/ po dwóch stronach rzeczki Krucza, w bardzo 

atrakcyjnym krajobrazowo fragmencie gminy na granicy z lasem. Powstaj� b�d� jako 

samodzielne zespoły /prawy brzeg Kruczki/, b�d� jako uzupełnienie istniej�cej zabudowy 

mieszkalnej /lewy brzeg Kruczki/. Ze wzgl�du na zamo�no�� wła�cicieli zró�nicowana jest 

ich wielko�� oraz forma. Przewa�aj� domki drewniane. Niektóre z nich posiadaj� kształt 

trójk�tów nawi�zuj�cych do góralskich dachów, inne maj� charakter pawilonowy.   

 Zarówno w budynkach zagrodowych, całorocznych mieszkalnych, jak i letniskowych nie 

wyst�puje wypracowana regionalna dla tego terenu forma ani detal.   

Wykaz wa�niejszych usługi i zakładów produkcyjnych  w miejscowo�ciach na terenie 

gminy Imielno zamieszczonych na rysunku u�ytkowania terenu – stan z 2001 roku  

1. BEŁK  

1. Sklep spo�ywczo - przemysłowy 

2. Punkt wymiany butli gazowych 

2. BORSZOWICE 

1. Remiza OSP 

2. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

3. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 
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4. Wymiana butli gazowych 

3. DALECHOWY 

1. Remiza OHP 

2. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

3. Mieszalnia pasz 

4. Sprzeda� koncentratów paszowych. 

4. DZIERSZYN 

1. Remiza OSP i sklep spo�ywczo – przemysłowy 

5. GRUDZYNY 

1. Sklep spo�ywczo - przemysłowy 

2. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

6. HELENÓWKA 

1. Szkoła podstawowa 

2. Sklep spo�ywczo – przemysłowy /kiosk/ i wymiana butli gazowych 

7. IMIELNICA 

1. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

2. Plac sportowy, dzikie wysypisko �mieci . 

3. Baza transportowa,maszyny budowlane, stacja paliw. 

8. IMIELNO 

1. Siedziba Urz�du Gminy, Zarz�du Gminy, Rady Gminy i Urz�du Stanu Cywilnego 

2. Posterunek Policji 

3. O�rodek Zdrowia 

4. Podstacja TPSA 

5. Bank 

6. Remiza OSP 

7. Urz�d Pocztowy 

8. Pawilon spo�ywczo - przemysłowy Samopomocy Chłopskiej 

9. Usługi fryzjerski i wymiana butli gazowych 

10. Gminny zespół ekonomiczno – administracyjny gminy Imielno 
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11. Sprzeda� prasy – kiosk 

12. Sprzeda� oleju nap�dowego 

13. Budynek usługowy do wynaj�cia 

14. Prywatna lecznica dla zwierz�t 

15. Ubojnia 

16. Biblioteka. 

17.  Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

18. Sklep spo�ywczo – przemysłowy GS 

19. Szkoła podstawowa 

20. Ko�ciół rzymsko – katolicki 

21. Dom parafialny 

22.  Plebania 

23. Młyn – obecnie nieczynny   

9. JAKUBÓW 

1. Szkoła podstawowa 

2. Sklep spo�ywczo – przemysłowy /kiosk/ 

3. Sklep spo�ywczo – przemysłowy i pijalnia piwa 

10. KARCZUNEK 

1. Plac sportowy 

2.

11. KAW
CZYN 

                                 - 

12. MIERZWIN 

1. Szkoła podstawowa 

2. Centrala telefoniczna 

3. Zakład energetyczny 

4. Sklep spo�ywczo - przemysłowy. 

5. Poczta 

13. MOTKOWICE 

1. Szkoła podstawowa 

2. Remiza OSP i Urz�d Pocztowy 
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3. Gorzelnia 

4. Sprzeda� paliw i olei / handel hurtowy i detaliczny/   oraz skład opałowy 

5. Hurtownia win 

6. Lecznica zwierz�t 

7. Zajazd / obecnie nieczynny/ 

8. Kiosk spo�ywczo – przemysłowy i usługi fotograficzne 

9. Sklep spo�ywczo – przemysłowy Samopomoc Chłopska 

10.  Sprzeda� prasy – kiosk 

11. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

12.  Ko�ciół rzymsko – katolicki 

13.  Dom parafialny 

14. Usługi transportowe 

15. Wymiana butli gazowych 

14. OPATKOWICE DREWNIANE 

1. Sklep spo�ywczo – przemysłowy  /kiosk/ 

2. Wymiana butli gazowych  

15. OPATKOWICE MUROWANE 

1. Szkoła podstawowa 

2. O�rodek zdrowia 

3. Plac sportowy 

4. Zakład przerobu drewna 

5. Magazyny GS - sklep spo�ywczo – przemysłowy, magazyn nawozowy, sprzeda�

                  opału i nawozów sztucznych, biuro GS, punkt skupu mleka – nieczynny 

6. Sprzeda� pasz i koncentratów 

7. Sklep spo�ywczo - przemysłowy  /kiosk/ 

16. OPATKOWICE POJAŁOWSKIE 

         - 

17. RAJCHOTKA 

          - 
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18. SOBOWICE 

1. Gminne Gimnazjum 

2. Mieszalnia pasz 

3. Bar 

4. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

5. Wymiana butli gazowych 

6. Remiza OSP i sklep spo�ywczo – przemysłowy 

7. Stary młyn - nieczynny. 

19. STAWY 

1. Szkoła podstawowa 

2. Plac sportowy 

3. Spółdzielnia Produkcji Rolniczej w upadło�ci  

4. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

5. Remiza OSP 

6. Sklep spo�ywczo – przemysłowy 

7. Wymiana butli gazowych 

8. Sklep spo�ywczo - przemysłowy 

9. Baza GS – sprzeda� opału i pasz 

20. WYGODA 

1.Sklep spo�ywczo – przemysłowy /kiosk/ 

2.Wymiana butli gazowych 

21. ZEGARTOWICE 

1. .Sklep spo�ywczo - przemysłowy 
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3. Komunikacja  

3.1.  Komunikacja drogowa 

Analiza powi�za� zewn�trznych  

Gmina poło�ona jest w pobli�u w�zła komunikacyjnego; znaczenia  

mi�dzyregionalnego zlokalizowanego w J�drzejowie i powi�zana z nim drog� krajow� nr 78  

i drogami powiatowymi. Wi�kszo�� powi�za� zewn�trznych odbywa si� poprzez ten w�zeł: 

30 drog� krajowa nr 7 b�d�c� jednocze�nie drog� mi�dzynarodow� E-77 Gda�sk – 

Warszawa – Kraków – Chy�ne (Budapeszt). z Krakowem i południowo – wschodnimi 

obszarami Polski,  

31 w/w drog� z Kielcami i poprzez ten w�zeł znaczenia krajowego z Warszaw�, Łodzi� i 

Lublinem, 

32 drog� krajow� 78 z Katowicami i południowo zachodnimi obszarami kraju. 

Poł�czenie z najbli�szymi  o�rodkami powiatowymi odbywaj� si� nast�puj�cymi  drogami: 

• krajow� nr 78  z J�drzejowem, Kielcami, Miechowem i Staszowem, 

• powiatow� nr 15320  Jadwinów – Imielno – Pi�czów z Pi�czowem a dalej z Buskiem 

Zdrój i Kazimierz� Wielk�

Poł�czenia te prowadzone s� trasami o odpowiednich dla ruchu lokalnego parametrach, 

wymagaj�cymi w najbli�szym czasie, poza przebiegami przez miasta, tylko niewielkich 

modernizacji. 

Najdogodniejsze poł�czenia z s�siednimi o�rodkami gminnymi odbywaj� si� nast�puj�cymi 

drogami publicznymi: 

30 krajow� nr 78 z J�drzejowem, Nagłowicami i Kijami, 

31 krajow� nr 78 i dalej nr 7 z Wodzisławiem, 

32 powiatow� nr 15320 Jadwinów – Imielno – Pi�czów z Pi�czowem i Michałowem. 

33 ci�giem dróg powiatowych  nr 15316 i nr 15312 Wolica - Raków – Mokrsko – 

Sobków z Sobkowem. 

Powi�zania zewn�trzne ilustruje zał�czona mapa w skali 1:1000000 (Ryc. 3) 

         Analiza powi�za� sieci� drogow� i indywidualnymi �rodkami komunikacji  (głównie 

samochodami osobowymi), przedstawiona na zał�czonym rysunku w skali 1 : 500000  

wykazała  �e  Imielno  w obszarze obj�tym 30-to  minutowym dojazdem obejmuje teren 9-ciu 

gmin poło�onych na obszarze 3-ech powiatów: j�drzejowskiego, kieleckiego i pi�czowskiego. 

(ryc. 4) 
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 W najdogodniejszej sytuacji s� gminy poło�one w odległo�ci mierzonej 15-to 

minutowym dojazdem (J�drzejów, Kije). Najdalej poło�one gminy w strefie 21-30-to 

minutowego dojazdu to : Morawica, Nagłowice, Oksa, Wodzisław, Michałów, Sobków. 

Analiza powi�za� na obszarze gminy 

Miejscowo�ci poło�one na obszarze gminy s� najlepiej powi�zane z Imielnem, na ogół 

sieci� dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych. Tylko sołectwa Rajchotka, 

Karczunek, Bełk, Zegartowice poło�one s� przy drogach gminnych o nawierzchni ulepszonej  

i powi�zane s� z Imielnem poprzez nie i drogi powiatowe. 

Wy�ej wymienione powi�zania dotycz�  przewa�aj�cej cz��ci zabudowy poło�onej 

bezpo�rednio przy drogach o nawierzchni twardej. Nieznaczna cze�� zabudowy 

zlokalizowana jest w rozproszeniu przy drogach dojazdowych do pól o nawierzchni 

gruntowej lub gruntowej ulepszonej kamieniem.  

Koncentryczny układ dróg w gminie powoduje �e powi�zania poszczególnych sołectw 

z o�rodkiem gminnym  s� prostolinijne 

Najniekorzystniejsze powi�zania z Imielnem ma sołectwo Kaw�czyn gdzie 

wydłu�enie trasy drogi nie przekracza 1,3 

 Wszystkie sołectwa poło�one s� w 15-to minutowej strefie dojazdu samochodem 

osobowym do centrum administracyjno-usługowego gminy (w warunkach optymalnych – 

poza godzinami szczytu). Sołectwa, Imielno, Stawy, Imielnica, Sobowice, Mierzwin, 

Helenówka, Dzierszyn, Rajchotka, Jakubów, Wygoda i ok. 50% Motkowic (60% ludno�ci 

gminy) znajduje si� w strefie 5- cio minutowej, 9 sołectw (31%) poło�ona jest w strefie 6-10-

cio minutowej a jedynie sołectwa Opatkowice Murowane, Kaw�czyn i niewielka cz���

Borszowic (7%) w strefie 11-15 –to minutowej. Około 2% ludno�ci gminy zamieszkuje przy 

drogach gruntowych.

Przy doje�dzie �rodkami komunikacji publicznej sytuacja jest równie� korzystna, lecz 

tylko dla sołectw posiadaj�cych poł�czenie z Imielnem. Około  54% ludno�ci gminy  

zlokalizowana jest w strefie 15-to minutowej dojazdu do Imielna,  32 % w strefie 30-to 

minutowej, .8 % w strefie 2 kilometrowego doj�cia do przystanku autobusowego. Sołectwa: 

Karczunek, Wygoda oraz znaczna cz��� Bełku s� poza zasi�giem dojazdu komunikacj�

publiczn� do o�rodka gminnego. 

Bezpo�rednie powi�zania poszczególnych sołectw ze sob� s� na ogół  zapewnione

drogami o twardej nawierzchni. Najniekorzystniejszymi powi�zaniami charakteryzuj� si�

relacje  pomi�dzy sołectwami poło�onymi w zachodniej cz��ci gminy gdzie brak jest 
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poł�czenia drogowego pomi�dzy Opatkowicami Murowanymi a Helenówk� i Helenówk� a 

Rajchotk�

Charakterystyka układu drogowego gminy 

Podstawowy układ drogowy gminy scharakteryzowano w analizie powi�za�

zewn�trznych. Droga krajowa nr 78 przebiega w układzie wschód -zachód  na długo�ci 5,6 

km. Droga posiada  koron� o szeroko�ci 10,0 m, jezdni� o szeroko�ci 6,0 m.. Droga ta na 

odcinku całej gminy, za wyj�tkiem odcinka zabudowanego w Motkowicach ma stosunkowo 

prosty przebieg. Aktualne parametry techniczne  nie odpowiadaj� kategorii drogi która 

powinna by� w niedalekiej przyszło�ci przebudowana do parametrów drogi głównej ruchu 

przy�pieszonego (GP).              

