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Uchwała Nr XXXVII/181/02 

Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 4 października 2002 r. 

 
w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica 
 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 22.11.2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 6 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity (Dz. U. z 1999 r. 

Nr 15, poz. 139 – z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala co następuje: 

§ 1 

Uchwala Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Koprzywnica jako akt kierownictwa wewnętrznego określający politykę przestrzenną 

gminy. 

§ 2 

Studium stanowić będzie dokument ułatwiający przygotowanie lub podejmowanie decyzji przez 

Zarząd Miasta i Gminy w odniesieniu do lokalnych przedsięwzięć dla realizacji celów publicznych, 

działalności wymagającej ustalenia warunków zabudowy  

i zagospodarowania terenów na obszarach nie objętych planami miejscowymi, a także 

dokumentem, na podstawie którego następować będzie koordynacja działań związanych  

z zagospodarowaniem terenów na obszarze gminy. 

§ 3 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta i Gminy do realizacji polityki przestrzennej na obszarze gminy w 

oparciu o kierunki i zasady przyjęte w „Studium”. 

§ 4 

Integralną część uchwały stanowią: 

Załącznik Nr I 

zawierający część opisową polityki rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego na 

obszarze miasta i gminy. 

Załącznik Nr II 

zawierający część rysunkową: 

plansza Nr 1. Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Struktura funkcjonalno–przestrzenna 1:10 

000. 

plansza Nr 2. Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Infrastruktura techniczna 1:10 000. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Koprzywnica. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 





Uchwała Nr XLVI/210/10 

Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 27 października 2010 r. 

 
w sprawie: I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Koprzywnica 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w związku z art. 12 ust.1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 

717 z późniejszymi zmianami)  

Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Uchwala się I zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Koprzywnica, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/181/02 Rady Miejskiej w 

Koprzywnicy z dnia 4 października 2002r. zwaną w dalszej treści uchwały „zmianą studium”. 

2. Ustalenia „I zmiany studium” zawarte są w następujących załącznikach do niniejszej uchwały: 

1) Część tekstowa:  

załącznik nr 1 - wprowadzone zmiany oznaczono czcionką koloru czerwonego. 

2) Część graficzna: 

a) załącznik nr 2 plansza pn. „Uwarunkowania przestrzenne” w skali 1:10 000; 

b) załącznik nr 3 plansza pn. ”Kierunki i zasady polityki przestrzennej - struktura 

funkcjonalno–przestrzenna” w skali 1:10 000 wprowadzone zmiany oznaczono kolorystyką; 

c) załącznik nr 4 plansza pn. ”Kierunki i zasady polityki przestrzennej - struktura 

funkcjonalno–przestrzenna. Infrastruktura techniczna” w skali 1:10 000 wprowadzone 

zmiany oznaczono kolorystyką. 

§ 2 

Zakres zmiany studium obejmuje wyznaczenie nowych funkcji terenów  

w miejscowości gminnej Koprzywnica. 

§ 3 

Moc obowiązującą zachowuje uchwała XXXVII/181/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 4 

października 2002 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica z wyłączeniem terenów objętych niniejszą uchwałą. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 





Uchwała Nr XL/201/2013 

Rady Miejskiej w Koprzywnicy 

z dnia 20 listopada 2013 r. 

 
w sprawie: II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Koprzywnica 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 27 w związku z art. 12 ust.1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity ustawy Dz. 

U. z 2012r  poz. 647)  

Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje: 

§ 1 

3. Uchwala się II zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Koprzywnica, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/181/02 Rady Miejskiej w 

Koprzywnicy z dnia 4 października 2002r. zmienionego uchwałą Nr XLVI/210/10  Rady 

Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 października 2010r zwaną w dalszej treści uchwały zmianą 

studium”. 

4. Ustalenia „II zmiany studium” zawarte są w następujących załącznikach do niniejszej uchwały: 

1) Część tekstowa:  

załącznik nr 1 - wprowadzone zmiany oznaczono czcionką koloru niebieskiego. 

2) Część graficzna: 

a)  załącznik nr 2 plansza pn. „Uwarunkowania przestrzenne” w skali 1:10 000; 

b) załącznik nr 3 plansza pn. ”Kierunki i zasady polityki przestrzennej - struktura 

funkcjonalno–przestrzenna” w skali 1:10 000 wprowadzone zmiany oznaczono kolorystyką; 

c)  załącznik nr 4 plansza pn. ”Kierunki i zasady polityki przestrzennej - struktura 

funkcjonalno–przestrzenna. Infrastruktura techniczna” w skali 1:10 000 wprowadzone 

zmiany oznaczono kolorystyką. 

§ 2 

Zakres zmiany studium obejmuje wyznaczenie nowych funkcji terenów pod działalność usługowo-

produkcyjną w miejscowości gminnej Koprzywnica. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koprzywnica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
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Uwagi ogólne 

Studium, jak wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, a 

pośrednio z innych ustaw związanych z planowaniem przestrzennym oraz regulacji prawnych 

dotyczących kompetencji samorządów, jest osią lokalnego systemu planowania. Stwierdzenie to 

opiera się na następujących przesłankach: 

 Studium jest jedynym dokumentem planistycznym sporządzanym dla obszaru całej gminy. Jest 

najważniejszym dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez 

samorząd. W odróżnieniu od strategii rozwoju społeczno-gospodarczego jest dokumentem z 

mocy ustawy obowiązkowo sporządzanym przez każdą gminę, podczas gdy decyzja o 

sporządzaniu strategii podejmowana jest dobrowolnie, przez zainteresowane gminy. 

Przedmiotem studium są dwojakiego rodzaju treści: 

 treści związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji gminy  

i uwarunkowań jej rozwoju, dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju zgodnie z 

wymaganiami art. 6 ust. 4 (UZP); 

 treści określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, a więc 

podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorząd, zgodnie z art. 6 ust. 5 

ustawy. 

 Potrzeba powiązania kierunków zagospodarowania przestrzennego z ogólnymi celami rozwoju 

gminy wymaga poszukiwania związków rozwoju przestrzennego z podstawami rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy, a zatem wymusza konieczność osadzenia rozwiązań 

przestrzennych w realiach społeczno-ekonomicznych. 

 Do opracowanych planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu wydawanych bez planu miejscowego, studium powinno być 

najważniejszym punktem odniesienia i źródłem informacji koordynacyjnych. Nie chodzi tu 

tylko o formalną spójność tych dokumentów, ale o racjonalną zgodność działań i konsekwencję 

w realizacji obranych kierunków rozwoju przestrzennego, ustalanych na etapie studium w 

oparciu o diagnozę uwarunkowań i sprecyzowane cele rozwoju gminy. 

 Studium jest dokumentem, który zawiera m.in. bardzo szeroki zestaw informacji na temat 

środowiska gminy, jej społeczności i gospodarki. Władze gminy, chcąc opracować i 

przedstawić mieszkańcom koncepcję rozwoju przestrzennego gminy (bądź jej zmiany) muszą 

dysponować rzetelną bazą informacyjną uzasadniającą przyjęte rozwiązania. Temu służy część 

analityczna studium i zgromadzony zasób informacji, który po uporządkowaniu winien być 

systematycznie uaktualniany i wzbogacany, tak aby potem mógł być każdorazowo 

wykorzystywany nie tylko dla realizacji polityki przestrzennej, ale także dla promocji rozwoju 

gminy, sporządzania programów gospodarczych i inwestycyjnych, oraz opracowania ofert 

ukierunkowanych na potencjalnych inwestorów. 

Część informacyjna studium jest zatem dobrą podstawą do budowy gminnego systemu 

informacji przestrzennej, który w procesie zarządzania gminą w warunkach gospodarki rynkowej 

okazuje się nieodzowny. 

Reasumując: podstawowymi zadaniami studium są: 

 Rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz problemów, związanych z 

jej rozwojem; 

 Sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzennej 

gminy, w tym zasad ochrony interesu publicznego; 

 Stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu wydawanych bez planów; 

 Promocja rozwoju gminy. 

W ujęciu syntetycznym zakres I zmiany Studium obejmuje:  

a) wyznaczenie terenów objętych ochroną prawną wraz z ustaleniem zasad zagospodarowania 

tych terenów, 

b) wskazanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Koprzywnicy; 
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c) zmniejszenie obszarów pod działalność inwestycyjno-produkcyjną  

w Koprzywnicy (w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody 

oraz w południowej części miasta); 

d) powiększenie terenów rekreacyjno-sportowych w sąsiedztwie boiska sportowego; 

e) zmianę sposobu wykorzystania naturalnych terenów w sąsiedztwie rzeki Koprzywianki i 

zbiornika wodnego z przeznaczeniem pod usługi turystyczno – rekreacyjno – sportowe; 

f) uzupełnienie stanu istniejącego i kierunków rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej na 

terenie miasta Koprzywnica. 

 

W ujęciu syntetycznym zakres II zmiany Studium obejmuje wskazanie nowych terenów 

(poszerzenie kosztem terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej) w granicach działki nr ew. 

2330/5 pod zabudowę usługowo-produkcyjną w Koprzywnicy; 

 

Podstawa prawna i zakres opracowania 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity ustawy Dz. U. z 2012r  poz. 647); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 

118/2004 poz. 1233); 

 Uchwała Nr XXXIII/163/02 z dnia 15 luty 2002 r. Rady Miejskiej w Koprzywnicy  

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica; 

 Uchwała Nr XXXV/169/06 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 lipca  

2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica, obejmującej 

obszar miejscowości Koprzywnica w granicach administracyjnych; 

 Uchwała Nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września  

2012r. o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica, obejmującej 

teren działek nr ew. 2330/5 w miejscowości Koprzywnica  

 Zasięg opracowania „Studium” obejmuje teren o powierzchni 69 km
2 

w aktualnych granicach 

administracyjnych gminy Koprzywnica; 

 Zasięg opracowania I zmiany „Studium” obejmuje teren w aktualnych granicach 

administracyjnych miasta Koprzywnica o powierzchni ok. 1790 ha. 

 Zasięg opracowania II zmiany „Studium” obejmuje teren w granicach administracyjnych 

miasta Koprzywnica o powierzchni ok. 1,46 ha. 

Metoda sporządzania studium 
Metoda opracowania „Studium” wyłania się z założonego efektu końcowego. Istnieje szereg 

warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby opracowane studium było dokumentem 

odpowiadającym wymaganiom ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, spełniało wymienione 

powyżej zadania a także odzwierciedlało specyfikę obszaru gminy. 

Najważniejsze z tych warunków to: 

 wola polityczna władz samorządowych do sporządzenia dokumentu ukazującego społeczeństwu 

koncepcję rozwoju przestrzennego gminy i sposoby jej realizacji 

– w tym źródła finansowania oraz warunki organizacyjne umożliwiające niezbędne działania; 

 dostępny zasób informacji o gminie i jej zewnętrznym otoczeniu pozwalający na wiarygodne 

określenie uwarunkowań rozwoju; 

 funkcjonowanie lokalnego systemu planowania rozwoju gminy umożliwiające przenoszenie treści 

studium do innych dokumentów planistycznych o charakterze operacyjnym (programy) i 

regulacyjnym (plany miejscowe). 

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu prac oraz uzyskania pożądanych efektów merytorycznych, 

niezbędnym było nawiązanie ścisłej współpracy zespołu autorskiego 
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z przedstawicielami samorządu lokalnego, któremu na bieżąco prezentowano wyniki opracowania 

według zakończonych faz. 

Ocenie poddano: 

 jakość bazy informacyjnej; 

 kompleksowość występujących uwarunkowań; 

 hierarchizację występujących problemów przestrzennych; 

 kierunki długofalowej polityki przestrzennej. 

Ostateczny wynik prac projektowych zawarty jest w części: 

 graficznej zawierającej rysunki: 

Plansza Nr 1.  

Struktura powiązań zewnętrznych 1:50 000. 

Plansza Nr 2.  

Uwarunkowania przestrzenne 1:10 000. 

Plansza Nr 3.  

Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Struktura funkcjonalno–przestrzenna  

1:10 000. 

Plansza Nr 4.  

Kierunki i zasady polityki przestrzennej. Infrastruktura techniczna 1:10 000. 

 opisowej zawierającej charakterystykę stanu istniejącego, uwarunkowań rozwoju oraz polityki i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
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1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z usytuowania gminy w określonym 

obszarze administracyjnym, przyrodniczym i społeczno–gospodarczym 

Pod względem przyrodniczym obszar gminy położony jest u zbiegu Sanu do Wisły. Składa się z 

dwóch odmiennych krain geograficznych: Wyżyny Kielecko–Sandomierskiej i Kotliny 

Sandomierskiej, które rozdziela Wisła. Położona na jej lewym brzegu żyzna lessowa Wyżyna 

Sandomierska w dwóch miejscach podchodzi bezpośrednio do brzegów rzeki. Tam też powstało 

najstarsze z miast tego regionu – Sandomierz. 

Okres historyczny przyniósł wcześniejszy rozwój osadnictwa na lewym brzegu Wisły wskutek 

oddziaływania dwóch czynników: urodzajności gleb i położenia na ważnych od X do XVII w. 

szlakach handlowych.  

Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym łączącym w okresie średniowiecza ten obszar ze 

stołecznym ośrodkiem państwa piastowskiego był szlak z Sandomierza do Krakowa, będący częścią 

handlowego traktu z Kijowa do Krakowa i dalej do Wrocławia i Pragi. Wiódł on między innymi przez 

Ruszczę, Świniary łącząc Koprzywnicę z Osiekiem. Obecnie przebiega częścią tego szlaku droga 

krajowa Sandomierz – Kraków. 

Na prawym brzegu rzeki rozciąga się odmienna kraina geograficzna – Kotlina Sandomierska, 

obfitująca w liczne tereny podmokłe, mająca gleby o niskiej przydatności dla rolnictwa. 

Odmienność cech fizjograficznych omawianych dwu krain geograficznych ma odbicie w 

zróżnicowaniu budowy geologicznej tych obszarów. Fakt ten miał istotne znaczenie we współczesnym 

rozwoju osadnictwa. Istotne zmiany w rozwoju osadnictwa nastąpiły w drugiej połowie XVIII w. w 

następstwie rozbiorów Polski. Wówczas to został przerwany trwający od zarania dziejów proces 

integracji tych ziem wskutek podzielenia ich między zaborców w 1792 r. 

Przeprowadzenie granicy między zaborem rosyjskim i austriackim po linii Wisły spowodowało 

zanik powiązań funkcjonalnych pomiędzy obszarami położonymi po obu stronach rzeki. W miejsce 

tych związków powstał system ciążeń do odległych ośrodków władzy politycznej i gospodarczej. 

Znalazło to wyraz w nierównomiernym i nie powiązanym wzajemnie rozwoju sieci infrastruktury 

technicznej oraz w procesach społecznych. 

Okolice Koprzywnicy weszły wraz z Sandomierzem w skład Księstwa Warszawskiego, które 

po 1830 r. włączono do Cesarstwa Rosyjskiego. W 1845 r. utworzono Gubernię Radomską, w obrębie 

której znalazł się powiat sandomierski. Tak ukształtowany powiat utrzymał się w okresie 

międzywojennym i powojennym. 

W wyniku położenia w przygranicznych rejonach państw zaborczych nastąpił upadek 

Sandomierza. Zanik oddziaływania dawnych sił miastotwórczych nastąpił zarówno z powodu 

utracenia dawnych funkcji, jak również ograniczenia działalności organów samorządowych przez 

zaborców. 

Po odzyskaniu niepodległości Polski w 1918 r. ziemie położone u zbiegu Wisły i Sanu, 

jakkolwiek znalazły się w obrębie jednego państwa, nadal były rozdzielone pomiędzy różne 

województwa: lwowskie, lubelskie i kieleckie. Do 1936 r. nie nastąpiły większe zmiany  

w kształtowaniu osadnictwa na omawianym obszarze. 

Występowanie bogatych złóż siarki w obrębie Kotliny Sandomierskiej i południowego skraju 

Wyżyny Kielecko–Sandomierskiej miało decydujący wpływ na przemiany osadnictwa od drugiej 

połowy lat 50–tych. 

Po oddaniu do użytku mostu drogowo-kolejowego w Nagnajowie, duże znaczenie uzyskał szlak 

komunikacyjny przebiegający z północy na południe – droga Nr 9 Radom – Rzeszów. 
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Główna sieć drogowa i kolejowa w końcu XIX w na tle granic zaborów. 1 – rzeki, 2 – granice województw,  

3 – drogi, 4 – linie kolejowe, 5 – miasta, 6 – granica państwa w okresie rozbiorów  

Budowa Kopalni Siarki „Piaseczno” i uruchomienie przeprawy mostowej  

w Nagnajowie spowodowały wytworzenie silnych związków społeczno-gospodarczych  

z terenami prawobrzeżnej Wisły gdzie rozwinął się przemysł górnictwa chemicznego. Dynamicznie 

rozwijający się Tarnobrzeg był zdecydowanie atrakcyjniejszym miastem niż Sandomierz głównie z 

uwagi na duże możliwości zatrudnienia. Sprzyjała temu również reforma administracyjna 

przeprowadzona w 1975 r. w wyniku, której Tarnobrzeg został miastem wojewódzkim. 

Upadek przemysłu siarkowego, likwidacja kopalni „Piaseczno”, powrót do poprzedniego 

systemu administracyjnego sprzed 1975 r. powoduje, że mieszkańcy gminy ponownie nawiązują 

kontakty społeczno-gospodarcze z Sandomierzem i Kielcami. 

Obecny kształt administracyjny gmina uzyskała 01 października 1982 roku. Na mocy 

Rozporządzenia Rady Ministrów nastąpiło wydzielenie z gminy Koprzywnica 22 sołectw na rzecz 

gminy Łoniów. 
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2.  Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego 

2.1.  Położenie geograficzne i morfologia terenu 

Według podziału fizyczno–geograficznego J. Kondrackiego (1997) teren gminy położony jest w 

obrębie trzech makroregionów: 

Wyżyny Kielecko–Sandomierskiej reprezentowanej przez mezoregion Wyżyny Sandomierskiej, 

Niecki Nidziańskiej reprezentowanej przez mezoregion Niecki Połanieckiej oraz Kotliny 

Sandomierskiej reprezentowanej przez mezoregion Niziny Nadwiślańskiej. 

Wyżyna Sandomierska – obejmuje północną część gminy, po dolinę rzeki Koprzywianki. Jest to 

region wyżynny, stosunkowo płaski, pokryty grubą warstwą lessu. Powierzchnia wznosi się na 

wysokość od 154 m n.p.m. w części południowej wyżyny do 210 m n.p.m.  

w części północno–zachodniej. Występująca tu rzeźba terenu jest charakterystyczna dla wyżyny 

lessowej – obszaru szczególnie podatnego (z uwagi na właściwości lessu) na denudację i towarzyszącą 

jej akumulację deluwiów. Gospodarcza działalność człowieka (intensywna uprawa roli, wycięcia 

lasów) procesy te spotęgowały i w chwili obecnej są one głównymi czynnikami, wpływającymi na 

charakter kształtowania powierzchni – duże rozczłonkowanie erozyjne, liczne doliny nieckowate i 

wciosowe wcinające się w wysoczyznę, strome zbocza form i duże deniwelacje w obrębie dolin. 

Liczne formy erozyjno – denudacyjne są w większości użytkowane rolniczo, co sprzyja intensywności 

zmywów powierzchniowych, erozji żłobinowej i bruzdowej. 

Niecka Połaniecka – jest wysoczyzną wznoszącą się na wysokość 160–189 m n.p.m.  

w północno–zachodniej części gminy. Generalnie teren obniża się w kierunku północno–wschodnim. 

W rzeźbie wyróżniają się rozcięcia – dolinki boczne, dochodzące do doliny rzeki Czarnej i Wisły oraz 

niewielkie piaszczyste wzniesienia. 

Nizina Nadwiślańska – obejmuje sterasowane dno doliny Wisły. Obszar jest płaski, monotonny, 

rozcięty w części północno–wschodniej doliną rzeki Koprzywianki. Terasy zalewowe Wisły sięgają 

wysokości 4–8 m, nad nimi zaznaczają się starsze plejstoceńskie terasy sięgające wysokości 15–20 m 

powyżej dna doliny. Dno doliny Wisły osiąga szerokość od 5 do 15 km. W obrębie tego obszaru 

występują liczne starorzecza oraz szereg niewielkich oczek wodnych. 

2.2.  Budowa geologiczna 
Starsze podłoże obszaru gminy budują utwory Trzonu Paleozoicznego Gór Świętokrzyskich, 

zapadającego ku wschodowi i północnemu wschodowi pod osady trzeciorzędowe Zapadliska 

Przedkarpackiego. Utwory trzonu paleozoicznego wykształcone są w jednostce tektonicznej 

Antyklinonium Dymińsko–Klimontowskiego, reprezentowane przez dolnokambryjskie szarogłazy, 

łupki i piaskowce fakcji kieleckiej. Utwory kambru odsłaniają się jedynie w obrębie zboczy doliny 

Koprzywianki. 

Trzeciorzędowy nadkład paleozoiku związany genetycznie z Zapadliskiem Przedkarpackim, 

wykształcony jest w postaci wapieni litotamniowych z wkładkami piasków  

i żwirów, wapieni i margli siarkonośnych oraz iłów krakowieckich. Starsze podłoże przykryte jest na 

całym terenie warstwą plejstoceńskich i holoceńskich utworów czwartorzędowych.  

W obrębie Niecki Połanieckiej są to piaski akumulacji lodowcowej z głazami, o miąższości od 8–16 

m. Na osadach tych lokalnie wykształciły się wydmy. W dnach dolin rzecznych  

i dolin bocznych osadziły się holoceńskie mady i piaski rzeczne. W okresie zlodowacenia bałtyckiego 

utwory fluwioglacjalne zostały zasypane grubą warstwą lessów, która osiąga znaczne miąższości do 

20 m. 

2.3.  Zasoby surowcowe 
Na terenie gminy aktualnie nie udokumentowano złóż surowców z grupy podstawowych. 

Powszechnie występują surowce pospolite. Są to kruszywa naturalne (piaski eoliczne, lodowcowe) 

występujące głównie na południe od doliny Koprzywianki, gliny i iły przydatne do produkcji cegły 

występujące w rejonie Koprzywnicy i wsi Trzykosy. Na terenie gminy dotychczas nie 

udokumentowano w kategoriach bilansowych złóż wymienionych surowców budowlanych. Aktualnie 

nie prowadzi się koncesjonowanej eksploatacji żadnego z wymienionych surowców. 

W latach siedemdziesiątych w Koprzywnicy funkcjonowała duża piaskownia, teren nie został 

zrekultywowany, z czasem uległ naturalnej sukcesji, w postaci zieleni wysokiej i średniej. 

Ponadto w latach ubiegłych w Piasecznie na terenie sąsiedniej gminy Łoniów, eksploatowano 

złoża siarki. W roku 1982 został zniesiony obszar górniczy utworzony dla eksploatacji tego surowca. 

Obecnie w tym rejonie występują tylko pozabilansowe złoża siarki. Powstałe wyrobisko pogórnicze 
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wymaga rekultywacji. Jego całkowita powierzchnia wynosi 160,0 ha, w tym na terenie gminy 

Koprzywnica około 16,0 ha. 

2.4.  Klimat 
Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego, nawiązującej do potrzeb rolnictwa, obszar 

gminy położony jest w obrębie dzielnicy radomskiej, obejmującej stosunkowo wąski pas wzdłuż 

Wisły, na południe od ujścia Pilicy. Indywidualność tej dzielnicy zaznacza się wyraźnie w rozkładzie 

elementów termicznych. Jest to obszar nieco cieplejszy w stosunku do terenów położonych na północ 

i na wschód. Średnia suma opadów rocznych wynosi 550–650 mm, okres wegetacji trwa 210 dni. 

Początek robót polnych przypada już w drugiej dekadzie marca. Średnia temperatura roczna 7,2–

7,5°C, długość zalegania trwałej pokrywy śnieżnej – około 60 dni. Dominujące wiatry wieją w 

kierunku  

W, SW i NW. 

Na terenie gminy zaznacza się zróżnicowanie warunków klimatu lokalnego pomiędzy 

obszarami Wyżyny, doliny Wisły i dolinek bocznych. Obszary o najkorzystniejszych warunkach 

klimatycznych, to północna część gminy oraz częściowo środkowa i południowo–zachodnia. Są to 

tereny dobrze nasłonecznione i przewietrzonej o korzystnej wilgotności powietrza. Obszary o mniej 

korzystnych warunkach to tereny doliny Wisły, Koprzywianki, dolin bocznych i obniżeń terenowych. 

Występuje tu stagnacja i spływ zimnych mas powietrza. Okresowo mogą pojawiać się zjawiska 

inwersji temperatury. 

2.5.  Środowisko wodne 
2.5.1.  Wody powierzchniowe 

Gmina Koprzywnica położona jest w obrębie zlewni Wisły i jej lewobrzeżnego dopływu 

Koprzywianki. Wisła stanowi wschodnią granicę gminy, płynie w obrębie szerokiej na 4 km doliny, 

szerokość koryta wynosi około 250 m. Koprzywianka przepływa przez centralną część gminy z 

zachodu na wschód, uchodzi do Wisły poza terenem omawianej gminy. Szerokość doliny 

Koprzywianki jest zmienna, na zachodzie wynosi około 500 m,  

a sama rzeka płynie nieuregulowanym meandrującym korytem. Od Koprzywnicy począwszy ku 

wschodowi dolina rzeki jest ograniczona wałami przeciwpowodziowymi, jej szerokość zmniejsza się 

do 100 m. Wewnętrzną sieć wodną stanowią bezimienne cieki, które bezpośrednio zasilają wody 

Wisły lub uchodzą do Koprzywianki. Charakterystyczna cechą hydrografii terenu Wyżyny 

Sandomierskiej, zaznaczająca się w obrębie gminy, są dość liczne cieki epizodyczne przy ubóstwie 

cieków stałych, prowadzących niewielkie ilości wody. 

W dolinie Wisły występują liczne starorzecza z mniej lub bardziej zaawansowanym procesem 

lądowacenia oraz niewielkie oczka wodne. W dnie doliny Koprzywianki na zachód od Koprzywnicy 

wybudowany został zbiornik wodny o powierzchni około 18 ha. 

Maksymalne stany wód na rzekach występują w okresie wiosennych roztopów oraz na początku 

lata w okresie intensywnych opadów letnich. W tym okresie rzeki nie mieszczą się w swych korytach i 

zalewają tereny przyległe.   

Na terenie gminy występują zagrożenia prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 

katastrofalnych na terenach chronionych wałami przeciwpowodziowymi Wisły  

i Koprzywianki (wały znajdują się na odcinku dolnego biegu rzeki począwszy od wschodniej części 

miasta Koprzywnica) w przypadku ich uszkodzenia, przesiąkania lub przelania się wody przez wały 

oraz w obrębie terenów doliny Koprzywianki (tereny zalewowe na odcinku pozbawionym 

obwałowań). Tereny między linią brzegową rzek Wisły i Koprzywianki, a wałami 

przeciwpowodziowymi, w myśl art. 82. ust. 1.pkt 1 ustawy Prawo wodne to obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią, służące przepuszczeniu wód powodziowych. 

W chwili obecnej brak studium, o którym mowa w art.79 ust.2 ustawy Prawo wodne, określającego 

granice obszarów bezpośredniego (na terenach nieobwałowanych) i potencjalnego zagrożenia 

powodzią dla zlewni Wisły, brak również opracowań specjalistycznych w tym zakresie odnoszących 

się do tego rejonu. Stąd określenie na terenie gminy zasięgu realnych zagrożeń powodzią jest możliwe 

jedynie w oparciu o zinwentaryzowane obszary, które zostały w przeszłości zalane wodami powo-

dziowymi oraz o opracowany w latach dziewięćdziesiątych operat przeciwpowodziowy dla terenu 

gminy. 

Wg operatu tereny chronione wałami rzeki Wisły i zalewowe, zagrożone wodami Q1%. Obejmują 

wschodnią część gminy oraz dolinę Koprzywianki. 
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Faktycznie na podstawie obserwacji terenowych i informacji historycznych z okresów 

katastrofalnych powodzi można stwierdzić, iż realne niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi dotyczy 

terenów części doliny Koprzywianki.  

Pomimo niewielkich przepływów na Koprzywiance i jej dopływach konfiguracja terenu w 

czasie katastrofalnych opadów atmosferycznych zagraża powstaniem gwałtownych spływów i 

wezbrań na tych ciekach. Sytuacja taka miała miejsce w lipcu 2001 roku, kiedy to gwałtowny przybór 

wody spowodowany nawałnicowym deszczem związanym z oberwaniem chmury doprowadził do 

zalania szeregu gospodarstw położonych nawet poza zasięgiem terenów zalewowych (na odcinku 

gdzie brak obwałowań) Koprzywianki wyznaczonych  

w operacie przeciwpowodziowym. Łącznie zalanych zostało 239 domów mieszkalnych, 80 budynków 

inwentarskich i 157 budynków gospodarczych we wsiach Beszyce, Cegielnia, Ciszyca, Błonie, 

Gnieszowice, Łukowiec, Koprzywnica (80 domów mieszkalnych), Niedźwice, Postronna, Sośniczany, 

Świężyce, Trzykosy, Zarzecze, Dmosice oraz wiele hektarów upraw rolnych. 

Jakość wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe płynące są dziś najbardziej zanieczyszczonym elementem środowiska w 

Polsce, co jest następstwem nieracjonalnej gospodarki zasobami oraz odprowadzania nadmiernej 

ilości ścieków przemysłowych i komunalnych o niedostatecznym stopniu oczyszczania. Istotnym 

czynnikiem degradującym wody powierzchniowe są zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze 

spływów powierzchniowych (głównie w czasie występowania obfitych opadów i topnienia pokrywy 

śnieżnej), wprowadzających do wód zanieczyszczenia pochodzące z gospodarki rolnej (nawozy, 

środki ochrony roślin) oraz zanieczyszczenia bakteriologiczne będące rezultatem stosowania praktyki 

nadrzędności zaopatrzenia ludności w wodę z wodociągów w stosunku do uporządkowania 

gospodarki ściekowej. 

Sytuacja taka, dotyczy również gminy Koprzywnica, gdzie stopień zwodociągowania (stan na 

koniec 2005 roku) wynosi blisko 100%, przy zdecydowanie mniejszym stopniu skanalizowania (sieć 

kanalizacyjna zrealizowana na terenie miasta i osiedla Cegielnia), pomimo funkcjonowania 

nowoczesnej oczyszczalni ścieków (o dużym stopniu redukcji zanieczyszczeń), posiadającej znaczne 

rezerwy w przepustowości. Gospodarka ściekowa organizowana jest we własnym zakresie (zbiorniki 

bezodpływowe), co stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego w przypadkach nieprawidłowej ich 

eksploatacji, poprzez przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni oraz spływy obszarowe.  

Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 sierpnia 2006 roku została 

wyznaczona aglomeracja Koprzywnicy (z oczyszczalnią ścieków komunalnych)  

o równoważnej liczbie mieszkańców 7380, obejmująca miasto i wszystkie miejscowości terenu gminy 

Koprzywnica. Wyposażenie aglomeracji w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończone 

oczyszczalnią ścieków (do dnia 31 grudnia 2015 roku, w przypadku aglomeracji o równoważnej 

liczbie mieszkańców od 2000 do 15000) jest realizacją ustawowego obowiązku (Prawo wodne), 

zgodnie z Krajowym programem oczyszczania ścieków. Dla terenu gminy została opracowana i jest 

sukcesywnie realizowana Koncepcja gospodarki ściekowej. 

Z mocy ustawy o PIOŚ prowadzony jest monitoring jakości wód powierzchniowych. 

Monitoring wód ma na celu pozyskanie informacji o stanie wód dla potrzeb planowania w 

gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów ekologicznych. 

Od roku 2004 WIOŚ dokonuje oceny jakości wód powierzchniowych zgodnie z obowiązującymi, 

nowymi przepisami dostosowanymi do wymogów prawa UE. Według unormowań prawnych 

klasyfikacja dla prezentowania stanu wód powierzchniowych obejmuje 5 klas jakości wód z 

uwzględnieniem kategorii wody A1, A2, A3 określonych w odrębnych przepisach dla wód 

powierzchniowych przeznaczonych do spożycia. 

Rzeka Wisła objęta jest monitoringiem podstawowym (krajowym) i regionalnym (wojewódzkim) w 6 

punktach pomiarowo–kontrolnych usytuowanych na terenie województwa świętokrzyskiego i 

podkarpackiego (Opatowiec, Nowy Korczyn, Szczucin, Górki, Nagnajów, Sandomierz).  

Wody rzeki Wisły (wg badań WIOŚ Kielce i WIOŚ Rzeszów za 2004 i 2005 rok)  

w punktach pomiarowo-kontrolnych w Opatowcu i Nowym Korczynie w klasyfikacji ogólnej 

zaliczone zostały do V klasy czystości wód – wody złej jakości. Na dalszym odcinku m.in. wzdłuż 

granic gminy Koprzywnica i poniżej (ppk. Szczucin, Górki, Nagnajów i Sandomierz) w roku 2004 i 

2005 rzeka prowadziła wody odpowiadające IV klasie – wody niezadowalającej jakości. Decydujący 

wpływ na jakość wód Wisły miały wskaźniki zasolenia oraz wskaźniki biologiczne. W roku 2005 w 

porównaniu do roku 2004 korzystniej oceniono wody rzeki, szczególnie na odcinku  poniżej ujścia 

rzeki Breń do miasta Sandomierz. 
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Pomimo, iż od wielu lat Wisła prowadzi wody silnie zanieczyszczone, to jednak  

z roku na rok odnotowuje się stopniowy spadek wartości stężenia poszczególnych wskaźników 

zanieczyszczenia. 

Rzeka Koprzywianka podlega kontroli jakości na terenie gminy Koprzywnica oraz na terenach gmin 

sąsiednich w 5 przekrojach pomiarowo-kontrolnych. Najbliższe przekroje pomiarowo–kontrolne 

zlokalizowane są w km 33,4 rzeki w Klimontowie oraz poniżej terenu miasta Koprzywnica w km 11,5 

w miejscowości Sośniczany (gm. Koprzywnica). Wody rzeki Koprzywianki na odcinku 

przepływającym przez miastoi gminę Koprzywnica, jak również na całej badanej długości wg nowej 

klasyfikacji zaliczono w 2005 roku do IV klasy – wody niezadowalającej jakości. W roku 2005 

nastąpiło pogorszenie jakości wody z klasy III do IV, a wskaźnikami decydującymi o klasie były 

głównie: barwa, zawiesina ogólna, wskaźniki bakteriologiczne i tlenowe. 

Koprzywianka jest odbiornikiem ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni w  

Piskrzynie (gm. Baćkowice), Klimontowie, Koprzywnicy Samborcu. 

Zaliczenie wód rzek do IV klasy oznacza wody spełniające wymagania dla wód 

powierzchniowych kategorii A3, w których wartości biologicznych wskaźników jakości wody 

wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany jakościowe i ilościowe w populacjach 

biologicznych. Przeznaczenie wód do spożycia wymaga wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i 

chemicznego. 

2.5.2. Wody podziemne 
Zachodnia część gminy położona jest w obszarze deficytowym w wodę, wschodnia od 

Koprzywnicy po Wisłę posiada bogate zasoby wodne. Rozpoznane są tu dwa poziomy występujące w 

utworach trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny 

Kolektorami zasobów wodnych są iły łupkowate, margle oraz wapienie. Panuje tu układ 

hydrostrukturalny wielowarstwowy, o wodach porowo–szczelinowych. Wydajności eksploatacyjne 

studni wynoszą od 2,5–9,0 m
3
/h. 

Poziom wód czwartorzędowych 

Wody tego poziomu występują w piaskach i pospółkach na głębokości 2,0–14,4 m p.p.t. 

Przypowierzchniowo wody występują w obrębie doliny Wisły i w obniżeniach terenu. Wydajności 

studni są zróżnicowane od 15–60 m
3
/h. 

Niewielki fragment w północno–wschodniej części gminy (rejon wsi Świężyce, Błonie, 

Kamieniec) znajduje się w obrębie wydzielonego w widłach Wisły i Sanu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 425 Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów. Jest to największy zbiornik na terenie 

województwa podkarpackiego, jego niewielka część sięga na teren województwa świętokrzyskiego. 

Kolektorami zasobów wodnych zbiornika są czwartorzędowe piaski i żwiry, mają charakter porowy, 

są zasilane przez infiltrację opadów atmosferycznych lub pośrednio poprzez przepuszczalną lub 

półprzepuszczalną pokrywę nadkładu. 

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczenia wód gruntowych są: zanieczyszczone cieki, 

gospodarka rolna, brak kanalizacji. 

Lokalne źródło zanieczyszczenia – punkt gromadzenia odpadów w Koprzywnicy został 

zamknięty w 2004 roku, a teren podlega rekultywacji. 

W rejonie Krzcina znajduje się obszar depresyjny (w utworach trzeciorzędowych  

i czwartorzędowych) wytworzony sztucznie w wyniku odwadniania wyrobisk po byłej eksploatacji 

siarki w Piasecznie i Machowie. 

Z chwilą zakończenia rekultywacji tych terenów i wyłączenia systemu odwadniania nastąpi 

odbudowa poziomu wód czwartorzędowych do warunków pierwotnych, co może stanowić zagrożenie 

dla obecnego, powstałego przez lata zainwestowania (część wschodnia i południowo-wschodnia 

gminy i miasta), jak również dla upraw rolnych i licznych w tym rejonie sadów. Przewiduje się, iż w 

obszarze depresyjnym nastąpi podniesienia poziomu zwierciadła wody do głębokości mniejszej niż 

1m, a na terenach obniżeń (tereny naturalnych łąk w południowo-wschodniej części miasta i 

wschodniej części gminy) mogą wystąpić podtopienia terenu. 

Stąd budowa systemów ochronnych musi być powiązana z odbudową stosunków wodnych po 

wyłączeniu odwadniania likwidowanych wyrobisk zgodnie z opracowanymi programami i projektami 

technicznymi likwidacji kopalni. Realizacja systemu odwadniania obejmuje meliorację upraw rolnych 

i sadów przy pomocy rowów otwartych i drenów wraz z odprowadzeniem wody pompowniami poza 
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obszary odwadniane oraz budowę głębokiego systemu drenaży pierścieniowych dla ochrony obszarów 

zabudowy. 

Na terenie gminy na podstawie pozwolenia wodno-prawnego udzielonego przez Starostę 

Sandomierskiego (decyzja RO.XIII.OS.6223/11/02/1/03) funkcjonuje ujęcie wody pitnej w 

Koprzywnicy o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych, udokumentowanych  

w kategorii „B” 76,00 m
3
/h, łącznie dla pięciu studni.  

Dla ujęcia nie ustanowiono strefy ochronnej (brak decyzji administracyjnych  

o ustanowieniu strefy). Zostały zaprojektowane strefy ochrony bezpośredniej  

i pośredniej z uwagi na nieustabilizowaną sytuację hydrogeologiczną w rejonie ujęcia, związaną z 

prowadzeniem likwidacji Kopalni Siarki Machów i Piaseczno. Po zakończeniu likwidacji kopalni i 

ustabilizowaniu się sytuacji hydrogeologicznej granice proponowanych stref mogą ulec zmianie. 

Projektowane strefy ochrony bezpośredniej studni stanowią tereny w formie kwadratu o boku 20,0 m 

dla każdej. 

Projektowana strefa ochrony pośredniej wewnętrznej obejmuje teren w zasięgu depresji studni 

skorygowany o sytuację w terenie. Projektowana strefa ochrony pośredniej zewnętrznej (obszar 

zasilania ujęcia) to koło o promieniu R=1762 m na Nizinie Nadwiślańskiej na północnym–zachodzie 

skorygowane linią wododziału pomiędzy doliną Koprzywianki a doliną Wisły. W obrębie 

projektowanych stref proponuje się wprowadzenie zasad zagospodarowania zgodnie z opracowanym 

projektem, tj. dla proponowanych stref bezpośrednich studni wykluczenie użytkowania gruntów do 

celów nie związanych z eksploatacją ujęcia wody oraz dla proponowanych stref pośrednich zakaz 

lokalizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody ujęcia. 

W obrębie tego terenu około 70% powierzchni stanowią lasy, pola uprawne (część ugorowana), 

niewielki procent stanowią słabe sady i łąki. W północnej części obszaru zasilania znajdują się 

zabudowania Koprzywnicy, piekarnia, szkoła, cmentarz, czasowy punkt gromadzenia odpadów, 

stwarzające zagrożenie dla czystości wód ujęcia. 

Wykonano trzy otwory obserwacyjne (w rejonie wysypiska i cmentarza) celem śledzenia zmian 

w jakości wody i wykrycia ewentualnych skażeń. 

Jakość wód podziemnych 

Badania jakości wód podziemnych wykonywane są w ramach monitoringu krajowego, 

regionalnego lokalnego w wytypowanych punktach pomiarowych. Na terenie gminy nie 

przeprowadzono badań. Najbliższy punkt kontroli jakości wód czwartorzędowych w sieci regionalnej 

znajduje się we wsi Szewce gmina Samborzec. Badaniom podlegają wody poziomu 

czwartorzędowego w obrębie GZWP nr 425.  