Sie� dróg powiatowych jest niejednorodna. Obok dróg spełniaj�cych kryteria tej 

kategorii wyst�puj�  odcinki tras maj�cych znaczenie lokalne. Wa�ne znaczenie maj� drogi 

powiatowe:  

• nr 15310 Mnichów – Mokrsko – Motkowice – Imielno, na odcinku Motkowice – 

Imielno, która ł�czy centralny i południowy obszar gminy z drog� wy�szej kategorii a 

poprzez ni� z o�rodkami usługowymi,  

• nr 15320  Jadwinów – Imielno -Pi�czów ł�cz�ca centraln� cz��� obszaru gminy z 

o�rodkiem powiatowym i mi�dzyregionalnym w�złem komunikacyjnym,  

• ci�g dróg nr 15321, nr 15322 Imielno – Mierzwin – Łysaków  ł�cz�cy południowy 

obszar gminy z Imielnem i J�drzejowem i stanowi�cy alternatywne poł�czenie z 

mi�dzyregionalnym w�złem komunikacyjnym  

• nr 15324 Jaranowice – Skroniów - Dalechowy jako alternatywne poł�czenie gminy z  

J�drzejowem oraz poł�czenie ze �l�skiem odci��aj�ce drog� krajow� od ruchu 

lokalnego 

Pozostałe 5 odcinków dróg powiatowych ma aktualnie znaczenie lokalne ł�cz�c

poszczególne sołectwa ze sob� lub z podstawow� sieci� dróg. 

Ł�czna długo�� dróg powiatowych wynosi – 53,8 km. Jezdnia drogi krajowej posiada 

nawierzchnie bitumiczn� a dróg powiatowych na dł. 45,8 km - bitumiczne, 2,5 km - 

tłuczniowe, 5,5 km - gruntowe. 

        Uzupełniaj�cy układ stanowi� drogi gminne wyst�puj�ce w liczbie 10, o ł�cznej długo�ci 

20,2 km w tym po nawierzchni ulepszonej – 6,0 km, utwardzonej – 11,2 km, i gruntowej – 

3,0 km  
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Pomocnicz� rol� pełni� odcinki dróg o nawierzchni trwałej, maj�ce charakter dróg 

publicznych wyst�puj�ce w sołectwach Borszowice (0,3km), Dzierszyn (1,7), Imielno (1,2), 

Imielnica (1,4), Grudziny (1,3), Helenówka (0,6), Jakubów (0,7), Karczunek (1,0), 

Opatkowice Drewniane (0,7), Motkowice (2,3), Sobowice (2,0), Stawy (2,8), Wygoda (1,4, 

Zegartowice (0,7).

Ogólna długo��  dróg o twardej nawierzchni wynosi na obszarze gminy 88,9 km,   

 w tym o nawierzchni ulepszonej 59,2 km a utwardzonej .29,7 km . 

Wska�nik g�sto�ci dróg twardych wynosi 88,4 km/ 100 km2 (�rednia dla województwa  90,4 

km/100 km2  ) 

Na terenie gminy istnieje 7 mostów stałych i 1 tymczasowy  w ci�gach dróg publicznych: 2 

na drodze krajowej , 5 – powiatowych ( w tym jeden tymczasowy), 1 – gminnych.

Dost�pno�� i g�sto�� sieci komunikacyjnej mierzonej długo�ci� dróg o twardej 

nawierzchni na km2  i 100 osób, w poszczególnych sołectwach, przedstawiono na zał�czonym 

rysunku.  

Najwi�ksz� g�sto�ci� dróg o nawierzchni twardej mierzon� w kilometrach na powierzchni� 1 

km 2 jak i wska�nikiem ilo�ci osób na kilometr drogi o twardej nawierzchni charakteryzuj� si�

sołectwa poło�one w �rodkowej cz��ci gminy.. Najgorsze wska�niki w obu kategoriach 

posiadaj� sołectwa poło�one w południowej cz��ci gminy . 

Podstawowe parametry dróg tworz�cych układ komunikacyjny powi�za� zewn�trznych i 

wewn�trznych  przedstawia poni�sza tabela.(nr 23.) 

Klasy techniczne dróg okre�lone zostały w tabeli na podstawie szeroko�ci jezdni  

i korony drogi. 

Charakterystyczne dla ci�gów drogowych gminy  jest stosunkowo niska klasa dróg zwłaszcza 

cz��ci dróg powiatowych (lokalne –64,9%, dojazdowe –.2,9%), oraz du�y udział dróg o 

nawierzchni ulepszonej (72%) oraz braki w odwodnieniu, zwłaszcza na drogach gminnych. 
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Tab. Nr 23. Charakterystyka  układu drogowego gminy Imielno. 

    Rodzaj  nawierzchni: Szeroko��:(m) 

Nr ewid. 

drogi

Nazwa drogi
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DROGI KRAJOWE  5,2 5,2 - - -   

78 Gr.pa�. Siewierz-J�drzejów-Chmielnik G 5,2 5,2 - - - 6,0 10,0 

DROGI POWIATOWE  53,8 45,8 2,5 2,0 3,5   

15310 Mnichów - Mokrsko - Motkowice -  -  - - - 1,2 . . 

Imielno L 9,7 7,9 0,6 - - 5,0 7,0 

15315 Czarnocice -Borszowice - 2,0 - - 2,0 - - - 

15318 Do drogi nr 78 – Jakubów -Imielno L 5,4 5,4 - - - 5,0 7,0 

15319 Od drogi nr 78 - Wygoda L 2,8 2,8 - - - 5,0 7,0 

15320 Jadwinów – Imielno -Pi�czów Z 12,1 12,1 - - - 6,0 8,00 

15321 Imielno – Mierzwin - Tur L 6,4 5,0 1,4 - - 5,0 6,0-7,0

15322 Diament – Łysaków -Mierzwin L 6,6 6,6 - - - 5,0 7,0

L  4,0 - - - 5,0 7,0 

15323 Dalechowy - Helenówka D 6,8 - 0,5 - - 4,5 6,0-7,0

.  - - - 2,3 . . 

15324 Jaranowice – Skroniów - Dalechowy L 2,0 1,2 - - - 5,0 7,0 

D  0,8 - - - 4,5 6,0 

DROGI GMINNE  20,2 6,0 11,2 1,9 1,1 

1530001 Kotlice - Brze�nica L 1,3 - 1,3 - - 5,0 6,5 

1530002 Mierzwin –Bełk – Kwasków L 4,5 0,7 2,7 - - 5,0 6,0-7,0

D.  - - 1,1 - . . 

1530003 Jasionna -Dalechowy L 0,4 - 0,4 - - 5,0 7,0 

1530004 Grudziny – Zawale - Niegosławice L 2,7 - 1,6 - - 5,0 7,0 

-  - - - 1,1 . . 

1530005 Opatkowice - Zagaje L 1,2 - 1,2 - - 5,0 6,5.

1530006 Sobowice -Bełk L 2,9 2,9 - - - 5,0-5,5 7,0 

1530007 Jakubów - Dalechowy L 2,4 - 2,4 . . 5,0 6,5 

1530008 Jakubów – Kamieniec - Dzierszyn L 1,5 0,3 0,4 - - 5,0 6,0 

-   . 0,8 . . . 

1530009 Rajchotka - Dzierszyn L 1,7 1,2 - - - 5,0 7,0 

D  0,5 - - - 4,0 6,0 

1530010 Stawy - Wygoda D 1,6 0,4 - - - 4,5 5,5 

L   1,2 - - 5,0 6,5 





72

Ocena warunków ruchu istniej�cego 

Podstaw� do oceny warunków ruchu były  wyniki generalnych pomiarów ruchu 

prowadzonych cyklicznie na drogach publicznych przez Generaln� Dyrekcj� Dróg 

Publicznych i od 2000 r przez Powiatowy Zarz�d Dróg w J�drzejowie.  

Wyniki pomiarów wyra�one �redniorocznym ruchem dobowym (�DR) podane zostały 

w tabeli nr 24.  

Lp Nr 
drogi

Nazwa odcinka drogi Ilo�� pojazdów rzeczywistych/ dob� w roku

    
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 

1 78 J�drzejów - Kije 900     21-
46-5 

1150 
30-33-8 

1150 
33-30-8 

1241  
48-40-6 

2260 57-
29-4 

1883 
66-18-2 

4804 
77-13-2

2 7 Jadwinów - Imielno . . 550  
25-20-13 

. . . 690 
70-7-3 

Oznaczenia: 

1150         - �DR w poj./ dob�

30-33-8 -  udział samochodów osobowych, ci��arowych, autobusów  w % 

   .             -  brak danych 

Do 1995 roku ruch wzrastał  wolno a w ostatnich latach wzrost ruchu nabrał tempa, co 

spowodowane jest:               

• przeniesieniem mas transportowych z kolei na drogi,  

• gwałtownym wzrostem motoryzacji indywidualnej i wi���cymi si� z tym zmianami 

zachowa�  komunikacyjnych, 

• wzrostem przedsi�biorczo�ci prywatnej. 

Prognoza ruchu opracowana na zlecenie GDDP w 1995 r okre�la wielko�� ruchu na drodze 

krajowej na : 

• 2332 p. rz/d w 2000 r, 

• 2772 p. rz/d w 2005 r, 

• 3205 p. rz/d w 2010 r, 

• 3633 p. rz/d w 2015 r. 

Jak wida� z powy�szego prognoza jest chybiona i najprawdopodobniej  wielko�� ruchu w 

najbli�szych latach kształtowa� si� b�dzie nast�puj�co: 

• 5710 p. rz/d w 2005 r, 

• 6600 p. rz/d w 2005 r, 

• 7480 p. rz/d w 2005 r, 

• 8200 p. rz/d w 2005 r, 
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Obecny układ  tras drogowych, za wyj�tkiem odcinka drogi krajowej w Motkowicach,  

nie stwarza wi�kszych problemów ruchowych. 

Drogi powiatowe, posiadaj�ce znaczenie ponadlokalne, wymagaj� poszerzenia jezdni 

do co najmniej 5,5 m  i ich wzmocnienia, poszerzenia koron dróg do 8,0 m oraz korekt łuków 

poziomych do warto�ci normatywnych. Pozostałe drogi powiatowe i gminne, spełniaj�ce 

funkcje obsługi obszaru gminy i drugorz�dnych powi�za� na jej obrze�ach, wymagaj� na ogół 

jedynie modernizacji nawierzchni jezdni. Powinny by� pod zarz�dem gminy a wybrane pod 

zarz�dem powiatu. 

Ocena aktualno�ci dotychczasowych  opracowa�. 

Aktualnie obowi�zuj�cy ogólny plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego 

gminy opracowany pod koniec lat 80-tych nie był uaktualniony w zakresie rozwi�za�

komunikacyjnych. Z uwagi na zaszłe zmiany kategorii dróg, i okre�lenie nowych warunków 

jakim powinny odpowiada� drogi i ich otoczenie plan wymaga weryfikacji w tym zakresie. 

Zawarte w planie rezerwy terenu dla przeło�enia trasy drogi powiatowej Jadwinów –Pi�czów 

te� powinny by� zweryfikowane pod k�tem skrócenia odcinka przeło�enia i okre�lenia 

terminu realizacji powi�zanego z przewidywanymi pracami scaleniowymi. Przeanalizowania 

równie� wymaga przebieg drogi krajowej w obr�bie terenów zainwestowanych Motkowic dla 

zapewnienia bezpiecze�stwa  dynamicznie  wzrastaj�cego ruchu 

3.2. Układ kolejowy.  

Przez  teren gminy Imielno przebiega  linia kolejowa znaczenia pa�stwowego, 

Szerokotorowa, jednotorowa, Hrubieszów – “Huta Katowice” (Linia Hutniczo Siarkowa  - 

LHS) . Linia jest niezelektryfikowana. Długo�� linii w granicach gminy wynosi ok. 9,8 km.  

Na terenie gminy brak jest urz�dze� ruchowych. Ruch na linii szerokotorowej jest minimalny. 

Wa�niejsze drogi publiczne  posiadaj� skrzy�owania bezkolizyjne-wiadukty kolejowe (nr 

15310, nr 15319, nr 15320) a pozostałe (nr15318, nr 1530003) – przejazdy kolejowe.  

Układ trasy kolejowej nie powoduje wi�kszych uci��liwo�ci dla ruchu lokalnego i 

miejscowego.  

Najbli�ej poło�ona stacja kolejowa obsługuj�ca ruch osobowy i towarowy znajduje si� w 

J�drzejowie w odległo�ci ok. 9 -15 km i jest dost�pna trzema ci�gami drogowymi. 
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Funkcjonuj�ca do lat osiemdziesi�tych kolejka w�skotorowa J�drzejów – Umianowice 

– Pi�czów – Kazimierza Wielka, z odgał�zieniem w Umianowicach do Chmielnika, Rakowa i 

Bogorii, stała si� po zaprzestaniu działalno�ci gospodarczej, zabytkiem techniki. Dzi�ki 

inicjatywie entuzjastów kolei w�skotorowych, funkcjonuje jako atrakcja turystyczna – w 

sezonie kursuje na trasie J�drzejów – Umianowice – Pi�czów, poci�g nazwany ”Ekspres - 

Ponidzie”. 

 Kolejka przebiega w układzie wschód – zachód na długo�ci 8,1 km i posiada stacj� w 

Motkowicach. 

3. 3. Komunikacja zbiorowa 

Obszar gminy obsługiwany jest masow� komunikacj� pasa�ersk� przez

Przedsi�biorstwa Pa�stwowej Komunikacji Samochodowej z J�drzejowa i cz��ciowo z 

Pi�czowa. Gmina nie jest bezpo�rednio obsługiwana autobusami po�piesznymi które kursuj�

droga krajow�  w relacjach Katowice – Busko Z.   

Najkorzystniejsze poł�czenia z Imielnem maj� sołectwa Motkowice i Stawy (13)  oraz 

poło�one przy drodze powiatowej Jadwinów – Pi�czów (7 -10). Pozostałe sołectwa za 

wyj�tkiem Bełku, Jakubowa, Wygody, posiadaj� od 2 do 6 poł�cze�. Te ostatnie sołectwa 

aktualnie nie s� bezpo�rednio obsługiwane komunikacj� autobusow�. 

Ilo�� poł�cze� w  ostatnich latach ustabilizowała si�  i z uwagi na mał� opłacalno��

przewozów pasa�erskich oraz rosn�c� motoryzacj� indywidualn� nie b�dzie si� powi�ksza�. 

Przystanki autobusowe s� skromnie wyposa�one za wyj�tkiem przystanków zlokalizowanych 

przy drodze krajowej, oraz w Motkowicach.  

3.4. Stan i zaplecze motoryzacji   

 Na koniec 1999 roku ilo�� pojazdów samochodowych ogółem wynosiła 803, w tym 

samochodów osobowych było 692 sztuk co daje wska�nik odpowiednio; 165 poj. 

sam/1000mieszka�ców i 142 sam.os./1000 m.  

Wg. danych uzyskanych z zasobu Wojewódzkiego Banku Danych w Kielcach na koniec I 

kwartału 2000 r wielko�ci ilo�ci pojazdów ró�ni� si� minimalnie. I tak -  pojazdów 

samochodowych  było 911, a samochodów osobowych 725  co daje wska�niki : 206 poj. 

sam/1000mieszka�ców i 152 sam.os./1000 m.  

  S� to wska�niki mniejsze od  �rednich dla powiatu j�drzejowskiego (260, 187) i woj. 

�wi�tokrzyskiego (285, 211). 
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Na obszarze gminy praktycznie brak jest zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

wykonuj�cych usługi z zakresu obsługi motoryzacji. Wyj�tkiem jest stacja paliw poło�ona 

przy drodze krajowej w Motkowicach  sprzedaj�ca 3 rodzaje paliw (.Pb95,E94,ON) 

Wi�ksze obiekty zaplecza motoryzacji znajduj� si� w pobliskim  J�drzejowie. 

Brak jest wi�kszych parkingów ogólnodost�pnych.  Niewielkie powierzchnie parkingowe 

znajduj� si� przy ko�ciołach, cmentarzach   i przy Urz�dzie Gminnym. 

3. 5. Ogólna ocena układu komunikacyjnego ( uwarunkowania rozwoju ) 

Podstawowy układ drogowy gminy ma charakter koncentryczny w stosunku do o�rodka 

gminnego co skraca maksymalnie trasy przejazdu do usług. Tras� o charakterze zbiorczym 

dla ruchu odbywaj�cego si� w relacjach J�drzejów – Imielno - Pi�czów jest droga powiatowa 

nr 15320 Jadwinów - Pi�czów która ma charakter tranzytowy i przy jej dalszej  rozbudowie i 

wzmocnieniu nawierzchni stanie si� podstawowym obok drogi krajowej  ci�giem ruchu w 

relacjach  J�drzejów – Busko Zdrój. Charakter tego poł�czenia kwalifikuje drog� do kategorii 

drogi wojewódzkiej. 

Główne elementy układu – droga krajowa i wybrane powiatowe s� w stosunkowo dobrym 

stanie technicznym i maj� zadawalaj�ce do obecnego ruchu parametry techniczne, za 

wyj�tkiem odcinka drogi krajowej w Motkowicach.  

Mo�na stwierdzi� �e tylko niektóre ci�gi dróg powiatowych realizuj� funkcje 

przewidziane dla tej kategorii dróg. Drogi gminne w przewa�aj�cej cz��ci posiadaj� słabe 

nawierzchnie,  braki w poboczach, odwodnieniu i wymagaj� generalnego uporz�dkowania. 

G�sto�� sieci dróg publicznych jest niewystarczaj�ca. W pierwszej kolejno�ci realizacji 

twardej nawierzchni wymagaj� drogi  ł�cz�ce  bezpo�rednio sołectwa ze sob� (nr 15323 odc. 

Helenówka - Karczunek) oraz pozostałe drogi publiczne o nawierzchni gruntowej ulepszonej  

i gruntowej naturalnej. 

Wskazana jest modernizacja ci�gów drogowych odci��aj�cych drog� krajow� od ruchu 

lokalnego. (powiatowe nr 15310, 15315). Przy wzrastaj�cym ruchu pojazdów mechanicznych 

coraz bardziej wskazana jest realizacja ci�gów pieszych b�d� w miar� potrzeb pieszo – 

rowerowych w pierwszej kolejno�ci wzdłu� dróg przewidywanych do przebudowy na drogi 

zbiorcze na odcinkach zabudowanych w sołectwach Imielno, Imielnica, Sobowice. 

Komunikacja pasa�erska publicznymi �rodkami lokomocji jest dostateczna tylko dla 

nielicznych wsi w gminie. Miejscowo�ci poło�one przy trasach ł�cz�cych siedziby 

przewo�ników (J�drzejów, Pi�czów), maja szans� dogodnego i w miar� cz�stego  korzystania 

z poł�cze� autobusowych  Pozostałe miejscowo�ci przy zast�pieniu autobusów mikrobusami, 
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bardziej dostosowanych do malej�cych potoków ruchu, równie� mog� korzysta� z 

komunikacji publicznej. B�dzie ona jednak miała bardziej charakter socjalny, (przewóz 

młodzie�y szkolnej i ludzi w podeszłym wieku) ni� komercyjny i musi by� dotowana.  (ryc. 

5) 

KOMUNIKACJA - UWARUNKOWANIA  ROZWOJU 

SZANSE ROZWOJU : 

• stosunkowo bliskie poło�enie od w�zła komunikacyjnego znaczenia mi�dzyregionalnego, 

zlokalizowanego w pobliskim J�drzejowie, 

• projektowana lokalizacja w�złów na projektowanej drodze ekspresowej S-7 Gda�sk – 

Warszawa – Kraków – Chy�ne w J�drzejowie, 

• koncentryczny układ dróg dojazdowych, do o�rodka gminnego ułatwiaj�cy szybki dost�p 

do usług, 

• dobre skomunikowanie obszaru gminy z o�rodkiem gminnym, 

BARIERY ROZWOJU : 

• wzrastaj�cy ruch tranzytowy na drodze krajowej utrudniaj�cy komunikacj� pomi�dzy 

obiema cz��ciami obszaru gminy, 

• niski standard  cz��ci dróg gminnych i niektórych  odcinków dróg powiatowych, 

  Materiały wyj�ciowe.  

1. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Imielno,. 
2. Ruch drogowy 1970 - 75  -materiały DODP Kielce, 
3. Ruch drogowy 1980 CBP-BDiM  “Transprojekt – W-wa 1982r., 
4. Ruch drogowy 1985 GDDP Warszawa 1987r. , 
5. Ruch drogowy 1990 GDDP Warszawa 1992r. , 
6. Ruch drogowy 1995 CBP-BDiM  Spółka zoo “Transprojekt – W-wa 1996r., 
7. Ruch drogowy 2000 CBP-BDiM  Spółka zoo “Transprojekt – W-wa 2001r., 
8. Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2015 CBP-BDiM  Spółka 

zoo “Transprojekt – W-wa 1997r. , 
9. Materiały uzyskane w U.G. Imielno dotycz�ce stanu dróg gminnych i ilo�ci pojazdów na 

terenie gminy, 
10. Materiały P.Z.D. J�drzejów dotycz�ce stanu dróg powiatowych i ruchu na drogach 

powiatowych, 
11. Rocznik statystyczny  Województwa �wi�tokrzyskiego 2000 U.S. w Kielcach, 
12. Mapy topograficzne w skalach 1:10000, 1:50000. 
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4. Infrastruktura techniczna 

4.1.Gospodarka wodna

 Na terenie gminy Imielno działaj� 3 wodoci�gi grupowe. Korzystaj� z nich 

mieszka�cy 17 sołectw, oznacza to, �e gmina zwodoci�gowana jest w 81 %. W chwili 

obecnej wodoci�gu nie posiadaj� sołectwa Rajchotka, Karczunek, Wygoda i Dalechowy. Na 

terenie gminy wykonany jest szereg studni wierconych zaopatruj�cych w wod�

indywidualnych jak i grupowych odbiorców. Zostały one przedstawione w Tabeli 25 i na 

Rysunku 6.  

Wodoci�g „Opatkowice Murowane” 

 Wodoci�g ten działa w oparciu o studni� wiercon� wykonan� w miejscowo�ci 

Opatkowice Murowane na północ od drogi biegn�cej przez sołectwo w pobli�u �ródeł rzeki 

Kruczki. Studnie t� wykonano w 1996 r. I ma ona zatwierdzon� wydajno�� Qe = 85,0 m3/h 

przy s = 0,64 m. Ujmowana woda jest dobrej jako�ci i dezynfekowana jest jedynie 

sporadycznie. 

 Z uj�cia tego korzystaj� mieszka�cy sołectw: Bełk, Grudzyny, Kaw�czyn, Mierzwin, 

Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie i Zegartowice. 

Prac� wodoci�gu wspomaga zbiornik wyrównawczy o pojemno�ci V = 100 m3, 

zlokalizowany na terenie stacji wodoci�gowej. Sie� wodoci�gowa ma �rednice od ∅  90 mm 

do ∅  160 mm. Ruroci�gi wykonane s� z PCV. 

 Zapotrzebowanie na wod� dla tego, jak i dla pozostałych wodoci�gów działaj�cych na 

terenie gminy przedstawiono w Tabeli 26. 

Wodoci�g „Motkowice”

 Działa on w oparciu o studni� wiercon� wykonan� w sołectwie Motkowice, po 

wschodniej stronie drogi ł�cz�cej Motkowice z Borszowicami. Studni� wykonano w 1994 r., 

ma ona gł�boko�� 45 m i posiada zatwierdzon� wydajno�� w ilo�� Qe = 45,0 m3/h przy                 

s = 6,0 m.  

 Woda z powy�szej studni ma podwy�szon� zawarto�� �elaza oraz słabo wyczuwalny 

zapach siarkowodoru w zwi�zku z czym niezb�dne jest jej uzdatnianie. Odbywa si� ono w 

stacji wodoci�gowej, gdzie woda jest te� dezynfekowana w miar� potrzeb. Nast�pnie woda 

pompowana jest do zbiorników wyrównawczych o pojemno�ci V = 2 x 100 m3, poło�onych 

na wzniesieniu na zachód od drogi Motkowice - Borszowice. 
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Tabela 26.  Zapotrzebowanie wody dla poszczególnych wodoci�gów. 

Nr Wodoci�g Rejon obsługi 
Zapotrzebowanie  

obecne 
Zapotrzebowanie 
perspektywiczne 

   Q�r d

[m3/d]
Qmax d

[m3/d]
Qmax h

[m3/h]
Q�r d

[m3/d]
Qmax d

[m3/d] 
Qmax h

[m3/h] 

  1.Bełk 83,51 113,6
3

11,08 132,3
6

170,68 15,03 

1. „Opatkowi
ce

2. Grudzyny 50,58 69,14 6,79 75,12 98,96 8,84 

 Murowane
”

3. Kaw�czyn 23,59 31,64 3,12 35,81 46,88 4,29 

  4. Mierzwin 69,78 94,12 9,20 102,2
9

133,00 11,81 

  5. Opatkowice 
Drewniane

65,86 90,70 8,98 96,57 128,61 11,72 

  6. Opatkowice 
Murowane

78,80 106,0
4

10,40 116,3
8

151,17 13,43 

  7. Opatkowice 
Pojałowskie

14,84 20,00 1,96 29,37 38,03 3,26 

  8. Zegartowice 26,45 36,00 3,47 51,80 66,96 5,50 

  Razem 413,4
5

561,2
7

55,00 639,7
0

834,29 73,88 

  1. Borszowice 75,55 107,5
4

11,31 140,9
3

186,13 17,16 

2. „Motkowic
e”

2. Motkowice 180,2
5

249,7
3

25,34 331,1
9

436,78 57,54 

  Razem 255,8
0

357,2
7

36,65 472,1
2

622,91 74,70 

  1. Dalechowy (projekt) 90,15 130,3
7

13,47 110,2
8

156,24 15,36 

3. „Imielno” 2. Dierszyn 56,81 80,23 8,32 69,44 95,85 9,48 

  3. Helenówka 60,08 84,38 8,62 83,41 114,54 11,37 

  4. Imielnica 68,68 95,35 9,74 82,32 111,69 10,38 

  5. Imielno 98,54 131,6
2

13,12 128,8
9

165,43 15,40 

  6. Jakubów 89,36 124,7
2

12,69 111,6
0

150,89 14,28 

  7. Sobowice 112,0
6

156,8
5

16,25 132,4
7

180,26 17,36 

  8. Stawy 124,5
7

168,2
6

17,84 148,5
1

197,18 19,58 

  Razem 700,2
5

971,7
8

100,0
5

866,9
2

1172,08 113,21

opracowano na podstawie dokumentacji wła�ciwej dla poszczególnych wodoci�gów  
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 Wodoci�g ten zaopatruje w wod� mieszka�ców sołectw Motkowice i Borszowice. 