 Analogicznie jak dla wód powierzchniowych dla oceny jakości tych wód (przydatności wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi) w roku 2004 i 2005 zastosowano nową, 5- stopniową 

klasyfikację. Wg tej oceny badane wody podziemne zaliczono do II klasy jakości - wody dobrej 

jakości. Oznacza to, iż wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania 

antropogeniczne oraz wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem manganu (pochodzenia geogenicznego) 

nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Na terenie gminy w jej wschodniej i południowo-wschodniej części (tereny użytków zielonych na 

terenie miasta Koprzywnica, wsi Łuskowiec i Krzcin) zlokalizowane są trzy punkty monitoringu 

lokalnego (piezometry), prowadzonego od 1997roku w rejonie wyrobiska „Machów” i „Piaseczno”. 

Badaniami objęte są dwa horyzonty wodonośne – czwarto- i trzeciorzędowy. Na podstawie analiz 

przeprowadzonych w 2005 roku wody czwartorzędowe zostały tu zaliczone do klasy IV – wody 

niezadowalającej jakości, gdzie wskaźnikiem decydującym o klasie są siarczany. Chemizm wód 

poziomu czwartorzędowego w tym rejonie jest w dużym stopniu kształtowany przez występujący tu 

bezpośredni kontakt z wodami piętra trzeciorzędowego. Generalnie na przestrzeni kilku lat jakość wód 

poziomu czwartorzędowego nie ulega istotnym zmianom.  

Wody poziomu trzeciorzędowego w rejonie byłej eksploatacji siarki charakteryzują się generalnie 

bardzo wysoką mineralizacją o charakterze toksycznym. W punkcie pomiarowym na terenie miasta 

Koprzywnica zaliczane są do klasy IV. Mineralizacja wód jest tu znacznie niższa, ze względu na 

występowanie wychodni trzeciorzędowych warstw wodonośnych i intensywne zasilanie z infiltracji 

opadów atmosferycznych. W punktach pomiarowych na terenie Łukowca i Krzcina w rejonie 

wyrobiska posiarkowego mineralizacja wód jest wyższa, w roku 2005 zaliczono je do V klasy- wody 

złej jakości. 

Analizy prób wody surowej pobrane na ujęciu w Koprzywnicy wykazują, iż woda odpowiada 

wymogom sanitarnym pod względem fizyczno–chemicznym i bakteriologicznym. Dobra jakość wody nie 
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wymagającej uzdatniania wynika z dużego udziału w zasilaniu ujęcia wód z poziomu trzeciorzędowego. Jest to 

spowodowane przecięciem warstw wodonośnych w czwartorzędzie (budowa kopalni siarki w Piasecznie), 

obniżeniem poziomu i uaktywnieniem wpływu wód z utworów trzeciorzędowych. 

Badania wód w ramach monitoringu (piezometr w sąsiedztwie cmentarza) nie wykazały wpływu 

cmentarza na jakość wód. Podwyższona zawartość azotanów wynikała z zanieczyszczenia terenu przez dzikie 

wylewiska i wysypiska w lasach otaczających ujęcie. Likwidacja wysypisk oraz długotrwałe pompowanie 

oczyszczające odniosły pozytywny skutek, jakość wody uległa poprawie.  

Nadal wskazana jest kontrola w rejonie zamkniętego i rekultywowanego składowiska odpadów. 

2.6.  Środowisko atmosferyczne 

Powietrze atmosferyczne ze względu na powszechność występowania, niezbędną obecność  

w procesach życiowych organizmów jest jednym z elementów środowiska decydującym o jakości życia 

człowieka i jego otoczenia. Wpływa to na stopień czystości wód powierzchniowych, zakwaszenie gleb, 

zdrowotność lasów, zanieczyszczenie upraw. Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest z wielkością 

emisji wprowadzonych do atmosfery strumieni zanieczyszczeń pochodzących przede wszystkim ze źródeł 

antropogennych. 

Na terenie gminy, z uwagi na brak rozwiniętego przemysłu lokalnego, brak punktowych, uciążliwych 

źródeł emisji powietrza mogących znacząco wpływać na pogorszenie warunków aerosanitarnych. 

Na stan czystości powietrza w gminie mogą mieć wpływ źródła emisji przemysłowej (spalanie paliw) 

położone poza terenem gminy, o wysokich emitorach – Elektrownia Połaniec, emisja niezorganizowana 

pochodząca z pól górniczych Kopalni Osiek, zanieczyszczenia napływowe z rejonu Mielca, Dębicy, Krakowa, 

Górnego Śląska, w mniejszym stopniu KiZPS Tarnobrzeg ze względu na przeważający południowo–zachodni 

kierunek wiatrów. 

Ponadto wpływ na stan środowiska atmosferycznego, w skali lokalnej posiada emisja z: 

 sektora transportowego, małych kotłowni; 

 sektora komunalnego – z palenisk domowych, gdzie podstawowym źródłem energii cieplnej jest spalanie 

węgla i koksu; 

 rolnictwo (hodowla bydła, zabiegi agrotechniczne). 

Zanieczyszczenia emitowane do atmosfery powodują zmianę jej naturalnego składu chemicznego, 

struktury termicznej i zakłócają bilans promieniowania słonecznego, stwarzając zagrożenie dla ludzi i 

środowiska. W związku z czym konieczne jest systematyczne kontrolowanie stanu czystości powietrza. Wyniki 

badań stanowią podstawę oceny stopnia narażenia zdrowia ludzi oraz oceny wpływu zanieczyszczeń na zmiany 

zachodzące w środowisku. 

Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza odbywa się na podstawie wyników badań 

uzyskiwanych w czasie bezpośrednich pomiarów jakości powietrza zwanych badaniami 

monitoringowymi oraz obliczeń modelowych i obiektywnych metod szacowania, czy metod 

łączonych.  

System monitoringu powietrza oparty jest na pomiarach stężeń zanieczyszczeń  

w powietrzu (tzw. imisji) na stacjach pracujących w ramach sieci pomiarowych. Ocena stopnia 

zanieczyszczenia powietrza odbywa się poprzez porównanie wyników tych pomiarów z 

dopuszczalnymi wartościami stężeń lub poziomami odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń. 

Badania poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w powietrzu prowadzą WSSE i WIOŚ w 

wytypowanych punktach pomiarowych. Punkty kontrolne zlokalizowane są w miejscach  potencjalnej 

koncentracji zanieczyszczeń.  

Na terenie miasta i gminy Koprzywnica nie wykonuje się kontroli jakości powietrza. Najbliższy punkt 

pomiarowy znajduje się na terenie miasta Sandomierz przy ulicy Maciejowskiego. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonuje coroczną ocenę poziomu 

substancji w powietrzu na terenie województwa świętokrzyskiego przy zastosowaniu nowych zasad i 

kryteriów określonych nowymi przepisami prawa polskiego i wytycznymi dyrektyw europejskich. 

Oceny dokonuje się w odniesieniu do stref, którymi są obszary powiatów. Strefa powiatu 

sandomierskiego, (w tym miasto Koprzywnica), dla której dokonano oceny z uwzględnieniem 

kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin, w roku 2005 (podobnie jak w latach ubiegłych) 

uzyskała dla wszystkich zanieczyszczeń (dla których określone są stężenia dopuszczalne) klasę A. 

Oznacza to, że stężenia żadnej z substancji nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i teren całego 

powiatu nie wymaga opracowania programu ochrony powietrza, ani prowadzenia działań 

naprawczych. Zakres działań wynikający z zaliczenia do tej klasy to utrzymanie jakości powietrza na 

tym samym lub lepszym poziomie. 
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Reasumując należy stwierdzić, iż gmina charakteryzuje się korzystnymi warunkami powietrza, 

o czym świadczy zdrowotność lasów (występują jedynie uszkodzenia słabe –  

I strefa zagrożeń przemysłowych), środowiska szczególnie wrażliwego na zanieczyszczenia gazowe. 

Ponadto na przestrzeni ostatnich lat odnotowuje się systematyczną poprawę w tym zakresie 

(ograniczenie emisji z zakładów uciążliwych). Narastającym problemem staje się emisja 

komunikacyjna, szczególnie odczuwalna w rejonach tras tranzytowych. Największe nasilenie ruchu w 

skali gminy występuje na drodze krajowej Nr 79 Warszawa – Bytom, gdzie średni ruch wynosi około 

4500 pojazdów na dobę (dane z 2005 roku). Należy przypuszczać, iż w rejonie tej trasy może wystąpić 

podwyższona emisja niezorganizowana zanieczyszczeń komunikacyjnych, co może stanowić 

uciążliwość, szczególnie w samej Koprzywnicy. Dotychczas nie potwierdzono tego zjawiska 

badaniami. 

2.7.  Gleby – stan zanieczyszczenia, zagrożenia 

Użytki rolne występujące na terenie gminy zaliczane są do gleb I–VI klasy bonitacyjnej. 

Przeważają użytki w klasie III (37% ogólnej powierzchni użytków rolnych), gleby klasy  

I stanowią 1,2%, klasy II 19,3%, klasy IV 27%, V i VI 15,5%. 

Zagrożenia rolniczej przestrzeni produkcyjnej mają charakter ilościowy i jakościowy. 

Zagrożenia ilościowe wyrażają się w zmniejszaniu powierzchni użytkowanej rolniczo  

w następstwie przejmowania gruntów na cele nierolnicze. Zagrożenia o charakterze jakościowym 

wynikają z działalności wydobywczej, oddziaływania na grunty rolne zanieczyszczeń powietrza 

pochodzących z przemysłu i komunikacji, zanieczyszczeń wód i zanieczyszczeń odpadami. 

Wszelkie zmiany w składzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno – 

redukcyjnym gleby zmieniają jej właściwości biologiczne i ograniczają naturalną funkcję  

w biosferze. 

Do czynników degradujących glebę należą: 

 nadmierne ilości metali ciężkich: kadmu, miedzi, cynku, ołowiu, niklu; 

 zakwaszenie przez związki siarki i azotu; 

 skażenie radioaktywne. 

Występowanie tych zjawisk w glebach użytków rolnych stwarza zagrożenie dla człowieka 

poprzez przenikanie zanieczyszczeń do upraw. 

W celu uzyskania całości obrazu trwałych przekształceń i zmian zachodzących w glebie oraz 

stworzenia możliwości szybkiego reagowania na zachodzące nieprawidłowości realizowany jest 

monitoring gleb zajmujący się badaniem i oceną stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi. Na 

podstawie ogólnopolskiego programu badań realizowanego w latach 1992–1997 pod nadzorem 

merytorycznym IUNiG w Puławach przez OSChR w Kielcach stwierdza się na terenie gminy 

Koprzywnica: 

 7% użytków rolnych stanowią gleby bardzo kwaśne (do 4,5 pH), 49% gleby kwaśne (do 5,5 pH), 

30% lekko kwaśne, 14% gleb posiada odczyn obojętny, brak gleb o odczynie zasadowym; 

 zawartość w glebach użytków rolnych metali ciężkich (cynk, kadm, ołów, nikiel, miedź) 

generalnie w stopniu „0”, oznaczającym zawartość naturalną, prócz znikomego odsetka prób o 

podwyższonej zawartości cynku i miedzi w stopniu I w pięciostopniowej skali zanieczyszczeń; 

 generalnie nie stwierdza się podwyższonej zawartości siarki siarczanowej (I, II, III klasa 

zasobności) oznaczająca zawartość naturalną w glebach różnego typu. 

Reasumując, użytki rolne obszaru gminy nadają się pod uprawy wszystkich roślin  

z wyjątkiem upraw warzyw przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, które to uprawy winny 

być poprzedzone badaniami czystości gleb w konkretnych gospodarstwach, analogicznie jak 

produkcja zdrowej żywności gospodarstw ekologicznych. 

Z uwagi na występujące na terenie gminy warunki fizjograficzne (rodzaj pokrywy glebowej, 

rzeźbę terenu, warunki klimatyczne) gleby narażone są w dużym stopniu na degradację powodowaną 

występowaniem zjawisk erozji wodnej, wąwozowej i wietrznej. Powstają trwałe zmiany warunków 

przyrodniczych powodujące obniżenie potencjału produkcyjnego ziemi i warunków ekologicznych 

krajobrazu. 

2.8.  Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na terenie gminy nie stwierdza się zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Przebiegające przez zachodni skraj gminy linie 400 kV Połaniec – Ostrowiec i 110 kV Osiek – 

Klimontów zlokalizowane są w sposób nie kolidujący z zabudową mieszkalną. 
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Analogicznie negatywne oddziaływanie stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych 

w Koprzywnicy poprzez wytwarzanie pola elektromagnetycznego zostało wyeliminowane w 

rezultacie właściwej lokalizacji. Przekroczenia natężeń dopuszczalnych występują w wolnej 

przestrzeni niedostępnej dla ludzi, na znacznych wysokościach. 

2.9.  Klimat akustyczny 

Na klimat akustyczny wpływ posiadają: 

 hałas przemysłowy; 

 hałas komunikacyjny. 

Uciążliwość spowodowana nadmierną emisją hałasu jest charakterystyczna głównie dla terenów 

zwartej zabudowy, dotyczy terenów mieszkalno–przemysłowych oraz przebiegu tras 

komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu. Gmina Koprzywnica nie była przedmiotem badań 

natężenia hałasu. 

Na terenie gminy nie stwierdza się źródeł hałasu przemysłowego znacząco wpływających na 

pogorszenie lokalnego klimatu akustycznego. 

Poziom natężenia hałasu drogowego zależny jest od: 

 rodzaju i hałaśliwości pojazdów; 

 rodzaju i jakości nawierzchni; 

 ukształtowania terenu; 

 zawartości zabudowy; 

 natężenia ruchu. 

Mając na uwadze w/w czynniki można przypuszczać, iż przebiegające przez teren gminy i miasta 

drogi prowadzące ruch tranzytowy są źródłem emisji hałasu i mogą stanowić uciążliwość dla 

mieszkańców. 

Wg pomiarów WIOŚ w Kielcach w 2003 roku poziom hałasu na odcinku drogi krajowej nr 79 w 

Koprzywnicy w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni przekraczał dopuszczalny dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej poziom dźwięku w porze dnia (60dB wg obowiązujących w 2003 roku 

przepisów) o 8,3dB, natomiast na linii zabudowy o 2dB. Sytuacja w stanie obecnym prawdopodobnie 

uległa niekorzystnej zmianie ze względu na stale rosnącą liczbę pojazdów oraz zaostrzenie norm 

akustycznych w 2004 roku (55dB w porze dnia). 

W chwili obecnej brak dostępnych, aktualnych danych o poziomie natężenia hałasu i zasięgu 

oddziaływania akustycznego drogi. Dostępne informacje odnośnie natężenia ruchu pochodzące z roku 

2005 – wskazują na średnie natężenie ruchu, które na tym odcinku drogi krajowej wynosi: odcinek 

Sandomierz – Koprzywnica 4552 pojazdów w ciągu doby, odcinek Koprzywnica - Łoniów 3646 

pojazdów w ciągu doby.  

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony przed hałasem 

przepisami prawa (Prawo ochrony środowiska wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi) 

przedmiotowe odcinki drogi nie wymagają sporządzenia mapy akustycznej, eksploatacja drogi nie 

powoduje negatywnego oddziaływania akustycznego na znacznych obszarach. Uciążliwości 

akustyczne występują w otoczeniu drogi, w szczególności na odcinkach jej przebiegu przez 

skoncentrowaną zabudowę centrum miasta. 

2.10.  Ogólna ocena stanu środowiska  

PIOŚ dokonuje okresowo kompleksowej oceny stanu środowiska na terenach gmin. Wynikiem 

oceny jest klasyfikacja gmin ze względu na występowanie zagrożeń środowiskowych. 

Kryteria oceny to 

 poziom zanieczyszczenia powietrza; 

 poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych; 

 poziom zanieczyszczenia wód podziemnych; 

 stopień degradacji i dewastacji gruntów; 

 poziom zagrożenia hałasem; 

 ilość zakładów uciążliwych z listy krajowej i wojewódzkiej. 
Gminę zaliczono do obszarów, na których terenie praktycznie zagrożenia antropogenne nie 

występują, mają jedynie charakter punktowy. 

2.11.  Środowisko biotyczne, system powiązań ekologicznych, walory krajobrazowe 

Szata roślinna pełni funkcje klimatyczne i biologiczne, wpływające na podniesienie ogólnych 

standardów ekologicznych i poprawę jakości życia oraz funkcje gleboochronne  

i wodoochronne. 
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Las jest jedynym z najważniejszych komponentów środowiska przyrodniczego. Znaczenie lasu 

wypływa z wielorakich jego funkcji, wśród których zazwyczaj wymienia się: 

 funkcję ochronną polegającą na tym, iż las jest główną formacją roślinną oddziaływującą 

dodatnio na wiele elementów środowiska: klimat, stosunki wodne, skład chemiczny wody i 

powietrza, Lasy zabezpieczają przed takimi zjawiskami jak: wiatr, zmniejszają 

zanieczyszczenie powietrza, produkują tlen, chronią przed hałasem, przetrzymują wilgoć. 

 funkcję produkcyjną, polegającą na dostarczeniu surowca drzewnego i innych dóbr jak: owoce 

leśne, grzyby itp. 

 funkcję społeczną, polegającą na tym, że lasy są niezastąpionym terenem dla turystów  

i rekreacji. 

Ponadto są niezmiernie ważnym elementem krajobrazu i stanowią naturalne środowisko leśnych 

gatunków zwierząt. 

Lasy na terenie gminy występują w postaci niewielkich skupisk, głównie we wschodniej i 

południowej części gminy w okolicach Koprzywnicy, Błonia, Krzcina, Trzykos oraz przysiółka 

Grzecholiny. 

Są to lasy topolowo-olchowe i lasy sosnowe, w dużej części młode i wieku klasy III–V (do 80 

lat). W dolinach rzek (głównie Wisły) zachowały się laski łęgowe, szpalery lub kępy drzew, głównie 

topole i wierzby oraz ciągi terenów porośniętych wikliną. 

Oprócz terenów leśnych, na terenie gminy występują również niewielkie skupiska zieleni 

wysokiej w obrębie cmentarzy, w parku podworskim w Niedźwicach i Błoniu oraz  

w sąsiedztwie kościołów w Koprzywnicy. Innym ważnym elementem szaty roślinnej są zadrzewienia 

śródpolne i przydrożne. W aktualnej sytuacji niewielkiego wskaźnika lesistości gminy, spełniają 

ważne funkcje ekologiczno-gospodarcze: zwiększają retencję wód, zwiększają plony, obniżają 

intensywność rozwoju procesów erozyjno-denudacyjnych, zmniejszają prędkość wiatru. 

Lasy i zadrzewienia na terenie gminy zajmują powierzchnię 334 ha, co stanowi 4,8% ogólnej 

powierzchni. Struktura władania lasów przedstawia się następująco: 

 14,10 ha lasy państwowe pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Staszów; 

 275,00 ha lasy prywatne; 

 około 45,00 ha lasy wspólnot gruntowych i wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa. 

Zarządzeniem Nr 208 MOŚZNiL z dnia 29 grudnia 1994 roku za wodochronny został uznany 

kompleks lasów w oddziale 222 w miejscowości Błonie. 

Lasy na terenie gminy charakteryzują się zadawalającą zdrowotnością. Wszystkie drzewostany 

położone są w I strefie zagrożeń przemysłowych (uszkodzenia słabe). 

O walorach krajobrazowych terenu decyduje w dużym stopniu jego budowa geomorfologiczna 

w połączeniu z szatą roślinną oraz zabytkami kultury materialnej. Na znacznej części obszaru gminy, 

którą budują lessy występuje malowniczy krajobraz utworzony przez formy erozyjne w postaci 

wąwozów, jarów i dolinek o stromych zb0oczach. Część ich jest zakrzewiona, zadrzewiona lub 

pokryta roślinnością ciepłolubną. 

Atrakcyjną formę stanowi dolina Koprzywianki utworzona przez meandrującą wciętą  

w podłoże rzekę. Ciekawe akcenty krajobrazowe stanowią skupiska leśne, przydatne do wędrówek 

pieszych po istniejących drogach i ścieżkach. Odmienny równie ciekawy krajobraz cechuje wschodnią 

część gminy położoną w dolinie Wisły. 

Szeroka dolina Wisły tworzy zrąb krajobrazu. Malowniczo wyglądają piaszczyste ławice 

pojawiające się w korycie rzeki. Część z nich jest zupełnie pozbawiona roślinności, inne cechuje różny 

stopień sukcesji roślinnej. Zwarte zarośla wiklin nadrzecznych ciągnące się wzdłuż brzegów, a 

niekiedy fragmenty łęgów nadrzecznych z potężnymi topolami dodatkowo uplastyczniają 

bezpośrednie otoczenie Wisły. Równinne terasy rzeczne porozcinane są licznymi starorzeczami. Wiele 

z nich porasta efektowne, szczególnie  

w okresie kwitnienia, zbiorowisko „lilii wodnych”. Nierzadko towarzyszy mu osobliwa, objęta 

ochroną roślina – salwinia pływająca. Wysoki przeciwpowodziowy wał, dający możliwość obserwacji 

ze szczytu odleglejszych terenów jest również charakterystycznym elementem w tutejszym 

krajobrazie. 

Szata roślinna i sama rzeka stanowią doskonałe warunki dla bytowania wielu gatunków ptaków, 

szczególnie wodno-błotnych. Walory naturalne, w tym zbiornik rekreacyjno – retencyjny na 
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Koprzywiance, zabytki kultury materialnej, w szczególności zespół klasztorny Cystersów w 

Koprzywnicy sprawiają, iż teren gminy jest atrakcyjny krajobrazowo. 

Naturalny system powiązań ekologicznych na terenie gminy tworzą: 

 ekosystemy leśne i zaroślowe; 

 ekosystemy roślinności śródpolnej; 

 ekosystemy dolin rzecznych Wisły i Koprzywianki w postaci łąk naturalnych  

i zarośli łęgowych. 

Dolina Wisły stanowi fragment sieci ekologicznej ECONET–Polska opracowanej  

w ramach europejskiego programu Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody jako korytarz 

ekologiczny o narodowym znaczeniu. 

Podstawowym celem utworzenia sieci ekologicznej w kraju i Europie jest zwiększenie 

skuteczności ochrony różnorodności biologicznej. 

Główne zasady wdrożenia sieci ECONET to: 

 zasada nasycenia różnymi formami ochrony prawnej; 

 zasada renaturalizacji obszarów zdegradowanych; 

 zasada promowania rozwoju zrównoważonego. 

2.12.  Zasoby przyrody objęte ochroną prawną 

Na terenie gminy Koprzywnica dotychczas nie ustanowiono wielkoprzestrzennych form 

ochrony przyrody. Ochronę prawną (ustawa o ochronie przyrody) zastosowano poprzez ustanowienie 

pomników przyrody żywej. Aktualnie (stan na 11.2007) w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 

Przyrody figurują:  

 w miejscowości Zarzecze: 

wierzba biała (drzewo uległo zniszczeniu i zostanie wykreślone z rejestru po wydaniu 

stosownego rozporządzenia) 

 w miejscowości Błonie: 

jesion wyniosły odmiana zwisła (w parku podworskim); 

 w miejscowości Niedźwice: 

tulipanowiec amerykański (w parku podworskim); 

 w miejscowości Krzcin: 

topola czarna (drzewo rośnie po wewnętrznej stronie wału przeciwpowodziowego); 

dąb szypułkowy (wg informacji uzyskanych w gminie drzewo uległo zniszczeniu  

w wyniku wyładowań atmosferycznych, wymaga wykreślenia z rejestru); 

jesion pensylwański (drzewo rośnie w obrębie opuszczonych zabudowań  

w południowej części wsi); 

 w mieście Koprzywnica: 

lipa drobnolistna (w sąsiedztwie kościoła przy szosie do Samborca); 

lipa drobnolistna ( w obrębie placu kościelnego); 

Na terenie gminy oraz w najbliższym sąsiedztwie nie występują ustanowione obszary Europejskiej 

Sieci Ekologicznej Natura 2000. Najbliższy ustanowiony obszar OSO (obszar specjalnej ochrony 

ptaków) Małopolski Przełom Wisły położony jest na terenie gminy Ożarów i Tarłów, natomiast 

projektowany obszar SOO (specjalny obszar ochrony siedlisk) Przełom Wisły w Małopolsce 

(zaakceptowany przez Komisję Europejską jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty) położony 

jest na terenie gmin Ożarów, Tarłów i Zawichost.  

Na terenie gminy znajduje się projektowany obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły, 

obejmujący koryto i międzywale rzeki. Cały SOOS to międzywale rzeki Wisły na odcinku od gminy 

Padew Narodowa do Sandomierza.  

Przedmiotowy obszar Natura 2000 został zgłoszony przez organizacje pozarządowe (Shadow List 

2008) i po weryfikacji (Wojewódzkie Zespoły Specjalistyczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN w 

Krakowie) i konsultacjach społecznych zaakceptowany przez KE. Aktualnie posiada status obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW).  

Podstawowym celem ochrony tego obszaru Natura 2000 jest zachowanie siedlisk przyrodniczych 

i zbiorowisk genetycznie i funkcjonalnie związanych z dynamiką dużej niżowej rzeki. Są to przede 

wszystkim siedliska i zbiorowiska łęgowe (wierzbowe zarośla łęgowe, zalewane muliste brzegi rzek) 

na terasach zalewowych i starorzecza. Przedmiotem ochrony są wymienione chronione siedliska 

przyrodnicze, siedliska wodne chronionych gatunków ryb: boleń (Aspius aspius), różanka (Rhodeus 

sericeus amarus), piskorz (Misgurnus fossilis) gatunki płazów: traszka grzebieniasta (Triturus 

cristatus), kumak nizinny ( Bombina bombina) gatunki ssaków: wydra (Lutra lutra), bóbr europejski 
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(Castor fiber) Występujące tu gatunki i siedliska proponowane do ochrony należą do chronionych w 

Polsce i wymagających ochrony w formie obszaru Natura 2000, lecz nie posiadających znaczenia 

priorytetowego.  

2.13.  Przynależność do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 
Gmina Koprzywnica została członkiem Związku oficjalnie zarejestrowanego 27.04.1994 roku 

wraz z gminami: Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Łoniów, Samborzec i Sandomierz. 

Władze Związku tworzą Wójtowie oraz Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. 

Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. 

Związek podejmuje działania wspólne w zakresie: 

 ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki; 

 pozyskiwaniem środków pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych; 

 ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory 

przyrodnicze. 

Związek reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a 

także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku. Najbardziej wymierne 

efekty działalności Związku to kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki wodno–ściekowej w 

sześciu gminach, w tym w Koprzywnicy (oczyszczalnia i kolektory sanitarne na terenie miasta). 

Związek na terenie działania (w tym na terenie gminy Koprzywnica) wprowadził system 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz od stycznia 2006 roku selektywną zbiórkę odpadów 

opakowaniowych. 

2.14  Zagrożenia środowiskowe 

Gmina Koprzywnica zalicza się do obszarów o dość korzystnych warunkach środowiska 

naturalnego, w zasadzie tylko w pewnym stopniu przekształconych przez człowieka. Celem dalszej 

ochrony oraz uzyskania poprawy określonych elementów, należy jednak zwrócić uwagę na 

występowanie zjawisk negatywnych pojawiających się na terenie gminy. 

Do zagrożeń środowiskowych występujących na obszarze gminy zalicza się zagrożenia naturalne i 

antropogenne. 

Zagrożenia naturalne wynikają z położenia gminy, budowy geologicznej i warunków 

hydrogeologicznych. Są to: 

 zagrożenie prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi katastrofalnych (wody Q1) na terenach 

chronionych wałami przeciwpowodziowymi Wisły i Koprzywianki (wały znajdują się na odcinku 

rzeki do Koprzywnicy) w przypadku ich uszkodzenia lub przesiąkania oraz w obrębie terenów 

zalewowych doliny Koprzywianki (na odcinku pozbawionym obwałowań); 

 podatność gruntów na erozję wodną i wąwozową w zachodniej części gminy, powodującą 

pogłębianie się istniejących jarów i wąwozów, a w konsekwencji ciągłe zmniejszanie się 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 

 występowanie niekorzystnych warunków topoklimatu w obrębie głębszych dolinek bocznych 

(niekorzystne warunki termiczne, solarne, wilgotnościowe, zaleganie mgieł) oraz tendencja do 

tworzenia się zastoisk wilgotnego powietrza w dolinie Wisły i Koprzywianki (zaleganie mgieł). 

Zagrożenia antropogenne związane z działalnością człowieka: 

 utrzymujące się (pomimo tendencji poprawy) znaczne zanieczyszczenie wód zwłaszcza rzeki 

Wisły; 

 nieuporządkowana gospodarko wodno–ściekowa powodująca powstawanie zanieczyszczeń 

obszarowych degradujących środowisko wodne; 

 występowanie terenów zdewastowanych w wyniku eksploatacji siarki oraz wytworzenie leja 

depresyjnego wód podziemnych w wyniku odwadniania byłych kopalni  

w Piasecznie i Machowie. 

2.15.  Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania środowiska 

2.15.1 Uwarunkowania ochronne wynikające z przepisów szczególnych i prawa lokalnego 

 Ochrona areału gleb o wysokiej bonitacji, powierzchni lasów szczególnie ochronnych przed 

zmniejszaniem i zmianą użytkowania. 

 Wzmożenie nadzoru sanitarnego w obrębie projektowanych stref ochrony bezpośredniej studni 

ujęcia wody w Koprzywnicy oraz stosowania ograniczeń w zagospodarowaniu  

w obrębie obszaru zasobowego ujęcia. 
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 Ochrona wód podziemnych w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych i jego strefy 

ochrony. 

 Respektowanie zasad zagospodarowania w otoczeniu obiektów przyrody prawnie chronionej 

(pomniki przyrody żywej). 

2.15.2 Uwarunkowania ochronne obszarów o wysokich walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych 

 Ochrona lokalnych systemów biotycznych tj. terenów leśnych, ekosystemów łąkowych, zieleni 

śródpolnej i towarzyszącej ciekom wodnym w celu zachowania lokalnego systemu powiązań 

ekologicznych. 

 Ochrona doliny Wisły jako korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym 

w sieci ECONET i doliny Koprzywianki o znaczeniu lokalnym, zapewniających stabilność 

układów i procesów przyrodniczych oraz zachowanie różnorodności biologicznej. 

2.15.3 Uwarunkowania wynikające z zagrożeń naturalnych 

 Konieczność stosowania ograniczeń w zagospodarowaniu na terenach zagrożonych wystąpieniem 

wód stuletnich (terenów chronionych wałami rzeki Wisły i Koprzywianki w przypadku ich 

uszkodzenia) poprzez stosowanie rozwiązań konstrukcyjno – technicznych przy realizacji 

zabudowy, chroniących przed podmakaniem, przemarzaniem gruntów pod fundamentami i 

minimalizujących potencjalne straty powodziowe. 

 Obowiązek zastosowania zakazów i ograniczeń w odniesieniu do obszarów bezpośredniego 

zagrożenia powodzią, położonych w międzywalu Wisły i Koprzywianki, określonych w 

obowiązujących przepisach szczególnych, dotyczących ochrony przed powodzią.  

 Wyłączenie z zabudowy terenów zalewowych położonych w nieobwałowanej części doliny 

Koprzywianki. 

 Przeciwdziałanie zjawiskom erozji i stosowanie ograniczeń w zainwestowaniu na tych terenach. 

2.15.4 Uwarunkowania wynikające z przeobrażeń środowiska  

 Minimalizacja zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 

 Uzależnienie rozwoju przestrzennego od możliwości zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 

ścieków w sposób zorganizowany. 

 Prowadzenie kontroli jakości wód podziemnych w otworach obserwacyjnych, zlokalizowanych w 

obrębie obszaru zasobowego ujęcia, celem wychwycenia i eliminacji ewentualnych zagrożeń. . 

 Rekultywacja terenów zdewastowanych w wyniku górnictwa i kopalnictwa zgodnie  

z opracowanymi projektami skojarzonej rekultywacji wyrobisk „Piaseczno” i „Machów”; 

 Stosowanie ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów negatywnego oddziaływania elementów 

liniowych infrastruktury technicznej i komunikacji. 
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3. Uwarunkowania kulturowe 
3.1. Rys historyczny 

Najstarsze znalezione ślady archeologiczne sięgają VI–XII w., kiedy to w rejonie m.in. 

Koprzywnicy uformowała się osada wczesnośredniowieczna. Pozostały po tamtych czasach 

cmentarzyska i szczątki naczyń codziennego użytku. Nie znaleziono jednak śladów grodów 

obronnych. 

Pierwotnie wieś uformowana była w miejscu osady wczesnośredniowiecznej, na wzniesieniu 

przy rzece Koprzywianka. Mieszkańcy trudnili się nie tylko rolnictwem, ale też łowiectwem i 

rzemiosłem – czemu sprzyjało sąsiedztwo grodu Sandomierz, który pełnił względem Koprzywnicy 

funkcję nadrzędną. Pierwotna nazwa wsi brzmiała prawdopodobnie – Pokrzywnica (co związane jest z 

występującą na tym terenie florą). Rzeka nazywana była Wiśniówką, Bukówką, Lipówką, Kanią lub 

Pokrzywianką. 

Położenie przy trakcie krakowsko–sandomierskim sprzyjało rozwojowi wsi ale też niosło za 

sobą zagrożenia w postaci chociażby najazdów tatarskich, którymi ziemie te często były nękane. Wieś 

była niszczona podczas najazdów w 1241 r., 1259 r. i 1260 r. 

W 1185 r. Kazimierz Sprawiedliwy sprowadził z Francji Cystersów i uformował opactwo. Od 

tej pory najistotniejszą część wsi stanowił klasztor. Przy nim ukształtowała się osada. 

Od Bolesława Wstydliwego wieś otrzymała przywilej na organizowanie targów  

i zwolnienie z powinności podatkowych i wtedy rozkwitła. Władysław Łokietek nadał osadzie prawo 

niemieckie. W 1268 r. uzyskała status miasta na prawie magdeburskim. 

W 1360 r. Kazimierz Wielki potwierdził nadane miastu prawo magdeburskie i nadał nowe 

przywileje. W 1410 r. Koprzywnica została przez Władysława Jagiełłę zwolniona  

z obowiązku dostarczania powód. Król otoczył też dużą opieką opactwo cystersów. 

W latach 1408–1424 otrzymało miasto przywileje jarmarczne. Wykształcił się średniej wielkości 

ośrodek miejski z radą miejską, sądem ławniczym na czele którego stał wójt, istniały cechy (w 1603 r. 

cechy skupiały przedstawicieli około 20 rzemiosł), działało kilka bractw. Wiek XV jest okresem 

dużego rozkwitu Koprzywnicy. Rozwijała się działalność artystyczna, kulturalna, kwitł handel i 

rzemiosło, funkcjonowała szkoła. Ośrodek zaczął rywalizować z pobliskim Sandomierzem. W 1410 r. 

założone zostało w Koprzywnicy Bractwo Ubogich, które w 1472 r. przekształciło się w 

stowarzyszenie o charakterze kulturalnym i zmieniło nazwę na Bractwo Literackie Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny – funkcjonowało do końca XIX w. Niezależnie w 1696 r. powstało Bractwo 

Ubogich (nowe) zajmujące się działalnością charytatywną. W 1594 r. powstało Bractwo św. Anny 

 i w II połowie XVII w. Bractwo Różańcowe. Inspiratorami działalności bractw byli Cystersi. 

W 1606 r. odbył się tutaj zjazd szlachty zwołany przez Mikołaja Zebrzydowskiego – 

późniejszego przywódcę rokoszu przeciwko królowi Zygmuntowi III Wazie. Miejscem obrad był 

oczywiście klasztor cysterski. Oczywiście tak długi pobyt szlachty (obrady magnatów  

i przedstawicieli szlachty trwały od początku sierpnia do września) niekorzystnie odbił się na kondycji 

miasta. W 1656 r. Koprzywnicę zniszczyli Szwedzi, rok później wybuchł pożar, który strawił znaczną 

część rynku i przyległych ulic, w 1667 r. i później jeszcze w 1709 r. wybuchła zaraza. XVII w. – to 

okres załamania gospodarczego i upadku miasta. 

W wyniku rozbiorów Polski Koprzywnica została włączona do zaboru austriackiego.  

W 1819 r. zostało zlikwidowane opactwo. Zbiory klasztorne (książki, starodruki, dokumenty) zostały 

przejęte przez władze Królestwa Polskiego i przewiezione do Warszawy, a po powstaniu 

listopadowym do biblioteki carskiej w Petersburgu. Zachodnie skrzydło klasztoru zostało przez 

urzędników carskich przekazane Żydom, którzy urządzili w nim magazyn zboża. 

Po upadku powstania listopadowego Koprzywnica weszła w skład zaboru rosyjskiego  

i kondycja miasta upadła zupełnie, 1869 r. przyniósł Koprzywnicy utratę praw miejskich. 

W XIX w. pożar strawił centrum miasteczka, co ostatecznie przekształciło je  

w osadą wiejską. Nadal jednak rozwijał się handel (handlowano głównie końmi i bydłem)  

i rzemiosło, funkcjonowała kopalnia kamienia i cegielnia. 

Podczas I wojny światowej zniszczona została nie tylko zabudowa ale też kościół parafialny i w 

znacznej części kościół pocysterski. Niezniszczona część obiektu była użytkowana przez żołnierzy 

austriackich. 

Okres międzywojenny przyniósł ożywienie gospodarcze i kulturalne. Założona została 

biblioteka parafialna, Biblioteka Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, wypożyczalnie książek, 

organizacje żydowskie (ludność żydowska stanowiła znaczną część mieszkańców Koprzywnicy). 

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców było jednak rolnictwo. 
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II wojna światowa – to założenie w Koprzywnicy getta żydowskiego. Zabudowania klasztorne 

zostały przejęte przez Niemców, którzy urządzili w nich magazyn. W rejonie Koprzywnicy działały 

oddziały partyzanckie (m.in. oddział AK „Jędrusie”, oddziały BCh  

i WiN). W sierpniu 1944 r. nastąpiło wkroczenie oddziałów radzieckich i wyzwolenie. 

Po wojnie nie zmieniła się funkcja pełniona przez klasztor – nadal wykorzystywany był jako 

magazyn. Co gorsze wprowadzono przeróbki „poprawiające” jego funkcjonalność. Koprzywnica 

nadal pełniła funkcję ośrodka rolniczego, wzbogaciła jednak swoją ofertę usług podstawowych o 

szkołę, przedszkole, bank. 

W wyniku energicznych działań władz lokalnych z dniem 1 stycznia 2001 r. przywrócono 

Koprzywnicy prawa miejskie. 

Zasoby dziedzictwa kulturowego 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Tabela Nr 1 

Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Lp. Miejscowość Typ obiektu Nr z rejestru zabytków Data 

1.  Błonie park dworski 695 19.12.1957 r. 

2.  Koprzywnica zespół opactwa cystersów 10/A 

118/A 

10.01.1966 r. 

14.06.1977 r. 

3.  Koprzywnica kościół MB Różańcowej 46/A 

119/A 

31.03.1971 r. 

14.06.1977 r. 

4.  Koprzywnica układ urbanistyczny 343 

117/A 

4.12.1956 r. 

23.10.1987 r. 

5.  Koprzywnica cmentarz parafialny 324/A 10.04.1989 r. 

6.  Niedźwice zespół dworsko–pałacowy 141/A 15.04.1985 r. 

Pocysterski zespół kościelno–klasztorny 

Położenie – zachodnia część miasta na równinnym terenie 

graniczącym z drogą Sandomierz – Kraków, za którą usytuowana 

jest wieś Cegielnia, wzdłuż północnego boku zespołu znajduje się 

dolina Młynówki, od południa – duży plac. 

Powierzchnia założenia wynosi około 2,5 ha. 

Opactwo lokowane staraniem Kazimierza Sprawiedliwego  

w 1185 r., z fundacji Mikołaja Bogorii. Budowla wzniesiona przez 

budowniczych cysterskich w stylu romańskim. Zakonnicy 

utrzymywali się głównie z rolnictwa (co wynikało z ich reguły). 

Pierwsi mnisi wraz z opatem Teodorykiem przybyli z Marimond. 

Zespół klasztorny wzniesiono  

z piaskowca, od północy w XIII w., kościół jednak konsekrowany 

był w 1207 r. Niespełna 40 lat po wzniesieniu (około 1240 r.) 

klasztor został po raz pierwszy zniszczony przez Tatarów. 

Najdotkliwsze zniszczenia poniósł po najeździe w 1259 r., wtedy 

to konwent celem ożywienia gospodarczego otrzymał od Bolesława Wstydliwego szereg przywilejów. 

W XIV w. za czasów opata Wilhelma rozpoczęto przebudowę klasztoru – dobudowano zachodnie  

i północne skrzydło oraz mur obejmujący cały zespół. W XV w. wzniesiono krużganki (staraniem 

nowego opata Mikołaja z Trzebnicy i jego następcy Mikołaja z Przeworska).  

W 1507 r. nadbudowaną ceglaną ścianę szczytową – przy kościele, w latach 1615–1620 wzniesiono 

dwór opacki. W roku 1678 powstaje wieża sygnaturki, 20 lat później dobudowano zakrystię i 

bibliotekę (przy południowym ramieniu transeptu). W 1720 r. rozebrana została kaplica bliźnia. W 

latach 1770–1790 wzniesiono nową, późnobarokową fasadę z kruchtą. 