Sie� wodoci�gowa ma �rednice od ∅  90 mm do ∅  225 mm. Ruroci�gi wykonane s� z PCV. 

Wodoci�g „Imielno”

 Wodoci�g ten pobiera wod� ze studni wierconej, wykonanej w 1981 r. Ma ona 50 m 

gł�boko�ci i zasoby zatwierdzone na Qe = 68,0 m3/h przy s = 12,0 m. Studnia zlokalizowana 

jest na południe od zabudowa� sołectwa Imielno. Z wody z tego uj�cia korzystaj� mieszka�cy 

Dzierszyna, Helenówki, Imielna, Imielnicy, Jakubowa, Sobowic i Stawów. W najbli�szym 

czasie zostanie doł�czone sołectwo Dalechowy. 

 Ujmowana woda jest dobrej jako�ci i nie wymaga uzdatniania. Dezynfekcja wody 

odbywa si� tylko w miar� potrzeb. Prac� wodoci�gu wspomagaj� zbiorniki wyrównawcze o 

pojemno�ci V = 2 x 150 m3. Wybudowano je na zachód od drogi Helenówka - Imielno. Sie�

wodoci�gowa ma �rednice od ∅  90 mm do ∅  225 mm. Ruroci�gi wykonane s� z PCV. 

 Rejony obsługi poszczególnych wodoci�gów przedstawiono na rycinie 9. 

 Wszystkie działaj�ce wodoci�gi maj� uregulowany stan prawny. Ustalone s� strefy 

ochrony uj�� wody (Tabela 27) oraz okre�lone s� dozwolone pobory wody ze studni wraz z 

czasem ich obowi�zywania (Tabela 28). 

 Uj�cia maj� du�� wydajno�� i we współpracy ze zbiornikami wyrównawczymi 

zabezpiecz� wszystkie obecne i perspektywiczne potrzeby wodne odbiorców. Obecne pobory 

wody s� bardzo niskie w stosunku do wyliczonych zapotrzebowa� na wod�. Najni�sze 

zu�ycie wody jest w Borszowicach - 2 % potrzeb oraz w Opatkowicach Drewnianych i 

Imielnie - po 9 i 10 % potrzeb. Najwy�sze zu�ycie jest w Opatkowicach Pojałowskich - 37 % 

potrzeb i Sobowicach - 31 % potrzeb (obliczono na podstawie formularza SG-01 za 2000 r.). 

Tak niskie warto�ci mog� wynika� z tego, �e wi�kszo�� mieszka�ców korzysta głównie z 

prywatnych kopanych studni, z niepełnego jeszcze standardu wyposa�enia wszystkich 

mieszka� jak i braku zbiorczej kanalizacji. 

 Obecnie wszystkie uj�cia dysponuj� ogromnym zapasem wody (Tabela29), 

wynosz�cym 5503,51 m3/d. Po zwi�kszeniu si� poborów wody w perspektywie nast�pnych 

20 lat zapas ten zmniejszy si� do 2773,26 m3/d. Jest to ilo�� ogromna która z pewno�ci�

starczy dla potrzeb sołectw obecnie niezwodoci�gowanych jak i dla drobnego przetwórstwa 

rolno - spo�ywczego. Nale�y jednak zadba� o wła�ciw� gospodark� �ciekow�, tak aby 

przetwórstwo to nie stało si� zagro�eniem dla czysto�ci wód. 

 Dla zabezpieczenia pewno�ci dostaw wody dla wodoci�gów nale�ałoby wykona�

studnie awaryjne na ka�dym z uj�� oraz w miar� mo�liwo�ci poł�czy� działaj�ce wodoci�gi w  
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jedn� sie�. System taki odporny był by na wahania wydajno�ci studni, jak i na ewentualne 

awarie.  

4.2. Mała retencja wodna

 Obecnie na terenie gminy Imielno nie ma wi�kszych zbiorników retencyjnych. 

Funkcj� t� pełni� jedynie stawy rybne poło�one w sołectwie Stawy. Aby zmieni� ten stan w 

Wojewódzkim Programie Małej Retencji, przewidziano wykonanie na terenie gminy 4 

zbiorników retencyjnych: „Bełku”, „Olszowca”, „�abie�ca” i „Stawów”. 

Nazwa zbiornika  Bełk Olszowiec �abieniec Stawy 

Zbiornik na cieku bez nazwy  
poni�ej Sobowic 

rzeka Kruczka bez nazwy  
wypływaj�cy 
 z Jakubowa 

bez nazwy  
wypływaj�cy      
z Jakubowa 

Kilometr cieku 0 + 50 5 + 00 4 + 00 2 + 00 
Maksymalna rz�dna 
pi�trzenia 

197,50 196,25 210,00 200,00 

Maksymalna powierz - 
chnia zalewu m2

326 000 360 000 239 000 142 000 

Maksymalna obj�to��
zbiornika m3

814 000 640 000 40 000 130 000 

Zbiornik w sołectwie na granicy  
Sobowic i Bełku 

na granicy 
Zegartowic i 

Bełku 

Wygoda na granicy 
Wygody i 
Stawów 

Tab. 30. 

 W obecnym „Programie ochrony �rodowiska”, opracowanym w 2000 r przez Zarz�d 

Województwa �wi�tokrzyskiego, �aden z powy�szych zbiorników nie jest uwzgl�dniony. 

Jednak gmina powinna si� stara� o to aby powstały, nawet w okrojonej formie dostosowanej 

do zasobów finansowych gminy.  

 Zbiorniki te miałyby zarówno cel retencyjny jak i rekreacyjny. Gromadziłyby wod� na 

okresy suche, jak i zatrzymywałyby przepływy maksymalne w okresie roztopów i deszczów 

nawalnych, zapobiegaj�c tym samym lokalnym podtopieniom powodziowym. Miałyby one 

wpływ na stosunki wodne w okolicznych glebach jak i na mikroklimat okolicy. Zbiorniki te 

przyczyniłyby si� te� do wzrostu atrakcyjno�ci turystycznej gminy, przyci�gaj�c 

biwakowiczów i turystów, z obsługi których mieszka�cy gminy mogliby mie� zyski. 
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4. 3. Gospodarka �ciekowa

 Obecnie na terenie gminy Imielno nie ma ani zbiorczego systemu kanalizacji, ani                  

oczyszczalni �cieków. �cieki gromadzone s� w bezodpływowych zbiornikach i s� wywo�one 

do najbli�szej oczyszczalni �cieków lub s� wylewane w miejsca przypadkowe. Stan ten jest 

szczególnie niebezpieczny z tego wzgl�du, �e prawie zako�czone jest wodoci�gowanie gminy 

z tym samym wzrosła ilo�� pobieranej wody, co jest równoznaczne ze wzrostem ilo�ci 

odprowadzanych �cieków. 

 W m.p.o.z.p. gminy rezerwuje si� dwa tereny pod oczyszczalnie �cieków: w Bełku 

nad rzek� Kruczk� (pow. 0,5 ha) i w Motkowicach nad rzek� Nid� (pow. 0,3 ha). 

Oczyszczalnie te miały obsługiwa� tylko wybrane, g�sto zaludnione rejony gminy. Obecnie 

proponuje si� obj�� zbiorcz� kanalizacj� cał� gmin� i oczyszcza� wszystki odprowadzane 

�cieki. Jest to konieczne ze wzgl�du na ochron� wód powierzchniowych jak i GZWP. 

4.4. Kanalizacja deszczowa

 Na terenie gminy Imielno nie ma kanalizacji deszczowej ani podczyszczalni �cieków 

opadowych. Wody deszczowe odprowadzane s� systemem rowów przydro�nych. W 

najbli�szym czasie nie planuje si� budowa� systemu kanalizacji deszczowej. 

4.5. Gazyfikacja

 W chwili obecnej gmina Imielno nie posiada gazu sieciowego. Mieszka�cy korzystaj�

z gazu butlowego propan - butan. Aby zmieni� ten stan, dla potrzeb gminy Biuro Projektów 

Budownictwa Komunalnego w Kielcach opracowało „Program gazyfikacji gminy”. 

 Zasilanie gminy Imielno w gaz ma odbywa� si� z gazoci�gu wysokiego ci�nienia                  

∅  300 mm 6,3 MPa relacji Busko Zdrój - Włoszczowa, wł�czonego do gazoci�gu 	ródłowego 

Zborów - Kielce. Gazoci�g wysokopr��ny przetnie gmin� z południowego - wschodu na 

północny - zachód. Gazoci�g ten b�dzie mie� dwa odgał�zienia: ∅  80 mm do stacji 

redukcyjno - pomiarowej I0 w Imielnicy i  ∅  100 mm w kierunku gminy Sobków. 

 Gmina Imielno b�dzie zasilana gazem �redniopr��nym, poprzez stacj� red. - pom. I0 w 

Imielnicy. Stacja ta ma mie� przepustowo�� Q = 1500 m3/h. Gazoci�g �redniego ci�nienia 

b�dzie mie� �rednice od  ∅  40 mm do  ∅  110 mm. Przewiduje si�, �e w okresie do 2025 r z 

gazu korzysta� b�d� wszyscy mieszka�cy gminy do przygotowania posiłków i ogrzewania 
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wody, a 90 % budynków b�dzie ogrzewana gazem. Przewiduje si� te� rezerw� gazu dla 

hodowli, usług i drobnego przemysłu. 

4.6. Ciepłownictwo

 Na terenie gminy nie ma zbiorczej ciepłowni obsługuj�cej wi�kszy obszar gminy. 

Wszystkie obiekty maj� indywidualne kotłownie, a starsza zabudowa ogrzewa ogrzewa domy 

z urz�dze� piecowych na paliwo stałe. 

 Wi�ksze kotłownie w�glowe obsługuj�: Urz�d Gminy, Bank Spółdzielczy, Posterunek 

Policji, szkoły w Imielnie, Helenówce, Mierzwinie, Opatkowicach Murowanych, Stawach, 

Jakubowicach i Sobowicach, dwa O�rodki Zdrowia i budynki wielorodzinne. Kotłowni�

koksow� ma szkoła w Motkowicach. Na terenie gminy tylko jeden obiekt ma kotłowni�

olejow�, jest to budynek wielorodzinny w Motkowicach nale��cy do Spółdzielni Pi�czów. 

 Nie planuje si� budowy na terenie gminy zbiorczej ciepłowni. 

4.7. Elektroenergetyka

 Przez teren gminy Imielno przebiega tranzytowa linia elektroenergetyczna wysokiego 

napi�cia 400 kV oraz elektromagnetyczna sie� rozdzielcza zasilaj�ca bezpo�rednio gmin�. 

Tworz� j� linie �redniego napi�cia 15 kV i linie niskiego napi�cia 0,4 kV. 

 Linia 400 kV jest głównym 	ródłem zasilania w energi� w województwie 

�wi�tokrzyskim. Ł�czy ona stacj� systemow� 400/220/110 kV w Poła�cu ze stacj� systemow�

400/220 kV w Micigo	dzie w gminie Piekoszów. Linia ta przecina gmin� Imielno w jej 

północnej cz��ci. Mija ona Motkowice od strony północnej i nast�pnie biegnie po północnej 

stronie linii LHS. Przy lokalizowaniu budynków przeznaczonych na pobyt stały nale�y 

zachowa� bezpieczny odst�p od linii 400 kV. Odległo�� ta wynosi 33 m od zewn�trznych 

obrysów linii. 