W 1890 r. nastąpiło rozwiązanie konwentu, ostatni mnisi opuścili zakon w 1821 r.,  

w opuszczonym kościele została ustanowiona parafia. 

W 1876 r. obiekt został poddany restauracji podczas której w byłej bibliotece urządzono kaplicę św. 

Walentego. Zabudowania klasztorne w przeważającej części zostały rozebrane. Po I wojnie światowej 

przystąpiono do remontu kościoła i wschodniego skrzydła klasztoru – według projektu Szyszko – 

Bohusza. Prace restauracyjne podjęto na szeroką skalę dopiero po II wojnie światowej, są one jednak 

prowadzone nieregularnie i trwają do dziś. 
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Powierzchnia użytkowa – 780 m
2
, 

kubatura 2300 m
3
; przeznaczenie 

pierwotne – mieszkalne; materiał  

i konstrukcja – mur, zewnętrzne 

wykonane z ciosów piaskowca, 

wypełnione kamieniami łamanymi, 

piętro wykonane z kamieni i cegły, 

ściany częściowo otynkowane, więźba 

dachowa – drewniana, krokwiowa z 

podwójnymi stolcami, dach kryty blachą 

miedzianą, w przyziemiu pomieszczenia nakryte sklepieniem krzyżowym, krzyżowo – żebrowym lub 

kolebkowym, na korytarzu piętra – sklepienie kolebkowo – krzyżowe, w celach stropy są drewniane z 

sufitami, posadzka zrobiona jest z szarego piaskowca, podłogi z desek na legarach, portale i elewacje 

dekoracyjne z szarego piaskowca, drzwi drewniane, spągowe i filongowe, w futrynach okna 

drewniane, kwaterowe w futrynach, schody drewniane, piece kaflowe; 

rzut – wydłużony prostokąt, w przyziemiu pomieszczenia w jednym trakcie, w transepcie – 

prostokątne armarium wysunięte ryzalitowo ku wschodowi, od północy do armarium przylega szeroki, 

prostokątny kapitularz, za nim znajdują się wąskie, prostokątne pomieszczenia czyli karcer i sień, w 

północnym końcu skrzydła – duża, prostokątna sala opacka, na piętrze – od zachodu wzdłuż całego 

budynku – korytarz, od wschodu – prostokątne pomieszczenia (cele zakonników). Bryła – zwarta, 

prostopadłościenna, dwukondygnacyjna, dach dwuspadowy, frontowa ściana zachodnia jest wyższa od 

wschodniej, (jest różna długość połaci – od 

frontu krótsze); 

elewacje: frontowa, zachodnia – z resztkami 

tynków jest dwukondygnacyjna zwieńczona 

profilowanym gzymsem; mur  

w przyziemiu wykonany jest z ciosów, wyżej 

z kamienia łamanego; w przyziemiu widać 

pozostałości ostrołukowych arkad ceglanego 

sklepienia krużganku z re-sztkami spływów 

kamiennych żeber spoczywających na 

wspornikach w formie czaszek ludzkich i 

zwierzęcych; otwory okienne i drzwiowe są 

rozmieszczone nieregularnie; przyziemie jest 

sześcioosiowe, na osi południowej ulokowane zostało niskie prostokątne okno, na drugiej i czwartej 

osi od południa – szerokie zamknięte półkoliście okna, na pozostałych osiach – otwory drzwiowe 

zamknięte półkoliście, między czwartą, a piątą osią – ślad po zamurowanych drzwiach; 

dwukondygnacja jest ośmioosiowa, na osi drugiej wykonano balkon, na pozostałych – prostokątne 

otwory okienne, w północno – zachodnim narożu jest szkarpa; w elewacji bocznej, od zachodu – 

prostokątne okno, elewacja boczna południowa – przylega do 

ramienia transeptu kościoła, elewacja tylna została zwieńczona 

bogato profilowanym gzymsem, tynkowana (oprócz części od 

strony południowej), w przyziemiu elewacja jest – 

dziewięcioosiowa, a w drugiej kondygnacji jedenastoosiowa; 

skrajna jednoosiowa część południowa jest wysunięta przed lico 

elewacji, nietynkowana z prostokątnymi drzwiami w przyziemiu, 

wnękami prostokątnymi i rozglifionym oknem na piętrze, 

pozostała południowa część jest trzyosiowa, część przyziemia nie 

tynkowana, podzielona lizenami z otworami okiennymi 

rozglifionymi, zamknięta półkoliście, na piątej osi od południa 

znajdują się prostokątne drzwi i nad nimi kartusz z herbem 

Pilawa, na szóstej – drzwi zamknięte półkoliście, na pozostałych 

okna, w górnej kondygnacji okna są prostokątne; 

wnętrze: w przyziemiu pomieszczenia wykonane zostały  

w jednym trakcie, od południa przy transepcie jest armarium 

wysunięte ryzalitowo na wschód, trzyprzęsłowe, nakryte od 

zachodu sklepieniem kolebkowym, w dwóch przęsłach 
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zachodnich przykryte sklepieniem krzyżowo – żebrowym na gurtach; za armarium od północ znajduje 

się sześcioprzęsłowy kapitularz o posadzce zagłębionej – w porównaniu do innych pomieszczeń – 

trzypolowy, ze sklepieniami krzyżowo – żebrowymi na gurtach, sklepienia wsparte na dwóch 

kolumnach i przyściennych wspornikach, bazy kolumn profilowane z narożnymi listkami, głowice – 

kostkowe pokryte dekoracją roślinną, imposty profilowane, wsporniki pryzmatyczne, gładkie, na 

zwornikach dekoracja plecionkowa; za kapitularzem znajduje się wąski sklepiony kolebkowo karcer,  

a za nim sklepiona kolebkowo przelotowa sień (część środkowa budynku) i w niej schody na piętro;  

w północnej części klasztoru znajduje się sala opacka, czteropolowa, ośmioprzęsłowa, nakryta 

sklepieniami kolebkowo – krzyżowymi, wspartymi na czterech bocznych filarach o sfazowanych 

narożach, na piętrze od zachodniej strony wzdłuż całego budynku biegnie korytarz sklepiony 

kolebkowo – krzyżowo, we wschodniej części podział na pomieszczenia (cele) – są one prawie 

połowę niższe od korytarza (na skutek różnicy długości połaci dachowych); do pięciu sal otwory 

drzwiowe są oprawione portalami prostokątnymi z dekoracją cekinową zwieńczone profilowanymi 

gzymsami. 

Kościół 

Bryła kościoła jest romańska, od zachodu zasłonięta 

późnobarokową fasadą, przed lico muru, na osi umieszczona 

została kruchta o kontrastującym z bryłą kościoła wyglądzie 

(lekka, o zaokrąglonych narożach, bogatych podziałach 

architektonicznych, z oknami  

w efektownych obramieniach). Szczyty ozdobione są 

kamiennymi posągami Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej 

adorowanej przez anioły, w niższej strefie znajdują się figury 

św. Benedykta i św. Bernarda, w zwieńczeniu kruchty 

znajduje się posąg św. Floriana. Świątynię zdobi 

rekonstrukcja sygnatury ze zwielokrotnionym hełmem 

(według projektu Szyszko – Bohusza). Na północnej elewacji 

widoczne są ślady gotyckich krużganków. Przy ramieniu 

transeptu zachował się portal – romański, trójskokowy, jest 

on flankowany dwiema parami kolumn których głowice 

zdobione są płaskorzeźbami o roślinnych motywach. Pary 

kolumn połączone są półkolistymi archiwoltami przez co nad 

wejściem tworzy półkolisty tympanon, zdobią go rzeźby z I 

połowy XIII w. Szczyt północnego ramienia transeptu 

ozdobiony jest herbem Tobór opata Z. Ossolińskiego. 

Elewacja wschodnia przysłonięta została nowszą – z XVII w. – zakrystią, która w części 

prezbiteriańskiej zachowała oryginalny romański charakter z 

lizenami i gzymsem dzielącym ścianę na dwie strefy. W dolnej 

części znajdują się trzy półkoliście zwieńczone, rozglifione okna 

(zamurowane), w górnej części – jedno, koliste okno w 

profilowanym obramieniu (też zamurowane), w szczycie znajduje 

się okienko szczelinowe. Nadbudowa szczytu pochodzi z XVII w. 

Na wschodniej ścianie południowego ramienia transeptu widoczna 

jest ostrołukowa arkada – zamurowana. Prowadziła ona do kaplicy 

zburzonej w 1720 r. Pod nią znajduje się krypta, w której 

pochowano ciała trzech opatów. Na przedłużeniu południowego 

ramienia transeptu znajduje się prostokątna kaplica św. Walentego 

– od wschodu zamknięta trójbocznie. Ściany jej są podzielone 

wertykalnie pojedynczymi lub zdwojonymi pilastrami, kaplica 

nakryta jest wielospadowym dachem z cebulastym hełmem, (który 

też jest rekonstrukcją). 

Wnętrze jest trzynawową bazyliką, korpus jest czteroprzęsłowy z 

transeptem, prezbiterium i pierwotną kaplicą bliźnią, sklepienia są 

krzyżowo – żebrowe z gurtami i zwornikami. Nawa główna od 

bocznych oddzielona jest półkolistymi arkadami wspartymi na 

potężnych filarach. Wschodnią ścianę zamyka prezbiterium 

ozdobione wczesno-barokowym ołtarzem głównym (z rzeźbami 
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św. Benedykta i św., Bernarda, oraz XVII w. malowidłem Bartłomieja Strobla – nadwornego malarza 

króla Władysława IV). W prezbiterium znajdują się XVII wieczne. stelle, które stanowią część 

kompleksu ze stellami z kaplicy św. Walentego i segmentami ustawionymi pod chórem (pierwotnie 

znajdowały się one w arkadach między-nawowych). Są one bogato zdobione snycerką i malowidłami 

o motywach z życia św. Bernarda z Clairvaux. W południowym ramieniu transeptu znajduje się ołtarz 

Matki Boskiej Różańcowej (z około 1720 r.), a w nim słynący łaskami obraz Matki Boskiej z 

Dzieciątkiem (zasłonięty metalową sukienką). Ołtarz znajduje się też w północnym ramieniu transeptu 

(XVIII w.), w kaplicy bliźniaczej przy prezbiterium, przy filarach międzynawowych i w zachodnich 

częściach naw bocznych. Przy filarach (pierwszej parze od strony prezbiterium) malowane są ołtarze 

iluzjonistyczne (z I połowy XVIII w.). Zdecydowanie najstarsze w wystroju wnętrza są detale 

architektoniczne (głowice kolumn, bazy, wsporniki) – z XIII w. W południowej ścianie nawy bocznej 

wmurowany jest nagrobek ojca podkomorzego sanockiego (XVII w.). 

Zabudowania klasztorne 

Pierwotnie do kościoła przylegały zabudowania w formie czworoboku. Do naszych czasów zachowało 

się jedynie skrzydło wschodnie. 

Dwór opacki 

Zbudowany w latach 1615 – 1620 na wschód 

od klasztoru i kościoła przez opata H. 

Ossolińskiego. Dwór był częściowo 

przebudowywany w XVIII i XVIII w. 

Powierzchnia użytkowa – 130 m
2
, kubatura 

370 m
3
; przeznaczenie pierwotne – 

mieszkalne; materiał  

i konstrukcja – budynek murowany  

z cegły, otynkowany, więźba drewniana  

o konstrukcji krokwiowej z podwójnym 

stolcem, krokwie zacięte w murłatach, dach 

kryty gontem i blachą miedzianą; 

wewnętrzna, narożna izba południowo – 

zachodnia jest sklepiona kolebkowo – 

krzyżowo, pomieszczenia w trakcie tylnym od północy nakryte zostały kolebką z lunetami,  

w pozostałych pomieszczeniach – strop drewniany z trzcinową podsiębitką, tynkowany, podłogi 

zrobione są z desek na legarach, okna drewniane kwaterowe w futrynach, drzwi drewniane, filongowe 

w futrynach, jest też kamienny kominek i kaflowe piece; 

rzut – jest prostokątny, dwutraktowy, w trakcie frontowym skrajne izby wysunięte są ryzalitowo z 

elewacji bocznych, przy trakcie tylnym, od północy wybudowano kwadratową przybudówkę; od fontu 

– umieszczona nieosiowo sień i w części środkowej, przed wejściem do sieni prostokątny ganek; 

elewacje – otynkowane, na niskim cokole ze sfazowanymi krawędziami zwieńczone gładkim fryzem i 

bogato profilowanym gzymsem, elewacja frontowa, zachodnia – czteroosiowa, na drugiej osi od 

północy znajduje się otwór drzwiowy zamknięty półkoliście w boniowanym obramieniu z 

profilowanym gzymsem, przed min ganek wsparty na słupach drewnianych, oszalowany, na 

pozostałych osiach – okna; w elewacji tylnej są cztery okna, elewacja boczna południowa ma część 

zachodnią zryzalitowaną z jednym oknem oraz oknem i drzwiami w części wschodniej, cofniętej, 

wzdłuż części wschodniej biegnie narożny podest, przy elewacji północnej – przybudówka, otwory 

okienne i drzwiowe są prostokątne; 

wnętrze – wejście jest przez ganek – do sieni usytuowanej w trakcie frontowym, w sieni znajduje się 

XVII w., barokowy kominek kamienny ujęty pilasterkami i zwieńczony gzymsem, po południowej 

stronie sieni jest pokój nakryty sklepieniem kolebkowo – krzyżowym, po stronie północnej – 

sklepienie kolebkowe z lunetą, ściany, sklepienia, sufity – tynkowane i malowane. 

Kostnica 

Została dobudowana do zespołu kościelnego na przełomie XIX i XX w., powierzchnia użytkowa 

wynosi 18 m
2
, kubatura 42m

3
, na rzucie prostokąta, murowana z cegły, otynkowana, więźba 

drewniana o konstrukcji jętkowej, dach kryty dachówką zakładkową, strop z desek, posadzka 

cementowa, drzwi drewniane, oszalowane w futrynach; 

bryła jest prostopadłościenna, jednokondygnacyjna, nakryta dachem dwuspadowym; 
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elewacje – otynkowane, zwieńczone lekko profilowanym gzymsem w narożach ujęte lizenami, 

elewacja frontowa, południowa jest jednoosiowa, zwieńczona trójkątnym szczytem, na środku 

znajduje się prostokątny otwór drzwiowy z dwuskrzydłowymi drzwiami, po boku – prostokątne 

płyciny, szczyt obramiony profilowanym gzymsem z płaskim krzyżem tynku na osi, w elewacji 

bocznej wschodniej – małe zamknięte półkoliście okienko; 

wnętrze – jednoprzestrzenne, posadzka cementowa, strop płaski otwarty, ściany tynkowane. 

Plebania 

Powstała w początkach XX w., powierzchnia 

użytkowa wynosi 240 m
2
, kubatura 710 m

3
; 

materiał i konstrukcja – budynek jest 

murowany z cegły, otynkowany, więźba 

dachów drewniana o konstrukcji krokwiowej z 

podwójnym stolcem, krokwie zacięte  

w murłatach, dach kryty blachą ocynkowaną, 

belki stropowe ułożone w poprzek budynku, 

zostały wykonane sufity, podłogi zrobiono  

z desek na legarach, okna drewniane, 

kwaterowe w futrynach, drzwi drewniane 

filongowe w futrynach, pod kuchnią piwnica 

sklepiona kolebkowo; 

rzut – stanowi wydłużony prostokąt, od frontu 

na środku – prostokątny ganek, z tyłu – zbliżona do kwadratu przybudówka, układ wnętrz jest 

dwutraktowy z sienią w części środkowej od frontu oraz wewnętrznym korytarzem między traktami; 

bryła – korpus jednokondygnacyjny, prostopadłościenny, nakryty dachem dwuspadowym, ganek tej 

samej wysokości co korpus, nakryty niższym dachem dwuspadowym, przybudówka tylna jest niższa 

od głównego budynki i przykryta niskim dachem dwuspadowym, pod kuchnią – piwnica; 

elewacje – otynkowane na niskim profilowanym cokole, zwieńczone profilowanym gzymsem, 

elewacja frontowa, zachodnia jest pięcioosiowa, na osi ganek wsparty czterema słupami, w połowie 

szerokości oszalowany i przeszklony, w tej części umieszczono drzwi wejściowe; szczyt trójkątny z 

dekoracjami laubzegowymi, na osiach bocznych – otwory okienne i drzwiowe prostokątne, okna w 

profilowanych obramieniach z odcinkami gzymsów nadokiennych oraz gzymsem podokiennym 

obiegającym wszystkie elewacje; 

wnętrze – wejście jest przez ganek do sieni usytuowanej na środku, od frontu, w sieni schody 

prowadzące na poddasze, oraz wyjście do korytarza wewnętrznego, w części południowo – 

wschodniej – pomieszczenie gospodarcze z kuchnią i spiżarnią, do kuchni prowadzi też osobne 

wejście zewnętrzne przez przybudówkę tylną, w części południowo – zachodniej – jadalnia, po 

północnej stronie – kancelaria, salon i w trakcie tylnym sypialnia i gabinet, na poddaszu korytarzyk i 

dwa pokoje, ściany tynkowane, malowane. 

Wikarówka 

Powstała z przekształcenia pierwotnie stworzonej przez cystersów szkoły na przełomie XIX  

i XX w, powierzchnia użytkowa – 620 m
2
, kubatura 1450 m

3
; 

materiał i konstrukcja – budynek murowany z cegły, otynkowany, więźba drewniana  

o konstrukcji krokwiowej z podwójnym stolcem, dach kryty blachą, stropy drewniane  

z sufitami, podłogi z desek na legarach, okna drewniane, kwaterowe w futrynach, drzwi drewniane 

filongowe w futrynach, od północnej strony znajduje się ganek drewniany wsparty słupami,  

w pomieszczeniu na parterze żeliwne słupy podciągowe, schody drewniane; 

rzut – wydłużony prostokąt, od północnej strony przy tylnej ścianie prostokątna przybudówka, od 

frontu – prostokątny ganek, układ wnętrz parteru i piętra jest dwutraktowy; 

bryła – dwukondygnacyjna, nakryta niskim dachem trójspadowym, przybudówka tylna 

dwukondygncyjna, nakryta dachem pulpitowym, ganek niski parterowy, nakryty dachem pulpitowym; 

elewacje – są otynkowane na niskim cokole zwieńczone profilowanym gzymsem, część środkowa i 

południowa podzielona jest gzymsem kordonowym, podzielona lizenami elewacja frontowa, 

zachodnia jest dziewięcioosiowa, na pierwszej i siódmej osi od północy znajdują się otwory 

drzwiowe, pierwszy poprzedzony gankiem wspartym na słupach, w drugiej kondygnacji okna, w 

elewacji bocznej południowej na osi zaplanowano okna, z boku małe okienka, w przybudówce drzwi, 

w elewacji tylnej – od północnej strony znajduje się przybudówka, od południowej strony drzwi, na 

pozostałych osiach otwory okienne (prostokątne); 
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wnętrze – podzielone na dwie odrębne części: od strony północnej – wikariat dostępny jest od frontu 

przez ganek oraz przybudówkę w której kręcona klatka schodowa prowadzi na piętro, po północnej 

stronie sieni umieszczono przedszkole, a na środku przelotową sień i w niej schody na piętro,  

w północnej stronie sieni jest duże pomieszczenie podparte dwoma słupami. Po południowej stronie 

sieni po dwa pomieszczenia: od frontu jadalnia i kuchnia, z tyłu – magazyn. 

Owczarnia 

Dom wybudowany za rzeką, w obniżeniu terenu. Jest to miejsce gdzie w 1583 r. przeniesiono folwark 

cysterski. Mimo zniszczenia widać na budynku pilastry i arkadowe podziały ścian. Pierwotne 

założenie było znacznie większe i pochodziło prawdopodobnie z XVII w. 

Biblioteka klasztorna (obecnie kaplica św. Walentego) 

Powstała w końcu XVII w., powierzchnia użytkowa – 38m
2
, kubatura 110m

3
, pierwotne 

przeznaczenie było oświatowe; 

materiał i konstrukcja – biblioteka została wymurowana  

z cegły, otynkowana, więźba dachowa wykonana z drewna, 

krokwiowa z zastrzałami i mnichem, dach kryty blachą miedzianą, 

wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowo – krzyżowym, posadzka z 

płyt ceramicznych; okna w żelaznej oprawie i z żelaznymi 

kratami; 

rzut – prostokąt od wschodu zamknięty trójbocznie; 

bryła – prostopadłościenna, jednokondygnacyjna, 

jednoprzestrzenna nakryta dachem wielospadowym z niskim 

cebulastym hełmem;elewacje – zostały otynkowane na niskim 

cokole, zwieńczone profilowanym gzymsem, frontowa elewacja 

zachodnia jest trójdzielna i rozczłonkowana parami pilastrów; 

filary mają profilowane bazy, gładkie trzony i głowice 

kompozytowe, na osi znajduje się prostokątne, zamknięte 

odcinkowo okno; w polach bocznych – pojedyncze nisze; w 

elewacji południowej i wschodniej na osi znajdują się okna 

prostokątne zamknięte odcinkowo, pod oknem (w elewacji 

południowej) wmurowana jest marmurowa tablica z inskrypcją; 

wnętrze – dostępne z transeptu przez ostrołukową arkadę, posadzka z płyt ceramicznych (położona 

wyżej niż w kościele); sklepienie kolebkowo–krzyżowe, tynkowane (podobnie jak ściany), zachowały 

się pozostałości polichromii z motywami roślinnymi. 

Cmentarz 

przykościelny – rzymskokatolicki, założony w 1185 r., powierzchnia – około 1,05 ha, charakter 

rozplanowania – cmentarz na planie trapezu z zespołem klasztornym i kaplicą, najstarszy istniejący 

nagrobek pochodzi z 1891 r., cmentarz ogrodzony murem z II połowy XIX w., istnieje brama tylna z 

II połowy. XIX w., drzewostan młody. 

Zespół Kościoła Parafialnego Matki Boskiej Różańcowej 

Wybudowany w mieście, przy wschodniej 

pierzei rynku, na wzniesieniu. Do niedawna 

pełnił funkcję kaplicy. Pierwsza wzmianka o 

nim pochodzi z 1277 r. Prawdopodobnie 

kościół powstał z przebudowanego dworku 

myśliwskiego, niestety XV–wieczny kościół 

zachował się jedynie na litografii, był to 

kościół murowany  

i posiadał status fary. Bryła była prostokątna, 

w narożach opinały ją szkarpy. Do kościółka 

przylegała kaplica (zachowana do dziś) z 

XVII w. i zakrystia. Kościół stracił na 

znaczeniu kiedy parafia została przeniesiona 

do kościoła cysterskiego, podupadł wtedy i w XIX w. został całkowicie rozebrany. Ocalała jedynie 

kaplica (znacznie młodsza – bo wybudowana w latach 1693–1694 – od kościółka). W 1856 r. obok 

kaplicy wybudowana została murowana dzwonnica, a w 1872 r. dobudowano do kaplicy przedsionek 

– czy raczej nawę dużych rozmiarów, wzniesioną od północnej strony, sama kaplica zamieniona 

została na prezbiterium. Właściwie taką formę kościół zachował do dziś – oczywiście po licznych 
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pracach remontowych niezbędnych po okresach wojen. Zewnętrze nie zdradza swej „wiekowości” 

ponieważ mury maskowane są odnowionymi elewacjami. 

Teren przykościelny ma plan nieregularny, w części południowo–zachodniej jest prostokątny,  

z pozostałych stron zbliżony jest do owalu, cały teren otoczony jest murowanym ogrodzeniem,  

w centralnym miejscu ustawiony jest murowany kościół z prezbiterium skierowanym na południe;  

w południowo–zachodniej części ogrodzenia znajduje się brama – dzwonnica, jest to główne wejście 

na teren zespołu kościelnego – prowadzi ono z Małego Rynku poprzedzone jest kilkoma szerokimi 

schodami, po zewnętrznej stronie bramy, w pobliżu ogrodzenia usytuowana jest kamienna figura 

Chrystusa; przy ogrodzeniu – w zachodniej części (na placu kościelnym) ustawiony jest kamienny 

krzyż nagrobny. W skład zespołu kościelnego wchodzi kościół filialny, cmentarz oraz brama – 

dzwonnica. 

Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej 

Powstał w latach 1693–1694, powierzchnia 

użytkowa wynosi 140 m
2
, kubatura – 965 m

3
; 

materiał i konstrukcja – kościół murowany jest  

z cegły, tynkowany, więźba jest drewniana  

o konstrukcji krokwiowo – kleszczowej  

z podwójnym stolcem pochyłym, dach kryty blachą 

miedzianą, w nawie strop drewniany  

z sufitem, w prezbiterium sklepienie ceglane  

w kształcie spłaszczonej kolebki krzyżowej; pod 

prezbiterium krypta nakryta została sklepieniem 

ceglanym kolebkowym, w zakrystii strop 

drewniany; posadzka z płyt kamiennych; chór 

muzyczny drewniany; portal między nawą  

i prezbiterium i z prezbiterium do zakrystii wykuty z 

czarnego marmuru dembnickiego; okna w ramach 

żelaznych, drzwi główne drewniane, szalowane, ćwiekowane, wewnątrz drzwi deskowe; w portalu 

między prezbiterium, a nawą – żelazna kuta krata, ołtarze drewniane; 

rzut – nawa prostokątna, od południa kwadratowe prezbiterium (dawna kaplica), od wschodu do 

prezbiterium przylega prostokątna zakrystia; 

bryła – nawa prostopadłościenna nakryta dwuspadowym dachem z wieżyczką czworoboczną nakrytą 

hełmem ostrosłupowym, prezbiterium – czworoboczne, prostopadłościenne o ścianach wyższych od 

naw nakryte hełmem cebulastym, zakrystia niska – sięga do połowy wysokości ścian prezbiterium 

nakryta pulpitowym dachem; 

elewacje – otynkowane, na niskim cokole, zwieńczone bogato profilowanym gzymsem, fasada jest 

bezwieżowa, jednoosiowa, jednokondygnacyjna, zwieńczona trójkątnym szczytem, podzielona 

lizenami na trzy pola (elewacja wraz ze szczytem), na osi znajduje się prostokątny, półkoliście 

zamknięty otwór drzwiowy o profilowanej archiwolcie, drzwi dwuskrzydłowe, szalowane klepkami  

w romby, nabijane ćwiekami, nad drzwiami znajduje się rozeta w płaskim obramieniu; w polach 

bocznych – po bokach znajdują się drzwi, pojedyncze nisze; szczyt oddzielony gierowanym, 

profilowanym gzymsem, na osi umieszczony jest monogram Maria, wykonany w zaprawie; elewacje 

boczne są dwuosiowe z dwuuskokową szkarpą na środku, na osiach – otwory okienne prostokątne 

półkoliście zamknięte, rozglifione; elewacje prezbiterium – na profilowanym cokole w narożach ujęte 

szerokimi lizenami, na osi ścian bocznych i ścianie tylnej znajduje się prostokątne okno zamknięte 

łukiem odcinkowym; 

wnętrze – nawa jednoprzestrzenna nakryta sufitem oświetlona parami rozglifionych okien w ścianach 

bocznych i rozetą nad chórem; chór wsparty na dwóch słupach o prostym parapecie, pod chórem, na 

środku, wydzielona jest kruchta (drewnianymi ściankami); prezbiterium jest węższe i podwyższone, 

otwarte do nawy półkolistą arkadą, przy niej od strony nawy znajduje się portal z czarnego marmuru, 

otwór arkady jest ujęty jońskimi pilastrami, na nich oparty przerwany przyczółek, w którym 

umieszczono kartusz z monogramem Maria podtrzymywany przez putta, w arkadzie umieszczono 

żelazną kratę o stylizowanych motywach roślinnych z literami FSAID APPC; prezbiterium jest 

czworoboczne, nakryte spłaszczona kolebką krzyżową, w narożach opilastrowane, okna rozglifione  

w profilowanych obramieniach; z prezbiterium do zakrystii prowadzą prostokątne drzwi obramione 

„uszatym” portalem z czarnego marmuru, w zakrystii, od północy wydzielona została kruchta; 
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posadzka wykonana jest z płyt kamiennych szaro – czarno – białych, w nawie ściany i sufit pokrywają 

malowidła z motywami roślinnymi. 

Cmentarz 

przykościelny – rzymskokatolicki, założony w XIII w., o powierzchni 0,487 ha, część południowa 

cmentarza przylega do ul. Klasztornej, część północna graniczy z ul. Sandomierską, natomiast 

południowa część strony zachodniej sąsiaduje z Małym Rynkiem; charakter rozplanowania – plan 

zbliżony do owalu, w centrum kościół, alejka od bramy wejściowej do kościoła; najstarszy istniejący 

nagrobek pochodzi z 1903 r., cmentarz ogrodzony murem z II połowy XIX w., brama tylna  

i dzwonnica z II połowy XIX w., kościół powstał do XVIII w. 

Brama – dzwonnica przy kościele filialnym p.w. Matki Boskiej Różańcowej 

powstała w czwartej ćwierci XIX w., powierzchnia użytkowa wynosi 3,5 m
2
, a kubatura 16 m

3
; 

materiał i konstrukcja – murowana z cegieł, tynkowana, dach kryty blachą ocynkowaną zwieńczony 

żelaznym, kutym krzyżem, brama wykona z prętów żelaznych, kutych, dzwony zawieszone są na 

żelaznych belkach; 

rzut – prostokątny, z pojedynczym przejściem w środku; 

bryła – prostopadłościenna, dwukondygnacyjna, nakryta dwuspadowym daszkiem; 

elewacje – na osi w przyziemiu znajduje się szeroka arkada filarowa zamknięta półkolistym łukiem, 

od frontu ujęta jest pilastrami z archiwoltą w płaskim obramieniu; od frontu, po bokach bramy na 

wysokości przyziemia znajdują się dwa kwadratowe słupy podtrzymujące wazy, które zasłaniają 

boczne przypory; druga kondygnacja jest osiowa, otwarta dwiema półkolistymi arkadami w której 

zawieszone są dzwony; dach jest dwuspadowy od frontu zwieńczony kutym z żelaza ażurowym 

krzyżem. 

Cmentarz parafialny 

Rzymsko – katolicki, założony w pierwszej 

ćwierci XIX w., powierzchnia wynosi około 

6,38 ha, położenie – południowy kraniec 

miasta, na płaskim terenie już poza 

zabudowaniami, południowa część cmentarza 

graniczy z ul. Szkolną (prowadzącą do rynku  

i dawnego kościoła parafialnego), od 

północnego – wschodu z ul. Cmentarną 

(biegnącą do kościoła pocysterskiego – teraz 

parafialnego), od południowo – zachodniej 

części – zagajnik sosnowy, z pozostałych stron 

są pola i łąki; najstarszy istniejący nagrobek – z 1830 r., cmentarz ogrodzony murem z II połowy. XX 

w., dwie bramy z II połowy XX w., nie ma kościoła ani kaplicy, starodrzew jest bardzo nieliczny 

zachowany w średnim stanie. 

 

Zespół dworski w Niedźwicach 

Wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej, 

pochodzi z k. XVIII w., usytuowany na 

wzniesieniu, występuje średnio zachowany 

starodrzew. W skład zespołu wchodzi dwór 

drewniany, piwnica lamusa i pozostałości 

parku. 

 

Dwór 

z k. XVIII w. murowany, kryty gontem, 

jedno-kondygnacyjny, otoczony 

resztkami założenia parkowego; wygląd 

– obudowany ganek wsparty dwiema 

toskańskimi kolumnami, wewnątrz – 

prymitywne kominki i okrągły piec 

kaflowy. 
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Lamus 

obok dworu XVIII w., murowany, prawie całkowicie 

przebudowany na budynek mieszkalny. 

 

 

 

 

 

Obiekty o wartości zabytkowej 

Tabela Nr 2 

Wykaz obiektów proponowanych do objęcia ochroną 

Miejscowość Forma zabudowy Opis Właściciel, zarządca 

Cegielnia dom nr 1 
drewniana chałupa 

powstało w X w. 
prywatny 

Koprzywnica młyn wodny koniec XIX w. prywatny 

Koprzywnica dom przy ul. 1 Maja 90 XIX w. prywatny 

Cegielnia nr 1 

budynek powstały około 1880 r., powierzchnia użytkowa – 240 m
2
, kubatura 610 m

3
, przeznaczenie 

pierwotne – administracyjne, obecnie jest to zakład pogrzebowy stan zachowania – średni; styl – 

budownictwo małomiasteczkowe; 

sytuacja – we wsi Cegielnia – we wschodnim skraju przy drodze do Sandomierza, która jest granicą 

między Cegielnią, a Koprzywnicą; po zachodniej stronie; 

rzut – wydłużony prostokąt, od frontu prostokątny ganek, od wschodu – przybudówka, układ 

pomieszczeń jest dwutraktowy z sienią na osi; 

bryła – korpus prostopadłościenny, jednokondygnacyjny nakryty dwuspadowym dachem, ganek 

prostopadłościenny nakryty niższym daszkiem dwuspadowym, przybudówka jest niższa przykryta 

daszkiem pulpitowym. 

Koprzywnica, ul. Krakowska 14, młyn wodny 

powstały w końcu XIX w., 

powierzchnia użytkowa – 180 m
2
, 

kubatura 340 m
3
, przeznaczenie 

pierwotne – gospodarcze, stan 

zachowania – zły; 

sytuacja – przy drodze Sandomierz – 

Kraków, na północno – zachodnim 

skraju miasta, po przeciwnej stronie 

drogi znajdują się dwa stawy 

połączone strumieniem Młynówki; 

historia – wybudowana przez spółkę 

żydowską, działający dzięki turbinie 

wodnej, uszkodzony w trakcie działań 

wojennych częściowo odbudowany, 

zasilanie zmieniono na mechaniczne tj. silnik elektryczny; 

materiał i konstrukcja – budynek murowany z łamanych kamieni piaskowca, więźba dachowa 

drewniana, krokwiowa z jętką i podwójnym stolcem, krokwie zacięte w murłatach, dach kryty 

eternitem falistym, strop drewniany, belki stropowe ułożone są w poprzek budynku i podparte  

w środku słupami z mieczami; od strony południowej znajduje się przybudówka drewniana o 

konstrukcji słupowej; okna drewniane kwaterowe, schody drewniane, podłogi – z desek (typu 

drabiniastego); 
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rzut – wydłużony prostokąt, z tyłu (na środku) i przy ścianie południowej (zachodniej jej części) – 

przybudówki zbliżone do kwadratu, korpus na środku podzielony; 

bryła – korpus prostopadłościenny, podpiwniczony, dwukondygnacyjny nakryty dwuspadowym 

dachem, przybudówka przy południowej ścianie podpiwniczona, parterowa przykryta daszkiem 

pulpitowym; 

elewacje – nie tynkowane, podzielone płaskimi gzymsami, elewacje frontowa i tylna – pięcioosiowe, 

od frontu w przyziemiach na osiach skrajnych – otwory drzwiowe, na pozostałych osiach (w obu 

kondygnacjach) otwory okienne, elewacje boczne są dwuosiowe  

z drzwiami; w przybudówce tylnej w ścianie północnej osadzone drzwiowe wschodniej otwory 

okienne; 

wnętrze – wejście przez ganek frontowy do sieni usytuowanej w trakcie frontowym, po bokach sieni – 

pomieszczenia biurowe, w zachodniej części kuchnia i pokój (mieszkanie dostępne przez 

przybudówkę). 

Koprzywnica – ul. Kopra 10 (dawna Szeroka), budynek mieszkalny 

powstały w końcu XIX w., właściciel – 

prywatny, powierzchnia użytkowa – 130 

m
2
, kubatura 370 m

3
, przeznaczenie 

pierwotne – mieszkalne, stan 

zachowania – zły; 

budownictwo małomiasteczkowe, dom 

szerokofrontowy, symetryczny z 

przejezdną sienią; 

sytuacja – we wschodniej części miasta, 

na płaskim terenie w pobliżu rynku, w 

zwartej zabudowie, ustawiony po 

północnej stronie ulicy, frontem na 

południe, za domem prostokątna działka (na szerokość domu); 

materiał i konstrukcja – budynek murowany z cegły, tynkowany, piwnica sklepiona kolebkowo, 

więźba dachowa drewniana z podwójnym stolcem, strop drewniany, w sieni wiązanie otwarte, 

posadzka brukowana, w pomieszczeniach podłogi na legarach, okna drewniane dwudzielne w 

futrynach, drzwi drewniane filongowe w futrynach, wrota w sieni drewniane spągowe, w sieni schody 

drewniane, drabiniaste na strych i murowane z cegieł schody do piwnicy; 

rzut – wydłużony prostokąt, szerokofrontowy, symetryczny z szeroką sienią przejazdową w środku, 

układ pomieszczeń jest dwutraktowy; 

bryła – zwarta, częściowo podpiwniczona, jednokondygnacyjna nakryta dwuspadowym dachem; 

elewacje – niskim cokole, elewacja frontowa (południowa) zwrócona do ulicy pięcioosiowa z szeroką 

bramą na środku, otwór bramy prostokątny, zamknięty łukiem odcinkowym, po bokach dwa 

prostokątne okna w dużych, prostokątnych płycinach, elewacja tylna – trójosiowa z bramą na środku  

i oknami po bokach, elewacje szczytowe połączone są z sąsiednimi domami. 

Koprzywnica – ul. 1 Maja 90, budynek mieszkalny 

powstały około 1880 r., właściciel – 

prywatny, powierzchnia użytkowa – 

180 m
2
, kubatura 490 m

3
, 

przeznaczenie pierwotne – 

mieszkalne, stan zachowania – średni; 

budownictwo małomiasteczkowe, 

dom szerokofrontowy, z przejezdną 

sienią; 

sytuacja – w środkowej części miasta, 

na płaskim terenie w pobliżu rynku, w 

zwartej zabudowie, ustawiony po 

północnej stronie ulicy, frontem na 

południe, za domem prostokątna 

działka (na szerokość domu); 

materiał i konstrukcja – budynek 

murowany z cegły, tynkowany, piwnica sklepiona kolebkowo, więźba dachowa drewniana krokwiowa 
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z podwójnym stolcem, strop drewniany, w sieni wiązanie otwarte, posadzka brukowana,  

w pomieszczeniach podłogi na legarach, w oficynie (przyległej od wschodu) podest jest murowany, 

okna drewniane dwudzielne w futrynach, drzwi drewniane filongowe w futrynach, wrota w sieni 

drewniane spągowe, w sieni schody drewniane, drabiniaste na strych i murowane z cegieł schody do 

piwnicy; 

rzut – prostokąt, szerokofrontowy, symetryczny od wschodu – sień przejezdna część zachodnia – 

traktowa, dwudziałowa, oficyna – prostokątna; 

bryła – prostopadłościenna, jednokondygnacyjna, nakryta dwuspadowym dachem, oficyna – 

ustawiona prostopadle, nieco niższa kryta niższym dachem dwuspadowym; 

elewacje – na niskim cokole, zwieńczone profilowanym gzymsem (elewacja frontowa (południowa) 

zwrócona do ulicy czteroosiowa z szeroką bramą od wschodu, otwór bramy prostokątny, zamknięty 

łukiem odcinkowym, w bramie zawieszone dwuskrzydłowe wrota spągowe, na osi zachodniej 

znajduje się prostokątny otwór drzwiowy poprzedzony dwoma schodkami z dwuskrzydłowymi 

drzwiami filongowymi, na dwóch pozostałych środkowych osiach prostokątne okna, z tyłu do 

zachodniej elewacja przylega oficyna, obok jej ściany – prostokątne okno, na osi wschodniej otwór 

bramy, elewacja szczytowa zachodnia nietynkowana, bez otworów, we wschodniej ścianie oficyny – 

drzwi i okno, wzdłuż tej elewacji ciągnie się podest nakryty daszkiem pulpitowym i wsparty słupami. 

 

Zabytkowe cmentarze i miejsca pochówku 

Koprzywnica – cmentarz przykościelny (pocysterski), nr rejestru zabytków – 118/77 (cały zespół – 

118/A z 14.06.1977 r.), rzymskokatolicki, założony w 1185 r., powierzchnia – około 1,05 ha; 

położenie – zachodnia część miasta na terenie równinnym, od zachodu graniczy z drogą Sandomierz – 

Kraków (ul. Krakowska), od północy z doliną rzeki Młynówki, na południu znajduje się duży plac 

(parking); 

charakter rozplanowania – cmentarz na planie trapezu z zespołem klasztornym  

w południowo – wschodniej części i kaplicą w południowo – zachodniej części, najstarszy istniejący 

nagrobek pochodzi z 1891 r., cmentarz ogrodzony murem z II połowy XIX w., istnieje brama tylna z 

II połowy XIX w., kościół wybudowany przed XVIII w. i kaplica (dawna biblioteka) wybudowana 

przed XVIII w., drzewostan młody. 

Koprzywnica – cmentarz przykościelny (przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej),  

nr rejestru zabytków – 119/77 (cały zespół – 119/A z 14.06.1977 r.), rzymskokatolicki, założony w 

XIII w., powierzchnia 0,487 ha; 

położenie – wschodnia część miasta, na lekko podniesionym terenie, część południowa cmentarza 

przylega do ul. Klasztornej, część północna graniczy z ul. Sandomierską, natomiast południowa część 

strony zachodniej sąsiaduje z Małym Rynkiem; 

charakter rozplanowania – plan zbliżony do owalu, w centrum kościół, alejka od bramy wejściowej 

do kościoła; najstarszy istniejący nagrobek pochodzi z 1903 r., cmentarz ogrodzony murem z II 

połowy XIX w., brama tylna i dzwonnica z II połowy XIX w., kościół powstał do XVIII w. 