 Gmina zasilana jest z napowietrznych linii 15 kV wyprowadzonych z 2 stacji 

transformatorowo - rozdzielczych GPZ 110/30/15 kV. Pierwsza stacja znajduje si� w 

J�drzejowie na ul. Kieleckiej (GPZ nr 1), druga w Kijach. GPZ w J�drzejowie zasila 

wi�kszo�� obszaru gminy, GPZ w Kijach zasila jedynie stacj� paliw w Motkowicach. We 

wschodniej cz��ci Motkowic obie linie s� spi�te. Główne Punkty Zasilania maj� za zadanie 

zredukowanie napi�cia w sieci z wysokiego (110 kV) do �redniego (15 kV). 
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Tabela 31. Wykaz stacji transformatorowych obsługuj�cych gmin� Imielno, zasilanych  z 

GPZ nr 1 w J�drzejowie 

Nume
r 

stacji 

Nazwa stacji 
transformatorowej 

Moc stacji 
kVA 

Nume
r 

stacji 

Nazwa stacji 
transformatorowej 

Moc stacji 
kVA 

1 Belk 1 100 26 Motkowice 2 25 
2 Bełk 2 40 27 Motkowice 3 40 

3 Borszowice 1 40 28 Motkowice 4 25 

4 Borszowice 2 63 29 Motkowice 5 100 

5 Dzierszyn 50 30 Mierzwin 1 100 

6 Dalechowy 1 100 31 Mierzwin 2 100 

7 Dalechowy 2 100 32 Opatkowice 
Cysterskie

63 

8 Dalechowy 1 a  63 33 Opatkowice 
Drewniane

63 

9 Dalechowy 3 63 34 Opatkowice 
Grudzyny

100 

10 Helenówka 1 75 35 Opatkowice 
Kaw�czyn

63 

11 Helenówka 2 63 36 Opatkowice 
Murowane

100 

12 Helenówka 3 63 37 Opatkowice 
Pojałowskie

63 

13 Imielnica 1 63 38 Rajchotka 1 63 

14 Imielnica 2 63 39 Rajchotka 2 63 

15 Imielno 1 100 40 Rajchotka 3 63 

16 Imielno 2 63 41 Sobowice 1 100 

17 Imielno 3 40 42 Sobowice 2 100 

18 Imielno Wodoci�g 75 43 Sobowice 3 63 

19 Jakubów 1 63 44 Stawy 1 50 

20 Jakubów 2 63 45 Stawy 2 63 

21 Jakubów 3 50 46 Stawy 3 63 

22 Jakubów D�browa 50 47 Stawy RSP 100 

23 Jakubów  Las 50 48 Wólka 1 40 

24 Kwasków 40 49 Wólka 2 40 

25 Motkowice 1 40 50 Wygoda 50 

 Sie� linii 15 kV była w ostatnim czasie remontowana i przebudowana. Obecnie daje 

ona du�� pewno�� zasilania obszaru gminy. Przy lokalizowaniu budynków przeznaczonych 

na pobyt stały nale�y zachowa� bezpieczny odst�p od linii 15 kV. Odległo�� ta wynosi 7,5 m 

od osi linii.  

 Teren gminy Imielno obsługuje 51 stacji transformatorowych. Jedna ze stacji zasilana 

jest z linii wyprowadzonej z GPZ Kije i obsługuje ona stacj� paliw w Motkowicach, pozostałe 

50 stacji zasilanych jest z linii 15 kV wyprowadzonych z GPZ nr 1 w J�drzejowie.  
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Stacje te zostały przedstawione w Tabeli 31. Ich ł�czna moc wynosi 3280 kVA. Dwie z 

po�ród nich: Wólka 1 i Wólka 2 wybudowane s� na terenie sołectwa Wólka w gminie 

J�drzejów. 

 Transformatory maj� za zadanie zredukowanie napi�cia w sieci ze �redniego (15 kV) 

do niskiego (0,4 kV), bezpo�rednio wykorzystywanego przez odbiorców. 

 Obecnie nie przewiduje si� budowy nowych stacji transformatorowych. Jedynie w

sołectwie Dalechowy planuje si� przeniesienie jednego z transformatorów w inne, 

korzystniejsze miejsce. 

 Schemat zasilania gminy przedstawiono na Rysunku 10. 

   

4.6. Telekomunikacja

 W chwili obecnej telefonizacja gminy Imielno jest ju� prawie na uko�czeniu. Przez 

teren gminy przebiega kabel �wiatłowodowy, kable teletechniczne oraz magistralne i 

rozdzielcze kable telefoniczne. 

 Linia �wiatłowodowa ma za zadanie poł�czy� centrale abonenckie w J�drzejowie i 

Pi�czowie. Wykonano j� kablem �wiatłowodowym jednomodowym typu XOTKtd, 

poło�onym na gł�boko�ci około 1,0 m w odległo�ci od 10 do 14 m od osi drogi. W terenie 

zabudowanym przebiega ona za ogrodzeniami lub za lini� zabudowy. Kabel uło�ono przez 

teren sołectw: Dalechowy, Dzierszyn, Imielno, Imielnic� i Sobowice. Przez teren 

zabudowany w sołectwie Imielno wszystkie przewody zostały uło�one w kanalizacji 

teletechnicznej. 

 Gmin� obsługuje centrala abonencka w Imielnie (CA Imielno) wybudowana tu� za 

Urz�dem Gminy oraz trzy rozdzielnie ł�czy abonenckich (RŁA) w Mierzwinie, Motkowicach 

i Jasionnej. Rozdzielnie w Mierzwinie i Motkowicach poł�czone s� z CA w Imielnie liniami 

�wiatłowodowymi. RŁA w Jasionnej poł�czona jest z CA Imielno magistral� telefoniczn�. 

− CA Imielno obsługuje: Imielno, Imielnic�, Sobowice, Stawy, Dzierszyn, Wygod� i 

Helenówk�. 

− RŁA Mierzwin wybudowana jest na terenie szkoły podstawowej. Obsługuje ona 

mieszka�ców: Kaw�czyna, Opatkowic Murowanych, Opatkowic Drewnianych, Grudzyn, 

Mierzwina i Bełku. 

− RŁA Motkowice powstała na terenie szkoły podstawowej i obsługuje mieszka�ców 

sołectw: Motkowice i Borszowice. 

− RŁA Jasionna obsługuje okolicznych mieszka�ców z gminy J�drzejów i mieszka�ców 4 

sołectw z gminy Imielno. S� to sołectwa: Dalechowy, Karczunek, Rajchotka i Jakubów. 
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Telefonizacja gminy Imielno 
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 Rejony obsługi poszczególnych centrali przedstawiono na Rysunku 11 

 W chwili obecnej telefonów brakuje w dwóch sołectwach: Zegartowicach i 

Opatkowicach Pojałowskich. Brak ten wynika nie z mo�liwo�ci RŁA Mierzwin, a z braku 

zainteresowania mieszka�ców tych sołectw. 

 Telefonizacja wszystkich sołectw odbywa si� za pomoc� miedzianych kabli 

doziemnych, wyprowadzonych z centrali lub z rozdzielni ł�czy. Jedynie sołectwo Wygoda 

zasilane jest z linii słupowej. W najbli�szym czasie planuje si� zdemontowa� stare linie 

słupowe i zast�pi� je liniami doziemnymi. Słupowe zostan� jedynie rozdzielcze linie, 

bezpo�rednio wykorzystywane przez abonentów. 

 Obszar całej gminy znajduje si� w zasi�gu trzech operatorów sieci telefonii 

komorowej: Idei, Ery GSM i Plus GSM. Najbli�sze maszty tej telefonii znajduj� si� w 

Pi�czowie i J�drzejowie. Planuje si� te� wybudowanie nadajnika Ery GSM na dachu Urz�du 

Gminy.   

5. Odpady komunalne

 Gmina Imielno nie ma swojego składowiska odpadów. Mieszka�cy gromadz� odpady 

w 7 kontenerach zlokalizowanych głównie koło szkół lub na lokalnych wysypiskach, nie 

posiadaj�cych pozwolenia na działanie. Odpady z kontenerów wywo�one s� przez 

Przedsi�biorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „EKOM” s.c. w J�drzejowie. Odbywa 

si� to na podstawie umowy Nr 12/2000 z 26.06.2000 r. Gmina posiada te� umow� zawart� z 

RPGKiM w J�drzejowie na wywóz nieczysto�ci stałych i płynnych z terenu gminy na 

wysypisko w Potoku w gminie J�drzejów. 

 Na terenie gminy s� 3 składowiska nie posiadaj�ce pozwole� na działanie: W 

Motkowicach, Mierzwinie i Imielnicy. 

Składowisko Motkowice - poło�one jest na zachód od Motkowic w odległo�ci około 

100 m od drogi Kije - J�drzejów. Powstało ono w 1985 r i ma powierzchni� 5520 m2. 

Zgromadzono na nim około 50 m3 odpadów. W 1999 r cz��� odpadów wywieziono na 

składowisko w Potoku. 

Składowisko Mierzwin - poło�one jest po wschodniej stronie drogi Mierzwin                    

- Imielno. Istnieje ono od 1985 r, ma powierzchni� 3550 m3. Odpady gromadzone s� w 

wyrobisku po wydobyciu kamienia. Nie były z niego nigdy wywo�one. 

Składowisko Imielnica - poło�one jest po wschodniej stronie drogi Pi�czów - 

J�drzejów. Ma ono powierzchni� 940 m2. Ze wzgl�du na poło�enie przy wa�niejszej drodze 

odpady z tego wysypiska s� do�� cz�sto wywo�one na wysypisko w Potoku. 
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 Wysypiska te nie posiadaj� �adnych zabezpiecze� i odpady składowane na nich mog�

stanowi� zagro�enie dla czysto�ci wód podziemnych. Pogarszaj� one te� estetyk� otoczenia. 

Zgromadzone na nich odpady powinny by� w cało�ci wywiezione na składowisko w Potoku. 

 W m.p.o.z.p. gminy Imielno zarezerwowany jest teren pod gminne wysypisko w 

sołectwie Opatkowice Murowane w pobli�u niewielkiego lasu. Obszar ten mo�e by�

rozwa�any przy lokalizacji nowego lokalnego składowiska. 

 S� te� plany utworzenia na terenie gminy mi�dzygminnego zakładu - przetwórni 

odpadów dla powiatu j�drzejowskiego i gmin o�ciennych. Jego realizacj� zajmuje si�

Mi�dzygminny Zwi�zek „Ekologia”, a wst�pnie lokalizacja przewidziana jest na terenie 

sołectwa Wygoda, tu� przy drodze krajowej. 

VII. UWARUNKOWANIA I PODSTAWY ROZWOJU GMINY IMIELNO – 

PODSUMOWANIE. 

 Gmina Imielno poło�ona w południowej cz��ci powiatu j�drzejowskiego, w 

odległo�ci 50 km na południowy-zachód od Kielc, posiada dogodne warunki do 

wielokierunkowego rozwoju . 

Wchodzi w skład południowo-wschodniego obszaru rolniczego województwa 

�wi�tokrzyskiego i zalicza si� wraz z gminami s�siaduj�cymi jak Kije, Michałów, Wodzisław 

do rejonu rolniczego charakteryzuj�cego si� przewag� korzystnych warunków przyrodniczo – 

glebowych. 

 Z uwagi na ni�sz� ni� w �rednio w rejonie jako�� gleb, gmina nie mo�e bazowa�

wył�cznie na funkcji rolniczej, lecz jej zagospodarowanie winno by� wspomagane innymi 

funkcjami, dostosowanymi do lokalnych warunków �rodowiskowych. 

S�siaduje z obszarami o du�ych walorach przyrodniczo – krajobrazowych 

ukształtowanych w układzie liniowym w rejonie; Kije, Busko – Zdrój, Solec, Imielno – 

Pi�czów, Wi�lica, Michałów – Działoszyce – Wi�lica, z których cz��� została obj�ta prawn�

ochron� przyrody. 

  Wschodnia cz��� gminy znajduje si� w Nadnidzia�skim Parku Krajobrazowym i jego 

otulinie, południowa w Miechowsko – Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

północno – wschodnia w Włoszczowsko – J�drzejowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

które charakteryzuj� si� znacz�cymi walorami przyrodniczo – kulturowymi, korzystnymi dla 

rozwoju turystyki i rekreacji.  
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W południowo – wschodniej cz��ci gminy Imielno, znajduje si� obszar sieci 
ekologicznej, maj�cy znaczenie dla Wspólnoty, Natura 2000 - „Ostoja Nidzia�ska”. Obszar 
„Natura 2000” „Ostoja Nidzia�ska”, wyst�puje na terenie cz��ci sołectw: Bełk i Sobowice 
obj�tych zmian� Nr 1 „Studium…”.  

We wschodniej cz��ci gminy Imielno, znajduje si� obszar sieci ekologicznej, maj�cy 
znaczenie dla Wspólnoty, Natura 2000 - „Dolina Nidy” - specjalny obszar ochrony ptaków. 
Obszar „Dolina Nidy”, wyst�puje na terenie cz��ci sołectwa Motkowice, obj�tego zmian� Nr 
1 „Studium…”. 

W północno - wschodniej cz��ci gminy Imielno, znajduje si� obszar sieci ekologicznej, 
maj�cy znaczenie dla Wspólnoty, Natura 2000 - „Ostoja Sobkowsko - Korytnica”. Obszar 
„Ostoja Sobkowsko - Korytnica”, wyst�puje na fragmencie terenu sołectwa Borszowice, poza
granicami obj�tymi zmian� Nr 1 „Studium…”.*1 

 Wschodnia i południowo – wschodnia cz��� gminy wchodzi w skład 

Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych. Zgodnie z koncepcj� krajowej sieci 

ekologicznej ECONET, ten obszar stanowi fragment w�zła ekologicznego (Obszar 

Nadnidzia�ski) o randze krajowej. Najcenniejsze fragmenty doliny Nidy poło�one s� w w��le 

ekologicznym o znaczeniu mi�dzynarodowym (Obszar Buski). Powy�ej Borszowic Dolina 

Nidy to krajowy korytarz ekologiczny ł�cz�cy Nadnidzia�skie Parki Krajobrazowe z 

Ch�ci�sko – Kieleckim Parkiem Krajobrazowym wchodz�cym w skład Parków 

Krajobrazowych Gór �wi�tokrzyskich. Wymienione obszary stanowi� wa�ne składniki 

wojewódzkiego systemu przyrodniczego. Dla jego funkcjonowania wa�na jest troska o 

lokalne systemy ekologiczne wyst�puj�ce na terenie gminy zwi�zane z potokami i 

wyst�puj�cymi tu dolinami, oraz istniej�cymi lasami. Zagro�eniem dla prawidłowego 

funkcjonowania w/w systemów s� liniowe bariery ekologiczne, jakie tworz� szlaki 

komunikacyjne. 

 Cz��� mi�dzynarodowego w�zła ekologicznego – biocentrum, zawartego pomi�dzy 

miejscowo�ciami Motkowice, Stawy, Sobowice, Skowronno i Umianowice jest najcenniejsza 

przyrodniczo i wła�nie ona jest poło�ona na obszarze gminy Imielno i gmin s�siednich: Kije i 

Pi�czów. Obszar ten obfituje w starorzecza, zabagnienia, niewielkie, otwarte rozlewiska. 

Szata ro�linna jest zdominowana przez ro�linno�� bagienn� i ł�kow�, z szeregiem rzadkich i 

chronionych gatunków (olsy, grupy wierzb). 

Cały obszar jest poprzecinany sieci� małych cieków tworz�cych niepowtarzaln� sytuacj�

krajobrazow� i wr�cz unikatowe, subtelne pi�kno delty �rodkowej Nidy. Awifauna �rodkowej 

Nidy to rzadkie ptaki błotno – wodne. Na tym obszarze stwierdzono 125 gatunków ptaków 

tzn. 1/3 wszystkich gatunków krajowych m.in. kilka gatunków wpisanych do „Polskiej 

Czerwonej Ksi�gi Zwierz�t”. 

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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 Zagro�eniem dla walorów tego obszaru s� nieprzemy�lane melioracje odwadniaj�ce 

oraz regulacja Nidy. Powoduj� one obni�enie poziomu wód gruntowych i s� przyczyn�

degradacji przyrodniczej terenu, z kolei regulacja Nidy powoduje niekorzystne przyspieszanie 

biegu rzeki, likwidacj� nisz ekologicznych, erozj� koryta i post�puj�ce osuszanie terenu.  

 W tym rejonie konieczna b�dzie gospodarka wykluczaj�ca zaburzenia stosunków 

wodnych oraz podj�cie działa� w celu podnoszenia retencji i konsekwentna renaturalizacja 

koryta Nidy i pozostałych cieków wodnych. 

 Cały obszar �rodkowej Nidy jest jednym z najpi�kniejszy naturalnych obszarów 

bagiennych w Małopolsce, atrakcyjnym przyrodniczo i krajobrazowo, wspaniałym miejscem 

do ł�czenia specjalistycznej turystyki z badaniami naukowymi i szeroko poj�t� edukacj�

ekologiczn�.  

Gmina Imielno nale�y do słabo zalesionych i wymaga znacznych dolesie�, co korzystnie 

wi��e si� z mo�liwo�ci� finansowania zalesie� z funduszu SAPARD 

Cała gmina jest poło�ona na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 409 

Niecka Miechowska SE. Zbiornik ten pozbawiony cz��ciowo szczelnej izolacji, wymaga 

szczególnej ochrony, co jest zwi�zane z uporz�dkowaniem gospodarki wodno – �ciekowej 

oraz ograniczeniem stosowania nawozów chemicznych i�rodków ochrony ro�lin. 

 Gmina nie posiada wi�kszych zbiorników wodnych powierzchniowych poza stawami 

rybnymi, co w znacznym stopniu wpływa na mały ruch turystyczny i wypoczynkowy na jej 

terenie. 

 Powi�zania komunikacyjne regionalne stosunkowo słabe oraz słabo rozwini�ta sie�

drogowa (lokalna) zwłaszcza w południowo – zachodniej cz��ci gminy Imielno i 

niezadowalaj�cy stan utrzymania sieci dróg stanowi� obecnie barier� rozwojow� gminy 

 W zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego na terenie gminy mo�na odnotowa�

szereg zjawisk niekorzystnych, na co ma wpływ sytuacja demograficzna; niski przyrost 

naturalny, malej�ca ilo�� zawieranych mał�e�stw, ujemne saldo migracji oraz wysoki poziom 

starzenia si� ludno�ci. W gminie Imielno na przestrzeni ostatnich dziesi�ciu lat zmniejszyła 

si� liczba ludno�ci, co w konsekwencji grozi depopulacj�. Niewielka liczba mieszka�ców 

(4712 osób), �rednia g�sto�� zaludnienia wynosz�ca 46,7 os/km2, najwi�ksze zagro�enie 

wyludnieniem, sytuuj� gmin� Imielno w mało korzystnej sytuacji w województwie 

�wi�tokrzyskim w stosunku do innych gmin. Sytuacj� pogarsza wysokie rejestrowane 

bezrobocie, bezrobocie utajone w�ród pracuj�cych w rolnictwie indywidualnym oraz niska 

dost�pno�� komunikacyjna. 

 Poło�enie gminy Imielno w strefie bezpo�redniego oddziaływania dwóch o�rodków 

miejskich: J�drzejów i Pi�czów nie wpłyn�ło na rozwój funkcji mieszkaniowych i 
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usługowych. Postrzega si� jednak tendencje do przyjazdu czasowego – „na weekend” lub 

„powrotu” do dawnego miejsca zamieszkania ludno�ci ze �l�ska., mo�e to by� powodem 

zwi�kszonego zainteresowania gmin� przyszłych inwestorów, a po�rednio przyczyn�

podniesienia niskich standardów mieszkaniowych i warunków �ycia w gminie. 

 Gmina nale�y do obszarów o niskiej antropopresji i czystych ekologicznie , co 

powinno by� podstaw� jej indywidualnego rozwoju, przy przyj�ciu polityki rozwoju 

zrównowa�onego – ekorozwoju. 

 Charakteryzuj�c gmin� nie mo�na pomin�� jej zasobów kulturowych; istniej�cych 

zabytków, nie do ko�ca przebadanych, niezwykle cennych dla nauki, stanowisk 

archeologicznych datowanych na okres od neolitu do wczesnego �redniowiecza, 

historycznych układów zabudowy, miejsc historycznych tradycji  niematerialnych. 

Odpowiednia promocja tych mało znanych i powszechnie niedost�pnych warto�ci historyczno 

– kulturowych gminy b�dzie jednym z elementów rozwoju gminy i regionu. 

 Z przeprowadzonych bada� wynika, �e główne kierunki aktywizacji i rozwoju gminy 

Imielno s� zwi�zane z funkcj� rolniczo – produkcyjn�, usługow�, głównie w zakresie obsługi 

rolnictwa, a tak�e drobnej przedsi�biorczo�ci nierolniczej oraz turystyczno – wypoczynkowo- 

poznawcz� i mieszkaniow�.          

 1. O charakterze rolniczym gminy Imielno zdecydowały dogodne warunki 

przyrodnicze i glebowe, mało ska�one �rodowisko oraz poło�enie gminy w strefie 

�ywicielskiej aglomeracji kieleckiej. 

 Dalszy, opłacalny rozwój tej funkcji jest zwi�zany z restrukturyzacj� rolnictwa. 

Dotyczy to m.in. specjalizacji gospodarstw rolnych, rozwoju przemysłu przetwórczo – 

spo�ywczego i wi�kszego nasycenia gminy usługami „z otoczenia rolnictwa” oraz stopniowej 

zmiany stosunków agrarnych. 

 Rozwój funkcji rolniczej i przystosowanie jej do reguł gospodarki rynkowej wi��e si�

z pokonywaniem wielu barier, które tworz�: 

- nadmierne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych ale korzystniejsze ni� �rednia w 

województwie, 

- zbyt wysoki poziom zatrudnienia w gospodarstwach indywidualnych, 

- mało kreatywna postawa rolników w stosunku do trudno�ci ekonomicznych, 

- brak zainteresowania rolników modernizacj� gospodarstw, 

- niskie kwalifikacje u�ytkowników gospodarstw rolnych, 

- istniej�cy układ zabudowy wiejskiej sprzyjaj�cy produkcji drobnotowarowej, a 

niekorzystny dla wi�kszych inwestycji gospodarczych, 
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- regres dawnego systemu obrotu rolnego, 

- brak integracji producentów �ywno�ci w grupy marketingowe, tworz�ce regionalne 

lobby skupione wokół zagadnie� reklamy, zbytu i przeciwdziałaniu konkurencji, 

- rozdrobniona struktura własno�ciowa terenów budowlanych, 

- niedobór zasobów gruntów komunalnych, co utrudnia wł�czenie si� samorz�du w 

gospodark� przestrzenn� gminy i pozyskiwanie na cele inwestycyjne wi�kszych 

obszarowo terenów. 

Mo�liwo�ci i szanse rozwoju rolnictwa na obszarze gminy nale�y rozpatrywa� przede 

wszystkim w rozszerzeniu zagospodarowania wielofunkcyjnego, ale bez naruszania zasad 

ekorozwoju. Wi��e si� z tym: 

- ochrona najcenniejszych zasobów gruntów rolnych, generalnie wył�czonych z 

zabudowy, 

- stosowanie ekologicznych metod produkcji rolnej na obszarze parku krajobrazowego i 

jego otuliny oraz przechodzenie na produkcj� „zdrowej �ywno�ci” na terenie całej 

gminy, 

- zagospodarowanie rolno-�rodowiskowe terenów czynnych ekologicznie, zagro�onych 

obecnie degradacj�. 

         Zagospodarowaniu wielofunkcyjnemu terenów gminy sprzyja� b�dzie: 

- zapewnienie warunków do poprawy struktury obszarowej gospodarstw, 

- przeciwdziałanie rozpraszaniu drobnotowarowej zabudowy wiejskiej, 

- ułatwienia w lokalizacji inwestycji rynkowych, 

- ograniczenie kolizji rolnictwa towarowego z innymi funkcjami terenów, 

- zapewnienie dost�pu do zbiorczych systemów uzbrojenia terenów poło�onych w 

strefach usługowo- produkcyjnych 

Wy�ej wymienione działania stworz� warunki do rozwoju funkcji rolniczej oraz rozszerz�

ofert� dla zagospodarowania  terenów na ró�ne funkcje gospodarcze, w tym nie zwi�zane 

bezpo�rednio z rolnictwem. Ułatwi� równie� starania o �rodki pomocowe z UE, szczególnie 

w przypadku lokalizacji inwestycji rynkowych realizowanych z udziałem �rodków z funduszy 

mi�dzynarodowych. 

 2. Obszar gminy charakteryzuje si� bardzo słabym zalesieniem. Zbiorowiska le�ne 

stanowi� niespełna 9,0 % jej powierzchni. Dla porównania lesisto�� na obszarze byłego 

województwa kieleckiego wynosi 28,5 %, podobn� warto�� osi�ga wska�nik lesisto�ci dla 

Polski – 28 %. 
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 Lasy pa�stwowe, administrowane przez Nadle�nictwo J�drzejów zajmuj� 54,6 % 

ogółu zbiorowisk le�nych. Najwi�kszy kompleks le�ny „Motkowice” znajduje si� koło 

miejscowo�ci o tej samej nazwie. Dominuj�cym typem siedliskowym na obszarze lasów 

pa�stwowych jest las mieszany i las �wie�y.  

 W r�kach prywatnych znajduje si� 46,4 % powierzchni zalesionej. W drzewostanach 

prywatnych dominuj� monokultury sosnowe, jednowiekowe stosunkowo młode. Wi�ksze 

kompleksy lasów prywatnych znajduj� si� w południowo – wschodniej cz��ci gminy w 

rejonie miejscowo�ci Szczery Bór – Kwasków i Olszowiec. 

 Potrzeby zalesieniowe gminy s� du�e i aktualnie wynosz� ok. 80 ha, jednak w okresie 

kierunkowym powinny zwi�kszy� si� o ok. 18 % u�ytków rolnych, co jest podyktowane 

udziałem gleb nieekonomicznych w uprawie. 

 Mo�liwo�ci rozwoju tej funkcji determinuj� równie� : 

- krajowe preferencje zalesieniowe (Krajowy Program Zwi�kszania Lesisto�ci), 

obejmuj�ce wschodni� cz��� gminy poło�on� w Nadnidzia�skim Parku 

Krajobrazowym i jego otulinie, 

- konieczno�� zwi�kszenia funkcji ochronnych lasów, zwłaszcza w zakresie ochrony 

wód powierzchniowych przed spływem z pól zanieczyszcze� pochodzenia rolniczego i 

ochrona przed zanieczyszczeniem wód podziemnych (GZWP nr 409),.       

- znaczny areał gruntów do zalesienia okre�lony w obowi�zuj�cym, miejscowym planie 

ogólnym, 

- przewidywana realizacja w woj. �wi�tokrzyskim pilota�owego programu zalesie�, 

finansowanego z funduszu SAPARD. 