Koprzywnica – cmentarz parafialny, nr rejestru zabytków – 324/A z 10.04.1989 r., 

rzymskokatolicki, założony w pierwszej ćwierci XIX w., powierzchnia 6,38 ha (w tym wolnej 1 ha); 

położenie – południowy kraniec miasta, na płaskim terenie już poza zabudowaniami, południowa 

część graniczy z ul. Szkolną (prowadzącą do rynku i dawnego kościoła parafialnego), od północnego – 

wschodu z ul. Cmentarną (biegnącą do kościoła pocysterskiego – teraz parafialnego), od południowo – 

zachodniej części – zagajnik sosnowy, z pozostałych stron są pola i łąki; najstarszy istniejący 

nagrobek – z 1830 r., cmentarz ogrodzony murem z II połowy XX w., dwie bramy z II połowy XX w., 

nie ma kościoła ani kaplicy, starodrzew jest bardzo nieliczny zachowany w średnim stanie. 

Koprzywnica – cmentarz żydowski, założony około połowy XIX w., powierzchnia 0,5 ha, położenie 

– południowa część miasta, na płaskim terenie, od zachodu i północy otoczony był sosnowym lasem, 

obok cmentarza przebiega droga prowadząca z Rynku w kierunku Krowiej Góry i Skrzpaczowic; 

charakter rozplanowania cmentarza jest nieczytelny, właściwie to trudno odnaleźć jakikolwiek ślad 

jego istnienia. 

Miejsca pamięci narodowej 
Okres II wojny światowej był szczególnie tragiczny dla mieszkańców Koprzywnicy i samego 

miasteczka, a to z powodu założonego tu przez hitlerowców getta. Represje nałożone były nie tylko na 

ludność żydowską ale również na Polaków, z których wielu należało do ruchu oporu. Tragiczne 

wydarzenia tamtego okresu upamiętnia pomnik ku czci rozstrzelanych przez Niemców. Miejsca 
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pamięci utrzymywane w należytym stanie i porządku, objęte są opieką patronacką Urzędu Miasta i 

Gminy w Koprzywnicy. 

Zabytkowe parki 

Niedźwice 

pozostałości parku w zespole dworskim wraz ze strefami ochrony 

konserwatorskiej, nr rejestru zabytków – 22/A  

z 1.03.1967 r. i 141/A z 14.06.1977 r., pochodzi z k. XVIII w., 

usytuowanie – na wzniesieniu, występuje średnio zachowany 

starodrzew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błonie 

park dworski wpisany do rej. zabytków nr 

rej. 695 z 19.12.1957 r. położony we wsi na 

płaskim terenie, pomiędzy byłym POM–

em, a drogą do Ciszycy; 

powierzchnia – około 1,2 ha, kompozycja 

założenia – nie zachowała się (staw 

zasypany), nie zachowały się obiekty  

o charakterze zabytkowym, zachowały się 

grupy drzew jednogatunkowych, 

starodrzewie – w rozproszonych grupach 

(stan średni lub zły), skład gatunkowy – 

ubogi, interesujący, zachowany okaz to 

jesion o charakterze pomnikowym, forma 

zwisła; obecnie teren dawnego założenia 

został całkowicie zmieniony, częściowo zabudowany, układ kompozycyjny jest niemożliwy do 

odczytania; obecne użytkowanie – teren zabaw i gier sportowych, pastwisko dla gęsi, zagłębienie po 

stawie służy jako wysypisko śmieci. 

Dmosice 

położony przy drodze ze Zbigniewic do Gieraszowic, blisko 

skrzyżowania do Borku Klimontowskiego, własność prywatna; 

powierzchnia – około 2 ha, ukształtowany tarasowo  

w kierunku południowym z elementów kompozycji zachował 

fragment drogi dojazdowej, nie zachowały się żadne obiekty o 

charakterze zabytkowym (dwór rozebrany około 1963 r.; 

obecnie teren użytkowany jest gospodarczo). 
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Krzyże i figury przydrożne 

Kapliczka z latarnią, w której umieszczona jest figura Chrystusa 

Frasobliwego zbudowana w 1904 r. 

Kapliczka – przy drodze do Trzykos; o metalowej konstrukcji, 

znajduje się w niej barokowa, drewniana figura Jana Niepomucena 

ustawiona na kolumnie (czy raczej jej fragmencie). 

Posąg Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej – znajduje 

się na przykościelnym terenie. Posąg ustawiony został na kolumnie 

korynckiej. 

Figura zakonnika – na przykościelnym terenie. Posąg ustawiony na 

gotyckim filarze zdobionym maswerkiem. 

Figura św. Jana Niepomucena – barokowa, ustawiona przy uliczce 

za kościołem Matki Boskiej Różańcowej. 

Figura św. Floriana – figura ludowa wzniesiona na wprost głównej 

fasady kościoła pocysterskiego, w miejscu nieistniejącego już 

kościółka św. Leonarda. 

Posąg zakonnika – ustawiony na skrzyżowaniu dróg, na pamiątkę 

rabacji 1846 r.; posąg jest kamienny, ustawiony na gotyckim filarze. 

Krucyfiks – z 1891 r., kamienny, ustawiony obok dzwonnicy. 

Krzyż z figurą Zbawiciela – obok przedszkola i ośrodka zdrowia; ustawiony na cokole  

w kształcie ukorzenionego dębu, krzyż wykonany jest z żelaza. 

Krzyż kamienny – przy drodze do Sandomierza; ustawiony ku pamięci pożaru  

z 1895 r. 

Krzyż kamienny tzw. choleryczny, ustawiony na zachodnim obrzeżu miasta, na wzniesieniu, przy 

drodze do Iwanisk; został ufundowany w 1880 r. 

To oczywiście tylko niektóre z zachowanych kapliczek i krzyży. Większość z nich została zaznaczona 

na mapie podstawowej uwarunkowań. 

Stanowiska archeologiczne i ich charakterystyka 

Na obszarze gminy odkryto bardzo wiele stanowisk archeologicznych na których spotykany jest 

materiał w większości śladowy kultur pochodzących z różnych okresów pradziejów od paleolitu 

schyłkowego poprzez wiele śladów wczesnego neolitu po średniowiecze. Większość z nich to ślady 

osadnictwa i niewielkie osady. Posiadają bardzo zróżnicowaną wartość poznawczą. Część z nich jest 

znacznie zniszczona przez erozję, jary i drogi polne oraz prace polowe. Większość stanowiska 

wymagają podjęcia działań ratowniczych zanim nie zostaną całkowicie zniszczone. 

Tabela Nr 3 

Rozmieszczenie najcenniejszych stanowisk archeologicznych, na obszarach, na terenie gminy Koprzywnica 

Nr 

obszaru 
Miejscowość 

Nr 

stanowiska 

na obszarze 

Funkcje obiektu Bliższa chronologia Materiał masowy 

Ocena wartości 

poznawczej Zagrożenie 

zniszczeniem 
duża średnia 

91–71 Zbigniewice 45 ślad osadnictwa wczesny–środkowy neolit 
półtylczak 

krzemowy czek. 
 X nie istnieje 

91–71 Dmosice 71 

ślad osadnictwa neolit 

fragment ceramiki  X nie istnieje 

ślad osadnictwa kultura sznurowa z I ok. EB 

osada 
kultura łużycka z późnej 

EB–Ha 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

91–71 
Beszyce 

Górne 
149 

ślad osadnictwa środkowy neolit 
fragm. ceramiki, 

okruchy świec, 

odłupki czek X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi 

osada 
kultura mierzanowicka  

z I ok. EB 

osada kultura łużycka VEB–Ha 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze fragm. przęślika 

fragm. ceramiki ? starożytne nieokreślone 

91–71 
Beszyce 

Górne 
153 

osada kultura sznurowa z I ok. EB 

fragm. ceramiki X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi  

i naturę 
osada  

91–71 
Beszyce 

Górne 
154 

osada 
kultura mierzanowicka (?)  

z I ok. EB fragm. ceramiki X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi osada wczesne średniowiecze 
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91–71 
Beszyce 

Górne 
163 osada kultura łużycka EB fragm. ceramiki  X nie istnieje 

91–71 
Beszyce 

Górne 
164 

ślad osadnictwa 

kultura pucharków 

lejkowych (?), środkowy 

neolit 

topór granitowy 
 X nie istnieje 

ślad osadnictwa kultura sznurowa z I ok. EB fragm. ceramiki 

91–71 
Beszyce 

Górne 
168 

ślad osadnictwa KCWR, wczesny neolit 

fragm. ceramiki X  nie istnieje 

osada 
kultura pucharków 

lejkowych, środkowy neolit 

osada 
kultura mierzanowicka  

z I ok. EB 

ślad osadnictwa kultura łużycka EB 

91–71 
Beszyce 

Górne 
183 

osada kultura sznurowa z I ok. EB 
fragm. ceramiki 

X  nie istnieje 

osada kultura łużycka EB 

osada wczesne średniowiecze 
fragm. ceramiki, 

fragm. przęślika 

? starożytne nieokreślone fragm. ceramiki 

91–71 Gnieszowice 221 grób 
kultura trzciniecka z II ok. 

EB 

naczynia. fragm. 

naczyń 
X  

istnieje, 

doraźne 

przez ludzi 

91–71 Niedźwice 222 
osada 

przedlokacyjna 

kultura przeworska  

z III–IV w. 
ceramika (piec) X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi 

91–72 Koprzywnica 20 

ślad osadnictwa kultura malicka 

fragm. ceramiki 

X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi  

i naturę 

ślad osadnictwa 
kultura pucharków 

lejkowatych 

ślad osadnictwa amfor ? 

ślad osadnictwa ceramiki sznurkowej 

osada Chłop–Vesele ceramika 

krzemowa osada kultura mierzanowicka 

osada kultura trzciniecka 

fragm. ceramiki,  cmentarzysko 
kultura łużycka, V ok. 

EB–Ha 

ślad osadnictwa  

osada kultura przeworska fragm. metalowe 

ślad osadnictwa  fragm. ceramiki 

91–72 Koprzywnica 37 
osada wczesne średniowiecze 

fragm. ceramiki  X nie istnieje 
ślad osadnictwa I ok. EB 

91–72 Koprzywnica 38 

ślad osadnictwa 
kultury południowe (?), 

wczesny neolit 
fragm. ceramiki  X nie istnieje 

osada kultura trzciniecka 

osada wczesne średniowiecze 

91–72 Koprzywnica 40 osada X–XIII w. fragm. ceramiki  X nie istnieje 

91–72 Koprzywnica 41 

ślad osadnictwa 
kultura malicka, wczesny 

neolit 
fragm. ceramiki  X nie istnieje 

osada kultura łużycka 

osada średniowiecze, po XII w. 

91–72 Cegielnia 48 

osada 
kultura mierzanowicka  

z I ok. EB 

fragm. ceramiki X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi 
osada 

kultura łużycko–pomorska, 

Ha 

osada wczesne średniowiecze 

91–72 Błonie 79 

ślad osadnictwa 

kultura wołoska lub 

ceramiki malowanej, 

wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

sierpiec 

krzemowy świec. 

X  nie istnieje osada 
kultura łużycka, wczesny 

brąz – Ha fragm. ceramiki 

osada wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa 
kultura przeworska, późny 

OWR 

fragm. ceramiki 

wykonane na kole 
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91–72 Trzykosy 84 osada kultura mierzanowicka 

fragm. ceramiki, 

łuszczeń, odłupek 

retusz., łuszczeń z 

sierpca 

 X nie istnieje 

91–72 Koprzywnica 133 

ślad osadnictwa 
kultury południowe, 

wczesny neolit 

fragm. ceramiki  X nie istnieje osada 
kultura mierzanowicka.  

I ok. EB 

ślad osadnictwa 
kultura łużycko–pomorska, 

Ha D 

91–72 Koprzywnica 134 

osada 
kultura lendzielsko–

polgarska, wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

wiórka krzemowe 

X  nie istnieje 

osada cykl sznurowy, I ok. EB 

fragm. ceramiki 

osada 
kultura łużycka, późny brąz 

– Ha 

osada 
wczesne średniowiecze, po 

XII w. 

nieokreślone nieokreślone 

91–72 Koprzywnica 146 

osada 
kultura ceramiki wstęgowej 

rytej 
fragm. ceramiki  X nie istnieje 

osada 
kultura lendzielsko–

polgarska 

91–72 Koprzywnica 149 ślad osadnictwa wczesny neolit 
odłupek z 

obsydianu 
 X nie istnieje 

91–72 Koprzywnica 153 
osada 

kultury południowe, 

wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

odłupki krzemowe 

czek., wiórki 
X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi 
ślad osadnictwa starożytny, nieokreślony fragm. ceramiki 

91–72 Koprzywnica 156 

osada neolit 

obłupień, wiórki, 

łuszczenie, 

odnawiak 

 X nie istnieje 
osada 

kultura pucharków 

lejkowatych 
fragm. ceramiki 

ślad osadnictwa kultura łużycka – Ha 

ślad osadnictwa średniowiecze, po XII w. 

91–72 Koprzywnica 161 
osada 

kultura lendzielsko–

polgarska, wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

odłupki krzemowe  X nie istnieje 

ślad osadnictwa cykl sznurowy, I ok. EB fragm. ceramiki 

91–72 Koprzywnica 164 
osada neolit 

fragm. ceramiki, 

skrobacz, drapacz, 

odłupek ret. krz. 

czek. 
 X nie istnieje 

osada (?) kultura sznurowa, I ok. EB fragm. ceramiki 

91–72 Sośniczany 168 osada 
kultura lendzielsko–

polgarska, wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

wiórek z 

obsydianu, fragm. 

rdzenia krz. czek. 

 X nie istnieje 

91–72 Sośniczany 169 osada 
kultura ceramiki wstęgowej 

rytej 

fragm. ceramiki, 

fragm. wiórków, 

odłupki, odnawiak 

X  nie istnieje 

91–72 Sośniczany 179 

osada 
kultura ceramiki wstęgowej 

rytej 

fragm. ceramiki, 

półtylczak, fragm. 

wióra krz. czek. 
X  nie istnieje 

osada cykl sznurowy, I ok. EB 

fragm. ceramiki, 

łuszczeń krz. czek. 

Świec. 

91–72 Sośniczany 190 

osada 
kultura ceramiki wstęgowej, 

faza nutowa 

fragm. ceramiki, 

wiórek z 

obsydianu 

X  

istnieje, 

stałe przez 

ludzi 

osada 
kultura ryta lendzielsko–

polgarska 

fragm. ceramiki, 

wióry ret., odłupki 

osada kultura mierzanowicka 

fragm. ceramiki, 

odłupek 

krzemowy 

osada wczesne średniowiecze fragm. ceramiki 
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91–72 Sośniczany 196 

osada 
kultura pucharków 

lejkowatych 

fragm. ceramiki, 

odłupki krzemowe 
X  nie istnieje 

ślad osadnictwa kultury sznurowe, I ok. EB 
fragm. ceramiki 

ślad osadnictwa średniowiecze, po XII w. 

91–72 Sośniczany 198 
osada 

kultura lendzielsko–

polgarska, wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

fragm. obłupnia, 

łuszczeń, odłupek 
 X nie istnieje 

ślad osadnictwa średniowiecze, po XII w. fragm. ceramiki 

91–72 Sośniczany 199 

osada 
kultura ceramiki wstęgowej 

rytej 

fragm. ceramiki, 

drapak krzemowy, 

wiórek ret. krz. 

czek. 
 X nie istnieje 

ślad osadnictwa 
kultura lendzielsko–

polgarska 

fragm. ceramiki, 

okoruch przemysł. 

91–72 Sośniczany 202 

ślad osadnictwa kultury sznurowe, I ok. EB 
fragm. ceramiki, 

odłupek krz. czek 
 X nie istnieje 

osada 
średniowiecze, po  

XIV–XV w. 
fragm. ceramiki 

91–72 Błonie 234 

ślad osadnictwa kultury sznurowe, I ok. EB 

fragm. ceramiki  X nie istnieje 
osada 

kultura przeworska, od A2 

woł PR2 do B1 OWR 

osada wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa starożytny, nieokreślony 

91–72 Błonie 235 

osada (?) kultura sznurowa, I ok. EB 

fragm. ceramiki  X nie istnieje osada kultura łużycka 

osada wczesne średniowiecze 

91–72 Błonie 236 

osada I ok. EB 

fragm. ceramiki  X nie istnieje 
osada kultura łużycka 

ślad osadnictwa starożytny, nieokreślony 

osada (?) wczesne średniowiecze 

91–72 Świężyce 251 

osada 
kultura pucharków 

lejkowatych 

fragm. ceramiki  X nie istnieje osada kultura sznurowa, I ok. EB 

ślad osadnictwa kultura łużycka 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

91–72 Sośniczany 300 

osada 
kultura ceramiki wstęgowej 

rytej 

fragm. ceramiki  X nie istnieje 

osada 
kultura lendzielsko–

polgarska, wczesny neolit 

osada 
kultura mierzanowicka (?), I 

ok. EB 

osada (?) 
kultura łużycka, późny brąz 

Ha 

ślad osadnictwa starożytny, nieokreślony 

91–72 Sośniczany 303 

ślad osadnictwa neolit 

fragm. ceramiki  X nie istnieje 

osada (?) kultura sznurowa, I ok. EB 

osada kultura sznurowa, I ok. EB 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

ślad osadnictwa średniowiecze 

? starożytny, nieokreślony 

91–72 Sośniczany 304 

osada kultura sznurowa, I ok. EB 
fragm. ceramiki, 

gładzik kamienny 

 X nie istnieje 
osada późny brąz Ha 

fragm. ceramiki 
ślad osadnictwa kultura przeworska, OWR 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

? starożytny, nieokreślony 

91–72 Sośniczany 307 
osada 

kultura lendzielsko–

polgarska, wczesny neolit 

fragm. ceramiki, 

rdzeń wiórowy 

krz. czek. 
 X nie istnieje 

ślad osadnictwa kultura sznurowa, I ok. EB fragm. ceramiki 

91–72 Sośniczany 310 osada 
wczesne średniowiecze, od 

X w. 
fragm. ceramiki  X nie istnieje 
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91–72 Koprzywnica 317 

osada 
kultura KWLCM, neolit 

środkowy 
fragm. naczyń 

 X 

istnieje, 

doraźne 

przez ludzi 

cmentarzysko ? 
fragm. kości, płyty 

kamienne 

ślad osadnictwa, 

lub grób 
KCS toporek kamienny 

92–72 Koprzywnica 2 
osada 

kultura trzciniecka, II ok. 

EB fragm. ceramiki X  nie istnieje 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

92–72 Koprzywnica 3 

ślad osadnictwa KCWR, wczesny neolit 

fragm. ceramiki  X nie istnieje osada 
kultura mierzanowicka, 

wczesna EB 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

92–72 Krzcin 11 
osada 

kultura trzciniecka, II ok. 

EB fragm. ceramiki  X nie istnieje 

cmentarzysko kultura łużycka 

92–72 Krzcin 21 

ślad osadnictwa 
kultura mierzanowicka, 

wczesna EB 

fragm. ceramiki, 

odłupki krzem. 

narzut. 

X  

istnieje, 

stale przez 

ludzi 
cmentarzysko 

a) grób 1 

b) grób 2 

kultura łużycka, schyłek 

EB–Ha 

fragm. ceramiki, 

fragm. popielnicy, 

misa, fragm.  

kości 

92–72 Krzcin 24 osada kultura łużycka, EB? 
fragm. ceramiki, 

odłupki świec. 
 X nie istnieje 

92–72 Krzcin 25 osada 
kultura mierzanowicka, 

wczesna EB 
fragm. ceramiki  X nie istnieje 

92–72 Koprzywnica 26 

ślad osadnictwa wczesny ok. EB 

fragm. ceramiki  X nie istnieje 

osada 
kultura trzciniecka, II ok. 

EB 

osada kultura łużycka, EB? 

ślad osadnictwa 
kultury starożytne 

nieokreślone 

92–72 Koprzywnica 29 
osada 

kultura mierzanowicka, 

wczesna EB fragm. ceramiki  X nie istnieje 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

92–72 Koprzywnica 30 

ślad osadnictwa wczesny brąz 

fragm. ceramiki X  nie istnieje 
ślad osadnictwa kultura łużycka ? 

osada kultura przeworska, OWR 

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze 

92–72 Koprzywnica 31 

osada 
kultura mierzanowicka, 

wczesna EB 
fragm. ceramiki X  

istnieje, 

stale przez 

ludzi osada 
kultura trzciniecka, II ok. 

EB 

Główne, historyczne trakty handlowe przechodzące przez teren gminy Koprzywnica: 

 szlak cysterski: od Sulejowa przez Wąchock i Koprzywnicę do Jędrzejowa; 

 szlak handlowy z Krakowa na Ruś; 

 szlak historyczny – Piłsudskiego. 

Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska kulturowego. 
Zagrożenia dla środowiska kulturowego regionu: 

 działalność inwestycyjna prowadzona nie zawsze zgodnie z dbałością o dziedzictwo 

archeologiczne; 

 wszelkie rodzaju inwestycje głęboko ingerujące w środowisko kulturowe  

i przyrodnicze; 

 pozostawienie obiektów i zespołów (parkowych, urbanistycznego) bez właściwej ochrony; 

 bardzo niskie środki na ochronę konserwatorską. 

Zalecenia związane z ochroną środowiska kulturowego: 

 wpisane do rejestru zabytków obiekty należy chronić zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami; 

 obiekty uznane przez Urząd Gminy za szczególnie cenne dla lokalnej społeczności (czy to ze 

względu na historię czy funkcję kiedyś pełnioną) należy objąć zabiegami ochronnymi 

(przeprowadzić inwentaryzację, plan konserwacji) i podjąć działania prowadzące do uznania je za 

zabytkowe i wpisania do rejestru zabytków; 
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 rewaloryzacja parków i cmentarzy; 

 krajobraz kulturowy należy objąć ochroną widokową; 

 należy podnosić świadomość lokalną co do wartości spuścizny historycznej, oraz jej wpływu na 

turystykę. 
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 4.  Uwarunkowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
4.1.  Gospodarka rolna 

Gmina Koprzywnica leży w obszarze intensywnego rozwoju rolnictwa  

i sadownictwa. Pod względem klimatycznym posiada korzystne warunki. Położona jest  

w strefie klimatu umiarkowanego, w którym okres wegetacji wynosi 210–220 dni. Suma rocznych 

opadów wynosi 633 mm, a średnia roczna temperatura 7,8 °C. 

Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej według IUNG–u  

w Puławach dla gminy Koprzywnica wynosi 85,3 pkt. (dla kraju 67 pkt.). Wynika to  

z naturalnych warunków środowiska – bardzo dobre gleby. Najwyższą przydatność do produkcji 

rolnej posiadają tereny położone w kompleksach fizjograficzno–glebowych: 

 w obrębie Wyżyny Sandomierskiej – gleby występujące w tym kompleksie to gleby brunatne 

wytworzone z lessów. Są to gleby żyzne klas w przewadze II i III, sporadycznie IV i V; 

 w dolinach Wisły i Koprzywianki – gleby występujące w tym kompleksie to głównie mady 

wytworzone z utworów pyłowych i pyłowo–ilastych. Mady są urodzajnymi glebami klas od I–

IV z przewagą klasy III, sporadycznie występują gleby klas V  

i VI (głównie rejon Krzcina);  

 teren Niecki Połanieckiej (wieś Kolonia Zbigniewice). Występują tu gleby brunatne 

wyługowane, sporadycznie czarne ziemie wytworzone na piaskach gliniastych  

i luźnych. Gleby te zaliczane są do klas III–VI z przewagą klas IV i V. 

Dzięki dobrym właściwościom fizycznym, gleby I i II kompleksu nadają się pod uprawę 

wszystkich roślin. Pozostałe tereny posiadają gleby znacznie zróżnicowane. Są to głównie gleby 

piaszczyste, o przydatności ich do produkcji rolnej decyduje skład mechaniczny, rzeźba terenu i 

warunki wilgotnościowe.  

Tabela Nr 4 

Jakość gruntów ornych 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Razem 

68 1015 1015 625 640 432 433 186 70 4484 

1,5 22,7 22,6 13,9 14,3 9,6 9,7 4,1 1,6 62,8 

 –% liczony do powierzchni gruntów ornych 

Tabela Nr 5 

Jakość użytków zielonych 

I II III IV V VI VIz 
Razem użytki 

zielone 

Razem użytki 

rolne 

2 103 488 484 159 34 12 1282 5766 

**0,2 8,0 38,1 37,8 12,4 2,7 0,9 17,9 80,7 

 –% liczony do powierzchni użytków zielonych 

 –% liczony do powierzchni gminy 

Przeważają grunty orne klasy III, a gruntów ornych klas najlepszych I i II jest 24,2%, klasa IV 

stanowi 23,9% powierzchni gruntów ornych, gruntów ornych klas najsłabszych  

V i VI jest 15,4%. 

W użytkach zielonych przeważają użytki zielone klasy III i IV tj.: 38,1% i 37,8% ogólnej ich 

powierzchni, najmniejszy udział posiadają użytki zielone klasy I i II tj.: 8,2%. 

Najlepsze grunty orne posiadają wsie: Ciszyca, Gnieszowice, Koprzywnica, Sośniczany, 

Świężyce, Trzykosy. 

Największe areały słabych gruntów ornych znajdują się we wsiach: Beszyce, Cegielnia, 

Zbigniewice, Kolonia Zbigniewice. 

4.2.  Struktura użytków rolnych 

O możliwościach produkcyjnych rolnictwa gminy decyduje poza jakością rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej wielkość użytków rolnych. W ogólnej powierzchni gminy użytki rolne zajmują 5768 ha 

co stanowi 83% ogólnej powierzchni gminy.  

Największy udział gruntów ornych posiadają wsie: Gnieszowice, Koprzywnica, Niedźwice, zaś 

najwyższy udział użytków zielonych występuje w Koprzywnicy, Błoniu, Ciszycy, Łukowcu. 

Najwyższy udział sadów występuje we wsiach położonych nad Wisłą: Błonie, Świężyce, 

Kamieniec, Ciszyca. 
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Grunty orne 3625 62,8% 

Sady 816 14,1% 

Łąki 1123 19,4% 

Pastwiska 204 3,5% 

Razem użytki rolne  5768 100,0 

4.2. Produkcja roślinna 
Udział poszczególnych upraw w strukturze zasiewów w gospodarstwach indywidualnych na 

terenie gminy Koprzywnica. 

Tabela Nr 6 

Struktura zasiewów 

Wyszczególnienie Powierzchnia 

Ogólna powierzchnia zasiewów 3214 ha 

Zboża wraz z mieszankami zbożowymi 2129 ha  

Pszenica 680 ha 

Żyto 328 ha 

Jęczmień 304 ha 

Owies 196 ha 

Pszenżyto 183 ha 

Mieszanki zbożowe 438 ha 

Ziemniaki 558 ha 

Rośliny pastewne 112 ha 

Pozostałe 415 ha 

w tym uprawa warzyw 177 ha 

Źródło: Powszechny Spis Rolny 1996 – Tarnobrzeg 1997 

 

 

Opierając się na danych ze spisu rolnego dla gospodarstw indywidualnych można stwierdzić, 

że podstawowym działem produkcji rolniczej jest produkcja roślinna. Większość gruntów 

ornych przeznaczana jest pod uprawę roślin zbożowych. W strukturze zasiewów zboża oraz 

mieszanki zbożowe stanowią 66% powierzchni zasiewów. 
W gminie uprawia się najbardziej wymagające ze wszystkich zbóż pszenicę ozimą oraz 

jęczmień jary. W gospodarstwach posiadających grunty słabsze obok owsa i żyta szczególnie 

przydatne jest pszenżyto, które zajmuje 5,4% powierzchni. 

3,66%

5,79%
2,62%

22,25%

10,73%

9,95%

6,41%

5,99%

14,33%

18,26%

pszenicażytojęczmieńowies
pszenżytomieszanki zbożoweziemniakirośliny pastewne
warzywapozostałe

12,46%

3,51%

3,36% 20,41%

9,85%

9,13%

5,88%

5,49%

13,15%

16,75%

pszenica żyto jęczmień owies
pszenżyto mieszanki zbożowe ziemniaki rośliny pastewne
warzywa pozostałe
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Dużą powierzchnię w strukturze zasiewów zajmuje uprawa ziemniaków, co stanowi 17,3% 

powierzchni upraw. Rośliny pastewne okopowe, strączkowe i motylkowe uprawiane są na terenie 

gminy w niewielkim stopniu (3,4% powierzchni zasiewów). Spowodowany jest on niewielkim stanem 

pogłowia bydła i trzody chlewnej. 

Poważną pozycję w produkcji roślinnej zajmują uprawy sadownicze oraz uprawa warzyw i 

truskawek. Powierzchnia upraw warzywniczych wynosi 177 ha, co stanowi 5,5% ogólnej powierzchni 

zasiewów. Najwięcej warzyw na gruncie i pod foliami uprawia się we wsiach położonych w dolinie 

Wisły: Błonie, Świężyce, Kamieniec, Ciszyca, Krzcina, zaś truskawki w zachodniej części gminy. 

Plony roślin zbożowych na przestrzeni ostatnich lat wynosiły od 27–30 q, a plony ziemniaków 

od 140–150 q z hektara i zbliżone są do średnich plonów w województwie świętokrzyskim. 

4.4.  Produkcja zwierzęca 

W produkcji zwierzęcej podstawowym kierunkiem jest hodowla bydła, a szczególnie krów 

mlecznych. Stan pogłowia bydła i trzody chlewnej przestawia się następująco: 

 ogółem bydło – 1930 sztuk w tym krowy 1130; 

 ogółem trzoda chlewna – 1917 sztuk w tym lochy 138. 

Dane dotyczące pogłowia zwierząt pochodzą ze spisu 1996 roku, obecnie liczba zwierząt ulega 

ciągle zmniejszeniu. Sytuacja ta spowodowana jest brakiem opłacalności produkcji i brakiem rynków 

zbytu. 

Obsada zwierząt na 100 ha użytków rolnych wynosi zarówno dla bydła jak i dla trzody 

chlewnej 33 szt./100 ha użytków rolnych.  

W przyszłości niewiele gospodarstw zajmować się będzie produkcją zwierzęcą,  

a większość gospodarstw zakłada wzrost powierzchni sadów i warzyw.  

4.5.  Struktura agrarna 

Korzystne warunki dla produkcji rolnej, wynikające z naturalnych walorów rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej pogarsza w znacznym stopniu niekorzystna struktura gospodarstw rolnych. Liczba 

gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi 2312 (Strategia Rozwoju Gminy Koprzywnica). 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego, a dokładnie ilość użytków rolnych przypadająca na 1 

gospodarstwo wynosi 2,49 ha. 

W ogólnej liczbie gospodarstw znajdowały się następujące grupy obszarowe: 

 o powierzchni od 1 do 2 ha  – 1212 gospodarstw; 

 o powierzchni od 2,1do 4 ha  – 883 gospodarstw; 

 o powierzchni od 4,1do 7 ha   – 165 gospodarstw; 

 o powierzchni od 7,1 do 10 ha   – 46 gospodarstw; 

 o powierzchni od 10,1 do 15 ha   – 11 gospodarstw; 

 ogółem     – 2312 gospodarstw. 
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W strukturze obszarowej gospodarstw dominują gospodarstwa małe o niewielkim areale 

gruntów w przedziale powierzchniowym od 1–4 ha, które stanowią 90% ogólnej liczby gospodarstw. 

W tej grupie ponad 50% stanowią gospodarstwa bardzo małe od 1–2 ha. 

W przypadku gminy Koprzywnica tego typu gospodarstwa, jeżeli ich produkcja jest 

ukierunkowana na uprawę warzyw i produkcję sadowniczą będą dobrze prosperować  

i przyczynią się do zaopatrzenia mieszkańców wsi w owoce i warzywa. 

4.6.  Formy władania ziemią 

Dominującym sektorem gospodarki rolnej gminy jest gospodarka indywidualna. Ogólna 

powierzchnia gruntów zajmowana przez sektor indywidualny wynosi 6063 ha (Spis rolny w 1996 

roku), z czego użytki rolne zajmują 5526 ha. Użytki rolne w 99% są własnością sektora 

indywidualnego. 

Na terenie gminy nie istnieją gospodarstwa uspołecznione, a podstawowym sektorem jest sektor 

prywatny. Z analizy własności gruntów wynika, że grunty będące własnością gminy zajmują 74 ha i są 

to w większości grunty pod budynkami użyteczności publicznej oraz zbiornik wodny na rzece 

Koprzywianka zajmujący 32 ha. Grunty Skarbu Państwa to pojedyncze, porozrzucane działki 

pochodzące ze sprzedaży gospodarstw rolnych, najczęściej niskich klas. 

Obsługa rolnictwa  

Usługi w zakresie mechanizacji i chemizacji dla rolników świadczą w większości prywatne 

zakłady mechanizacyjne. Rolnicy indywidualni gminy posiadają dobre wyposażenie w maszyny 

rolnicze oraz ciągniki rolnicze. Liczba ciągników wynosi 780 sztuk, a ilość hektarów użytków rolnych 

przypadająca na jeden ciągnik wynosi 7,5. Oznacza to, że wyposażenie rolników z terenu gminy jest 

dobre, a tym samym obsługa szybsza i sprawna.  

Na terenie gminy brak jest zakładów zajmujących się przetwórstwem rolnym, istnieją podmioty 

zajmujące się skupem warzyw i owoców stałe w miejscowościach: Koprzywnica, Sośniczany, 

Świężyce. 

W okresie zbiorów owoców i warzyw organizowane są punkty skupu sezonowe we wsiach: 

Ciszyca, Krzcin, Łukowiec. 

4.7.  Uwarunkowania wynikające ze stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
 Powierzchnia obszarów zagospodarowanych rolniczo świadcząca o zasobności w ziemię wynosi 

5768 ha co stanowi 83% ogólnej powierzchni gminy. 

 Gmina położona jest w obszarze intensywnego rozwoju rolnictwa i sadownictwa, posiada 

korzystne warunki do jego rozwoju wynikające z naturalnych warunków środowiska. Wskaźnik 

waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Koprzywnica wynosi 85,3 pkt. 

 Obszary o bardzo dobrych glebach w klasach od I–III stanowią 57,4% powierzchni użytków 

rolnych, a użytki rolne klasy IV zajmują 27% ogólnej powierzchni użytków rolnych. Gleby  

w klasach od I–IV należy chronić gdyż stanowią one bazę dla rozwoju rolnictwa i sadownictwa. 

 Gleb słabych klas V i VI jest niewiele na terenie gminy i stanowią one 15% ogólnej powierzchni 

użytków rolnych. W przypadku gruntów nie rokujących możliwości prowadzenia na nich 

gospodarki rolnej należy przeznaczyć do zalesienia. 

 Gleby lessowe narażone są na erozję wodną, przeprowadzenie zalesień na tych terenach będą 

miały charakter przeciwerozyjny. Tereny narażone na erozję znajdują się we wsiach: 

Koprzywnica, Gnieszowice, Niedźwice, Trzykosy, Sośniczany. 

 Rolnictwo jest funkcją wiodącą gminy. Na ogólną liczbę zatrudnionych w rolnictwie pracuje 2803 

osoby, co stanowi 48 osób na 100 ha użytków rolnych. 

 Korzystne warunki do produkcji rolnej pogarsza niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw 

indywidualnych. Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 2,5 ha (średnia dla kraju 7 

ha). 

4.8.  Uwarunkowania wynikające z własności gruntów  

 Przewaga prywatnej własności gruntów, użytki rolne gospodarstw indywidualnych stanowią 99% 

ogólnej ich powierzchni. 

 Tereny rolnicze o wysokich klasach bonitacyjnych niezależnie od formy władania nie przeznaczać 

na cele nierolnicze. W przypadku konieczności przeznaczenia na w/w cele należy kierować się 

Ustawą z dnia 03.02.1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 Na inwestycje o charakterze publicznym należy przeznaczać grunty gminne, a w razie ich braku 

grunty Skarbu Państwa. 
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5.  Uwarunkowania wynikające z jakości życia mieszkańców 
5.1.  Demografia 
5.1.1. Liczba ludności, struktura płci, gęstość zaludnienia 

Gmina liczy (według GUS 1999 r.) 7311 mieszkańców w tym 3605 mężczyzn i 3706 kobiet. Wg danych 

Urzędu Gminy w Koprzywnicy, liczba ludności gminy na koniec 2001 roku liczyła 7401 mieszkańców, w tym 

3627 mężczyzn i 3774 kobiety. Wskaźnik feminizacji wynosi prawie 103 kobiety na 100 mężczyzn i jest 

wyższy od średniego wskaźnika dla gmin woj. świętokrzyskiego, wynoszącego 100,3 kobiet na 100 mężczyzn  

i jest porównywalny ze wskaźnikiem dla gmin powiatu sandomierskiego – 102,3 kobiety na 100 mężczyzn.  

Tabela Nr 7 

Wielkość gminy Koprzywnica na tle gmin wiejskich powiatu, województwa i kraju w 1999 r. 

Jednostka terytorialna Powierzchnia ogólna w km
2
 

Liczba ludności 

wg GUS ludności 

gm. Koprzywnica 69,0 7,3 

Pow. sandomierski 78,4 7,1 

Woj. świętokrzyskie 107,4 7,2 

Polska 135,0 6,6 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2000 r., Strategia gminy Koprzywnica. 

Z powyższego zestawienia wynika, że gmina Koprzywnica pod względem powierzchni zaliczana jest do gmin 

mniejszych, zarówno w powiecie, województwie jak i w kraju. 

Gęstość zaludnienia na 1 km
2
 wynosi ponad 107 osób i jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia dla 

gmin powiatu sandomierskiego – 91 osób/km
2
 i wyższa od średniej dla gmin województwa świętokrzyskiego – 

66,9 osób/km
2
, a niższa od gęstości zaludnienia kraju – 124 osób/km

2
. Obserwuje się zróżnicowanie gęstości 

zaludnienia w poszczególnych sołectwach, co ilustruje poniższe zestawienie. 

Tabela Nr 8 

Gęstość zaludnienia w poszczególnych sołectwach na 1 km2 i na 100 ha UR na 31.05.2002 r. 

Miejscowość 
Liczba 

ludności 

Powierzchnia 

ogólna w ha 

w tym pow. 

UR 

Liczba 

os/km
2
 

Liczba  

os/100 ha UR 

Beszyce  275 325 188 84,6 146,3 

Błonie  366 404 254 90,6 144,1 

Ciszyca 341 349 186 97,7 183,3 

Dmosice 258 213 150 121,1 172,0 

Gnieszowice 557 604 393 92,2 141,7 

Kamieniec 124 275 142 45,1 87,3 

Koprzywnica  2685 1790 1191 150,0 225,4 

Krzcin  583 574 282 101,6 206,7 

Łukowiec 309 440 231 70,2 133,8 

Niedźwice 315 278 245 113,3 128,6 

Postronna 279 272 220 102,6 126,8 

Sośniczany 438 418 324 104,8 135,2 

Świężyce 178 244 221 73,0 80,5 

Trzykosy  262 213 157 123,0 166,9 

Zbigniewice Kol  312 223 191 133,9 163,4 

Zbigniewice Wieś 132 295 188 44,7 70,2 

Razem: 7414 6917 4563 107,2 162,5 

Źródło: Urząd Gminy w Koprzywnicy 

Tabela Nr 9 

Dynamika rozwoju ludności gminy Koprzywnica w latach 1995–2001. 

Lata Liczba ludności 

1995 7430 

1996 7370 

1997 7376 

1998 7305 

1999 7301 

2000 7367 

2001 7401 

Źródło: Urząd Gminy w Koprzywnicy 
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5.1.2. Struktura wieku 

Tabela Nr 10 

Struktura wieku mieszkańców gminy Koprzywnica na tle powiatu, województwa i kraju (stan 31.12.1998 r.) 

Jednostka terytorialna 

Ludność (udział w%) Ludność w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 

osób w wieku produkcyjnym 
Wiek 

przedprodukcyjny 

Wiek 

produkcyjny 

Wiek 

poprodukcyjny 

Gm. Koprzywnica  25,0 56,4 18,6 77,2 

pow. sandomierski 26,2 55,1 18,7 81,5 

woj. świętokrzyskie – – – – 

Polska 26,3 59,6 14,1 68,0 

Źródło: Strategia gminy Koprzywnica; Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2000 r. 

W strukturze ludności według ekonomicznych grup wiekowych dominuje grupa wieku 

produkcyjnego. Udział tej grupy wynosi ponad 56,4% ogółu mieszkańców gminy i jest wyższa od 

wskaźnika dla powiatu sandomierskiego – 55,1% i niższy od ogólnopolskiego – 59,6%. Niższe są 

natomiast wskaźniki udziału grup wieku przedprodukcyjnego i poprodukcyjnego.  

Relację ludności w wieku produkcyjnym do nieprodukcyjnego wyraża wskaźnik obciążenia 

demograficznego, który dla gminy wynosi 77,2. Porównanie tego wskaźnika do wartości dla powiatu i 

kraju ilustruje tabela Nr 10. 

5.1.3. Ruch naturalny ludności 

Gmina wykazuje znaczne wahania ruchu naturalnego, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela Nr 11 

Ruch naturalny ludności gminy Koprzywnica w latach 1997–1999 

Wyszczególnienie 

1997 1998 1999 2000 2001 

Liczba 
Na 

1000 M 
Liczba 

Na 

1000 M 
Liczba 

Na 

1000 M 
Liczba 

Na 

1000 M 
Liczba 

Na 

1000 M 

małżeństwa 38 5,1 74 10,1 49 6,6 62 8,4 70 9,5 

urodzenia  83 11,1 74 10,1 83 11,2 75 10,1 86 11,6 

zgony 85 11,3 117 15,9 89 12,0 74 10,0 82 11,1 

przyrost naturalny –2 –0,3 –43 –5,8 –6 –0,8 1 0,1 4 0,5 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. tarnobrzeskiego 1998 r., Strategia gminy Koprzywnica, Urząd Gminy  

w Koprzywnicy 

5.1.4. Migracje 

Tabela Nr 12 

Migracje ludności gminy Koprzywnica w latach 1995–1999 

Lata Napływ Odpływ 
Saldo migracji 

liczba osób na 1000 M 

1995 76 70 6 0,8 

1997 59 93 –34 –4,6 

1998 – – – – 

1999 84 74 10 1,4 

2000 123 58 65 8,8 

2001 96 66 30 4,0 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. tarnobrzeskiego 1996 r. i 1998 r., Rocznik statystyczny województwa 

świętokrzyskiego 2000 r., Urząd Gminy w Koprzywnicy.  

Zjawisko migracji ludności gminy w analizowanym okresie wykazało zróżnicowanie  

w wielkości napływu i odpływu. W ostatnich latach zjawisko napływu ludności nad odpływem 

wzrasta. Wiąże się to w dużej mierze z brakiem możliwości znalezienia pracy  

w ośrodkach miejskich, jak również niższymi kosztami życia w małych miastach i na wsi. Zjawisko to 

warunkowane jest w dużej mierze ogólną sytuacja gospodarczą kraju. 
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Tabela Nr 13 

Pracujący w gminie Koprzywnica w latach 1997–1999 

Dział gospodarki 

Pracujący 

1997 1999 

Liczba osób % Liczba osób % 

Pracujący ogółem 399 100,0 360 100,0 

w tym: kobiety  247 61,9 231 64,2 

z liczby ogółem 

Przemysł  36 9,0 52 14,4 

Rolnictwo 4 1,0 3 0,8 

Budownictwo 20 5,0 – – 

Handel i naprawy 65 16,3 54 15,0 

Transport i składowanie 20 5,0 16 4,4 

Edukacja 125 31,3 13 3,6 

Ochrona zdrowia 44 11,1 39 10,8 

Pozostałe 85 21,3 183 51,0 

Bezrobotni  599 – 617 – 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. tarnobrzeskiego 1998 r. Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2000 r.  

W świetle Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 roku liczba osób pracujących, zamieszkałych w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych wynosi około 2726 osób. Średnio w gminie na 100 ha UR pracuje 47 osób przy średniej 

krajowej 22 os/100 ha UR. 

5.1.5. Problemy bezrobocia 

Tabela Nr 14 

Liczbę osób pozostających bez pracy w gminie Koprzywnica ilustruje poniższe zestawienie 

Lata 
Liczba bezrobotnych Stopa bezrobocia dla pow. 

sandomierskiego% Ogółem W tym kobiety 

1999 617 289 – (46,8%) – 

2000 612 292 – (47,7%) – 

2001 624 296 – (47,4%) 14,4 

I kwartał 2002  637 281 – (44,1%) 14,9 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu  

Do głównych przyczyn powodujących bezrobocie w gminie należy:  

 zmniejszenie rynku pracy w pobliskich miejscowościach;  

 wzrost powrotów osób z miasta na wieś, w tym ludności z dwoma zawodami; 

 upadłość lub znaczne zmniejszenie zatrudnienia w zakładach i instytucjach związanych z wsią i 

rolnictwem; 

 ujawnienie się na rynku pracy dotychczas ukrytego bezrobocia w rolnictwie. 

Bezrobocie w gminie nie ogranicza się do bezrobocia rejestrowanego. Dotyczy głównie ludzi 

młodych w wieku 18–34 lata, a więc w tzw. wieku mobilnym, charakteryzującym się największą 

potencjalną aktywnością zawodową. 

Około 80% bezrobotnych jest w złej sytuacji materialnej, nie ma prawa do zasiłku. Najchętniej 

bezrobotni podjęliby pracę w zakładach państwowych, ze względu na bezpieczeństwo socjalne. 

Obawiają się ryzykować podjęcia pracy na własny rachunek, ze względu na konkurencję i brak 

kapitału. Rozwój drobnej przedsiębiorczości na wsi, który mógłby w sposób widoczny wpłynąć na 

zmniejszenie zjawiska bezrobocia, natrafia na szereg trudności. Część z nich to problemy obiektywne 

natury zewnętrznej jak np.: bariera popytu, brak środków transportu, problemy związane z dystrybucją 

gotowych towarów i zakupem surowców, zubożenie miejscowej ludności, spadek stopy życiowej 

ludności w skali kraju, polityka ośrodków decyzyjnych, kłopoty z dostępem do kredytów bankowych 

(np. brak wymaganych poręczeń). Druga część to problemy natury wewnętrznej, związane z brakiem 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej dla zakładów produkcyjnych, brakiem odpowiednich 

systemów motywacyjnych i zabezpieczeń socjalnych dla pracowników, trudna do opanowania 

fluktuację kadr, niedostateczną wiedzę ekonomiczną kandydatów na przedsiębiorców oraz informacji 

na temat programów pomocowych i kredytów preferencyjnych na rozwój rolnictwa. 

Rejonowy Urząd Pracy w Sandomierzu podejmuje kroki mające na celu przeciwdziałanie 

zjawisku bezrobocia.. Organizowane są prace interwencyjne i roboty publiczne, wdrażany jest 
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program aktywizacji zawodowej absolwentów oraz szkoleń zawodowych (pozwalających na 

przekwalifikowania zawodowe),udzielanie pożyczek na otwarcie działalności gospodarczej oraz 

organizowanie giełd pracy, pomoc doradcza dla nowopowstałych firm. 

Uwarunkowania wynikające z zagadnień demograficznych: 

 wielkość gminy mierzona liczbą ludności wskazuje, iż należy do gmin mniejszych; 

 zarówno w skali powiatu, województwa i kraju; 

 gęstość zaludnienia na 1 km
2
 jest zróżnicowana w poszczególnych jednostkach osadniczych; 

 wysoki wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie przy niskim poziomie edukacji rolniczej; 

 korzystna struktura wiekowa ludności gminy; 

 znaczne wahania przyrostu naturalnego ludności gminy; 

 zauważalny w ostatnich latach wzrost napływu ludności nad odpływem; 

 duże zasoby ludności w wieku produkcyjnym; 

 mało skuteczne formy walki z bezrobociem; 

 niskie wykształcenie bezrobotnych; 

 utrudnienia w rozwoju drobnej przedsiębiorczości na wsi; 

 mała aktywność mieszkańców w organizowaniu działalności gospodarczej i społecznej; 

 migracja zarobkowa za granicę i do dużych ośrodków miejskich; 

 starzenie się społeczeństwa. 

5.2.  Zasoby mieszkaniowe gminy 

Zasoby mieszkaniowe gminy według GUS zamykają się wielkością 2006 mieszkań (stan na 

31.12.1999 r.). Obejmują 7497 izb o łącznej powierzchni 140,4 tys. m
2
. We własnych mieszkaniach 

zamieszkuje 7311 osób, tj. 100% ogółu mieszkańców. Przeciętna wielkość mieszkania wynosi 70,0 

m
2
, a jedno mieszkanie zajmuje średnio 3,64 osoby. Wskaźnik zasobów mieszkaniowych gminy na tle 

powiatu i gmin województwa świętokrzyskiego ilustruje tabela Nr 15.  

Tabela Nr 15 

Zasoby mieszkaniowe gminy Koprzywnica (stan na 31.12.1999 r.) 

Jednostka terytorialna 
Liczba 

mieszkań 

Liczba 

izb 

Pow. użytk. 

na 1 os. w 

m2 

Średnia 

liczba 

os./mieszkan

ie 

Średnia 

liczba 

os./izbę 

gm. Koprzywnica  2006 7497 19,2 3,64 0,98 

pow. sandomierski  15615 53679 18,7 3,56 1,04 

gminy woj. świętokrzyskiego  197771 647878 18,1 3,57 1,09 

Źródło: rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2000 r. 

Na obszarze gminy budownictwo mieszkaniowe realizowane jest w systemie indywidualnym, na 

własnych działkach. Gmina dysponuje własnym zasobem – 6 działek. W aktualnym planie 

zagospodarowania przestrzennego gminy zapisane są jeszcze znaczne rezerwy terenów dla realizacji 

budownictwa mieszkaniowego. Jednakże tereny te stanowią własność prywatną. Ich pozyskanie i 

przystosowanie do realizacji budownictwa mieszkaniowego przez wspólnotę samorządową, wymaga 

wykupu gruntów od właścicieli i stosownego przygotowania do realizacji budownictwa. Ruch 

budowlany na obszarze gminy wykazuje tendencję spadkową co obrazuje poniższe zestawienie 

oddanych do użytku budynków mieszkalnych. Wiąże się to również z trudnościami finansowymi 

potencjalnych inwestorów i brakiem „tanich kredytów”. 

Tabela Nr 16 

Liczba oddawanych mieszkań w latach 1995–1999 

Lata Liczba oddawanych mieszkań 

1995 11 

1996 – 

1997 5 

1998 – 

1999 4 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. tarnobrzeskiego 1996–1998,Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego, 

Urząd Gminy w Koprzywnicy. 
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Stan techniczny zasobów mieszkaniowych w przewadze jest dobry, a substancja zużyta lub 

wymagająca remontów szacowana jest na około 3–4% ogółu zasobów mieszkaniowych. Zaznacza się 

zjawisko wymiany zużytej substancji mieszkaniowej, przez budowę nowych budynków mieszkalnych 

obok starych, przez co gmina uzyskuje bardziej nowoczesny  

i estetyczny wygląd. Występuje i utrwala się tendencja do koncentracji zabudowy wzdłuż istniejących 

ciągów komunikacyjnych, wzdłuż których przebiegają ciągi infrastruktury technicznej. Zanikło 

zjawisko chęci rozpraszania zabudowy poza głównymi ciągami infrastruktury i komunikacji. W 

obrębie istniejącej rozproszonej zabudowy zachodzi sporadycznie do wymiany substancji budowlanej, 

utrwalającej rozproszenie tej zabudowy. 

Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania mieszkalnictwa: 

 stan techniczny mieszkalnictwa w przewadze jest dobry; 

 sukcesywnie następuje wymiana zużytej substancji mieszkaniowej, a zwłaszcza modernizacja i 

rozbudowa istniejących zasobów; 

 w minimalnym stopniu zachodzi zjawisko wymiany substancji mieszkaniowej  

w terenach rozproszonej zabudowy, pozwalające na utrwalanie rozproszenia zabudowy; 

 zwodociągowanie i kanalizacja gminy sprzyja podnoszeniu standardu mieszkalnictwa  

i poziomu życia mieszkańców 

 budownictwo mieszkaniowe realizowane jest na własnych działkach przez właścicieli tych 

działek, oraz wyznaczonych planami terenach zabudowy jednorodzinnej; 

 zabudowa mieszkaniowa koncentruje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wzdłuż których 

przebiegają ciągi infrastruktury technicznej oraz wyznaczonych planem terenów mieszkaniowych; 

 gmina posiada znaczne rezerwy terenowe pod zabudowę mieszkaniową, zapisane  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, brak natomiast terenów 

mieszkaniowych będących w zasobie samorządu gminy; 

 małe zainteresowanie lokalizacją zabudowy rekreacyjnej w gminie, pomimo walorów gminy dla 

rozwoju tego rodzaju zabudowy; 

 dostępność terenów uzbrojonych pod budownictwo mieszkaniowe; 

 możliwość wykorzystania powierzchni mieszkaniowych na cele agroturystyczne. 

5.3.  Stan infrastruktury socjalnej 

5.3.1. Oświata 

W gminie funkcjonuje 7 szkół podstawowych w miejscowościach: Koprzywnica, Niedźwice, 

Gnieszowice, Krzcin, Łukowiec, Sośniczany i Postronna. Obiekty szkolne  

w miejscowościach Krzcin i Sośniczany stanowią filie szkoły w Koprzywnicy. Szkoła  

w Postronnej utrzymywana jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi. 

Tabela Nr 17 

Rozmieszczenie szkół w gminie w roku szkolnym 2001/2002  

Miejscowość Liczba uczniów Liczba oddziałów 
Liczba pomieszczeń 

do nauki 

W tym sala 

gimnastyczna 

Niedźwice 97 6 8 1 

Gnieszowice 77 6 8 1z 

Koprzywnica 386 15 16 1 

Krzcin 17 2 5 – 

Łukowiec 15 2 4 – 

Sośniczany 14 2 4 – 

Postronna  15 4 7 – 

Razem: 621 37 54 2+1z 

Źródło: Urząd Gminy w Koprzywnicy  

z – sala gimnastyczna w pomieszczeniu zastępczym  

W zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego, w miejscowości gminnej – Koprzywnicy – funkcjonuje 

Zespół Szkół obejmujący gimnazjum i liceum ogólnokształcące, którego wielkość ilustruje niżej 

zamieszczona tabela.  
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Tabela Nr 18 

Rozmieszczenie gimnazjów i szkół średnich w gminie w roku szkolnym 2001/2002  

Miejscowość 
Liczba 

uczniów 
Liczba oddziałów 

Liczba pomieszczeń 

do nauki 

W tym sala 

gimnastyczna 

Zespół Szkół w Koprzywnicy, w tym: x x 13  

Gimnazjum 294 11 x – 

Liceum Ogólnokształcące  82 3 x – 

Źródło: Urząd Gminy w Koprzywnicy 

Sieć szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich jest wystarczająca. Baza lokalowa szkolnictwa 

posiada średni standard zarówno pod względem technicznym jak i lokalowym.  

W szkołach odczuwalny jest brak sal komputerowych, świetlic, stołówek. Pracownie komputerowe 

funkcjonują w szkole podstawowej w Koprzywnicy, w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. Przy 

szkołach funkcjonują boiska przyszkolne, których standard jest zróżnicowany. Szkoły odczuwają brak 

sal gimnastycznych. Rozpoczęto realizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Koprzywnicy. 

Przy szkołach podstawowych w Krzcinie, Łukowcu i Sośniczanach istnieje możliwość urządzenia 

zastępczych sal gimnastycznych (sal ćwiczeń) w niewykorzystanych pomieszczeniach do nauki, 

zwalnianych w wyniku reformy oświaty.  

Placówki wychowania przedszkolnego 

Tabela Nr 19 

Placówki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2001/2002 

Miejscowość Placówki Oddziały Liczba dzieci 
Oddziały przedszkolne. 

przy szkołach 

Koprzywnica  1 4 104 – 

Niedźwice – – – 15 

Gnieszowice – – – 9 

Krzcin – – – 15 

Łukowiec – – – 6 

Sośniczany – – – 7 

Postronne  – – – 8 

Razem    60 

Źródło: Urząd Gminy w Koprzywnicy  

Aktualnie sieć placówek wychowania przedszkolnego obejmuje jedno przedszkole  

w Koprzywnicy oraz oddziały przedszkolne przy szkołach w Niedźwicach, Gnieszowicach, Krzcinie, 

Łukowcu, Sośniczanach i Postronnej, sprawujące opiekę głównie dla 6–cio latków. Placówki te 

zapewniają opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.  

Uwarunkowania wynikające ze stany i funkcjonowania urządzeń oświaty: 

 sieć szkolnictwa, obejmująca: szkoły podstawowe, gimnazjum i liceum ogólnokształcące 

zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców gminy; 

 odczuwalny jest brak sal gimnastycznych, głównie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym; 

 obiekty oświatowe wymagają modernizacji lub remontu, w ramach których to działań powinny 

powstać nowe sale dydaktyczne (komputerowe), pomieszczenia socjalne, sale ćwiczeń; 

 sieć placówek wychowania przedszkolnego (przedszkole, ogniska przedszkolne) pokrywa 

aktualne potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

5.3.2. Usługi kultury 

Infrastrukturę urządzeń kultury w gminie tworzą: biblioteka gminna w Koprzywnicy i jej filia  

w Niedźwicach. Gmina odczuwa brak Domu Kultury, którego budowa trwa już kilka lat. Brak jest 

również Gminnego Ośrodka Kultury jako organizatora życia kulturalnego w gminie.  

Życie kulturalne ogranicza się do organizowania w ramach zajęć szkolnych okolicznościowych 

uroczystości, które odbywają się na terenach szkół oraz sporadycznie imprezy sportowo – kulturalne 

na terenach sportowych Koprzywnicy i Zbigniewic i nad zalewem w Koprzywnicy. Brak Domu 

Kultury nie pozwala na rozwijanie działalności kulturalnej. 
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Występujące przy remizach OSP świetlice wykorzystywane są na organizowanie lokalnych 

spotkań towarzyskich, zebrań wiejskich, przyjęć rodzinnych, wesel. Nie mogą być natomiast 

wykorzystywane do celów upowszechniania kultury.  

Działająca w gminie Gminna Biblioteka Publiczna z filią w Niedźwicach dysponuje 

księgozbiorem liczącym ponad 203004 woluminów, co stanowi 1,1% księgozbioru wiejskich bibliotek 

publicznych woj świętokrzyskiego i 9,8% księgozbioru wiejskich bibliotek pow. sandomierskiego.  

Liczba czytelników w 1999 roku wynosiła 919 osób tj. 12,6% ogółu mieszkańców gminy. 

Poziom czytelnictwa wynosi – 19,7 wypożyczonych książek na 1 czytelnika przy średniej dla gmin 

wiejskich województwa świętokrzyskiego 20,2 książki i średniej dla powiatu sandomierskiego – 23,0 

książki.  

Ważnym ogniwem w życiu kulturalnym gminy są organizacje społeczne i zawodowe, których 

działalność ma znaczenie integrujące mieszkańców gminy oraz wpływa na rzecz rozwoju lokalnej 

społeczności.  

Organizacjami działającymi w gminie są: 

 Orkiestra dęta; 

 Towarzystwo Przyjaciół Koprzywnicy; 

 Kluby sportowe w Koprzywnicy i Zbigniewicach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Trzykosach;  

 Ochotnicza Straż Pożarna w Niedźwicach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Zbigniewicach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Postronnej; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Dmościcach; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Koprzywnicy; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzcinie; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Ciszycy; 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Gnieszowicach. 

Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania urządzeń kultury: 

 sieć placówek upowszechniania kultury nie zapewnia w stopniu wystarczającym potrzeb 

mieszkańców gminy; 

 wymagane dokończenie budowy Domu Kultury w Koprzywnicy; 

 zaznacza się współpraca organizacji społecznych i zawodowych w rozwoju  

i upowszechnianiu kultury; 

 możliwość wykorzystania walorów kulturowych w promowaniu kultury gminy; 

 rozwój działalności kulturalnej wymagać będzie w przyszłości rozbudowy bazy lokalowej. 

5.3.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 

W gminie funkcjonują dwa Zakłady Opieki Zdrowotnej: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Koprzywnicy, 

 Centrum Medyczne „Rokitek” w Koprzywnicy , stanowiące filię tej instytucji  

w Sandomierzu. 

Tabela Nr 20 

Rozmieszczenie ośrodków zdrowia 

Instytucja 
Liczba 

gabinetów 

Liczba 

lekarzy 

Liczba lekarzy 

stomatologów 

Liczba 

pielęgniarek 

Liczba asystentek 

stomatologicznych 
Apteka 

NZOZ „Medyk”  4 4 1 8 1 

2 Centrum Medyczne 

„Rokitek” 
3 3 1 3 – 

Razem:  7 7 2 11 1 2 

Źródło: NZOZ „Medyk”; Centrum Medyczne „Rokitek”  

Na jednego lekarza przypada średnio 1057 mieszkańców gminy, na 1 pielęgniarkę 640 mieszkańców 

gminy, a na 1 stomatologa 3700 mieszkańców. W zakresie obsługi specjalistycznej, gmina znajduje 

się w zasięgu urządzeń zlokalizowanych w ośrodku powiatowym – Sandomierzu. System obsługi  

w zakresie podstawowej opieki medycznej jest wystarczający. 
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Stan techniczny obiektu NZOZ „Medyk” jest zły. Wymaga przebudowy i modernizacji  

w zakresie dostosowania obiektu do wymogów ustawy z 1992 roku o zakładach opieki zdrowotnej  

z uwzględnieniem wymogu likwidacji barier architektonicznych dla obsługi osób niepełnosprawnych. 

Centrum Medyczne „Rokitek” funkcjonuje w 2 obiektach: przy ulicy Sportowej – 2 gabinety  

i przy ulicy Rynek – 1 gabinet. Stan techniczny obiektów jest dobry, dostosowany do wymogów w/w 

ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.  

Najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy wspomaga Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Pomoc, jako zadania zlecone i własne, realizowana jest w formie rent socjalnych, 

zasiłków celowych, dożywiania dzieci w szkołach. 

Przyjęte od kilku lat rozwiązania ustawowe obligują zarówno budżet państwa jak i gminy do 

zapewnienia środków na zadania związane z realizacją ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Koprzywnicy aktywnie współpracuje w tym zakresie z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia  

w Koprzywnicy, Policją, Kościołem Katolickim, szkołami, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sandomierzu, Radą Miasta i Gminy, sołtysami 

W ostatnich latach gruntownie zmienia się profil osób korzystających z pomocy społecznej. 

Wypierani są ludzie starsi, emeryci i renciści, którzy nabyli prawo do świadczeń z ZUS bądź KRUS. 

Ich miejsce zajmują ludzie młodzi i rodziny wielodzietne pozostające bez środków do życia. Sytuacja 

ta spowodowana jest głównie wzrastającym bezrobociem. Z niżej przedstawionych danych wynika, że 

w ostatnich latach nastąpił wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej. 

Tabela Nr 21 

Liczba osób korzystających w gminie z pomocy społecznej 

Lata Korzystający z pomocy 

1997 552 

1998 595 

1999 882 

2000 703 

2001 915 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.  

Pomoc GOPS obejmuje nie tylko pomoc pieniężną, ale także w naturze np. zbiórki odzieży, która jest 

przekazywana potrzebującym. Ośrodek prowadzi również akcje wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży z biednych rodzin, jak również corocznie organizuje „spotkania wigilijne” dla osób 

samotnych. Istnieje bardzo duża tendencja wzrostowa w ilości wypłacanych zasiłków okresowych ze 

względu na wzrost bezrobocia, braku miejsc pracy, dużej liczby rodzin wielodzietnych i niepełnych 

itp. 

Bardzo ważną formą pomocy jest dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach. 

Dożywianie jest prowadzone we wszystkich szkołach na terenie gminy i obserwuje się coraz 

większą liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy. finansowanie dożywiania pochodzi z 2–ch 

źródeł tj. ze środków na zadania własne i zlecone. Obejmuje ono około 300 osób i ma tendencję 

wzrostową.  

Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania służby zdrowia i opieki społecznej  

 gmina obsługiwana jest przez dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej; 

 modernizacji i dostosowania do wymogów ustawowych NZOZ „Medyk”  

w Koprzywnicy; 

 pomoc społeczna, jej wielkość i zakres uzależniona jest od środków budżetowych jakimi 

dysponuje gmina. 

5.3.4. Sport i rekreacja 

Gmina dysponuje średnio rozwiniętą bazą sportową, którą tworzą 2 pełnowymiarowe boiska 

sportowe z bazą treningową, boiska przyszkolne i 2 sale gimnastyczne przy szkołach. 

Życie sportowe koncentruje się w klubach sportowych i w szkołach: 

 KS „Koprzywianka” w Koprzywnicy;  

 KS Zbigniewice;  

 UKS „Koprzywianka” w Koprzywnicy. 
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Przy Zespole Szkół w Koprzywnicy, rozpoczęta jest budowa sali gimnastycznej, która  

w przyszłości stanowić będzie bazę rozwoju sportu nie tylko w ramach zajęć dydaktycznych lecz 

również dla lokalnej społeczności. 

Niezależnie od zorganizowanego życia sportowego w klubach, gmina dysponuje potencjalnymi 

terenami dla rozwoju bazy sportowo–rekreacyjnej, związanymi z zalewem w Koprzywnicy. Działania 

Zarządu Miasta i Gminy zmierzają do zagospodarowania okolic zalewu w kierunku rozwoju sportów 

wodnych, małych boisk sportowo–rekreacyjnych, bazy gastronomiczno–handlowej, campingowej. 

Położenie Koprzywnicy przy atrakcyjnym szlaku komunikacyjnym z Krakowa do Sandomierza, 

walory architektury i krajobrazu gminy stanowią szansę rozwoju turystyki i rekreacji. 

Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania sportu i rekreacji: 

 gmina dysponuje średnio rozwiniętą bazą urządzeń sportowych; 

 istnieje potrzeba dokończenia budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Koprzywnicy; 

 istnieje możliwość wykorzystania i urządzenia terenów sportowo – rekreacyjnych na terenach 

przyległych do zalewu w Koprzywnicy; 

 funkcjonujące przy szkołach sale gimnastyczne, nie zapewniają w pełni potrzeb oświaty  

i środowiska; 

 gmina posiada naturalne walory przyrodnicze dla rozwoju turystyki i ośrodków wypoczynkowo–

rekreacyjnych, które powinny być czynnikiem pobudzającym rozwój gospodarczy gminy, głównie 

w dziedzinie usług (gastronomia, handel, baza campingowa); 

 możliwość rozwoju agroturystyki. 

5.3.5. Turystyka  

Gmina Koprzywnica z uwagi na swoje walory przyrodnicze i historyczne należy do obszarów  

o najkorzystniejszych przesłankach do rozwoju agroturystyki oraz potencjalnego Nadwiślańskiego 

Regionu turystyczno – rekreacyjnego.  

Gmina Koprzywnica wpisana jest w tzw. „Pętle Kielecką” małopolskiego Szlaku Cystersów, 

przedstawiającego wkład cystersów w rozwój kulturalny i cywilizacyjny regionu. Do głównych 

ośrodków Szlaku Cystersów na Ziemi Świętokrzyskiej należą Wąchock, Sulejów, Jędrzejów  

i Koprzywnica. Z pobytem i działalnością cystersów wiąże się występowanie licznych zabytków 

architektury sakralnej i świeckiej oraz techniki.  

 Turystyka krajoznawcza oraz agroturystyka może być znaczącym czynnikiem aktywizacji 

gminy oraz źródłem zwiększenia dochodów ludności. Sprzyjają temu zarówno korzystne warunki 

przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe oraz rosnące zainteresowanie na aktywne i zróżnicowane 

formy wypoczynku.  

 W rozwoju tej dziedziny gospodarki, będzie mieć kreowanie wizerunku gminy jako obszaru 

urozmaiconego produktu turystycznego, opartego o czyste środowisko przyrodnicze jak i zabytki 

kultury materialnej, a zwłaszcza klasztor Cystersów.  

 Ograniczeniami rozwoju tej funkcji jest brak odpowiedniej infrastruktury, a także niewielkie 

zainteresowanie miejscowej ludności.  

5.4.  Podmioty gospodarcze działające na obszarze gminy 

Według GUS, w 1999 roku na obszarze gminy zarejestrowanych było 289 podmiotów 

gospodarczych, z tego 18 (7,2%) należących do sektora publicznego i 271 (93,8%) należących do 

sektora prywatnego. Mieszkańcy gminy wykazują małą aktywność w organizowaniu działalności 

gospodarczej, to jednak w porównaniu z rokiem 1997 nastąpił wzrost liczby podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców wynoszący 39, przy średniej dla powiatu sandomierskiego – 55 

i województwa świętokrzyskiego – 61. 

Strukturę branżową podmiotów oraz zmiany jakie nastąpiły w latach 1997 – 1999 ilustruje poniższa 

tabela. 
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Tabela Nr 22 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji EKD w gminie Koprzywnica 

Sekcje 

1997 rok 1999 rok 

Liczba 

podmiotów 
% 

Liczba 

podmiotów 
% 

Przemysł ogółem, w tym: 20 8,8 22 7,6 

Działalność produkcyjna 20 8,8 22 7,6 

Budownictwo 18 7,9 25 8,7 

Handel i naprawy 112 49,3 133 46,0 

Transport, gosp. magazynowa, łączność  21 9,3 26 9,0 

Obsługa nieruchomości  10 4,4 – – 

Edukacja 9 4,0 – – 

Ochrona zdrowia 8 3,5 – – 

Pozostałe 29 12,8 83 28,7 

Razem: 227 100,0 289 100,0 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2000 r., Rocznik statystyczny woj. tarnobrzeskiego 1998 r. 

Najliczniejszą grupę podmiotów stanowią handel i naprawy, budownictwo i działalność produkcyjna. 

Sieć usług handlu, funkcjonująca na obszarze gminy obejmuje 79 sklepów należących do sektora 

prywatnego oraz do sektora uspołecznionego reprezentowanego przez GS „SCH” w Koprzywnicy. 

Zakres obsługi sieci sklepów obejmuje poziom elementarny i podstawowy, skoncentrowany głównie 

w ośrodku gminnym. Sieć usług handlu zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców gminy. 

Uzupełnieniem sieci urządzeń handlu są centra usługowe ośrodka powiatowego w Sandomierzu. 

Baza lokalowa handlu obejmuje obiekty wolnostojące lub wbudowane łącznie z innymi 

usługami w obiektach użyteczności publicznej, lub w budynkach mieszkalnych. Stan techniczny 

urządzeń jest zróżnicowany pod względem technicznym i funkcjonalnym.  

Poprawy wymaga stan ogólny placówek handlowych, zwiększenie powierzchni sprzedaży.  

W większości są one małe o niskim standardzie i stosunkowo niskich obrotach. Dalszy ilościowy 

wzrost placówek handlowych prowadzić może do obniżenia dochodów ich właścicieli przez spadek 

liczby obsługiwanych klientów. Wzrastająca konkurencja wymuszać będzie wzrost poziomu 

sprzedaży i konieczność angażowania większego kapitału w wyposażenie sklepu.  

Sieć usług gastronomii jest słabo rozwinięta. Stanowi ją restauracja, 2 bary i 3 punkty małej 

gastronomii. Stan techniczny urządzeń gastronomii wykazuje zróżnicowanie pod względem tak 

funkcjonalnym jak i technicznym. Ilość i standard zakładów gastronomicznych w gminie jest 

wynikiem stosunkowo małego popytu na tego typu usługi.  

Słabiej rozwija się sfera usług i rzemiosło. Ilość osób działających w takich zawodach jak: 

murarz, cieśla, szewc, kowal, młynarz, rymarz, stolarz jest stała od kilku lat, w niektórych 

przypadkach się zmniejsza. Stosunkowo dobrze rozwija się transport towarowy jak i osobowy, 

przewóz osób autokarem.  

Sieć urządzeń rzemiosła usługowego obejmuje szereg warsztatów produkcyjnych  

i świadczących usługi dla ludności w zakresie mechaniki pojazdowej, ślusarstwa, naprawy sprzętu 

RTV i AGD, fryzjerstwa. W większości warsztaty rzemieślnicze skupione są w największej 

miejscowości – mieście Koprzywnica.  

Na taki stan rozwoju usług lub na możliwość dalszego ich rozwoju wpływ mogą mieć czynniki: 

 mała aktywność w organizowaniu działalności gospodarczej przez mieszkańców (duży odsetek 

bezrobotnych); 

 mały lokalny popyt na usługi; 

 bliskość ośrodków miejskich (Sandomierz, Tarnobrzeg); 

 brak środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;  

 słabe przygotowanie zawodowe usługodawców; 

 niski stan techniczny obiektów; 

 małe zaangażowanie gminy w zakresie wspierania rozwoju działalności gospodarczej. 

Pozytywnym zjawiskiem rozwoju działalności gospodarczej, oprócz lokalizacji nowych 

obiektów jest zagospodarowanie nieczynnych pomieszczeń oraz obiektów i terenów wypadających  
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z produkcji i przeznaczenie ich na inne cele produkcyjne i produkcyjno–usługowe. Pomimo 

postępującego rozwoju, należy baczniejszą uwagę zwrócić na większą promocje gminy.  

Potencjał podmiotów gospodarczych określa liczba generowanych przez nie miejsc pracy. Do 

głównych pracodawców w gminie można zaliczyć: 

 piekarnię GS; prywatną piekarnię; 

 zakłady mechaniki pojazdowej; 

 prowadzących handel artykułami spożywczo–przemysłowymi w sklepach. 

Brak większych zakładów produkcyjnych lub usługowych w gminie, powoduje że znaczna 

grupa mieszkańców (trudna do oszacowania) dojeżdża do pracy do sąsiednich miast m.in. do Połańca  

i do Sandomierza oraz do dużych ośrodków (Warszawa, Śląsk) z czasowym zamieszkaniem w tych 

ośrodkach.  

W interesie władz i mieszkańców gminy jest tworzenie jak największej ilości stanowisk pracy, 

zwłaszcza w małych zakładach i usługach. Możliwość w tym zakresie ogranicza  

i ograniczać będzie brak kapitału. Dalszy rozwój handlu, usług i drobnej wytwórczości będzie 

wymagał od podejmujących działalność gospodarczą zaangażowania większego kapitału  

i lepszego przygotowania zawodowego. Te czynniki będą odgrywać dużą rolę przy rozwoju placówek 

usługowych i handlowych w takich dziedzinach jak: 

 obsługa sprzętu elektrycznego, w tym komputerowego; 

 obsługa rolnictwa i leśnictwa; 

 obsługa ruchu turystycznego; 

 specjalistyczne usługi handlowe; 

 urządzenia terenów rekreacyjnych. 

W miejscowości Koprzywnica, wokół zbiornika retencyjnego, możliwy jest rozwój usług 

bezpośrednio związanych z turystyką i rekreacją jak: parkingi, gastronomia, wypożyczalnia sprzętu 

wodnego, usługi motoryzacyjne. 

W pozostałych sołectwach jest możliwość rozwoju takich usług jak: usługi budowlane, 

instalatorskie, mechanizacyjne dla rolnictwa oraz rozwój drobnej produkcji. 

Uwarunkowania wynikające ze stanu i funkcjonowania podmiotów gospodarczych: 

 wyposażenie gminy w urządzenia handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego jest rozwinięte w 

stopniu dostatecznym, odpowiadającym sile nabywczej społeczeństwa gminy; 

 stan techniczny i funkcjonalny urządzeń usługowych wykazuje duże zróżnicowanie; 

 wpływ ośrodków miejskich na ograniczenie szerszego zakresu usług w gminie; 

 mała aktywność gospodarcza mieszkańców gminy w kierunku rozwoju usług; 

 możliwość rozwoju usług w powiązaniu z rozwojem funkcji turystyczno – rekreacyjnej gminy; 

 kształtowanie się wielofunkcyjnego ośrodka handlowo–usługowego gminy w Koprzywnicy; 

 potencjalne możliwości rozwoju działalności gospodarczej przez wykorzystanie walorów 

przyrodniczych i kulturowych gminy; 

 brak bazy przetwórczej i rynków zbytu dla produkcji owoców i warzyw. 
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6.  Uwarunkowania wynikające z funkcjonowania systemu transportowego 
6.1.  Układ komunikacyjny gminy 

Dla dróg powiatowych i gminnych przyjęta została numeracja według dotychczasowych 

przepisów, obowiązująca do czasu nadania drogom nowych numerów według Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, które określa sposób numeracji oraz zakres, treść i sposób 

prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych.  

Tabela Nr 23 

Układ drogowo–uliczny 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Drogi krajowe 

9 

Radom – Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski – 

Opatów – Lipnik – Klimontów – Łoniów – 

Nagnajów – Kolbuszowa – Głogów Małopolski – 

Rzeszów – Babica – Lutcza – Domaradz – 

Miejsce Piastowe – Dukla – Barwinek – Granica 

Państwa 

GP 1,200 1,200 – – – 7,0 10,0 

79 

Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz – 

Połaniec – Nowe Brzesko – Kraków – Trzebinia – 

Chrzanów – Jaworzno – Katowice – Chorzów – 

Bytom 

GP 7,734 7,734 – – – 6,0–7,0 10,0 

Droga wojewódzka 

758 

Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – 

przeprawa promowa przez rzekę Wisłę – 

Tarnobrzeg 

G 9,682 9,302 0,380 –  5,0–6,0 7,5–8,0 

Drogi powiatowe 

42324 
Wielogóra – Bystrojowice – Chobrzany – 

Koprzywnica 
Z 1,455 – – – 1,455 

3,0 

5,0 

3,0 

7,0 

42333 Koprzywnica – Krzcin – Chodków Stary Z 6,680 5,500 1,180 – – 

5,0 

6,0 

4,0 

8,0 

6,0 

4,0 

42334 Krzcin – Zarudcze – Radowąż Z 5,494 5,494 – – – 
5,0 

3,0 

7,0 

3,0 

42335 Borek Klimontowski – Niedźwice – Koprzywnica Z 7,573 6,000 1,573 – – 4,0 8,0 

42379 Sulisławice – Niedźwice Z 3,437 3,437 – – – 4,0 6,0 

42380 
Postronna – Zbigniewice – Wólka Gieraszowska 

Z 5,184 5,184 – – – 
4,0 

5,0 

4,0 

7,0 

42389 Ciszyca – Świężyce – Skotniki Z 3,044 2,000 – 
1,04

4 
– 

5,0 

3,0 

7,0 

3,0 

Drogi gminne 

4222001 Krzcin wieś D 0,850 – 0,850 – – * 5,0 

4222002 Łukowiec wieś L 0,950 0,950 – – – * 5,0 

4222003 Ciszyca – Radowąż D 0,820 – – – 0,820 – 4,0 

4222004 Ciszyca – Speranda L 0,320 – 0,320 – – * 4,0 

4222005 Ciszyca – Kamieniec L 0,770 0,770 – – – * 5,0 

4222006 Kamieniec wieś L 0,730 – 0,730 – – * 4,0 

4222007 Kamieniec Wisłocki wieś L/D 0,750 – 0,750 – – * 5,0 

4222008 Świężyce wieś L 0,610 – – – 0,610 – 4,0 

4222009 Błonie – Sośniczany L 1,850 1,500 – – 0,350 * 4,0–5,0 

4222010 Sośniczany wieś L 1,205 1,205 – – – 4,0 5,0 

4222011 Gnieszowice wieś L 1,460 0,900 – – 0,560 4,0 5,0 

4222012 Trzykosy wieś L 1,300 1,300 – – – * 5,0 

4222013 Postronna wieś L/D 2,250 1,300 – – 0,950 4,0 5,0 

4222014 Niedźwice wieś L/D 2,375 0,927 – – 1,448 4,0 5,0 
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4222015 Zbigniewice wieś L/D 1,550 1,050 0,200 – 0,300 4,0 5,0 

4222016 Dmosice wieś D 0,770 – 0,250 – 0,520 – 4,0 

4222017 Beszyce wieś D 2,270 – 1,400 – 0,870 4,0 5,0 

4222018 Niedźwice – Beszyce L 2,120 – 0,620 – 1,500 – 4,0 

4222019 Beszyce Dolne wieś L/D 1,050 – 0,800 – 0,250 – 4,0 

4222020 Cegielnia wieś L/D 2,262 – 2,062 – 0,200 4,0 5,0 

4222021 Błonie wieś D 0,680 – 0,680 – – * 5,0 

4222022 Ciszyca – Łukowiec L/D 1,850 1,850 – – – * 5,0 

4222023 Świężyce – Sośniczany L 1,789 – 1,600 – 0,189 4,0 5,0 

4222024 Ciszyca wieś L/D 0,358 – 0,358 – – * 4,0 

4222025 Postronna – Kępie L/D 0,342 – – – 0,342 – 4,0 

4222026 Zarzecze wieś L 0,178 0,178 – – – * 6,0 

4222027 Skrzypaczewice – Krzcin L 1,775 – 1,775 – – * 5,0 

4222028 Łukowiec Majorat – wał wiślany L/D 0,950 0,500 – – 0,450 4,0 5,0 

4222029 Krzcin – Faciegłowy L/D 0,450 – 0,450 – – * 4,0 

4222030 Krzcin – Zagumnie L 1,150 – 0,500 – 0,650 4,0 5,0 

4222031 Koprzywnica wieś L 7,478 6,600 – – 0,878 4,0–5,0 4,0–6,0 

- Koprzywnica – Beszyce Dolne L 4,904 1,000 – – 3,904 
3,0 

4,0 

3,0 

4,0 

* – brak danych 

Klasy techniczne dróg oznaczone w tabeli Nr 23 symbolami literowymi: 

 GP – główna ruchu przyśpieszonego dla dróg krajowych; 

 G – główna dla drogi wojewódzkiej; 

 Z – zbiorcza dla dróg powiatowych; 

 L i D – lokalna i dojazdowa dla dróg gminnych; 

określone zostały na podstawie funkcji pełnionej w układzie komunikacyjnym. 

Podstawowe dane, takie jak szerokość jezdni, korony, geometria trasy wskazują, że większość  

z nich nie posiada parametrów technicznych i użytkowych odpowiadających wymaganym klasom 

technicznym. 