 Zgodnie z ustaleniami  „programu wojewódzkiego” rozwój przestrzenny lasów winien 

by� projektowany z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych zasad: 

- przywracania i kształtowania le�nych ci�gów ekologicznych w skali gminy jak i w 

układzie ponadgminnym 

- eliminowania kolizji funkcji le�nej z innymi funkcjami terenów, 

- wyrównywania linii brzegowej lasów w celu zyskania bardziej zwartych kompleksów, 

unikaj�c jednak nadmiernego uproszczenia tej linii i sprowadzenia jej kształtu do 

prostych figur geometrycznych, 

- zachowania lokalnych walorów krajobrazowych i kulturowych zwłaszcza na obszarze 

NPK, 

- udost�pnienia lasów na cele turystyczno – rekreacyjne oraz zwi�kszenia  udziału tej 

funkcji w strefach koncentracji zagospodarowania turystycznego,  

- spełnienia wymogów ochrony przeciwpo�arowej. 
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 W istniej�cych areałach le�nych nale�y respektowa� zasady gospodarki le�nej 

okre�lone w planie urz�dzenia lasów Nadle�nictwa J�drzejów oraz uproszczonych planach 

urz�dzenia lasów nie stanowi�cych własno�ci Skarbu Pa�stwa. 

 3. Na terenie gminy Imielno nie wyst�puj� wi�ksze zakłady produkcyjne (o 

zatrudnieniu powy�ej 50 osób) a gmina zalicza si� do rejonu o najni�szym wska�niku 

aktywno�ci pozarolniczej. Warunki zewn�trzne, które spowodowały kryzys w zatrudnieniu 

(redukcja miejsc pracy w J�drzejowie i Nowinach k/ Kielc) mog� sta� si� przyczyn�  wi�kszej 

aktywno�ci  mieszka�ców w dziedzinie drobnej wytwórczo�ci, handlu, usługi 

gastronomicznej, motelowej na terenie gminy. Wi��e si� to z kształtowaniem funkcji tranzytu 

regionalnego i krajowego wzdłu� drogi krajowej nr 78 i tworzeniem pasma potencjalnego 

rozwoju w północnej cz��ci gminy. 

 Popraw� warunków do rozwoju przedsi�biorczo�ci pozarolniczej mog� spowodowa�

równie� nast�puj�ce okoliczno�ci: 

- przełamanie recesji i rozwój rynku pracy w J�drzejowie, 

- znacz�ce przyspieszenie rozwoju przemysłu wydobywczo – przetwórczego i 

budownictwa na obszarze „Białego Zagł�bia” s�siaduj�cego z gmin�, 

- znacz�cy rozwój funkcji uzdrowiskowych na terenie Buska – Zdroju, 

- poprawa powi�za� komunikacyjnych w południowej cz��ci gminy, 

- udokumentowanie złó� kopalin i wniesienie ich do studium m.in. w ramach
sporz�dzanej zmiany Nr 1 „Studium…”, oraz umo�liwienie ich wydobycia dla celów 
budownictwa i drogownictwa, wykorzystywanych nie tylko na terenie gminy lecz poza 
jej granicami.*1 

 4. Rozwój funkcji mieszkaniowej wi��� si� z zabezpieczeniem terenów pod 

budownictwo mieszkaniowe i usługi komercyjne. Preferuje si� zabudow� jednorodzinn�

skomasowan�  lub wielorodzinn�, osiedlow� (domy dwurodzinne, szeregowe, wielorodzinne, 

zabudow� rezydencjaln� i willow�). Dla rozwoju tych funkcji korzystne jest przeznaczenie 

terenów  w miejscowo�ci gminnej i Motkowicach (Gminny Bank Terenów). Tereny te winny 

by� traktowane jako alternatywa dla zaspokojenia potrzeb mieszka�ców gminy  i osób spoza 

gminy. Realizowane przez gmin� budownictwo w spółce z inwestorem zewn�trznym, poparte 

odpowiedni� informacj� i reklam� mo�e równie� przyci�ga� do gminy ludzi młodych i 

dynamicznych z regionu nie tylko najbli�szego s�siedztwa. 

*1 tekst wprowadzony zmian� Nr 1 „Studium…” 
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 Proponuje si� równie� wyznaczy� enklawy terenu dla realizacji domów rezydencji dla

ludzi o wi�kszych zasobach finansowych, którzy wol� warunki zamieszkania  inne od 

budownictwa wielorodzinnego aglomeracji miejskich. Dotyczy to głównie terenów 

budowlanych w dolinie rzeki Mierzawki. 

 Nie wskazane jest rozpraszanie budownictwa mieszkaniowego ze wzgl�dów 

krajobrazowych i ekonomicznych (infrastruktura techniczna), a ju� istniej�ca zabudowa 

ekstensywna powinna zosta� przekształcona w zabudow� o charakterze turystycznym i 

agroturystycznym. 

 Zabudowa osiedlowa w poszczególnych sołectwach, powinna uzupełnia� istniej�ce 

budownictwo zagrodowe, w nawi�zaniu do jej obecnego charakteru (zabudowa w układzie 

liniowym, lub wielodro�nym, w korzystnych fizjograficznie warunkach). W pierwszej 

kolejno�ci nale�y wykorzysta� istniej�ce w MPZP rezerwy terenowe.  

 Nale�y utrzyma� rang� miejscowo�ci gminnej jako o�rodka administracyjnego i 

usługowego przez zachowanie rezerw terenu pod usługi publiczne o zakresie 

ponadpodstawowym, mieszkalnictwo osiedlowe, usługi komercyjne. 

 Ponadto niezb�dne jest doinwestowanie zachodniej cz��ci gminy w zabudow�

usługow� zwi�zan� z obsług� ludno�ci. Dotyczy to głównie miejscowo�ci: Opatkowice, 

Mierzwin, Bełk 

 5. Rozwój funkcji turystyczno – wypoczynkowo – poznawczych zwi�zany jest z 

zasobami  �rodowiska przyrodniczego i zasobami krajobrazowo – kulturowymi. Sprzyja temu 

wła�ciwy klimat społeczny. 

 Nale�y rozwija� te formy turystyki i wypoczynku, które zapewni� tury�cie 

bezpo�redni kontakt z przyrod� (wod�, lasem, ł�k�) i miejscow� ludno�ci�. Nale�y 

wykorzysta� walory krajobrazowe gminy takie jak: otwarte przestrzenie, dalekie widoki i cały 

system lokalnych powi�za� przyrodniczych, a tak�e unikatowe mo�liwo�ci „podgl�dania” 

przyrody na obszarze rozlewisk Nidy. 

 Dla tych celów w układzie przestrzennym gminy wydaj� si� korzystne obszary we 

wschodniej cz��ci gminy, zwłaszcza dolina Nidy i otulina Parku Krajobrazowego. Plan 

ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych przewiduje rozwój turystyki -kwalifikowanej, w 

tym kajakowej, głównie w oparciu o Nid� – spływ turystyczny  i wypromowanie Motkowic 

jako miejscowo�ci pocz�tkowej tego spływu. 

 Dla wypoczynku pobytowego korzystne wydaj� si� tereny poło�one w Miechowsko – 

Działoszyckim Obszarze Chronionego Krajobrazu w dolinie rzeki Mierzawki w 

miejscowo�ciach: Zegartowice, Olszowiec, a tak�e w obszarze otuliny parku krajobrazowego 
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w Mierzwinie i Bełku oraz w s�siedztwie bezimiennego cieku w miejscowo�ci Wygoda i 

Stawy. 

 Nale�y z całym naciskiem podkre�li�, �e atrakcyjno�� dla wypoczynku na terenie 

gminy Imielno  w znacz�cym stopniu podwy�szy realizacja zbiorników wodnych. S� one 

planowane na granicy sołectw: Sobowice i Bełk, Zegartowice i Bełk, Wygoda i Stawy i w 

sołectwie Wygoda. Obok funkcji retencyjnych i przeciwpowodziowych oraz zwi�zanych z 

popraw� stosunków wodnych w okolicznych glebach i popraw� mikroklimatu okolicy, 

projektowane zbiorniki „Bełk”, „Olszowiec”, „	abieniec”, „Stawy” przyczyniłyby si� do 

wzrostu atrakcyjno�ci turystyczno - letniskowej gminy, przyci�gaj�c biwakowiczów i 

turystów, z obsługi których mieszka�cy mogliby mie� zyski. 

 Oferta kierowana dla turystów w ró�nym wieku, mo�e przyci�ga� szczególnie 

młodzie�, gdy zostanie powi�zana z innymi atrakcjami np. wykorzystaniem kolejki

w�skotorowej dla przejazdu rekreacyjnego z Umianowic do Pi�czowa. Stacja kolejki w 

Motkowicach powinna wyra�nie wpłyn�� na liczb� turystów i podró�ników w gminie. 

 Korzystne wydaje si� równie� ł�czenie funkcji rekreacyjnej z kulturowo – poznawcz�

(tradycyjna zabudowa wiejska, obiekty zabytkowe, miejsca historycznych wydarze�, miejsca 

pami�ci) oraz rozwijanie funkcji sportu w kontek�cie ju� istniej�cych zainteresowa�

miejscowej społeczno�ci, zwłaszcza młodzie�y (boiska sportowe – wiejskie). 

 Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na mo�liwo�� rozwoju funkcji agroturystycznej nie 

tylko na terenach poło�onych na obszarach chronionych, lecz we wszystkich wsiach, 

zwłaszcza w cz��ci �rodkowo – zachodniej gminy przy zało�eniu, �e b�d� wyposa�one w 

odpowiedni� infrastruktur� i usługi. Rozwój funkcji agroturystycznej b�dzie korzystnym 

uzupełnieniem dla funkcjonowania  gospodarstw wiejskich; drobnych, niskotowarowych, 

zagro�onych bezrobociem. 

 6. Słaba dost�pno�� komunikacyjna stanowi obecnie barier� rozwoju gminy . Poprawa 

rozwi�za� komunikacyjnych, przewidywany rozwój motoryzacji i transportu 

mi�dzyregionalnego mo�e ten stan zmieni� w znacz�cym stopniu. 

 Gmina Imielno poło�ona jest w niedalekiej odległo�ci (30 km) od mi�dzyregionalnego 

w�zła komunikacyjnego jakim jest J�drzejów i wi�kszo�� powi�za� zewn�trznych odbywa si�

przez ten w�zeł. 

 W  w��le j�drzejowskim krzy�uj� si� projektowane drogi ekspresowe S-7 Gda�sk- 

Warszawa – Kraków – Budapeszt, i S – 78 J�drzej  - �l�sk, istniej�ce drogi; krajowa nr 78 

odc. J�drzejów – Chmielnik, i wojewódzkie nr 728 Grójec – Ko�skie – J�drzejów i nr 768 
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J�drzejów – Kazimierza Wielka  - przeprawa przez Wisł� – Brzesko (w�zeł z A-2) oraz linia 

kolejowa znaczenia pa�stwowego Warszawa – Kraków. 

 Korytarz transportowy na terenie gminy tworz�: 

- ci�g dróg; krajowej nr 78 granica pa�stwa – Chałupki – Gliwice – Siewierz – 

J�drzejów – Chmielnik i wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Staszów – Osiek (droga nr 

9), 

- linie kolejowe; szerokotorowa (LHS), Huta Katowice – Hrubieszów – Ukraina oraz 

normalnotorowe Kielce – Staszów – Tarnobrzeg. 

 Poł�czenie z najbli�szymi o�rodkami powiatowymi odbywaj� si� nast�puj�cymi 

drogami; 

- krajow� nr 78 z J�drzejowem, Kielcami , Miechowem, Staszowem 

- powiatow� , nr 15320 Jadwinów – Imielno – Pi�czów z Pi�czowem i dalej Buskiem 

Zdrój i Kazimierz� Wielk�. 

 Poł�czenia te prowadzone s� trasami o odpowiednich dla ruchu lokalnego 

parametrach, wymagaj�cymi w najbli�szym czasie, poza przebiegaj�cymi przez miasta,  tylko 

niewielkich modernizacji. 

 Miejscowo�ci poło�one na obszarze gminy s� najlepiej powi�zane z Imielnem, na ogół 

sieci� dróg powiatowych o powierzchni bitumicznych. Koncentryczny układ dróg w gminie 

powoduje, �e powi�zania poszczególnych sołectw z o�rodkiem gminnym s� prostolinijne. 

Najkorzystniejsze powi�zania  z Imielnem ma sołectwo Kaw�czyn gdzie wydłu�enie trasy 

drogi nie przekracza 1,3 km. Wszystkie sołectwa s� poło�one w 15 – to minutowej strefie 

dojazdu samochodem osobowym do centrum administracyjno – usługowego w Imielnie. Przy 

doje�dzie �rodkami komunikacji publicznej sytuacja jest równie� korzystna, lecz tylko dla 

sołectw posiadaj�cych poł�czenie z Imielnem. Sołectwa: Karczunek, Wygoda oraz znaczna 

cz��� Bełku s� poza zasi�giem komunikacji publicznej do o�rodka gminnego. 