Zestawienie długości dróg pod względem rodzaju nawierzchni przedstawia tabela: 

Tabela Nr 24 

Rodzaje nawierzchni dróg 

Kategorie dróg 

Rodzaje nawierzchni (km) 

Twarda Gruntowa 

ulepszona (bitumiczna) nieulepszona ulepszona nieulepszona 

Krajowe  8,934 – – – 

Wojewódzkie  9,302 0,380 – – 

Powiatowe 27,615 2,753 1,044 1,455 

Gminne 20,030 13,345 – 14,781 

Razem: 65,881 16,478 1,044 16,236 

W ogólnej długości zewidencjonowanej sieci drogowej 99,639 km, 66,1% stanowią drogi  

o nawierzchni bitumicznej (twarda ulepszona). Dla dróg gminnych, na ogólną długość (według 

ewidencji) 48,156 km, drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią 41,6%. 

Wskaźniki gęstości sieci drogowej określone zostały dla dróg o nawierzchni twardej (ulepszonej  

i nieulepszonej): 

przestrzenny ap=
69,0

359,82
= 119,36 km/100 km

2
 

demograficzny ad=
74,0

359,82
= 111,30 km/10 tys. mieszkańców. 

Dla obszarów o rolniczym charakterze użytkowania wielkość przestrzennego wskaźnika gęstości 

zamiejskiej sieci dróg twardych obsługujących obszar w sposób zadawalający, według programu 

potrzeb określa się na 54,8 km/100 km
2
. 

6.2.  Obciążenie ruchem zewnętrznym dróg krajowych i wojewódzkiej 

Źródłem uzyskania danych o natężeniu i strukturze ruchu są publikacje „Transprojektu” 

Warszawa zawierające dane statystyczne o ruchu drogowym, opracowane na podstawie generalnego 
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pomiaru ruchu na drogach krajowych, przeprowadzonego kolejno w latach 1985, 1990, 1995 i 2000. 

Wyniki przedstawione zostały w tabeli Nr 25 oraz graficznie na schemacie Nr 4. 

Tabela Nr 25 

Obciążenie dróg krajowych i wojewódzkiej średniorocznym dobowym ruchem w obszarze i rejonie gminy 

Koprzywnica 

N
r
 d

r
o
g
i 

Żądany odcinek 

Średni dobowy ruch (pojazdy) Procentowy udział w ruchu samochodowym (%) 

85 90 

Wskaźnik 

wzrostu 

85/90 

95 

Wskaźnik 

wzrostu 

90/95 

00 

Wskaźnik 

wzrostu 

95/00 

Samochody 

osobowe 

Samochody 

ciężarowe 
autobusy 

85 90 95 00 85 90 95 00 85 90 95 00 

9 Klimontów – Łoniów 1200 1900 1,58 3000 1,58 3980 1,33 36 45 61 61 36 29 22 23 5 4 2 1 

79 

Łoniów – Koprzywnica 1600 2450 1,53 2800 1,14 3840 1,37 34 43 64 66 31 26 11 12 8 6 3 1 

Koprzywnica – 

Sandomierz 
1600 2950 1,84 3200 1,08 3840 1,20 34 42 55 66 31 27 17 12 8 5 2 1 

758 Klimontów – Koprzywnica * 600 * 800 1,33 * * * 39 55 * * 17 12 * * 9 6 * 

* – brak danych 

Analiza wyników pomiarów 2000 r. wykazuje: 

 odcinek Klimontów – Łoniów tendencję malejącą w stosunku do lat 1990–1995  

o wskaźniku wzrostu 1,33 w porównaniu ze wskaźnikiem wzrostu dla dróg: 

 międzynarodowa E 0 371 – 1,31; 

 krajowe województwa świętokrzyskiego – 1,27; 

 ogólnokrajowy dla dróg krajowych – 1,31; 

 odcinek Łoniów – Koprzywnica – Klimontów wzrost ruchu porównywalny  

z wskaźnikami wzrostu (jak wyżej) dla województwa świętokrzyskiego i wskaźnika 

ogólnokrajowego. 

6.3.  Ocena funkcjonowania układu drogowego 

6.3.1.  Drogi krajowe 

Głównymi elementami układu realizującymi dostępność komunikacyjną i zewnętrzne powiązania z 

układem dróg krajowych są drogi krajowe: 

 Nr 9 Radom – Opatów – Lipnik – Łoniów – Nagnajów – Rzeszów – Barwinek – Granica Państwa. 

 Nr 79 Warszawa – Kozienice – Sandomierz – Połaniec – Kraków – Chrzanów – Katowice – 

Bytom.  

Droga Nr 9 

Droga krajowa Nr 9 zaliczona jest do dróg ruchu międzynarodowego (AGR) oznaczona E 371  

i objęta warunkami Umowy europejskiej sporządzonej w Genewie dnia 15 listopada 1975 roku. 

Umowa została przyjęta i ratyfikowana przez Polskę 14 września 1984 roku wraz z zobowiązaniem 

ułatwienia i rozwoju między narodowego ruchu drogowego w Europie przez przystąpienie do 

uzgodnionego planu budowy i rozbudowy dróg przystosowanych do wymagań przyszłego ruchu 

międzynarodowego.  

Jest to droga o charakterze łącznikowym, zaliczona w postanowieniach umowy do klasy „B” 

jako „zwykła” kategorii I (o dwu pasach ruchu, jednojezdniowa). 

Przekrój poprzeczny istniejącej drogi nie spełnia wymaganych parametrów drogi ruchu 

międzynarodowego w zakresie: 

 najmniejsza zalecana szerokość pobocza dla dróg zwykłych powinna wynosić 3,25 m; 

 odcinek Klimontów – Łoniów pobocze gruntowe 1,5 m; 

 brak ścieżek specjalnych dla ruchu pieszego i rowerowego przy natężeniu ruchu (według pomiaru 

2000 r.) 3980 pojazdów /dobę na odcinku Klimontów – Łoniów wobec kryterium wprowadzenia 

ścieżek specjalnych przy wystąpieniu ruchu o natężeniu 2000 pojazdów/dobę. 

Droga przebiega odcinkiem długości ok. 1,2 km zachodnim obrzeżem obszaru gminy  

i dostępna jest z dwu dróg powiatowych w Borku Klimontowskim i Wólce Gieraszowskiej. 

Droga Nr 79 

Stanowi ciąg komunikacyjny o dalekim zasięgu powiązań. Przechodzi centralnie przez obszar 

gminy i ośrodek gminny. Ze względu na utrwalony historycznie przebieg jest drogą ogólnie dostępną 

z dużą ilością włączeń indywidualnych zjazdów z posesji. Uniemożliwia to prawidłową obsługę ruchu 

generowanego przez zabudowę i jednocześnie doprowadza do obniżenia standardu obsługi ruchu 
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tranzytowego. Występuje przy tym zagrożenie bezpieczeństwa z powodu koncentracji pieszego  

i samochodowego ruchu lokalnego oraz ruchu poprzecznego do kierunku drogi głównej. Zjawisko to 

szczególnie odczuwalne jest w przebiegu drogi przez Koprzywnicę na odcinku około 1 km, gdzie 

droga krajowa przechodzi ciągiem miejskiego układu ulic. 

Orientacyjną odległość granicy strefy uciążliwości drogi od krawędzi jezdni, przy natężeniu 

ruchu około 4000 pojazdów na dobę, szacuje się na około 140 m. 

6.3.2.  Droga wojewódzka 

Droga Nr 758 

Jest drogą o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. Stanowi łącznik pomiędzy drogami 

krajowymi. Posiada jezdnię o szerokości 5,0–6,0 m i gruntowe pobocza o szerokości 1,0–1,5 m. 

Szerokość jezdni nie odpowiada wymaganej przepisami dla klasy techniczno–funkcjonalnej  

G (główna). 

Jako ciąg komunikacyjny Iwaniska – Klimontów – Koprzywnica – Tarnobrzeg (do drogi 

wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola, powstała z dawnej drogi krajowej – 

nazwa i numer bez zmian) i odcinka Koprzywnica – Tarnobrzeg o dawnym numerze 1077. Nie 

odnotowuje się na tym kierunku znaczącego ruchu ze względu na „wąskie gardło” jakie stanowi 

przeprawa promowa ograniczająca przepustowość i drożność, zwłaszcza dla samochodów 

ciężarowych. 

6.3.3.  Dogi powiatowe 

Zapewniają obsługę miejscowości gminnych i spośród ośmiu ciągów komunikacyjnych 

wytypowanych jako drogi powiatowe, sześć stanowi połączenia z gminami sąsiednimi: Łoniów, 

Klimontów i Samborzec, przy czym drogi Nr 42324 Wielogóra – Koprzywnica oraz Nr 42389 Ciszyca 

– Skotniki posiadają nawierzchnię gruntową lub gruntową ulepszoną żużlem i nie mają znaczenia  

w komunikacji między gminami. Funkcję drogi powiatowej jako połączenia siedziby powiatu z 

siedzibą gminy przejmuje na siebie droga krajowa Warszawa – Sandomierz – Bytom.  

W 2007 r. decyzją Rady Powiatu Sandomierskiego droga powiatowa Nr 42387 została 

przekwalifikowana na drogę gminną i włączona do ewidencji dróg gminnych Miasta i Gminy 

Koprzywnica.  

6.3.4.  Drogi gminne 

Wyznaczona i dotychczas obowiązująca sieć dróg gminnych na ogół spełnia kryterium 

kwalifikacji przewidziane przepisami „Ustawy o drogach publicznych” w układzie funkcjonalnym. 

Drogi o nawierzchni bitumicznej stanowią ponad 41% ogólnej długości dróg gminnych. Tylko 

nieliczne posiadają parametry techniczno – użytkowe odpowiednie dla klasy L (lokalna) lub  

D (dojazdowa). 

Uwarunkowaniem techniczno-ekonomicznym modernizacji dróg w terenie zabudo-wanym są 

wąskie pasy drogowe uniemożliwiające wprowadzenie w przekrój drogi systemu odwodnienia, 

ścieżek rowerowych, a nawet chodników dla ruchu pieszego. Trudności w pozyskaniu terenu 

niejednokrotnie eliminują całkowicie działania modernizacyjne. 

Po powodzi w 1997 r pozyskiwane są fundusze na remonty i modernizację dróg gminnych z: 

 Biuro d/s Usuwania Skutków Powodzi – Kraków; 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

 Urząd Marszałkowski – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. 

6.4.  Komunikacja zbiorowa  

Obsługa gminy komunikacją zbiorową w zakresie lokalnych przewozów pasażerskich 

realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Miejską Komunikacją 

Samochodową w Tarnobrzegu oraz przez prywatnego przewoźnika „BUS”. 

Z ośrodka gminnego (przystanek dworcowy) dostępne są połączenia do:  
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Tabela Nr 26 
Dostępne połączenia 

Kierunek docelowy przez ilość kursów na dobę 

KURSY DALEKOBIEŻNE I POSPIESZNE  

Kielce Klimontów 1 

Kielce Malżyn 1 

Kraków Staszów 1 

Lublin Kraśnik 1 

Sandomierz – 1 

Zakopane – 1 

KURSY LOKALNE  

Bukowa k. Staszowa  – 1 

Ciszyca – 4 

Dmosice – 2 

Gieraszowice – 7 

Gieraszowice Krzcin 1 

Gorzyce WSK – 2 

Gorzyce Sandomierz 1 

Janowice – 2 

Janowice Ciszyca 1 

Janowice Łukowiec 1 

Klimontów – 1 

Królewice – 11 

Królewice Beszyce 1 

Krzcin Ciszyca 1 

Łukowiec – 3 

Machów – 5 

Nawodzice – 2 

Połaniec – 1 

Połaniec Świniary Stare 1 

Sandomierz – 20 

Sandomierz Chobrzany 1 

Sośniczany – 1 

Staszów Klimontów 1 

Staszów Osiek 1 

Staszów Połaniec 1 

Tarnobrzeg – 17 

Tarnobrzeg Ciszyca 2 

Tarnobrzeg Krzcin 1 

Tarnobrzeg Przewłoka 1 

Tarnobrzeg Sandomierz 3 

Zabrnie Olendry Jeziórko 1 

Zabrnie Olendry Machów 2 

Zbigniewice – 2 

KURSY „BUS” (prywatny przewoźnik) 

Sandomierz  12 

Łoniów  5 

Za podstawę analizy obsługi przyjęto standard wymagany dla obszarów wiejskich: 

 odległość dojścia do przystanku autobusowego maksymalnie 1,0 km, co odpowiada czasowi ok. 

15 minut marszu pieszego; 

 konieczność podróży przesiadkowych. 

Wyznaczona została izolinia na podstawie przyjętego standardu obsługi, na granicy której  

i poza nią znalazły się miejscowości: 

 częściowo: Kolonia Zbigniewice, Beszyce Górne, Koprzywnica (część północno–wschodnia  

i Zarzecze), Cegielnia, Kolonia Błonie, Kamieniec, Kamieniec Wisłocki; 

 całkowicie: Folwark, Grzecholiny, Kolonia Gnieszowice. 
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Wymienione miejscowości znajdują się na granicy strefy lub stanowią kolonie o kilku lub kilkunastu 

rozproszonych zabudowaniach, na ogół z gruntową drogą dojazdową. Wprowadzenie komunikacji 

zbiorowej w obszarze znikomego zapotrzebowania na przewozy pasażerskie i przy złych warunkach 

dojazdu autobusu jest nieuzasadnione ze względów ekonomicznych. Dla mieszkańców tych 

miejscowości korzystanie ze środków komunikacji publicznej związane jest z pokonywaniem 

większych odległości dojścia do przystanku od maksymalnych, przyjętych przez wymagany standard 

obsługi. 

6.5.  Komunikacja indywidualna 

Polityka komunikacyjna gminy zakłada podporządkowanie układu komunikacyjnego dla 

swobodnego korzystania z samochodu osobowego. Nie stwarza się ograniczeń odnośnie użytkowania 

samochodów osobowych i parkowania. 

Tabela Nr 27 

Stan i wskaźniki motoryzacji 

Rok 
Ludność 

gminy 

Pojazdów 

ogółem 

Ilość samochodów 

osobowych (prywatnych) 

Wskaźnik wzrostu 

ilości samochodów 

osobowych 

Wskaźnik 

nasycenia 

(samochodów 

osobowych/1000 

mieszkańców) 

1990 7430 1613 651 – 88 

1991 7365 1994 887 1,36 120 

1992 7430 1613 682 0,77 92 

1993 7403 1785 742 1,08 100 

1994 7420 1926 814 1,09 109 

1995 7430 2034 855 1,05 115 

1996 7409 2333 977 1,14 132 

1997 7376 2502 1076 1,10 146 

1998 7278 2821 1359 1,26 187 

1999 7311 2943 1398 1,03 191 

2000 7306 3248 1528 1,09 209 

2001 7296 3627 1612 1,05 221 
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Odnotowany został równomierny i stały przyrost ilości samochodów osobowych  

w latach 1998–2001 dając wskaźnik nasycenia 221 samochodów osobowych na 1000 mieszkańców, 

przy średniej krajowej 220. 

Prognozę motoryzacyjną ustala się na poziomie 400 samochodów osobowych na 1000 

mieszkańców, czyli przeciętnie jeden samochód na rodzinę. Przy utrzymaniu się tendencji wzrostu z 

lat 1998 – 2001 prognoza docelowa osiągnięta zostanie po 2009 roku. 

Pod względem zaopatrzenia w paliwo gmina obsługiwana jest stacjami paliw  

w Łoniowie i Samborcu. 

Gmina dysponuje dość dobrze rozwiniętą ofertą miejsc do parkowania. Są to wydzielone place 

o nawierzchni utwardzonej, gruntowej lub ulepszonej gruntowej, zlokalizowane w miejscach 

występowania potrzeb parkingowych. Szacunkowo ilość miejsc postojowych ocenia się: 

Rozwój motoryzacji w latach 1990-2001
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Dynamika wzrostu wskaźnika motoryzacji

50
75

100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425

1992 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

prognoza docelowa

wskaźnik motoryzacji samochodów osob./100 m-k
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Tabela Nr 28 

Miejsca postojowe 

Miejscowość Obiekt użyteczności publicznej Ilość miejsc parkingowych 

Koprzywnica Urząd Miasta i Gminy 

Bank Spółdzielczy 

Przystanek dworcowy 

11 

Poczta Polska 1 

Policja 1 

Kościół parafialny przyklasztorny 55 

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 

Liceum Ogólnokształcące 

20 

Cmentarz 20 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 4 

Rynek – centrum usługowo–handlowe  15 

Postronna Kościół 15 

Szkoła Podstawowa 10 

Niedźwice Szkoła Podstawowa 15 

Trzykosy Remiza OSP 5 

Gnieszowice Remiza OSP 5 

Sośniczany Szkoła Podstawowa 5 

Krzcin Szkoła Podstawowa 5 

Remiza OSP 5 

Ciszyca Remiza OSP 10 

Łukowiec Szkoła Podstawowa 5 

Kościół 10 

6.6. Drogi transportu rolniczego 

Drogi rolnicze są głównie drogami o nawierzchni gruntowej. Niewielki procent tych dróg 

wyposażony jest w nawierzchnię utwardzoną lub ulepszoną, najczęściej wykonaną samorzutnie przez 

zainteresowanych użytkowników, dokonaną w przypadkach niezbędnych, kiedy wymaga tego 

potrzeba przejazdu. 

Układ dróg obsługi rolnictwa wykazuje dużą regularność na całym obszarze upraw. Układ 

posiada hierarchię, którą tworzą drogi o funkcji: 

 głównej – drogi publiczne krajowa, wojewódzka, powiatowe i gminne; 

 zbiorczej – zbiorcze dojazdy do pól; 

 pomocniczej – drogi bezpośredniej obsługi upraw. 

Bezpośrednie dojazdy z pól następują po obu stronach wzdłuż trasy dróg krajowej  

i wojewódzkiej, które wykorzystywane są jako drogi główne transportu rolniczego. 
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7.  Uwarunkowania wynikające z wyposażenia i obsługi uzbrojenia 

technicznego 
7.1.  Elektroenergetyka 

Głównymi Punktami Zasilającymi gminę w energię elektryczną są: 

 GPZ 110/15 kV „Piaseczno”; 

 GPZ 110/15 kV „Klimontów”; 

 GPZ 110/15 kV „Sandomierz”; 

 GPZ 110/15 kV „Gerlachów”. 

Największy udział w zasilaniu gminy ma GPZ 110/15 kV Piaseczno i Klimontów. Energia 

elektryczna wyprowadzana jest z w/w GPZ–tów liniami napowietrznymi: 

 15 kV „Piaseczno – Koprzywnica”; 

 15 kV „Klimontów – Koprzywnica”; 

 15 kV „Sandomierz – Łoniów”; 

 15 kV „Klimontów – Gerlachów II”; 

 15 kV „Klimontów – Łoniów – Piaseczno”. 

do 42–ch stacji transformatorowych napowietrznych 15/0,4 kV znajdujących się  

w poszczególnych miejscowościach gminy. Stacje transformatorowe są głównym źródłem zasilania 

odbiorców bytowo– komunalnych, sieci oświetleniowej, handlu i usług. 

Magistralami biorącymi największy udział w zasilaniu gminy są : 

 15 kV „Klimontów – Koprzywnica”; 

 15 kV „Sandomierz – Łoniów”. 

Obszar gminy obsługiwany jest pod względem elektroenergetycznym przez Rzeszowski Zakład 

Energetyczny S.A – Rejon Energetyczny w Staszowie przy ulicy Krakowskiej 44 Eksploatację sieci 

średniego i niskiego napięcia oraz budowę urządzeń elektroenergetycznych w gminie w określonym 

zakresie wykonuje Posterunek Energetyczny w Klimontowie przy ulicy Osolińskiej, a bieżące awarie 

usuwa Pogotowie Energetyczne mieszczące się w budynku Posterunku Energetycznego. 

Tabela Nr 28 

Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenie gminy Koprzywnica 

Lp. 
Nazwa stacji według RE – 

Staszów 

Symbol na 

mapie 
Typ stacji trafo 

Moc stacji  

trafo w kVA 

1. Koprzywnica Cegielnia K–Ceg STSa 20/250 63 

2. Koprzywnica Młyn K–Mł STSa 20/250 250 

3. Koprzywnica Rynek K–R STSa 20/250 160 

4. Koprzywnica Zarzecze 1 K–Z1 STSpb 20/250 160 

5. Koprzywnica Zarzecze 2 K–Z2 STSa 20/250 75 

6. Koprzywnica SKR K–SKR STSa 20/250 160 

7. Koprzywnica Szkoła K–Szk. ZH – 15 B 160 

8. Koprzywnica Osiecka K–Os. STSa 20/250 160 

9. Koprzywnica UG K–UG STSa 20/250 250 

10. Koprzywnica Masarnia K–Mas. STSa 20/250 250 

11. Koprzywnica Oczyszczalnia K–Ocz m.użytkownika m.użytkownika 

12 Koprzywnica PKP K–PKP m.użytkownika m.użytkownika 

13. Dmosice 1 D–1 ŻH – 15A 160 

14. Dmosice 2 D–2 STSRp 20/400 100 

15. Dmosice 3 D–3 STSRp 20/400 100 

16. Kolonia Zbigniewice 1 KZ–1 STSRp 20/400 100 

17. Kolonia Zbigniewice 2 KZ–2 STSRp 20/400 100 

18. Postronna 1 P–1 STSpb 20/250 63 

19. Postronna 2 P–2 STSpb 20/250 100 

20. Postronna 3 P–3 STSpb 20/400 100 

21. Niedźwice 1 Szkoła N–1 szk STSpb 20/250 100 

22. Niedźwice 2 N–2 ŻH– 15 B 100 

23. Niedźwice 3 N–3 STSpb 20/250 100 

24. Niedźwice 4 N–4 STSpb 20/250 100 

25. Gnieszowice 1 G–1 ŻH – 15 B 75 

26. Gnieszowice 2 G–2 ŻH – 15 B 100 
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27. Gnieszowice 3 G–3 ŻH – 15 B 160 

28. Beszyce Dolne 1 BD–1 STS 20/100 63 

29. Beszyce Górne 2 BG–2 STS 20/100 63 

30. Sośniczany 1 S–1 STSa 20/250 160 

31. Sośniczany 2 S–2 STSa 20/250 100 

32. Błonie wieś B–wieś STSa 20/250 63 

33. Błonie Hydr. B–Hydr STSa 20/250 160 

34. Błonie POM B–POM m. użytkownika m. użytkownika 

35. Kamieniec Wisłocki 1 KW–1 ŻH – 15 B 30 

36. Kamieniec Wisłocki 2 KW–2 ŻH – 15 B 100 

37. Ciszyca C ŻH – 15 B 75 

38. Świężyce Św STS 20/250 100 

39. Krzcin 1 Krz–1 STSpb 20/250 160 

40. Krzcin 2 Krz–2 STSpb 20/250 160 

41 Łukowiec  Ł ŻH – 15 B 100 

42. Zarudcze Z ŻH – 15 B 100 

Razem 4520 kVA 

Łączna moc transformatorów zainstalowanych w 42 stacjach transformatorowych 

Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego wynosi 4520 kVA. 3 stacje na terenie gminy to stacje 

prywatne na majątku odbiorcy.  

Przez północno–zachodnią część gminy przebiega linia Najwyższych Napięć – Polskich Sieci 

Elektroenergetycznych – Wschód Spółka z o.o. 400 kV „Połaniec – Ostrowiec”, oraz linia Wysokich 

Napięć – Rzeszowskiego Zakładu Elektroenergetycznego 110 kV „Osiek–Klimontów”. 

Linia NN 400kV „Połaniec – Ostrowiec” przebiega przez gminę tranzytem i nie bierze udziału 

w zagospodarowaniu potrzeb energetycznych gminy, natomiast linia WN 110 kV „Osiek–Klimontów” 

pośrednio bierze udział w zagospodarowaniu potrzeb energetycznych gminy gdyż zasila GPZ 110/15 

kV Klimontów, z którego zasilana jest część gminy. 

Przebiegające linie: 

 Najwyższych Napięć 400 kV „Połaniec – Ostrowiec”; 

 Wysokich Napięć 110 kV „Osiek – Klimontów”; 

wymagają strefy ochronnej w obrębie której nie należy lokalizować obiektów kubaturowych ze 

względu na ochronę ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 

sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla 

ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania jakie mogą występować w środowisku 

oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. Nr 

107) poz. 676 z dnia 20 sierpnia 1998 r. 

Strefa ochronna od linii wynosi minimum: 

 dla linii 400 kV – 50 m; 

 dla linii 110 kV – 20 m; 

licząc od osi linii w jedną i drugą stronę. 

W strefie ochronnej możliwe jest natomiast prowadzenie gospodarki rolnej (uprawy polowe, 

wypasy). Od przebiegających przez obszar napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 

napięcia 15 kV zasilających stacje transformatorowe 15/0,4 kV również wymagane jest zachowanie 

odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, odległość ta wynosi 7,5 m od osi linii 

w jedną i drugą stronę. Stacje transformatorowe słupowe 15/0,4 kV wymagają terenu wolnego od 

zabudowy w promieniu 5,0 m od stacji. 

Lokalizacja i wznoszenie budynków oraz innych obiektów w pobliżu istniejących linii i stacji  

w odległościach mniejszych niż w/w wymagają uzgodnienia: 

 dla linii 400 kV z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi – Wschód Spółka z o.o. w Radomiu; 

 dla linii 110 kV z Rzeszowskim Zakładem Energetycznym S.A. w Rzeszowie; 

 dla linii 15 kV i stacji transformatorowych z Rejonem Energetycznym w Staszowie. 

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami 

elektroenergetycznymi , sieci te należy przebudować na koszt zainteresowanego. 

Analiza urządzeń elektroenergetycznych zasilających gminę wykazuje, że Główne Punkty Zasilające 

gminę w szczycie poboru mocy przez odbiorców posiadają znaczne rezerwy mocy: 
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 GPZ 110/15 Klimontów wyposażony jest w 2 transformatory o mocy 10 MVA każdy, z czego  

1 pracuje ,a drugi stanowi rezerwę, obciążony jest w szczycie mocą 5,5 MW; 

 GPZ Piaseczno 110/15 kV wyposażony jest w 2 transformatory o mocy 10 MVA każdy, z czego  

1 pracuje, a drugi stanowi rezerwę, obciążony jest w szczycie 2,28 MW. Rozdzielnia średniego 

napięcia wyposażona jest w 32 pola zasilające, z czego aż 16 pól jest wolnych; 

 GPZ Sandomierz 110/154 kV wyposażony jest w 2 transformatory o mocy 16 MVA każdy,  

z czego oba pracują i obciążone są w szczycie mocą sumaryczną 7,7 MW. Rozdzielnia średniego 

napięcia posiada 30 pól zasilających, z czego 4 pola są wolne; 

 GPZ Gerlachów 110/15 kV wyposażony jest w 1 transformator o mocy 16 MVA (rezerwa z GPZ 

Sandomierz), obciążony jest w szczycie mocą 6,5 MW. W rozdzielni średniego napięcia jest 24 

pola zasilające z czego 5 pól jest wolnych. 

Z w/w danych wynika, że we wszystkich GPZ 110/15 kV są znaczne rezerwy mocy 

zainstalowanej, jak również są wolne pola rozdzielni SN 15 kV gotowych do zasilania większych 

odbiorców. W/w dane dotyczą doby pomiarowej z 19 grudnia 2001 r. 

Stan techniczny sieci średniego napięcia zasilający stacje transformatorowe jest dobry.  

W ostatnich latach w miejscowościach: Koprzywnica, Sośniczany, Postronna, Gieraszowice, 

Niedźwice, Zbigniewice przeprowadzona została reelektryfikacja i remont sieci 

elektroenergetycznych. 

Większość stacji transformatorowych 15/0,4 kV, w gminie, z których wyprowadzone jest niskie 

napięcie zasilające odbiorców jest w dobrym stanie technicznym (po modernizacji), ok. 21% stanowią 

stacje starego typu. 

Dobudowy stacji transformatorowych i linii zasilających 15 kV oraz remontu sieci niskiego 

napięcia wymagają miejscowości: Błonie i Ciszyca. 

Energię o zaniżonych parametrach technicznych otrzymają odbiorcy Koprzywnicy przy ul. 

Krakowskiej w kierunku Łoniowa. 

Wybudowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV wieżowa przy ul. Krakowskiej stoi nieczynna 

ze względu na brak zgody właścicieli na przeprowadzenie linii zasilającej tę stację. 

Do bilansu energetycznego mogą być wykorzystane źródła niekonwencjonalnej energii odnawialnej: 

 Elektrycznej: 

 małe elektrownie wodne wykorzystujące energię lokalnych spiętrzeń wodnych; 

 elektrownie wiatrowe; 

 elektrownie wykorzystujące biogaz; 

 Cieplnej:  

 zasoby wód geotermalnych; 

 biogaz, biomasa (słoma, drewno itp.); 

 źródła niskotemperaturowe; 

 energia promieniowania słonecznego. 

Do chwili obecnej gmina nie posiada żadnego z w/w źródeł niekonwencjonalnej energii. 

7.2.  Telekomunikacja 

7.2.1.  Telefonia stacjonarna 

Głównym operatorem w gminie świadczącym usługi telekomunikacyjne, w zakresie obsługi 

abonentów i eksploatacji sieci i urządzeń jest Telekomunikacja Polska S.A. – Obszar 

Telekomunikacyjny w Kielcach. 

Drugim operatorem świadczącym usługi w gminie, oprócz TP S.A., dla 206 abonamentów 

systemem radiowym, jest Pilicka Telefonia S.A. 

Abonentów TP S.A. obsługują: 

 centrala cyfrowa w Koprzywnicy; 

 pojemność – 1072 telefonicznych łączy standardowych; 

 zajętość – 993 telefonicznych łączy standardowych; 

 zainstalowanych łączy dostępu do ISDN – 8 szt.; 

 wykorzystanych – 6 szt.; 

 centrala cyfrowa w Zbigniewicach; 

 pojemność – 224 telefonicznych łączy standardowych; 

 zajętość – 993 telefonicznych łączy standardowych; 

 łącze dostępu do ISDN – 0 (brak zainteresowanych); 
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 koncentratory (wyniesiona część centrali) połączone z centralą w Koprzywnicy, o pojemności 64 

standardowych łączy telefonicznych w Sośniczanach i Postronnej. 

Sieć telekomunikacyjną TP S.A. w gminie stanowią: 

 kabel dalekosiężny tradycyjny TKD „Tarnobrzeg – Staszów – Kielce”; 

 kabel światłowodowy „Koprzywnica – Łoniów – Połaniec”; 

 kabel światłowodowy „Koprzywnica – Zbigniewice – Klimontów”; 

 kable sieci rozdzielczej i linie napowietrzne – sieć dostępowa; 

 kanalizacja telefoniczna; 

TP S.A. w miejscowościach: Kamieniec, Ciszyca, Łukowiec obsługuje niektórych abonentów 

drogą radiową ze Stacji Bazowej SDRA umieszczonej na wieżowcu „Centrum” w Tarnobrzegu. 

Aparaty zrzutowe ogólnodostępne znajdują się tylko w ośrodku gminnym: 

 w Rynku; 

 na budynku Poczty. 

7.2.2.  Pilicka Telefonia S.A. 

Obsługuje swoich abonentów systemem radiowym NEC (jedna antena zbiorcza – wielu 

abonentów) ze stacji bazowej nadawczo–odbiorczej w Machowie oraz w Sandomierzu (dla 

miejscowości od strony Sandomierza) poprzez maszty antenowe NEC wysokości  

15 m rozmieszczone w gminie i kable miedziane podwieszone na słupach linii energetycznych 

niskiego napięcia. 

Abonenci Pilickiej Telefonii znajdują się w miejscowościach: 

 Koprzywnica – 48 abonentów; 

 Błonie – 2 abonentów; 

 Łukowiec – 17 abonentów; 

 Gnieszowice – 1 abonentów; 

 Beszyce – 32 abonentów; 

 Kamieniec – 1 abonentów; 

 Ciszyca – 29 abonentów; 

 Sośniczany – 2 abonentów; 

 Dmosice – 30 abonentów; 

 Zarzecze – 4 abonentów; 

 Krzcin – 24 abonentów; 

 Zbigniewice – 8 abonentów; 

 Zbigniewice Kolonia – 4 abonentów. 

Obszar gminy jest dobrze stelefonizowany. Wszystkie miejscowości w gminie posiadają 

łączność telefoniczną. Wskaźnik gęstości telefonicznej na koniec maja 2002 r., obrazujący ilość 

telefonicznych łączy głównych (telefonicznych łączy standardowych oraz łączy dostępu do I SDN) na 

100 mieszkańców wynosił w gminie Koprzywnica: 

 16,68 łączy głównych/ 100 Mk TP S.A.; 

 2,71 łączy głównych/100 Mk Pilickiej Telefonii S.A. 

Ogółem w gminie Koprzywnica występuje19,39 łączy głównych/100 Mk. 

Dla porównania wskaźniki gęstości telefonicznej w gminach ościennych, na koniec maja 2002 r. 

wynoszą: 

 Gmina Łoniów – 14,61 łączy głównych/100Mk; 

 Gmina Samborzec – 16,84 łączy głównych/100 Mk; 

 Gmina Klimontów – 13,68 łączy głównych/100 Mk; 

Wskaźnik gęstości telefonicznej na koniec 2000 r. wynosił dla województwa świętokrzyskiego: 

 ogółem – 21,86 łączy głównych/100 Mk; 

 miasto – 32,25 łączy głównych/100 Mk; 

 wieś – 13,09 łączy głównych/100 Mk. 

Telekomunikacja Polska S.A. – Obszar Telekomunikacji w Tarnobrzegu, poprzez nowoczesne 

centrale cyfrowe w Koprzywnicy i Zbigniewicach świadczy szereg usług dodanych jakimi są: 

Zintegrowana sieć cyfrowa ISDN 

ISDN to nowoczesna, w pełni cyfrowa sieć telekomunikacyjna, która umożliwia korzystanie  

z różnych technik przekazu i szerokiej gamy usług dodatkowych, przy wykorzystaniu tradycyjnego 

łącza (para miedzianych przewodów). Do jednego łącza ISDN można zainstalować do ośmiu urządzeń 

(np. telefon, fax, modem), przy czym dwa z nich mogą pracować jednocześnie i niezależnie. ISDN 

umożliwia korzystanie z: telefonii, telefaksu, teletekstu, poczty elektronicznej, transmisji danych, 
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wideofonii, teleakcji, a ponadto szeregu usług dodatkowych: prezentacji numeru linii wywołującej, 

wielokrotnego numeru abonenta, bezpośredniego wybierania numeru wewnętrznego, informacji o 

opłacie itp. Pełne wykorzystanie możliwości stwarzanych przez sieć ISDN, wymaga zastosowania 

specjalnych urządzeń przystosowanych do pracy w sieci. 

Sieć ISDN znajduje zastosowanie niemalże w każdej dziedzinie działalności, może służyć: 

 przedsiębiorstwom (produkcja, przetwórstwo, handel); 

 instytucjom finansowym; 

 instytucjom usługowym (biura podróży, kancelarie adwokackie, biura konsultingowe, domy 

aukcyjne, biura nieruchomości, biura projektów itp.); 

 placówkom medycznym; 

 służbom nadzorującym obiekty i chroniącym mienie (agencje ochrony, obserwacje środowiska, 

pogotowia gazowe, elektryczne itp.). 

Infolinia 800 

Infolinia 800 to usługa mająca na celu ułatwienie firmom i instytucjom kontaktu z klientami. Istota tej 

usługi polega na tym, że za rozmowę płaci ten do kogo dzwonią, a nie ten kto dzwoni. Numery 

infolinii 800 zaczynają się charakterystyczną sekwencją cyfr 0–800. 

Polpak T 

Polpak T to szybka sieć transmisji danych, oparta na protokole Frame Relay, umożliwiająca 

przesyłanie informacji z prędkością od 64 kb/s do 2 Mb/s. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością 

i efektywnością wykorzystania łączy, niskimi kosztami transmisji. Sieć Polpak T pozwala na 

korzystanie ze stałych kanałów wirtualnych PVC oraz wirtualnych sieci prywatnych VPN. Możliwości 

te są chętnie wykorzystywane przez banki, duże firmy posiadające wiele oddziałów, urzędy 

administracji państwowej, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy informatyczne i inne. Powszechną 

usługą bazującą na strukturze sieci Polpak T jest dostęp do sieci internet po komutowanych i 

dzierżawionych. 

Dostęp do sieci internet 

Internet to gigantyczna sieć łącząca miliony komputerów na całym świecie, umożliwiająca dostęp do 

informacji na każdy temat. Dzięki TP S.A. internet staje się powszechnie dostępną siecią 

informatyczną. Dzwoniąc pod numer 0–20–21–22 można połączyć się przez internet z całym światem. 

Wystarczy posiadać komputer z odpowiednim oprogramowaniem, modem z homologacją oraz linię 

telefoniczną. Za połączenie z internetem płaci się jak za rozmowę miejscową. TP S.A. nie pobiera 

dodatkowych opłat za korzystanie z dostępu do internetu. Na serwerze TP S.A. można wykupić konto 

pocztowe e–mail i umieścić stronę WWW. 

Polkom 400 

Najbezpieczniejsza poczta elektroniczna. Umożliwia przechowywanie i przekazywanie informacji (w 

postaci faksów, teleksów) w ruchu krajowym i międzynarodowym, pomiędzy abonentami 

posiadającymi różnego rodzaju urządzenia, tj. komputery, telefaksy. Użytkownicy POLKOM 400 

mogą korzystać z publicznej książki adresowej lub stworzyć własną bazę teleadresową, co ułatwia 

 i przyśpiesza przekazywanie informacji. 

VSAT 

VSAT jest systemem łączności satelitarnej o dużej szybkości transmisji danych, przekazu 

telefaksowego i połączeń telefonicznych. Jest używany przez duże firmy turystyczne, banki o zasięgu 

międzynarodowym, firmy handlowe i spedycyjne funkcjonujące w krajach pozbawionych dobrej 

infrastruktury telekomunikacyjnej. Dostęp do usług VSAT można uzyskać za pomocą anteny 

satelitarnej o małej średnicy. 

Komertel 

Komertel to wydzielona sieć telekomunikacyjna przeznaczona dla użytkowników biznesowych. 

Zapewnia ona automatyczne połączenia telefoniczne i telefaksowe ze wszystkimi krajami świata oraz 

automatyczne połączenia międzymiastowe w kraju. 

Dzierżawa łączy telekomunikacyjnych 

Usługa polega na zestawieniu, uruchomieniu i oddaniu do użytku abonenta łączy określonej jakości. 

Dzierżawa łączy umożliwia realizację usług: telefonicznych, telegraficznych, transmisji danych, 

radiofonicznych i telewizyjnych. 

POLPAGER – ogólnopolski system przywoławczy 

System umożliwia przekazywanie wiadomości użytkownikowi odbiornika przywoławczego (pagera), 

niezależnie od miejsca pobytu. Kieszonkowy odbiornik przywoławczy, wyposażony jest  

w wyświetlacz do odczytu przekazywanej wiadomości. 
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Usługi audiotekstowe 

Pod numerami telefonów rozpoczynających się cyframi 0–700 oferowane są usługi audiotekstowe 

(m.in. informacja, rozrywka, horoskopy, konkursy radiowe i telewizyjne). Opłata za połączenie 

ustalana jest przez firmę oferującą usługi audiotekstowe. 

Poland Direct 

Poland Direct pozwala na łatwe i wygodne połączenie telefoniczne z zagranicy do Polski na koszt 

rozmówcy w kraju gdy wezwana osoba zgodzi się zapłacić za rozmowę. 

Octopus ISDN 

Umożliwia szybki i sprawny dostęp do internetu, zapewnia szybkie i niezawodne przesyłanie 

informacji o doskonałej jakości. Abonenci Telekomunikacji Polskiej S.A. przyłączeni do centrali 

analogowej nie mogą korzystać z wszystkich dodatkowych usług oferowanych przez TP S.A. z tych 

które wymagają przekazu cyfrowego jak np. sieć ISDN, Polpak T, SDT, poczta głosowa. 

7.2.3.  Telefonia komórkowa 

Na terenie miasta na działce nr 393, której właścicielem jest Jan Kiszka, oznaczonej  

w Planie Zagospodarowania Przestrzennego symbolem A70–RPU (tereny magazynowe byłego GS–u) 

znajduje się stacja nadawczo–odbiorcza Polskiej Telefonii Komórkowej Polkomtel S.A. Plus GSM, 

oraz Centertel spółka z o.o. – IDEA. 

Stacja bazowa Plus GSM – Polkomtel wyposażona jest w urządzenia zasilające i nadawczo–

odbiorcze umieszczone w kontenerze obok stalowej wieży o wysokości 50,5 m n.p.t., na której 

zawieszone są anteny na wysokości 45,8 m i 43,3 m n.p.t. 

Z „Oceny oddziaływania na środowisko stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM nr BT 

10243” wynika, że jedynym czynnikiem oddziaływującym negatywnie na ludzi i środowisko są 

anteny wytwarzające pole elektromagnetyczne o wartościach przekraczających 0,1W/m
2
 . Pola o 

wartościach gęstości mocy powyżej 0,1 W/m
2
 wystąpią w otoczeniu anten sektorowych w odległości 

do 20,5 m od wieży i na wysokości 48,1 m n.p.t. oraz w otoczeniu anten linii radiowych w odległości 

33,1 m od wieży na wysokości powyżej 43,0 m. 

W/w dane wykazują, że: 

 w zasięgu pól elektromagnetycznych promieniowania niejonizującego przekraczających 

dopuszczalną wartość gęstości mocy wynoszącą 0,1 W/m
2 

nie znajdują się żadne budynki 

przeznaczone na pobyt ludzi; 

 obszar występowania pól elektromagnetycznych o wartościach stwarzających potencjalne 

zagrożenie zdrowia ludzi i środowiska znajduje się na znacznej wysokości, nie oddziaływuje 

negatywnie na stan środowiska tj. powietrze, wodę, florę i faunę; 

 dla istniejącego stanu zagospodarowaniu otoczenia na potrzeby ustanowienia obszaru 

ograniczonego użytkowania. 

Stacja bazowa Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel spółka z o.o.– zapewniająca łączność 

radiowo–telefoniczną dla abonentów ruchomych w systemie IDEA. 

Wyposażona jest w urządzenie nadawczo – odbiorcze umieszczone w kontenerze obok stalowej 

wieży o wysokości 40 m n.p.t. oraz anteny sektorowe i paraboliczne. Anteny wytwarzające pole 

elektromagnetyczne o wartościach przekraczających 0,1 W/m
2
 negatywnie oddziaływujące na ludzi  

i środowisko zainstalowane są na wieży Centertela oraz wieży „Polkomtela” znajdującej się  

w odległości 60 m, na tej samej działce.W związku z tym w „Raporcie oddziaływania Stacji Bazowej 

nr 5595 na środowisko” poddano analizie anteny zainstalowane na wieży Polkomtela oraz Centertela. 

Anteny na wieży Centertela zainstalowane są na wysokości 38 i 36 m n.p.t. Anteny na wieży 

Polkomtela zainstalowane są na wysokości 49,5 i 47 m n.p.t. 

Opracowany „Raport oddziaływania Stacji bazowej Nr 5595 na środowisko w Koprzywnicy wg 

aktów prawnych aktualnych na dzień 1.09.2001 r. wykazał, że: 

 położenie i zakresy obszarów o wartości średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych 

przekraczających dopuszczalny poziom występują w wolnej przestrzeni, niedostępnej dla ludzi, 

tak więc narażenie ludzi na wpływ promieniowania nie występuje; 

 obszary wystąpią w zasięgu maksymalnym 35,5 m od wieży powyżej 33,5 m n.p.t. dla Stacji 

Bazowej Certentrl–a oraz w zasięgu maksymalnym 38,0 m od wieży powyżej 40,0 m n.p.t. dla 

Stacji Bazowej Polkomtel–a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalne jest okresowe 

przebywanie osób w obszarze np. w celu wykonania prac konserwatorskich; 

 w przypadku projektowanej Stacji Bazowej nr 5595 należy zachować w otoczeniu stacji,  

w odległości 35,5 m od wieży z antenami, teren wolny od nowej zabudowy o wysokości  

31,5 m n.p.t. 
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Ponieważ zakresy obszarów o wartości średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych 

przekraczających dopuszczalny poziom występują w wolnej przestrzeni, w miejscach niedostępnych 

dla ludzi (biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu), nie jest wymagane ustanowienie 

obszaru ograniczonego użytkowanie. 

Zasady ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla 

ludzi i środowiska, oraz terminy wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku, określają przepisy odrębne. 

7.3. Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy zgazyfikowane są w całości lub częściowo następujące sołectwa: 

Koprzywnica, Dmosice, Zbigniewice Kolonia, Niedźwice, Cegielnia, Gnieszowice, Krzcin, 

Sośniczany, Błonie, Ciszyca, Kamieniec. 

Zrealizowane w latach 80 i 90 słabych sieci średnioprężnych 75, 65, 50, 40, 33, 

zasilana jest ze stacji redukcyjno–pomiarowej I°
 
Koprzywnica o przepustowości Q = 1500 m

3
/h z roku 

1988. 

Stacja posiada rezerwy przepustowości. Stacja zasilana jest gazociągiem wysokoprężnym 80 

od gazociągu 50 CN40 Sandomierz, Grzybów, który przebiega północnym skrajem gminy. 

Strefa ograniczonej dostępności od w/w gazociągu wynosi 20,0 m. 

Tabela Nr 29 

Sieć gazowa 

Wyszczególnienie /miejscowość/ 

Długość czynnych gazociągów Czynne przyłącza gazowe 

ogółem 

wg podziału na ciśnienia 

ogółem 

wg podziału na ciśnienia 

niskie średnie 
podwyższone 

średnie 
niskie średnie 

podwyższone 

średnie 

m m m m szt. szt. szt. szt. 

Lp. 1 2=3+4+5+6 3 4 5 6=7+8+9 7 8 8 

1. Koprzywnica 19.780  19.780  421  421  

2. Sośniczany 4.436  4.436  74  74  

3. Błonie 5.960  5.960  64  64  

4. Ciszyca 7.588  7.588  78  78  

5. Kamieniec 3.120  3.120  16  16  

6. Świężyce 2.080  2.080  33  33  

7. Niedźwice 1.500  1.500  5  5  

8. Zbigniewice 3.800  3.800  31  31  

9. Trzykosy 1.200  1.200  –  –  

10. Krzcin 3.314  3.314  –  –  

11. Gnieszowice – 

Kolonia Gnieszowice 
3.014  3.014  72  72  

12. Dmosice 1.942  1.942  41  41  

Łącznie w gminie  37.954  37.954  414  414  

Tabela Nr 30 

Stacje redukcyjno-pomiarowe 

Lp. Wyszczególnienie / miejscowość 

Odbiorcy 

odbiorcy domowi inni Razem 

obecni nowi obecni nowi  

1. Koprzywnica 363 1 15 0 379 

2. Sośniczany 60 0 1 0 61 

3. Błonie 28 0 1 0 29 

4. Ciszyca 31 0 0 0 31 

5. Kamieniec 6 0 0 0 6 

6. Świężyce 8 0 0 0 8 

7. Niedźwice 3 0 1 0 4 

8. Zbigniewice 9 0 0 0 9 

9. Krzcin 3 0 1 0 4 

10. Gnieszowice–Kolonia Gnieszowice 18 0 1 0 19 

11. Dmosice 2 0 0 0 2 

Razem 531 1 20 0 552 
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7.4.  Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Koprzywnica jest zwodociągowana w 60%. Na terenie gminy są dwa ujęcia wody wraz 

ze stacjami wodociągowymi i zbiornikami wyrównawczymi w Koprzywnicy i w Błoniu. Ponieważ 

woda ze studni w Błoniu po uzdatnianiu nie odpowiada wymaganiom stawianym wodzie do picia i na 

potrzeby gospodarcze określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 

maja 1990 r (Dz. U. Nr 35, poz. 205), ujęcie to nie jest obecnie eksploatowane. W chwili obecnej 

eksploatowane jest ujęcie w Koprzywnicy, z którego woda nie wymaga uzdatniania. 

Sieć wodociągowa doprowadzająca wodę do gospodarstw domowych jest w miejscowościach: 

Koprzywnica, Cegielnia, Zarzecze, Zbigniewice, Wieś Kolonia, Niedźwice, Trzykosy, Gnieszowice, 

Sośniczany, Postronna i częściowo Koprzywnica zaopatrują się w wodę z własnych studni kopanych 

lub szpilek. Woda z tych studni wykazuje dużą zawartość żelaza, manganu i azotu. 

 Opis urządzeń na ujęciu w Koprzywnica. 

Ujęcie wody składa się z trzech studni wierconych S–1, S–2, S–3, S–4 i S–5 zlokalizowanych  

w południowej części Koprzywnicy. 

 Studnia S–1 Qeks. = 14,40 m
3
/h Seks.= 2,0 m; 

 Studnia S–2 Qeks. = 6,90 m
3
/h Seks.= 2,0 m; 

 Studnia S–3 Qeks. = 21,20 m
3
/h Seks.= 2,5 m; 

 Studnia S–4 Qeks. = 21,50 m
3
/h Seks.= 2,5 m; 

 Studnia S–5 Qeks. = 12,00 m
3
/h Seks.= 2,0 m. 

Wydajność łączna  Qeks.uj.= 76,00 m
3
/h Seks.uj.= 2,0–2,5 m 

1. Udokumentowane zasoby pokrywają w całości zapotrzebowanie na wodę. 

2. Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wykazały, że woda nie wymaga uzdatniania. 

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wokół udokumentowanych studni S–1, S–2, S–3, S–4 i S–5 

przewiduje się strefy ochrony bezpośredniej. 

4. Do czasu ustabilizowania się warunków hydrogeologicznych (przewiduje się około 8–12 lat) 

proponuje się ustanowić strefy ochrony pośredniej wewnętrznej obejmującej teren położony w zasięgu 

depresji studni w granicach: od strony południowo – wschodniej wzdłuż lokalnej drogi Koprzywnica – 

droga krajowa, od strony południowej po granicy między gruntami wsi Cegielnia i Koprzywnica do 

styku działek 845 i 846 następnie po ich granicy i po granicy działki 836 do ulicy Sportowej, od strony 

północno–wschodniej cały obszar lasu do cmentarza. Proponowane granice strefy zaznaczono na 

załączniku Nr II. 

5. Z uwagi na nieustabilizowaną sytuację hydrogeologiczną w rejonie ujęcia, związaną z prowadzeniem 

likwidacji byłej Kopalni Siarki Piaseczno, proponuje się, aby wokół ujęcia ustanowić strefy ochrony 

pośredniej zewnętrznej, której granicę na Wyżynie Sandomierskiej należy poprowadzić po 

wododziale, natomiast na Nizinie Nadwiślańskiej obliczoną wzorem Sauty o promieniu l = 1762 m. 

6. Po zakończeniu likwidacji kopalni i ustabilizowaniu się sytuacji hydrogeologicznej należy ponownie 

ustalić granice stref. 

Ujęcie w Błoniu składa się z 6 studni wierconych o symbolach S–1b, S–2a, S–3a, S–4a, S–5, o łącznej 

wydajności Qe = 59,0 m
3
/h. Studnie eksploatowane są od 1993 r. Ponieważ ostatnio nie uzyskano 

zadawalających efektów uzdatniania wody tą metodą szczególnie manganu i amoniaku, ujęcie w Błoniu nie 

jest obecnie eksploatowane. 

Pierwszy wodociąg na terenie gminy wybudowano w miejscowość Krzcin w ramach likwidacji 

skutków odwadniania Kopalni Siarki Piaseczno, wodociąg był zaopatrywany z ujęcia w Krowiej Górze na 

terenie gminy Łoniów. Następnie wodociąg rozbudowano dostarczając wodę dla części miejscowość 

Koprzywnica. 

Drugie ujęcie wybudowano w miejscowości Błonie około 2 km na północy wschód od 

dokumentowanego ujęcia. Było to lokalne ujęcie zaopatrujące wodę SKR Błonie i miejscowość Błonie. 

Woda zawiera duże ilość żelaza manganu. Po modernizacji ujęcia – zmieniono technologie uzdatniania wody 

(Uzdatnianie w złożu) wodociąg zmodernizowano i zwodociągowano miejscowość Ciszyca, Łukowiec, 

Świeżyce i Kamieniec. Stosowana technologia wody spowodowała konieczność częstego wykonywani studni 

zastępczych (w sumie odwiercano ich kilkanaście). 

W październiku 1993 roku wykonano studnie S–3 dla potrzeb chemizacji rolnictwa południowej część 

miejscowości Koprzywnica. 

Uzyskano wydajność Q = 22,5 m
3
/h i wodę o dobrej jakości, jedynie zawartość azotów (19,2 

mg/lN) przekracza normę. Pod koniec 1993 roku wykonano dwie studnie S–1 i S–2 o łącznej 

wydajności 23,0 m
3
/h jednak i w tych studniach były przekroczone zawartości azotów (S–1 – 10,5 
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mg/lN, S–2 – 15,5 mg/lN). Tak duża zawartość azotanów wynikała z faktu traktowania przyległego 

lasu jako wylewiska dla szamb. Z uwagi na brak wody na ujęciu w Błoni oraz kłopoty z uzdatnianiem 

postanowiono podłączyć studnie w Koprzywnicy do ujęcia w Błoniu. Mieszanie wody pozwoliło na 

zachowanie dopuszczalnej normy azotanów. Długa eksploatacja studni oraz podjęte przez Urząd 

Gminy w Koprzywnicy działania mające na celu ochronę wód (oczyszczono teren z dzikich 

składowisk odpadów i wylewisk), spowodowało zmniejszenie zawartości azotanów do granic 

dopuszczalnych. 
Tabela Nr 31 

Wodociągi 

Nazwa 

miejscowości 

D
łu

g
o

ść
 c

zy
n

n
e
j 

si
ec

i 

r
o

z
d

z
ie

lc
z
e
j 

(b
e
z
 

p
r
z
y
łą

c
zy

 w
 k

m
) 

Budynki mieszkalne i 

zbiorowego 

zamieszkania 

przyłączone do sieci 

wodociągowej 

czynne 

zdroje 

uliczne 

woda 

pobrana z ujęć dostarczona 

gospodarstwom 

domowym, gosp. 

zbiorowym  

i indywidualnym gosp. 

rolnym 

razem 

w tym ujęć 

powierzchnio-

wych budynki 

mieszkania 

w tych 

budynkach 

w sztukach w dam 

Ogółem gmina 62,3 1063 1071 7 143,0 - 70,9 

Koprzywnica 22,9 594 602 7 143,0 - 37,0 

Błonie 1,5 58 58 - - - 4,7 

Krzcin 8,0 155 155 - - - 14,4 

Świężyce 4,0 40 40 - - - 2,3 

Ciszyca 4,0 83 83 - - - 5,4 

Łukowiec 4,3 68 68 - - - 4,9 

Kamieniec 2,6 20 20 - - - 2,2 

Dmosice 2,4 45 45 - - - - 

Beszyce 6,4 - - - - - - 

Sośniczany 6,2 - - - - - - 

Cały działający system wodociągów przełączono na zasilanie  Koprzywnicy, a ujęcie w Błoniu 

jest traktowane jako awaryjne, włącznie tylko w przypadku awarii lub braków wody. W celu 

zwiększania zasobów wody odwiercono studnię wspomagającą S–4 i podłączono do ujęcia studnię S–

5. Zapotrzebowanie na wodę wynosi w perspektywie 88 m
3
/h. 

Tabela Nr 32 

Zestawienie zapotrzebowania wody. Według szczegółowych obliczeń zapotrzebowania wody stan obecny 

Lp. Miejscowość Qśr dob m
3
/d 

Qmax dob 

m
3
/d 

Qmax godz 

dm
3
/h dm

3
/sek 

1. Koprzywnica  267,15 344,36 25,70 7,14 

2. Cegielnia 79,21 103,89 7,97 2,21 

3. Krzcin 85,82 112,24 8,64 2,40 

Razem 1-3 432,18 560,49 42,31 11,75 

4. Błonie 50,36 65,96 5,02 1,39 

5. Zarzecze 36,01 47,02 3,61 1,00 

6. Ciszyca 50,87 66,61 5,06 1,41 

7. Łukowiec  87,92 114,82 8,85 2,46 

8. Świerzyce 31,24 41,03 3,18 0,88 

9. Kamieniec 36,68 48,09 3,68 1,02 

10. Sośniczany 96,44 126,12 9,61 2,67 

Razem 4-10 389,52 509,65 39,01 10,83 

11. Gnieszowice 89,28 117,22 9,38 2,61 

12. Trzykosy 30,08 40,94 3,77 1,05 

13. Niedźwice 35,63 47,55 4,40 1,22 

14. Beszyce 29,54 40,07 6,64 1,01 

15. Zbigniewice 54,72 73,34 6,25 1,74 

16. Dmosice 27,29 36,99 3,33 0,92 

17. Postronna 51,12 67,99 5,78 1,60 

Razem 11-17 317.66 424.10 36.55 10.15 

Razem 1-17 1139.36 1491.24 117.87 32.73 
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Tabela Nr 33 

Zestawienie zapotrzebowania wody. Według szczegółowych obliczeń zapotrzebowania wody peryspektywa 

Lp. Miejscowość Qśr dob m
3
/d 

Qmax dob 

m
3
/d 

Qmax godz 

dm
3
/h dm

3
/sek 

1. Koprzywnica  356,98 459,86 33,49 9,30 

2. Cegielnia 105,19 137,30 10,22 2,84 

3. Krzcin 113,74 148,13 11,06 3,07 

Razem 1-3 575,91 745,29 54,77 15,21 

4. Błonie 67,08 87,45 6,47 1,80 

5. Zarzecze 47,89 62,48 4,64 1,29 

6. Ciszyca 67,77 88,35 6,53 1,81 

7. Łukowiec  116,42 151,46 11,32 3,14 

8. Świerzyce 41,39 54,07 4,05 1,13 

9. Kamieniec 48,76 63,62 4,73 1,31 

10. Sośniczany 128,32 167,10 12,37 3,44 

Razem 4-10 517,63 674,53 50,11 13,92 

11. Gnieszowice 116,33 152,00 11,73 3,26 

12. Trzykosy 36,89 49,69 4,36 1,21 

13. Niedźwice 43,40 57,55 5,07 1,41 

14. Beszyce 36,50 49,01 4,24 1,18 

15. Zbigniewice 69,41 92,32 7,52 2,09 

16. Dmosice 33,76 45,32 3,89 1,08 

17. Postronna 64,79 85,56 6,96 1,93 

Razem 11-17 401,08 531,35 43,77 12,16 

Razem 1-17 1494,62 1951,38 148,65 41,29 

7.5. Gospodarka ściekowa 

Dotychczasowe działania władz gminy w zakresie gospodarki ściekowej skupiły się na 

realizacji oczyszczalni ścieków „Koprzywnica” oraz realizacji układu kolektorów sanitarnych 

Koprzywnicy i Cegielni. Konfiguracja terenu wymusza realizację systemu grawitacyjno–ciśnienio-

wego. Zrealizowano dotychczas około 13,8 km sieci kanalizacji sanitarnych oraz 3 przepompownie, 

co pozwoliło odebrać ścieki z 368 szt. budynków. Ilość ścieków doprowadzonych na oczyszczanie 

około 250–290 m
3
/dobę, z czego około 30 m

3
 to ścieki dowożone do punktu zlewnego. 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków przyjmować będzie w okresie perspektywy ścieki ze 

skanalizowanej części miejscowości oraz ścieki dowożone ze zbiorników bezodpływowych 

(kanalizacja lokalna). Do oczyszczalni będą odprowadzone w sposób grawitacyjno–pompowy ścieki z 

sąsiednich sołectw. 

Oczyszczalnia zapewni 95% redukcji zanieczyszczeń okresie perspektywy wynoszą: 

 Qd śr =   450 m
3
/d; 

 Qd max =  600 m
3
/d; 

 Qh śr =  16,7 m
3
/d  = 4,63 l/s; 

 Qh d śr =  34,4 m
3
/d  = 9,6 l/s; 

 Qh max =  41,2 m
3
/d  = 12,5 l/s; 

 Qh min =  8,84 m
3
/d  = 2,45 l/s. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczony jest rzeka Koprzywianka, lewobrzeżny dopływ Wisły II-go rzędu. 

Przyjęta technologia oczyszczania ścieków założyła wybudowanie mechaniczno–biologicznej 

oczyszczalni ścieków, z pełnym biologicznym oczyszczaniem (nitryfikacja, denitryfikacja, 

defosfatacja) w zmodyfikowanym systemie UCT oraz tlenową przeróbką osadów wtórnych 

(stabilizacja tlenowa w wydzielonej komorze). 

Oczyszczanie mechaniczne będzie realizowane w oparciu o obiekty: komora krat, piaskownik 

pionowy. 

Oczyszczanie biologiczne – reaktor zblokowany: 

 komora beztlenowa – defosfatacja; 

 komora niedotleniona (szt. 2) – denitryfikacja; 

 komora tlenowa (szt. 2) – osad czynny niskoobciążony, nitryfikacja. 

Oczyszczanie chemiczne – jak rozwiązanie rezerwowane dla usuwania związków fosforu 

przewidziano chemiczne strącenie (dawkowanie preparatu PIX do komór tlenowych). 
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Oczyszczanie ścieków dowożonych – spust ścieków do komory zlewnej i gromadzenie ścieków  

w zbiorników retencyjnych. Ścieki ze zbiornika będą w godzinach nocnych kierowane do procesu 

oczyszczania. 

Przeróbka osadów ściekowych: 

 Skratka zatrzymane w komorze krat i komorze zlewnej ścieków dowożonych będą gromadzone po 

przesypaniu wapnem chlorowanym w szczelnych pojemnikach wywożone poza teren 

oczyszczalni. 

 Piasek zatrzymany w piaskowniku pionowym po wysuszeniu na poletku ociekowym będzie 

wywożony poza teren oczyszczalni. 

 Osady wtóre ustabilizowane tlenowo w wydzielonej komorze będą odwadniane na otwartych 

poletkach do suszenia osadu i wywożone poza teren oczyszczalni. 

Generalnie wszystkie osady ściekowe z terenu oczyszczalni należy okresowo wywozić  

w miejsce wskazane przez władze sanitarne miasta (wysypisko odpadów stałych). 

7.6.  Gospodarka odpadami 

Gmina należy do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki i obsługiwana jest 

przez w/w organizację w zakresie wywozu odpadów. „Związek” na obszarze gminy rozstawił 89 szt. 

pojemników POK 11 o pojemności 2200 l we wszystkich sołectwach. opróżniane są okresowo, co 

tydzień lub co 2 tygodnie. Odpady wywozi się własną śmieciarką SM–11 na składowisko  

w Koprzywnica. 

W 2001 roku opróżniono 3340 pojemników. Za 6 miesięcy 2002 roku 1536 pojemników. 

Również Urząd Miasta i Gminy posiada około 10 szt. kontenerów komunalnych rozstawionych  

w Koprzywnicy, które wywożone są ciągnikiem na składowisko. 

Istniejące składowisko, które pierwotnie miało pełnić funkcje WPGO – opróżniane okresowo z 

wywozem na składowisko „Piaseczno” zatraciło swoją funkcję i zostało w znacznym stopniu 

wypełnione. Brak selektywnej zbiórki odpadów spowodował, że na składowiskach indywidualne 

osoby prowadzą wybiórczą selekcję. 

7.7.  Regulacja stosunków wodnych 

Gmina Spółka Wodna, która obejmuje swym zasięgiem działania obszar całej gminy. 

Celami spółki są: 

 Utrzymanie i eksploatacji urządzeń wodnych melioracji szczegółowych. 

 Budowa lub współudział budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach. 

Dane dotyczące działalności spółki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela Nr 34 

Stan ilościowy urządzeń melioracyjnych 

Wyszczególnienie 
Ogółem według 

ewidencji 

obszar zmeliorowany za pomocą 

urządzeń szczegółowych i 

podstawowych 

Ogółem 

ha 

566,8 

grunty orne 

zmeliorowane 177,2 

nawadniane - 

nawadniane ściekami i gnojownicą - 

zdrenowane 70,1 

trwałe użytki 

zielone 

zmeliorowane 389,6 

nawadniane 34,0 

nawadniane ściekami i gnojownicą - 

zdrenowane 45,1 

zagospodarowane zmeliorowane trwałe użytki 

zielone 
389,6 

melioracje szczegółowe 

szczegółowe rowy i ścieki 
km 

51,6 

rurociągi z wyjątkiem deszczownianych - 

powierzchnia zdrenowanych użytków rolnych ha 115,2 
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8.  Uwarunkowania wynikające z potrzeby ochrony ludności przed 

zagrożeniami żywiołowymi 
8.1.  Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia 

wpływ i skutki zagrożeń żywiołowych i katastrofalnych na proces rozwoju przestrzennego 

zagospodarowania obszaru. 

Gmina należy do rejonu o średnim natężeniu czynników zagrażających życiu i zdrowiu 

ludności. Zagrożenia dla ludności mogą nastąpić na skutek awarii, uszkodzeń lub zniszczeń 

zbiorników (magazynów) i instalacji z toksycznymi środkami przemysłowymi, awarii elektrowni 

jądrowych lub ładunków jądrowych rozmieszczonych na obszarach państw sąsiadujących, pożary 

przestrzenne lasów oraz skażenia środowiska naturalnego w związku z transportem niebezpiecznych 

substancji chemicznych. 

8.1.1.  Zagrożenia pożarowe 

Zagrożenie pożarowe stwarza zwartość zabudowy budynków drewnianych i budynków  

o pokryciu łatwopalnym. Na terenach leśnych w rejonach zagrożonych pożarami przestrzennymi 

prowadzony jest monitoring zagrożeń, sprawowany przez służby nadleśnictw będących w kontakcie  

z jednostkami straży pożarnej. Do tego celu wykorzystywane są wieże obserwacyjne. 

Ochronę przeciwpożarową w zakładach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie pożarowe 

sprawują zakładowe straże pożarne. W ostatnich latach wprowadzane są nowoczesne formy ochrony, 

polegające na wprowadzeniu systemu zabezpieczeń i czujników. Systemy zabezpieczeń posiadają 

łączność z jednostkami straży pożarnej. 

8.1.2.  Zagrożenia chemiczne 

Awaryjne skażenia chemiczne o zasięgu lokalnym mogą powstawać w zakładach gromadzących 

znaczne ilości niebezpiecznych substancji chemicznych z racji wykorzystywania ich w procesach 

technologicznych. 

Szczególne zagrożenie substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi i 

zwierząt oraz skażenia środowiska stanowią przewozy substancji toksycznych w transporcie kołowym 

i kolejowym. O skali i charakterze tego zagrożenia stanowi klasa ich toksyczności, a przede 

wszystkim znikoma przewidywalność wystąpienia sytuacji awaryjnych i związane z tym trudności 

podejmowania natychmiastowych dobrze zorganizowanych przedsięwzięć ratunkowych. W sytuacjach 

powyższych może nastąpić konieczność doraźnej ewakuacji ludności, którą kieruje Szef OC 

województwa lub szefowie OC gmin. 

8.1.3.  Skażenia promieniotwórcze 

Mogą wystąpić w razie awarii elektrowni jądrowych poza granicami kraju. Największe 

zagrożenie stwarzają elektrownie jądrowe w: 

 miejscowościach: Równe – 280 km, Chmielnicki – 400 km, na Ukrainie; 

 miejscowościach: Bohunice i Mochovce około 270 km w Słowacji; 

 miejscowościach: Dukowany – 400 km, Temelin – 440 km w Czechach. 

Nie przewiduje się by skażenia osiągnęły wielkość stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia 

ludzi, należy jednak liczyć się z możliwością skażenia upraw warzyw i owoców, wody i koniecznością 

wprowadzenia „rygorów” w ich wykorzystaniu do spożycia oraz potrzebą zabezpieczenia preparatów 

jodu stabilnego i zapewnienia do celów konsumpcyjnych wody z zakrytych ujęć. 
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9.  Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlo-

kalnych celów publicznych 
Podstawowe uwarunkowania służące realizacji tych celów koncentrują się w następujących sferach 

formalno–prawnych: 

 reforma administracyjna kraju; 

 utrata ważności miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego,  

a proces inwestycyjny – ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Reforma administracyjna wprowadziła szereg zmian w różnych ustawach, a przede wszystkim 

w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa ta, nie wprowadziła istotnych zmian na 

poziomie gmin, natomiast zmieniła znaczenie systemu planistycznego na poziomie wojewódzkim. 

Do podstawowych zadań województw samorządowych należy sporządzenie następujących 

dokumentów: 

 Strategia rozwoju województwa; 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa; 

 Programy wojewódzkie; 

 Okresowa aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wojewoda w ramach kompetencji administracji rządowej: 

 Prowadzi „Rejestr wojewódzki”, w którym uwzględnia zadania rządowe dotyczące obszaru 

województwa oraz programy wojewódzkie. 

Organy powiatu mogą: 

Prowadzić w granicach swojej właściwości rzeczowej, analizy i studia z zakresu zagospodarowania 

przestrzennego, odnoszące się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju (art. 54 a., ust. 2). W myśl 

tego przepisu samorząd powiatowy nie ma kompetencji dotyczących opracowywania planów 

zagospodarowania przestrzennego. Zarząd Powiatu może sporządzać „studia i analizy”, które przyjmie 

Rada Powiatu, ale nie będą one podlegały żadnym uzgodnieniom czy opiniom i nie będą nikogo 

wiązały. Zarząd Powiatu może jedynie składać wnioski do gmin, które dotyczyłyby sporządzania lub 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego w przestrzeni 

przeznaczenie terenu na realizację przedsięwzięcia będącego w kompetencji powiatu. W tym 

przypadku organy samorządu powiatowego zachowują się jak inwestorzy, którzy mogą składać 

wnioski do planów miejscowych. Dotyczyć one będą przede wszystkim projektowanych dróg 

powiatowych, szkół ponadpodstawowych, szpitali powiatowych itp. 

Gmina sporządza: 

 „Programy rozwoju gospodarczego gminy”; 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”; 

 „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”; 

 „Ocenę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym”. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie inwestycje ponadlokalne warunkują rozwój gminy  

i poprawę warunków życia mieszkańców, to należy dążyć do wprowadzenia tych inwestycji do 

dokumentów planistycznych województwa świętokrzyskiego. 

W procesie inwestycyjnym najważniejszą rolę będą spełniały miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone przez Radę Gminy i jeżeli najważniejsze inwestycje zostaną wpisane do 

programów zadań rządowych i wojewódzkich to Wojewoda i Marszałek będą mieli obowiązek 

negocjować warunki wprowadzenia tych zadań do planów miejscowych. 

Elementem negocjacji są przede wszystkim koszty związane ze sporządzeniem planu oraz skutki 

finansowe wynikające z zatwierdzenia planu tj. zabezpieczenie środków finansowych na wykup 

gruntów lub wypłacenie stosownych odszkodowań dla właścicieli lub użytkowników wieczystych, 

jeżeli w wyniku uchwalenia planu spadnie wartość gruntu. 
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10.  Podstawowe problemy gminy i szanse ich rozwiązania 
Najgroźniejsze zjawisko występujące na terenie gminy to: 

1. słaby poziom rozwoju gospodarczego; 

2. wysoki poziom bezrobocia. 

Jak większość gmin, Koprzywnica boryka się z szeregiem dodatkowych problemów, które można 

podzielić na: 

1. Problemy społeczne. Wśród tych problemów najdotkliwsze jest oczywiście bezrobocie, które 

jest konsekwencją zachodzących zjawisk gospodarczych w sferze strategii gospodarki państwa 

a przejawia się w wyniku: 

 niekorzystnej struktury wiekowej ludności gminy (wzrastająca liczba mieszkańców wieku 

poprodukcyjnego i systematycznie malejąca liczba ludności w wieku do 18 lat); 

 słabo rozwinięty sektor usług na terenie gminy ogranicza ofertę miejsc pracy co z uwagi na 

rolniczy charakter gminy daje obraz tzw. przeludnienia wsi; 

 ograniczony dostęp do miejsc pracy poza gminą. 

2. Problemy strukturalne przejawiające się w: 

 niedoinwestowaniu gminy w usługi o charakterze komercyjnym; 

 słabe wyposażenie gospodarstw domowych w infrastrukturę techniczną; 

 trudności ze zbytem płodów rolnych oraz brak przetwórstwa na miejscu. 

3. Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Gmina posiada niewiele 

zabytków kultury materialnej. Niewielka powierzchnia lasów, rekompensowana dużą 

różnorodnością krajobrazową oraz nowopowstałym zbiornikiem wodnym na rzece 

Koprzywiance stwarza warunki do rekreacyjno-turystycznego ich wykorzystania. 

Szanse rozwiązania problemów gminy należy rozważać poprzez kryteria: 

 organizacyjne. Władze samorządowe powinny poszukiwać rozwiązań w porozumieniu z PUP 

ułatwiające mieszkańcom gminy pozostającym bez pracy zdobycia kwalifikacji przydatnych na 

rynku pracy. Ważnym elementem pobudzającym i aktywizującym obszar gminy jest jego 

promocja na forum regionalnym. 

 ekonomiczne. Zależne są one od: 

a) racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi i mieniem gminy; 

b) umiejętności pozyskiwania funduszy pomocowych dla inwestycji proekologicznych  

i gospodarki rolnej. 

 przestrzenne, przejawiające się w formie: 

a) tworzenia obszarów atrakcyjności inwestycyjnej; 

b) wyznaczanie zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej wyposażonej w pełny zakres 

infrastruktury technicznej; 

c) wykorzystania walorów przyrodniczo – kulturowych do celów rekreacji. 
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 Cele rozwoju gminy 

Jako główny cel rozwoju gminy zakłada się osiągnięcie stabilnego, wszechstronnego 

rozwoju, w którym byłyby zapewnione warunki wzrostu jakości życia mieszkańców przy 

zachowaniu równowagi między aktywnością gospodarczą, a ochroną środowiska przyrodniczego  

i kulturowego. 

Realizacja tego celu wymaga: 

 traktowania ochrony środowiska jako nierozłącznej części wszystkich procesów rozwojowych; 

 prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi m.in. takimi jak: lasy, woda, 

surowce mineralne; 

 kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej w nawiązaniu do systemów ekologicznych 

uwzględniając ograniczenia wynikające z zagrożeń żywiołowych; 

 rozwijanie funkcji adekwatnych do predyspozycji środowiska. 

Ten priorytetowy cel można rozwiązać w postaci celów: 

a) społeczno-gospodarczych wyrażających się w: 

 dążeniu do kształtowania mechanizmów stymulujących rozwój gospodarczy gminy 

zapewniający mieszkańcom w maksymalnym stopniu źródła utrzymania w obrębie gminy 

głównie poprzez restytucję usług dla potrzeb rolnictwa oraz specjalistyczną produkcją rolniczą; 

 kształtowanie ładu przestrzennego i estetycznego w rozwoju osadnictwa; 

 sukcesywne doposażenie terenów osadniczych w infrastrukturę techniczną. 

b)  ekologicznych wyrażających się poprzez: 

 dostosowanie rozwoju społeczno-gospodarczego do uwarunkowań przyrodniczych; 

 racjonalną gospodarkę zasobami wód, lasów oraz ochroną przestrzeni terenów otwartych; 

 prawną ochronę wartości przyrodniczych takich jak użytki ekologiczne, pomniki przyrody itp. 

c) kulturowych polegających na za zachowaniu wartościowych zasobów dziedzictwa 

kulturowego i kształtowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy. 

d) przestrzennych ukierunkowanych na podnoszenie ładu przestrzennego w kształtowaniu 

zagospodarowania gminy przy zachowaniu walorów przyrodniczych, kulturowych  

i krajobrazowych. 

Funkcje gminy 

Gmina Koprzywnica 

 obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej ukierunkowany głównie jako zaplecze surowcowe 

dla miast oraz atrakcyjny teren do zamieszkania i wypoczynku (agroturystyka). 

Miasto Koprzywnica 

 ośrodek administracyjno-gospodarczy gminy, koncentrujący szerokie spektrum aktywności 

gospodarczej. 
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12.  Kierunki rozwoju i przekształceń struktury funkcjonalno – 

przestrzennej gminy 

Podstawowe ustalenia polityki przestrzennej w odniesieniu do gminy Koprzywnica dotyczą 

zapewnienia warunków rozwoju zrównoważonego tj. takiej organizacji przestrzennej, która 

eliminowałaby ilość konfliktów między ochroną środowiska i dóbr kultury, a rozwojem 

gospodarczym i działaniami na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców (w tym rozwoju 

mieszkalnictwa). Przedstawione aspekty polityki przestrzennej dotyczą zagospodarowania obszaru 

wynikające z ograniczeń szczegółowo ustalonych w przepisach szczególnych i normatywnych, 

względnie proponowane do przyjęcia w ramach ustaleń planów miejscowych jako prawa lokalnego 

z uwagi na powszechną konieczność zabezpieczenia powszechnie uznanych wartości. Dotyczy to 

szczególnie zapewnienia warunków ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury. 

Oprócz zapewnienia realizacji przestrzennych aspektów ochrony środowiska, w tym zieleni i 

krajobrazu i ochrony dóbr kultury a także zabezpieczenia warunków dla funkcjonowania  

i realizacji ponadlokalnych celów publicznych do podstawowych zadań polityki przestrzennej 

gminy należą: 

 stworzenie warunków przestrzennych dla poprawy jakości życia mieszkańców; 

 stworzenie warunków przestrzennych dla ożywienia życia gospodarczego gminy  

(w tym także dla przekształceń rolnictwa i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej); 

 zwiększenie efektywności gospodarowania terenami oraz zapewnienie warunków ładu 

przestrzennego. 

W zakresie poprawy warunków życia mieszkańców kierunki polityki przestrzennej dotyczą: 

 zapewnienia odpowiedniej wielkości terenów mieszkaniowych w obszarach posiadających 

szczególnie predyspozycje dla rozwoju tej funkcji w warunkach nie stwarzających istotnych 

kolizji z występującymi zasobami przyrodniczo – krajobrazowymi i uwarunkowaniami 

ochrony środowiska oraz zasobami kulturowymi. Wskazano tereny w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy wsi gminnej; 

 tworzenia warunków dla rozwoju inicjatyw ludności zmierzających do uruchomienia 

działalności związanej z obsługą ludności w zakresie usług komercyjnych (handel, 

gastronomia, rzemiosło usługowe i inne) – wskazano tereny optymalne do rozwoju działalności 

inwestycyjnej położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 79. Atrakcyjność tych 

terenów podnosić może oddalenie od skupisk zabudowy mieszkaniowej; 

 ustalenia przestrzennych warunków sprzyjających rozbudowie systemu infrastruktury 

technicznej (określone zostały przestrzennie tereny do grupowych systemów zaopatrzenia w 

infrastrukturę techniczną); 

 doskonalenia systemu komunikacyjnego – drogowego poprzez: 

 wskazanie możliwości korzystnych połączeń międzygminnych; 

 zapewnienia warunków dostępności dla wyznaczonych terenów mieszkaniowych; 

W odniesieniu do ożywienia życia gospodarczego w obszarze gminy poza wspomnianym 

tworzeniem warunków dla uruchomienia działalności związanej z obsługą ludności politykę 

przestrzenną należy ukierunkować na: 

 zapewnienia przestrzennych warunków realizacji inwestycji w obszarach przydatnych dla tych 

celów w ramach istniejącego zainwestowania lub terenów wyznaczonych w dotychczas 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wyznaczenie nowych 

terenów dla tych inwestycji w obszarach ustalonych dla urbanizacji pod warunkiem spełnienia 

wymogu ich nieuciążliwości dla otoczenia; 

 wyznaczenie nowych terenów dla rozwoju funkcji gospodarczych, w tym szczególnie usług  

i urządzeń obsługi mając na uwadze występujące uwarunkowania; 

 wspieranie inicjatyw lokalnej ludności w zakresie uruchomienia drobnej działalności 

gospodarczej; 

 tworzenie warunków dla rozwoju nieuciążliwych dla środowiska rolniczych gospodarstw 

specjalistycznych w obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Zwiększenie efektywności gospodarowania przestrzenią dotyczy zarówno gospodarowania 

terenami, jak i zasobami kubaturowymi i jest związane z: 
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 intensyfikacją użytkowania terenów poprzez uzupełnienia lub rozbudowę istniejącego 

programu kubaturowego oraz wykonanie pełnego programu towarzyszącego lub 

uzupełniającego (w tym zieleni i urządzeń komunikacyjnych); 

 przeciwdziałaniu rozproszeniu zabudowy; 

 zmianą funkcji lub charakteru niektórych terenów przez wprowadzenie bardziej intensywnych 

form w dostosowaniu do warunków lokalnych (w tym szczególnie uwarunkowań 

środowiskowych); 

 racjonalnym gospodarowaniu istniejącymi obiektami kubaturowymi i ich wykorzystaniem 

poprzez ustalenie odpowiednich funkcji użytkowych (dotyczy obiektów stanowiących mienie 

gminy lub własność Skarbu Państwa). 

Powyższe wiąże się z prawidłowym wykorzystaniem istniejącego oraz projektowanego 

uzbrojenia, a konsekwencją tych działań winno być osiągnięcie poprawy ładu przestrzennego. 

Bardzo istotnym w zakresie ładu przestrzennego jest określenie skali, typu i formy nowej 

zabudowy, w tym szczególnie jednorodzinnej dla zharmonizowania z krajobrazem oraz 

najbliższym otoczeniem poprzez wykonanie, a następnie tworzenie zachęt dla stosowania katalogu 

powtarzalnych projektów uwzględniających elementy regionalnej architektury. 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy określono w odniesieniu do stref polityki 

przestrzennej obejmujących cały obszar gminy różniących się wzajemnie charakterem, 

określonymi w odniesieniu do nich reżimami ochronnymi. 

Wyznaczając wspomniane strefy polityki przestrzennej skojarzono dane nt. celów rozwoju i 

funkcji gminy oraz dane o uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego (predyspozycjach  

i ograniczeniach) i konsekwencjach jakie w tym zagospodarowaniu i w środowisku może wywołać 

rozwijanie różnych rodzajów działalności, związanych z funkcjami gminy. 