 Bezpo�rednie powi�zania poszczególnych sołectw ze sob� s� na ogół zapewnione 

drogami o twardej nawierzchni. Najniekorzystniejszymi powi�zaniami charakteryzuj� si�

relacje pomi�dzy sołectwami poło�onymi w zachodniej cz��ci gminy , gdzie brak jest 

poł�czenia drogowego pomi�dzy Opatkowicami Murowanymi a Helenówk� i Helenówk� a 

Rajchotk�. 
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 Linia kolejowa o znaczeniu pa�stwowym, szerokotorowa, jednotorowa, Hrubieszów – 

Huta Katowice (Linia Hutniczo – Siarkowa –LHS), nie powoduje wi�kszych uci��liwo�ci dla 

ruchu lokalnego i miejscowego. 

 Funkcjonuj�ca od lat osiemdziesi�tych XIX w w�skotorowa kolejka J�drzejów – 

Umianowice – Pi�czów – Kazimierza Wielka z odgał�zieniami w Umianowicach do 

Chmielnika, Rakowa i Bogorii stała si�, po zaprzestaniu działalno�ci gospodarczej, zabytkiem 

techniki. Dzi�ki inicjatywie entuzjastów kolei w�skotorowych obecnie funkcjonuje jako 

atrakcja turystyczna. W sezonie kursuje na trasie Umianowice - Pi�czów, poci�g zwany 

„Ekspres Ponidzia”. Kolejka przebiega w układzie wschód – zachód i posiada stacje w 

Motkowicach.  

 Szanse rozwoju  gminy zwi�zane z komunikacj� nale�y wi�za� ze: 

- stosunkowo bliskim poło�eniem od w�zła komunikacyjnego znaczenia 

mi�dzynarodowego zlokalizowanego w pobliskim J�drzejowie , 

- projektowan� lokalizacj� w�złów na projektowanej drodze ekspresowej S – 7 Gda�sk – 

Warszawa – Kraków  - Chy�ne w J�drzejowie,  

- koncentrycznym układem dróg dojazdowych do o�rodka gminnego ułatwiaj�cym 

szybki dost�p do usług. 

 Barierami rozwoju s�:  

- wzrastaj�cy ruch tranzytowy na drodze krajowej nr 78 utrudniaj�cy komunikacj�

pomi�dzy obiema cz��ciami obszaru gminy, 

- niski standard cz��ci dróg  gminnych i niektórych  odcinków powiatowych 

W  zwi�zku z powy�szym na obszarze gminy nale�y uwzgl�dni� przebudow� układu 

wa�nych poł�cze� ponad lokalnych:  

- modernizacj�  do parametrów drogi  głównej ruchu przyspieszonego (GP) drogi nr 78; 

- modernizacj�  do parametrów drogi  głównej (G) poł�czenia J�drzejowa, Pi�czowa i 

Buska Zdrój tj. aktualnej drogi powiatowej nr 15320 Jadwinów – Imielno- Pi�czów;    

- modernizacj�  do parametrów drogi zbiorczej (Z) poł�cze� o�rodków  gminnych tj. 

dróg powiatowych  nr 15 310 odc. Motkowice – Imielno, nr 15 321 Imielno – 

Mierzwin – Tur, nr 15322 Diament – Łysaków – Mierzwin.   

 7. Rozwój gospodarczy gminy a zwłaszcza podniesienie komfortu zamieszkania i 

rozwój funkcji wypoczynkowych i turystycznych jest zwi�zany z pozostałymi elementami  w 

zakresie infrastruktury technicznej. Nale�y do nich gospodarka wodna, kanalizacja, 

gazownictwo, ciepłownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja, usuwanie i utylizacja 

odpadów. 
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 a) Gmina le�y na obszarach o korzystnych warunkach zaopatrzenia w wod� pitn� i na 

jej terenie zlokalizowane s� lokalne uj�cia komunalne. W gminie wykonano szereg studni 

wierconych zaopatruj�cych w wod� indywidualnych jak i grupowych odbiorców.  

 Na terenie gminy działaj� 3 wodoci�gi grupowe; 

- wodoci�g „Opatkowice Murowane” 

- wodoci�g „Motkowice” 

- wodoci�g „Imielno”, które maj� uregulowany stan prawny, ustalone strefy ochrony 

uj�� wody oraz okre�lone pobory wody ze studni, wraz z czasem ich obowi�zywania. 

Z tych 3 wodoci�gów grupowych korzystaj� mieszka�cy 17 sołectw. Wodoci�gów obecnie 

nie posiadaj� tylko sołectwa: Rajchotka, Karczunek, Wygoda, Dalechowy, z których 

Dalechowy posiada projekt doł�czenia do wodoci�gu Imielno. Ze wzgl�du na 

zwodoci�gowanie gminy w 81 % istnieje potrzeba uporz�dkowania gospodarki �ciekowej. 

  

 b) Gospodarka �ciekowa w gminie jest rozwi�zywana w sposób niezadowalaj�cy, 

szczególnie niebezpieczny dla �rodowiska i zdrowia ludzi. 

 Na terenie gminy nie ma zbiorczego systemu kanalizacji i oczyszczalni �cieków. 

�cieki s� gromadzone w bezodpływowych zbiornikach i wywo�one do najbli�szej 

oczyszczalni �cieków lub wylewane w miejsca przypadkowe. Bezzwłocznie nale�y 

zlikwidowa� wszelkie zrzuty nieczysto�ci do wód powierzchniowych, a w szczególno�ci 

„dzikie” odprowadzanie z szamb do gruntu i wód płyn�cych z gospodarstw indywidualnych. 

Likwidacji wymagaj� tak�e stare studnie zamieniane przez wła�cicieli na szamba, co 

zarejestrowano kilkakrotnie podczas prac w terenie.

Na terenie gminy Imielno nie ma tak�e kanalizacji deszczowej  ani podczyszczalni 

�cieków opadowych. 

 Ze wzgl�du na ochron� wód powierzchniowych i GZWP, kanalizacj� zbiorcz� nale�y 

obj�� cał� gmin� i oczyszcza� wszystkie odprowadzone �cieki. S� rezerwowane dwa tereny 

pod oczyszczalni� �cieków; w Bełku nad rzek� Kruczk� i w Motkowicach nad rzek� Nid�, 

natomiast w najbli�szym czasie nie planuje si� w gminie budowy systemu kanalizacji 

deszczowej. 

  

 c) Obecnie gmina nie posiada gazu sieciowego. Mieszka�cy korzystaj� z gazu 

butlowego propan – butan. 

 Gazyfikacja gminy gazem przewodowym b�dzie mo�liwa po wybudowaniu 

planowanego gazoci�gu wysokiego ci�nienia Busko Zdrój – Włoszczowa. Wszystkie 
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sołectwa gminy Imielno zasilane b�d� układem rozdzielczym, na bazie stacji redukcyjno –

pomiarowej zlokalizowanej w cz��ci południowej gminy.  

 Dla potrzeb gminy Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach 

opracowało „Program gazyfikacji gminy”. 

 d) Na terenie gminy  nie ma zbiorczej ciepłowni obsługuj�cej wi�kszy obszar. 

Wszystkie obiekty maj� indywidualne kotłownie, a stara zabudowa ogrzewa domy z urz�dze�

piecowych na paliwo stałe. Nie planuje si� budowy na terenie gminy zbiorczej ciepłowni. 

 e) Przez teren gminy, północnym jej obrze�em przebiega tranzytowa linia 

elektromagnetyczna wysokiego napi�cia 400 kV relacji Tarnów – Piekoszów. Linia ta jest 

wymieniana w „Krajowej koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju” jako 

element stabilizuj�cy. Linia 400 kV jest głównym �ródłem zasilania w energi� w 

województwie �wi�tokrzyskim. Na terenie gminy Imielno omija ona Motkowice od strony 

północnej i nast�pnie biegnie po północnej stronie linii LHS. Przy lokalizowaniu budynków 

przeznaczonych na pobyt stały stwarza ona barier� 33 m od zewn�trznych obrysów linii 

niezb�dn� do zachowania ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

 Ponadto w gminie znajduje si� sie� elektromagnetyczna rozdzielcza zasilaj�ca 

bezpo�rednio gmin�. Tworz� j� linie �redniego napi�cia 15 kV i linie niskiego napi�cia 0,4 

kV. Teren gminy obsługuje 51 stacji transformatorowych i nie przewiduje si� budowy 

nowych. 

 f) Telefonizacja gminy Imielno obecnie jest na uko�czeniu. Przez jej teren przebiega 

kabel �wiatłowodowy, kable teletechniczne oraz magistralne i rozdzielcze kable telefoniczne. 

Obecnie telefonów brakuje w dwóch sołectwach: Zegartowice i Opatkowice Pojałowskie, co 

wynika nie z mo�liwo�ci centrali abonenckiej lecz z braku zainteresowania mieszka�ców tych 

sołectw.  

 Cały obszar gminy poło�ony jest w zasi�gu trzech operatorów sieci telefonii 

komórkowej: Idei, Ery GSM i Plus GSM. Najbli�sze maszty tej telefonii znajduj� si� w 

Pi�czowie i J�drzejowie. Planuje si� te� wybudowanie nadajnika  Ery GSM na dachu Urz�du 

Gminy Imielno. 

 g) Na terenie gminy brak jest składowiska odpadów stałych, zachodzi wi�c obawa, �e 

odpady z gminy trafia� mog� w miejsca przypadkowe powoduj�c powstawanie „dzikich” 

wysypisk �mieci. Mieszka�cy gromadz� swoje odpady stałe w 7 kontenerach 
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zlokalizowanych głównie koło szkół lub na lokalnych wysypiskach, nie posiadaj�cych 

pozwolenia na działanie. S� to składowiska w Motkowicach, Mierzwinie, Imielnicy. 

 Szybkiej likwidacji wymagaj� szczególnie te nielegalne wysypiska, które znajduj� si�

na terasach zalewowych  i w nieczynnych „dzikich” wyrobiskach. Nale�y podkre�li�, �e samo 

usuni�cie „dzikich” składowisk nie rozwi��e całkowicie problemu odpadów w gminie. Mo�na 

przewidywa�, �e nielegalne składowiska b�d� powstawały na nowo tak długo, jak długo nie 

zostanie stworzony program racjonalnego obrotu i składowania odpadów.    

 Przewiduje si� lokalizacje własnego wysypiska odpadów stałych na terenie Opatkowic 

Murowanych w pobli�u niewielkiego lasu. Rozwa�a te� inn� alternatyw� zagospodarowania 

odpadów. Mi�dzygminny Zwi�zek Ekologia posiada plan utworzenia na terenie gminy 

Imielno zakładu - przetwórni odpadów dla powiatu j�drzejowskiego i gmin o�ciennych. 

Wst�pna lokalizacja jest przewidziana przy drodze krajowej na terenie sołectwa Wygoda.    

 h) Pozostałe elementy uzbrojenia 

 Dla celów retencji jak równie� rekreacji przewiduje si� budow� zbiorników wodnych. 

Zgodnie z opracowanym dla województwa „Programem Małej Retencji” wód 

powierzchniowych  z 1996 r. na terenie gminy planowana jest budowa nast�puj�cych 

zbiorników: 	abieniec o pow. 23,9 ha, Stawy o pow. 14,2 ha, Olszowiec o pow. 36,0 ha  i 

Bełk o pow. 32,6 ha . 

 W obecnym „Programie ochrony �rodowiska” opracowanym w 2000 r. przez Zarz�d 

Województwa �wi�tokrzyskiego �aden z powy�szych zbiorników nie jest uwzgl�dniony. 

Jednak gmina powinna podj�� starania o to aby powstały, nawet w „okrojonej formie” 

dostosowanej do finansowych zasobów gminy. 

 Rzeka Nida, przepływaj�ca przez wschodni� cz��� gminy, stwarza du�e zagro�enie 

powodziowe. Przeciwdziałanie skutkom powodzi wi��e si� z:  

-  wyznaczeniem terenów zagro�onych zalaniem wodami powodziowymi Q 1% , 

- wyznaczeniem obszarów zalewanych wodami opadowymi z uwagi na brak odpływu 

spowodowany wysokimi stanami wód w ciekach,  

- wyznaczeniem obszarów osuwiskowych i terenów przybrze�nych zagro�onych 

rozmyciem w czasie powodzi, 

- wyznaczeniem pasów ochronnych wzdłu� cieków wodnych. 

  

 Nale�y podkre�li� konieczno�� podj�cia zdecydowanych działa� w kierunku 

zapewnienia infrastruktury technicznej gwarantuj�cej jednocze�nie ochron� �rodowiska i w 

celu stymulowania zrównowa�onego rozwoju gminy - ekorozwoju. Wymaga on otwarcia 
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drogi dla przyj�tego rozwoju gospodarczego przy równoczesnym spełnieniu wymaga�

ustawowych dotycz�cych ochrony �rodowiska . 

 Uwarunkowania rozwoju gminy Imielno podane w podsumowaniu w formie 

skrótowej, zostały szczegółowo omówione w rozdziałach problemowych zawartych w 

niniejszym opracowaniu. 

 Natomiast wst�pnie okre�lone kierunki rozwoju gminy Imielno b�d� poddane 

konsultacji Zarz�du Gminy, Rady Gminy oraz wskazanych społeczno�ci lokalnych i b�d�

stanowi� wytyczne do opracowania Studium Uwarunkowa� i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy.  
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