Wyróżniono następujące strefy, które wzajemnie w przestrzeni się przenikają: 

I.  Strefa wartości przyrodniczych i kulturowych 

Obszar ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, dóbr kultury oraz wartości krajobrazowych 

swoim zasięgiem obejmuje obiekty i tereny, w ramach których wydzielono: 

 tereny i obiekty, które na mocy ustaw szczególnych objęte są ochroną prawną; 

 korytarze ekologiczne oraz tereny zieleni istniejącej; 

 tereny atrakcyjne krajobrazowo; 

 tereny ochrony wód podziemnych oraz wód powierzchniowych. 

Podstawowymi działaniami w tych obszarach winna być ochrona i konserwacja wartości 

naturalnych oraz rekultywacja zniszczonych elementów krajobrazu naturalnego. Działalność 

inwestycyjna winna ograniczać się do: 

 budowy i rozbudowy obiektów, urządzeń i elementów infrastruktury technicznej, których 

funkcjonowanie nie jest sprzeczne z wymogami ochrony środowiska; 

 wprowadzenia zmian w ukształtowaniu i pokryciu naturalnym terenu poprawiających walory 

obszaru; 

 stwarzania warunków do sukcesywnej rekompozycji osadnictwa wiejskiego z uwzględnieniem 

ograniczeń jego funkcjonowania. 

II.  Strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Obejmuje tereny zagospodarowania i użytkowania rolniczego przeznaczone jako źródło 

utrzymania ludności rolniczej. W ramach całego obszaru wskazano: 

1. Tereny z dużym udziałem uprawy zbóż z wykorzystaniem obszarów: 

 gleb dobrej jakości; 

 wykonanych melioracjach; 

 korzystnej struktury własnościowej. 

2. Tereny proponowane do rozwoju produkcji zdrowej żywności. 

Tereny, o których mowa w pkt. 1 wyłączone zostały z zabudowy z wyjątkiem niezbędnych 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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Na terenach wskazanych w pkt. 2 wskazana jest realizacja działań związanych z: 

 przetwórstwem rolno-spożywczym i dystrybucją produktów rolnych; 

 produkcją (uprawą) roślin warzywnych; 

 budową systemów i urządzeń wodno-melioracyjnych służących poprawie jakości rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej; 

 ograniczenie wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. 

III.  Strefa osadnictwa wiejskiego i działalności gospodarczej 

Obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych oraz rozproszoną zabudowę 

drobnej wytwórczości i działalności usługowo-produkcyjnej oznaczonej symbolem P,U. W 

ramach całego obszaru wydzielono: 

1. Tereny rozwoju osadnictwa wiejskiego o wielofunkcyjnym charakterze. 

2. Tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. 

3. Tereny usług publicznych i komercyjnych. 

4. Tereny produkcji, obsługi rolnictwa i leśnictwa oraz drobnej wytwórczości. 

5. Tereny działalności rekreacyjno-turystycznej. 

IV. Tereny przestrzeni publicznych 

Obejmuje tereny usług publicznych i komercyjnych (U), działalności usługowo-

produkcyjnej i magazynowej (UP), usług sportu i rekreacji (US), zieleni publicznej urządzonej 

(ZP), tereny wód otwartych (WS), tereny cmentarzy (ZC), tereny komunikacji samochodowej (KS) 

oraz sąsiadujące z tymi terenami odcinki dróg KDG, KDZ, KDL i KDD. 

Tereny przestrzeni publicznych i zlokalizowane w nich obiekty powinny charakteryzować 

się starannie zaprojektowaną architekturą i wysoką jakością przestrzeni. Zaleca się aby projekty 

poszczególnych inwestycji posiadały kompleksowe opracowania branżowe z zakresu małej 

architektury i architektury zieleni. Dla nowych in 

westycji należy projektować użycie trwałych i szlachetnych materiałów. W zakresie obiektów 

liniowych infrastruktury technicznej w miarę możliwości należy dążyć do prowadzenia sieci pod 

ziemią. 
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13.  Kształtowanie środowiska przyrodniczego  
Przy formułowaniu generalnych ustaleń dotyczących ochrony środowiska na obszarze gminy 

Koprzywnica kierowano się zasadą zrównoważonego rozwoju – rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych. Określono kierunki takiego przebiegu nieuchronnego i pożądanego rozwoju 

gospodarczego, który nie naruszałby w sposób istotny i nieodwracalny środowiska życia człowieka, nie 

doprowadziłby do degradacji biosfery i który godziłby prawa przyrody, ekonomii i kultury. 

Wychodząc od wniosków sformułowanych w pierwszej części opracowania, a mianowicie 

uwarunkowań rozwoju wynikających ze stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego terenu gminy, 

jak również uwarunkowań zewnętrznych przyjęto następujące zasady polityki ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

13.1.  Ochrona wód powierzchniowych 

Celem zapewnienia ochrony wód powierzchniowych jako podstawowy wymóg określa się realizację 

sieci kanalizacyjnej obejmującej wszystkie jednostki osadnicze oraz zorganizowanie systemu odbioru  

i oczyszczania ścieków w oparciu o istniejącą oczyszczalnię w Koprzywnicy, posiadającą znaczne rezerwy 

w przepustowości oraz projektowaną w miejscowości Trzykosy. 

Celowym jest osiągnięcie, co najmniej II klasy (planowana I klasa) czystości wód rzeki Wisły  

i Koprzywianki (obecnie odpowiednio V i IV klasa w klasyfikacji ogólnej), co uczyni ich przydatnymi do 

celów hodowlanych i rekreacyjnych.  

Osiągnięcie poprawy czystości wód Koprzywianki jest bardziej prawdopodobne z uwagi na specyfikę 

zanieczyszczeń (bakteriologiczne, biogenne) pochodzących głównie z osiedli wiejskich oraz podejmowane 

na szeroką skalę działania samorządów odnośnie porządkowania gospodarki wodno – ściekowej, szczególnie 

w ramach działalności Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Eliminacja zanieczyszczeń 

obszarowych oraz dotrzymywanie warunków określonych w pozwoleniach wodno – prawnych głównych 

źródeł zanieczyszczenia tj. oczyszczalni w Iwaniskach, Piskrzynie, Klimontowie, Koprzywnicy spowoduje 

uruchomienie procesów samooczyszczania rzeki, a w konsekwencji poprawę czystości wód. 

Uzyskanie poprawy czystości wód Wisły wymaga działań kompleksowych w zakresie porządkowania 

gospodarki ściekowej (budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych, poprawa skuteczności 

oczyszczania ścieków przemysłowych) w górnym jej biegu i całej zlewni, gdyż wody o znacznym stopniu 

degradacji są wprowadzone już na teren gminy. 

Niewątpliwie jednym z elementów istotnych dla poprawy jakości wód Wisły będzie zaprzestanie 

zrzutu wód złożonych (o wysokim zasoleniu) z odwadnianych wyrobisk kopalnianych w Piasecznie  

i Machowie, co zakłada projekt likwidacji kopalni i rekultywacji tych terenów. Pozytywny wpływ na jakość 

środowiska wodnego będzie miała organizacja systematycznej zbiórki odpadów z terenu całej gminy  

i bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów. 

13.2.  Ochrona wód podziemnych 

Wschodnia część gminy jest zasobna w wody podziemne, w północno – wschodniej części 

udokumentowano (niewielki fragment w rejonie wsi Błonie, Świężyce, Kamieniec) zasoby w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. W Koprzywnicy funkcjonuje ujęcie wód czwartorzędowych 

dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców miasta i gminy.  

Celem zapewnienia warunków ochrony wód ujęcia wskazania dotyczą: 

 kontynuacji wzmożonej ochrony sanitarnej w obrębie proponowanych stref ochrony bezpośredniej 

poszczególnych studni tj. użytkowania terenu wyłącznie do celów związanych z ujęciem wody oraz 

formalnego ustanowienia tych stref; 

 ustanowienia strefy ochronnej (pośredniej) dla ujęcia z określeniem zasad jej zagospodarowania, z uwagi 

na nieustabilizowaną sytuację hydrogeologiczną w rejonie ujęcia, związaną z likwidacją byłej Kopalni 

Siarki Piaseczno, proponuje się strefę ochrony pośredniej zewnętrznej poprowadzić po wododziale na 

Wyżynie Sandomierskiej i zgodnie z obliczeniami po obwodzie koła o promieniu R=1762 m na Nizinie 

Nadwiślańskiej. Po zakończeniu likwidacji kopalni i ustabilizowaniu się sytuacji hydrogeologicznej 

należy ponownie określić granice stref. Proponowana strefa ochrony pośredniej wewnętrznej obejmuje 

obszar położony z zasięgu leja depresji studni skorygowany o sytuację w terenie; 

 do czasu ustanowienia strefy ochronnej w obrębie obszaru zasobowego ujęcia nie należy lokalizować 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne; 

 kontynuacji kontroli wpływu cmentarza i punktu gromadzenia odpadów na jakość wód ujęcia,  

z wykorzystaniem zlokalizowanych w ich sąsiedztwie piezometrów; 

 docelowej likwidacji wysypiska. 
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Na obszarze pozostającym w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych i jego strefy ochrony 

zakres ograniczeń uzależniony jest od sposobu zagospodarowania terenu. Na terenach wiejskich obowiązuje 

zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wodne, a w szczególności 

wysypisk odpadów i wylewisk nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża, przeprowadzenia 

rurociągów transportujących substancje niebezpieczne, ponadto obowiązek likwidacji „dzikich” wysypisk 

odpadów i punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych oraz sieci kanalizacyjnej w celu 

zorganizowania prawidłowej gospodarki ściekowej. Na terenach leśnych konieczna jest kontrola działania 

środków ochrony roślin i środków stosowanych przy nawożeniu lasów na wody podziemne.  

Na obszarach intensywnej produkcji sadowniczej wskazane jest stosowanie takich środków ochrony 

roślin, dla których czas połowicznego rozpadu w glebie jest zdecydowanie krótszy niż 6 miesięcy. 

Konieczny jest również monitoring lokalny jakości wód podziemnych.  

13.3.  Ochrona powietrza atmosferycznego 

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego celem jest zachowanie standardów czystości 

określonych stosownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.  

Formułuje się następujące kierunki działań w zakresie ochrony warunków aerosanitarnych: 

 stosowanie niskoemisyjnych nośników energii cieplnej (gaz lub olej opałowy), co wiąże się  

z koniecznością kontynuacji gazyfikacji całej gminy; 

 wykorzystanie wymogu sporządzania raportów oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących 

znacząco na nie wpływać; 

 prowadzenie działalności kontrolnej higieny atmosfery w celu podejmowania przeciwdziałań; 

 zapobieganie powstawaniu uciążliwości związanej z emisją zanieczyszczeń motoryzacyjnych poprzez 

wprowadzenie zieleni izolacyjnej, zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy w zależności od 

kategorii drogi, w uzupełnieniu powinny być podejmowane działania pośrednie tj. zaostrzenie kontroli 

technicznej pojazdów. 

Zasady ochrony powietrza odnoszą się do zachowania norm czystości wszystkich komponentów 

środowiska, ze względu na powszechność jego występowania i decydujący wpływ zanieczyszczenia 

powietrza w stosunku do środowiska życia człowieka.  

13.4.  Ochrona powierzchni ziemi, rekultywacje, wykorzystanie surowców 

W zakresie zabiegów chroniących użytki rolne przed skutkami procesów erozyjnych występujących  

w obrębie Wyżyny Sandomierskiej (północna część gminy) należy stosować: 

 transformację gatunków ornych na zboczach o dużych spadkach z przeznaczeniem na sady lub trwałe 

użytki zielone; 

 ochronę i uzupełnienie istniejących zadrzewień śródpolnych; 

 prawidłową dla tego typu terenów agrotechnikę; 

 zalesienie gleb zdegradowanych w wyniku erozji. 

W zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych podtrzymuje się obowiązujące, lokalne normy 

prawne (uchwała nr XL/166/98 Rady Gminy Koprzywnica z dnia 03.04.1998 r. w sprawie IV zmiany  

w MPOZP gminy Koprzywnica) zatwierdzające kierunek (wodno – rekreacyjny), metodę, rozwiązania 

techniczne rekultywacji części nieczynnej kopalni w Piasecznie (ok. 15 ha znajduje się na terenie m. Krzcin) 

oraz sposób zagospodarowania terenów przyległych. 

Projekt skojarzonej rekultywacji wyrobisk w Piasecznie i Machowie o kierunku wodnym opracowany 

przez OBR „Siarkopol” w Tarnobrzegu uzyskał pozytywne, wymagane prawem opinie, w tym instytucji 

odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Istotnym jest, aby w związku z występującą budową geologiczną 

i warunkami hydrogeologicznymi w tym rejonie, likwidacja obu kopalń przeprowadzana była i zakończona 

równocześnie.  

Z chwilą napełnienia zaizolowanych wyrobisk i wyłączenia systemu ich odwadniania nastąpi 

odbudowa poziomu wód czwartorzędowych do warunków pierwotnych, co może stanowić zagrożenie dla 

obecnego, powstałego przez lata zainwestowania (zabudowa, sady, uprawy rolne) w warunkach innych niż 

pierwotne (obniżenie poziomu wód gruntowych). 

Celem uniknięcia zawodnienia tych terenów jako niezbędne ustala się realizację zabezpieczeń. 

Szczegółowe warunki techniczne realizacji inwestycji określone zostaną w projektach technicznych. 

W realizacji systemu odprowadzającego nadmiar wód należy przeprowadzić meliorację upraw rolnych 

i sadów przy pomocy rowów otwartych i drenów na obszarze około 1500 ha (dla całej inwestycji na pow. 

ponad 5000 ha) wraz z odprowadzeniem wody pompowniami poza obszary odwadniane. Głębokie systemy 

drenaży pierścieniowych należy wykonać dla ochrony obszarów zabudowy stałej dla miejscowości: Krzcin, 

Zarudcze i Łukowiec.  
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Na terenie gminy nie stwierdza się udokumentowanych w kategoriach bilansowych złóż surowców.  

W celu racjonalnego wykorzystania zasobów surowców podstawowych powszechnie występujących na 

terenie gminy, wskazana jest eliminacja „dzikiej” eksploatacji i wprowadzenie w miarę potrzeb lokalnych po 

uprzednim rozpoznaniu geologicznym pozyskania surowców na mocy koncesji określającej warunki 

eksploatacji i rekultywacji. 

Nie przewiduje się wydobycia na skalę przemysłową z uwagi na bardzo dobre warunki glebowe dla 

rozwoju rolnictwa (gleby klas chronionych zajmują ponad 80% użytków rolnych). 

13.5.  Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

W myśl ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych zaleca się oszczędne dysponowanie gruntami o 

wysokiej bonitacji oraz gruntami leśnymi w przeznaczeniu ich na cele nierolnicze i nieleśne. Przeznaczenie 

gruntów na cele nierolnicze odbywa się w planie zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z ustawą o lasach, szczególnej ochronie podlegają kompleksy leśne posiadające status lasów 

ochronnych. W obrębie lasów ochronnych, co dotyczy około 13 ha lasów państwowych położonych we wsi 

Błonie (lasy wodochronne), ustala się podporządkowanie funkcji produkcyjnej funkcjom ochronnym. 

Gospodarka leśna winna być prowadzona w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nich celów, dla 

których zostały wydzielone, w szczególności poprzez: 

 dbałość o stan zdrowotny i sanitarny lasów; 

 preferowanie naturalnego odnowienia lasu; 

 dbałość o utrzymanie naturalnych stosunków wodnych; 

 ograniczenie stosowania zrębów zupełnych. 

13.6.  Obiekty i obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Na terenie gminy nie ustanowiono dotychczas wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody.  

W ramach tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej na terenie gminy znajduje się projektowany specjalny 

obszar ochrony siedlisk Tarnobrzeska Dolina Wisły. 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie 

(Ustawa o ochronie przyrody) zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele i przedmiot ochrony Obszaru.  

Do obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej należą pomniki przyrody. Są to 

okazałe, sędziwe drzewa w miejscowościach: Krzcin, Koprzywnica, Niedźwice i Błonie.  

W stosunku do tych form ochrony przyrody zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o ochronie 

przyrody), zabrania się: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  

z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) umieszczania tablic reklamowych. 

Zakazy, o których mowa wyżej, nie dotyczą: 

1)      prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, 

2)      realizacji inwestycji celu publicznego, 

3)      zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

4)     likwidowania  zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.  

13.7.  System powiązań ekologicznych – tereny otwarte 

Na terenie gminy tworzą go doliny Wisły (korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym  

i międzynarodowym w sieci ECONET) i Koprzywianki oraz niewielkie obszarowo ekosystemy łąkowe  

i leśne oraz zadrzewienia śródpolne i przydrożne. 

Obszary te winny być chronione przed zainwestowaniem, posiadają predyspozycje do pełnienia 

funkcji biotycznej systemu terenów otwartych w gminie dla zapewnienia pożądanego przewietrzania, 

migracji gatunków, zachowania enklaw roślinności i ostoi zwierząt.  

13.8  Ochrona przed zagrożeniem powodziowym  

Zagrożenia powodziowe na terenie gminy występują w obrębie doliny Wisły i Koprzywianki (tereny 

chronione wałami przed wodami Q1%, tereny zalewowe Koprzywianki na odcinku pozbawionym 

obwałowań, tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią w międzywalu rzeki Wisły i Koprzywianki). 
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W zakresie ochrony przed skutkami powodzi i nagłych wezbrań wód ustala się: 

 kontynuację działań na rzecz modernizacji i zabezpieczenia przed przesiąkaniem  istniejących wałów 

przeciwpowodziowych Wisły i Koprzywianki; 

 w odniesieniu do występujących w międzywalu terenów leśnych dopuszcza się ich wycinkę  

w przypadku wystąpienia zagrożeń powodziowych i utrudnienia przepływu  wód powodziowych 

natomiast nie dopuszcza się nowych nasadzeń; 

 obowiązek stosowania zakazów, nakazów, ograniczeń i dopuszczeń określonych w obowiązujących 

przepisach szczególnych, dotyczących ochrony przed powodzią, w odniesieniu do obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią – terenów położonych między linią brzegową a wałem rzeki 

Koprzywianki i Wisły;  

 zaleca się konieczność wyłączenia z zabudowy terenów zalewowych położonych w nieobwałowanej 

części doliny Koprzywianki. 

Zadaniowy opis przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową na terenie gminy wskazano 

w pkt. 18.7. 

13.9  Ochrona klimatu akustycznego 

W zakresie ograniczania uciążliwości związanej z hałasem komunikacyjnym za niezbędne określa się: 

 utrzymanie w odpowiednim stanie nawierzchni dróg od jakości której zależy poziom emisji hałasu; 

 wprowadzenie zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej; 

 sytuowanie budynków mieszkalnych z zachowaniem najmniejszych odległości od dróg publicznych  

w zależności od kategorii drogi; 

 egzekwowanie przepisów prawa o ruchu drogowym zarówno w zakresie przestrzegania dopuszczalnej 

prędkości jak i odpowiedniego stanu technicznego pojazdów. 

13.10   Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się zasadę honorowania 

ograniczeń określonych stosownymi przepisami, wynikającymi z lokalizacji istniejących i projektowanych 

źródeł promieniowania tj. urządzeń elektroenergetycznych, w szczególności linii NN i WN, stacji bazowych 

telefonii komórkowej.  

Polityka w zakresie ochrony środowiska kulturowego 

14.1.  Waloryzacja i ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego 

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. 

zm.). zobowiązuje do utrzymania obiektów zabytkowych w należytym stanie. Na terenie gminy Koprzywnica 

ochroną konserwatorską należy objąć wszystkie zasoby dziedzictwa kulturowego, na które składają się elementy 

materialne i tradycyjne elementy niematerialne tworzące środowisko kulturowe (opisane szerzej w rozdziale 

„Uwarunkowania środowiska kulturowego”), w tym: 

 obiekty wpisane do rejestru zabytków tj.: 

 Błonie - park dworski (nr rejestru zabytków 695 z 19.12.1957 r.); 

 Koprzywnica – zespół opactwa cystersów (nr rejestru zabytków 10/A z 10.01.1966 r. i 118/A z 14.06.1977 r., 

Dz. U. Nr 5/88); 

 Koprzywnica – kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (nr rejestru zabytków 46/A z 31.03.1971 r. i 119/A  

z 14.06.1977 r., Dz. U. Nr 5/88); 

 Koprzywnica – układ urbanistyczny (nr rejestru zabytków 343 z 4.12.1956 r. i 117/A z 23.10.1987 r., Dz. U. Nr 

5/88); 

 Koprzywnica – cmentarz parafialny (nr rejestru zabytków 324/A z 10.04.1989 r., Dz. U. Nr 10/93); 

 Niedźwice – zespół dworski wraz ze strefami ochrony konserwatorskiej (nr rejestru zabytków 22/A z 1.03.1967 

r. i 141/A z 14.06.1977 r., Dz. U. Nr 5/88); 

 obiekty o wartości zabytkowej charakterystyczne dla zespołów zabudowy wsi i krajobrazu kulturowego tj. 

głównie domy mieszkalne – drewniane i murowane z początku XX w. (najwięcej jest z lat dwudziestych tegoż 

wieku), pozostałości parków (w Błoniach); 

 stanowiska archeologiczne reprezentowane przez znaczną ilość pojedynczych śladów, punktów oraz osad  

o dość dużej powierzchni, świadczące o rozbudowanym stanie osadnictwa prehistorycznego  

i wczesnośredniowiecznego na obszarze gminy; 

 układ urbanistyczny; 

 krajobraz kulturowy i elementy dopełniające go – jak krzyże i figury przydrożne. 

Analiza opracowania „Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa tarnobrzeskiego” 

opracowana przez pracowników służby konserwatorskiej byłego województwa tarnobrzeskiego, na obszarze 

którego położona była gmina Koprzywnica, określa zasięgi proponowanych stref ochrony krajobrazu kulturowego. 
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Problematyka ochrony wartości kulturowych zawiera kolejno: 

1. określenie zasobów, na które składają się elementy materialne i tradycyjne elementy niematerialne tworzące 

środowisko kulturowe lub naturalne; 

2. waloryzację wartości materialnych i niematerialnych danej jednostki, charakter krajobrazu oraz stopień 

zachowania wartości kulturowych; 

3. sformułowanie wytycznych konserwatorskich dotyczących kierunków działań umożliwiających ochronę tych 

wartości na wyznaczonych obszarach; 

4. wykonanie planu stref ochrony konserwatorskiej, określenie zakresu interwencji konserwatorskiej w obrębie 

jednostek. 

Określenie zasobów polegało m.in. na przeanalizowaniu historycznych i aktualnych map, studiów 

historyczno-urbanistycznych, ewidencji zabytków i materiałów geograficzno-przyrodniczych. 

Po naniesieniu na plan terenu objętego zainteresowaniem 

 regionów geograficznych; 

 jednostek ukształtowania (JU) określających cechy terenu; 

 jednostek pokrycia (JP) wyróżniających formy oraz intensywność pokrycia naturalnego (roślinność)  

i kulturowego (zabudowa); 

 jednostek tradycyjnych (JT) i historycznych (JH) obejmujących tereny charakteryzujące się śladami 

zagospodarowania w przeszłości; 

uzyskano siatkę obszarów – jednostek architektoniczno-krajobrazowych o cechach określonych kodowymi 

oznaczeniami, która stała się podstawą do dalszej analizy i waloryzacji celem ustalenia wytycznych 

konserwatorskich i określenia zakresu interwencji konserwatorskiej. 

W obszarze zainteresowania tj. na terenie gminy występują następujące jednostki architektoniczno-

krajobrazowe: 67, 92, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 255, 256. 

 JARK nr 67 – obejmuje wieś Postronna, Zbigniewice; 

 JARK nr 90 – obejmuje wieś Dmosice, Wólkę Gieraszowską; 

 JARK nr 92 – obejmuje wieś Sośniczany; 

 JARK nr 164 – obejmuje wieś Świniary, Ruszcza; 

 JARK nr 165 – obejmuje wieś Wojcieszyce, Jeziory; 

 JARK nr 166 – obejmuje wieś Dmosice; 

 JARK nr 167 – obejmuje wieś Wnorów, Suliszów; 

 JARK nr 168 – obejmuje wieś Trzebiesławice; 

 JARK nr 169 – obejmuje wieś Niedźwice; 

 JARK nr 170 – obejmuje wieś Gnieszowice; 

 JARK nr 171 – obejmuje wieś Niedźwice; 

 JARK nr 172 – obejmuje wieś Żurawica; 

 JARK nr 256 – obejmuje wieś Przewłoka, Krzcin; 

 JARK nr 255 – obejmuje wieś Koprzywnicę. 

Tabela Nr 35 

Określenie zasobu jednostek dla obszaru gminy Koprzywnica 

numer Z–JARK 
oznaczenie kodowe 

jednostki ukształtowania 

kod literowo–cyfrowy 

jednostek pokrycia 

kod literowy jednostek 

tradycyjnych 

67 342.36 BO IVR aN 

90 342.36 BV IVS aN 

92 342.36 BO IVB aN 

164 342.28 AO IR aN 

165 342.28 BU IVS aN 

166 342.28 BU IVS abKC 

167 342.28 AO IVS aN 

168 342.28 AO IVS aC 

169 342.28 BU IIR aN 

170 342.28 AO IIR aN 

171 342.28 AO IVS abKC 

172 342.28 AO IR aN 

255 342.28 AO IVR aN 

256 512.41 AO IVS abKC 

aC – jednostki historyczne (tradycyjne) o formach czytelnych, cywilizacyjnych 
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aN – jednostki historyczne (tradycyjne) o formach czytelnych, dominujące innego rodzaju 

aKC – jednostki historyczne (tradycyjne) o formach czytelnych, komponowanych, cywilizacyjnych 

Wyżyna Małopolska – Wyżyna Sandomierska 

512.41 – Nizina Nadwiślańska 

AO – jednostki historyczne (tradycyjne) o formach czytelnych, komponowanych 

BO – teren sfalowany bez cech dodatkowych 

BU – teren sfalowany, pocięty ostrymi jarami i stromymi stokami 

S – zabudowa skupiona 

R – zabudowa rozproszona 

III – zadrzewienia luźne, rozproszony 

IV – brak zadrzewień 

Przystępując do sformułowania wytycznych konserwatorskich założono pięć modeli ochrony wartości 

kulturowych w zależności od wartości chronionego terenu: 

A ochroną rezerwatową z pełną ochroną treści historycznych, form (np. linii zabudowy, stopnia 

skupienia), substancji (np. zabudowy) i funkcji (uprawowe, handlowe); 

B ochronę częściową obejmującą przede wszystkim formy oraz w możliwym zakresie treści, substancję  

i funkcje; 

E ochronę elementów oraz pełną ochronę ekspozycji i treści historycznych, w odniesieniu do formy, 

ogólne zachowanie charakteru krajobrazowego, w tym ochronę określonych elementów; 

AR archeologiczną; 

K ochronę krajobrazową i zabezpieczenie otuliny w drodze do zachowania dominacji form tradycyjnych 

i harmonijnego nawiązania do nich (na zasadzie sąsiedztwa) oraz zabezpieczenia właściwej ekspozycji 

dla stref A i B. 

Zgodnie z tym założeniem cały obszar gminy Koprzywnica objęty został strefą ochrony krajobrazu 

(K) oraz ochrony określonych elementów (E). Najcenniejsze kulturowo obszary wyznaczone są JARK–ami 

nr: 166 – okolice wsi Dmosice, 171 – wieś Niedźwice oraz nr 256 – teren wsi Koprzywnica. 

Pogrupowanie jednostek wg walorów na strefy ochrony konserwatorskiej wymaga dokładniejszego 

określenia koniecznych działań konserwatorskich w granicach JARK–ów, obejmujących najcenniejsze 

kulturowo obszary. Działania takie dzielą się na: 

 ochronne (OCHR) – zmierzające do zabezpieczenia wartości kulturowych łącznie z archeologicznymi,  

w tym prawne (jak wpisy do rejestru zabytków); 

 rewaloryzacyjne – w ramach których na terenach gminy Koprzywnica zalecono: 

 rekonstrukcję (RKON) w celu przywrócenia wartości szczególnie ważnej jednostki jaką jest zespół 

pocysterski w Koprzywnicy; 

 rekompozycję (RKOM) w celu konieczności stworzenia właściwego sąsiedztwa dla jednostek o dużych 

wartościach zespołu kościelno-klasztornego w Koprzywnicy oraz zabytkowego układu urbanistycznego; 

 rewaloryzacyjne – w ramach których na terenach gminy Niedźwica zalecono: 

 rekonstrukcję (RKON) w celu przywrócenia wartości szczególnie interesującej jednostki jaką jest zespół 

dworsko – parkowy w Niedźwicy; 

 rekompozycję (RKOM) w celu konieczności stworzenia właściwego sąsiedztwa dla tej jednostki. 
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Tabela Nr 36 

Waloryzacja zasobu jednostek i wytyczne konserwatorskie z określeniem zasobu interwencji konserwatorskiej  

w obrębie jednostki dla obszaru gminy Koprzywnica. 

waloryzacja zasoby jednostek dla obszaru gminy 
wytyczne konserwatorskie i określenie zakresu 

interwencji konserwatorskiej w obrębie jednostki 

numer Z–

JARK 

kategoria 

krajobrazu 

(K, NK, N) 

stopień waloryzacji 

(I–IV) 

zakres ochrony 

konserwatorskiej 

(A, B, E, AR, K) 

zakres interwencji 

konserwatorskiej (OCHR, KONS, 

INTE, REKN, RKOM) 

67 NK IV K, AR  

90 NK IV K  

92 N III K  

164 N IV K  

165 NK IV K, AR  

166 NK II K, AR  

167 K IV K, AR  

168 K III E, AR  

169 N IV K, AR  

170 NK III K, AK  

171 K II B AROCHR, REKON, RKOM 

172 N III K  

255 NK IV K  

256 K II B AROCHR, REKON, RKOM 

 

14.2. Strefy ochrony konserwatorskiej 
Strefy ochrony konserwatorskiej wokół zespołu dworskiego w Niedźwicy 

Wokół zespołu dworskiego w Niedźwicy, który jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod 

numerami 22/A i 141/A wyznaczone zostały strefy ochrony konserwatorskiej zespołu, które również 

wpisane są do rejestru zabytków pod tymi samymi numerami. 

Są to: 

 granice ochrony zabytkowego założenia; 

 granice ochrony zewnętrznych powiązań widokowych; 

 granice ochrony ekologicznej. 

Działania w tych strefach określone są w przepisach szczególnych, a polegają głównie na założeniu 

bezwzględnego priorytetu wymagań konserwatorskich, które winny zmierzać do możliwie najpełniejszej 

rewaloryzacji historycznego założenia i zapewnić właściwą ekspozycję tego zespołu. 

Strefy ochrony krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z „Ochroną zabytkowego krajobrazu kulturowego województwa tarnobrzeskiego” (do 

którego Koprzywnica należała przed reformą administracyjną) strefa ochrony krajobrazu obejmuje znaczną – 

środkową część gminy, od Błonia i Koprzywnicy po zachodnią granicę. 

Krajobraz najcenniejszy kulturowo niewątpliwie należy: 

 obszar miejscowości Koprzywnica z kościelno-klasztornym zespołem pocysterskim i historycznym 

układem urbanistycznym; 

 miejscowość Niedźwice – zespół dworsko-parkowy i okolice. 
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Działalność konserwatorska w tych strefach winna zmierzać do: 

 zachowania zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego, ewentualnie częściowym ich 

odtworzeniu; 

 konserwacji krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem 

urbanistycznym; 

 ochrony obszaru przed zabudową dysharmonizującą z tradycyjną zabudową i naturalnym otoczeniem; 

 rekultywacji fragmentów zniszczonych; 

 wprowadzenia nowych elementów krajobrazowych, podnoszących estetyczne wartości tych terenów  

i podkreślających ich związek przestrzenny z historycznym założeniem urbanistycznym; 

 wprowadzenia funkcji ogólnospołecznych (rekreacyjnych) pod warunkiem należytego zabezpieczenia 

zabytkowych wartości tych terenów przed zniszczeniem lub zniekształcenie;. 

W celu zachowania wartości historyczno-kulturowych dla przyszłych pokoleń jako generalne ustalenie 

określa się konieczność zapoznania i stosowania się do zaleceń „Studium krajobrazu kulturowego dla gminy 

Koprzywnica”, które szczegółowo określa wartość i zalecenia konserwatorskie dla zasobów dóbr kultury  

w gminie. 

Stanowiska archeologiczne – wnioski konserwatorskie 

Na obszarze gminy Koprzywnica zewidencjonowano ponad 600 stanowisk archeologicznych. Obecnie 

część z nich jest już znacznie zniszczona przez erozję gleb, jary i drogi polne oraz prace polowe. Natomiast 

prawie wszystkie są potencjalnie narażone na zniszczenie intensywną uprawą roli i rozwijającym się 

zainwestowaniem. 

Ze względu na stopień zagrożenia i ich wartość poznawczą wymagają stałej opieki i regularnych 

inspekcji terenowych. Zadania te powinny być spełniane przez samorząd gminy we współpracy ze służbą 

konserwatorską. 

Wszelkie prace prowadzone w zasięgu tych stanowisk wymagają zgody Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Zaleca się konieczność wyłączenia spod upraw polowych obiektów wpisanych do rejestru stanowisk 

archeologicznych, które są składnikiem krajobrazu kulturowego. 

Najkorzystniejsza działalność w tym zakresie to: 

 prowadzenie szczegółowych badań archeologicznych; 

 konserwacja zachowanych elementów zabytkowych; 
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 pozostawienie najciekawszych, z punktu widzenia archeologii, jako obszarów otwartych o funkcjach 

dydaktyczno-poznawczych. 

Układy urbanistyczne wraz z zabytkową zabudową, figurami, pomnikami i krzyżami przydrożnymi. 

Dogodne warunki osadnicze na lessowych terenach Wyżyny Sandomierskiej, położenie na 

skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych spowodowały, że większość wsi leżących na obszarze 

dzisiejszej gminy Koprzywnica istniała już w średniowieczu, spójny kulturowo i wyznaniowo (w zasadzie, 

bo wpływy ariańskie nie są udokumentowane). 

Na terenach tradycyjnie rolniczych sieć osadnictwa wiejskiego nie uległa w XIX i XX wieku istotnym 

zmianom. Stąd też historyczne układy występują właściwie na obszarze wszystkich wsi gminy. 

Specjalną ochroną proponuje się objąć układ urbanistyczny i zabudowę wsi Koprzywnica. 

Na tym terenie nowa zabudowa może być lokalizowana z maksymalnym zachowaniem istniejących 

układów działek. Wytyczne do nowej zabudowy oraz remontów istniejącej powinny uwzględniać 

następujące wymogi konserwatorskie: 

 nowe obiekty bryłą ,wysokością, detalem i kształtem symetrycznych, wysokich dachów powinny 

nawiązywać do historycznych rozwiązań architektonicznych; 

 układ zabudowy na działce powinien wynikać z historycznego układu zabudowy wiejskiej; 

 zaleca się utrzymanie istniejącej drewnianej zabudowy, kwalifikującej się do zachowania ze względu na 

stan techniczny poprzez remont i adaptację dla współczesnych potrzeb, przy zachowaniu ogólnego 

charakteru architektury obiektu (tj. wysokości, kształtu dachu, detalu architektonicznego); 

 podczas remontów obiektów dysharmonizujących z historyczną zabudową należy dokonać ich korekty 

estetycznej np. przez wprowadzenie tradycyjnej formy dachu; 

 jako pokrycie dachu należy stosować dachówkę ceramiczną lub inny materiał imitujący ją formą 

i kolorem. 

Zastosowanie się do wyżej wymienionych wymogów, a w szczególności zachowanie wysokich, 

symetrycznych dachów krytych odpowiednim materiałem pozwoli w perspektywie kilkunastu lat 

zaakcentować historyczny układ planistyczny wsi oraz nada estetyczny wygląd zabudowie poprzez 

likwidację szpecących elementów. 

Ochroną należy objąć krzyże przydrożne, figury i pomniki. Niezbędna jest bieżąca kontrola władz 

gminy i konsultacje ze służbą konserwatorską przy każdorazowym podejmowaniu prac renowacyjnych tych 

obiektów. 

Widoczna jest troska mieszkańców i ich wkład emocjonalny w dbanie (przystrajanie?) o elementy 

małej architektury, należy więc jedynie zwrócić uwagę aby poprzez niewłaściwe pod względem 

konserwatorskim działania nie doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia pierwotnej substancji 

zabytkowej. Stąd wynika konieczność uzgadniania remontów tych obiektów ze służbą konserwatorską. 

Zabytkowe obiekty architektury, budownictwa i inne obiekty omawiane powyżej figurujące w „Spisie 

zabytków architektury i budownictwa gminy Koprzywnica” (wykaz – patrz: Uwarunkowania) również 

podlegają ochronie konserwatorskiej. Stąd wszelkie prace remontowo–budowlane związane z ich ewentualną 

rozbudową i nadbudową, adaptacją, modernizacją i zmianą przeznaczenia winny być poprzedzone zgodą 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Ze stanowiska konserwatorskiego wskazana jest też ochrona tradycyjnej, drewnianej zabudowy 

wiejskiej tak mieszkalnej jak i gospodarczej, szczególnie będącej w dobrym stanie technicznym. Należy 

remontować ją zgodnie z zasadami określonymi wcześniej. 

Na terenie gminy w niektórych miejscowościach powstało w ostatnich latach kilka obiektów 

dysharmonizujących z dotychczasową, tradycyjną architekturą, nie wkomponowanych w otaczający 

krajobraz kulturowy i naturalny. Architektura tych obiektów winna być skorygowana z czasie najbliższego 

remontu, aby dostosować ją do tradycyjnych rozwiązań (m.in. poprzez pokrycie ich symetrycznymi 

dachami, zastosowanie odpowiedniego detalu architektonicznego, podziału elewacji i odpowiedniej jej 

kolorystyki). W przypadku, gdy taka korekta jest niemożliwa do wykonania (istniejący, nietradycyjny dach, 

zbyt duża kubatura) należy ją zasłonić zielenią wysoką. 

Punkty i ciągi widokowe 

Krajobraz gminy tworzą wąskie doliny potoków i stosunkowo łagodne pagórki przechodzące  

w krawędź doliny Wisły, gmina prawie wcale nie ma lasów ale pola uprawne poprzecinane są niewielkimi 

zagajnikami urozmaicającymi krajobraz. 

Wzdłuż przepływa Koprzywianka dolina której tworzy bardzo malownicze zakątki. Jest to 

najatrakcyjniejszy turystycznie teren, objęty zresztą strefą ochrony. Najciekawszy punkty i ciągi widokowe 
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występują w tym właśnie pasie. Właściwie przejeżdżając tą trasą nieustannie roztaczane są przed nami godne 

uwagi widoki. Skoro jednak konieczne jest ich określenie to wyznaczono w studium następujące punkty  

i ciągi widokowe: 

1. droga z Niedźwic do samej Koprzywnicy – jeden z ciekawszych ciągów widokowych na Koprzywnicę 

i kościół pocysterski, wieżyczka którego widoczna jest z bardzo daleka; 

2. droga z Sandomierza do Koprzywnicy – gdzie na plan pierwszy wysuwa się kościół p.w. MBR, 

położony na wzgórzu; 

3. droga z Błonia do Koprzywnicy – widok na miasto, kościół MBR i w tle wieżyczkę kościoła 

pocysterskiego; 

4. Koprzywnica – stojąc przy stawach po południowej stronie drogi – na wysokości kościoła 

pocysterskiego można podziwiać jak góruje nad otoczeniem; 

5. z terenu parku w Niedźwicy, czy raczej terenu szkolnego, roztacza się malowniczy widok na dolinę 

Koprzywnianki. 

Zalecenia konserwatorskie: 

1. w rejonie najlepszej widoczności nie należy wprowadzać zabudowy poza istniejącym 

zainwestowaniem oraz nasadzeń wysokich zadrzewień i mogących przysłonić panoramę i wgląd na 

interesujące nas obiekty; 

2. na dalszym planie widokowym dopuszcza się lokalizację budynków parterowych o niewielkiej 

kubaturze z dachami tradycyjnymi dwu i czterospadowymi, symetrycznymi, pokrytymi dachówką 

ceramiczną lub innymi materiałami o wysokiej estetyce zaakceptowanymi przez służbę 

konserwatorską; 

3. w celu właściwego wyeksponowania tych ciekawych kulturowo i historycznie punktów i ciągów 

widokowych zaleca się włączyć je w ciągi rekreacyjno-turystyczne (łącznie ze starymi szlakami – 

cysterskim i Piłsudskiego). 

14.3. Szlaki kulturowe 

Szlak cysterski 

Cysterski szlak turystyczny został utworzony w 1990 r. dzięki inicjatywie Rady Europy i UNESCO. 

Projekt ten był zrealizowany w ramach międzynarodowego programu europejskich dróg kulturowych. Szlak 

cysterski w Polsce jest częścią szlaku europejskiego, wiodącego przez klasztory zakonu Cystersów.  

W Polsce przebiega przez teren 11 województw, w tym przez województwo świętokrzyskie, na terenie 

którego znajdują się obiekty na tzw. Pętli Kieleckiej w Jędrzejowie, Wąchocku i Koprzywnicy. Przez teren 

gminy Koprzywnica szlak biegnie drogą krajową nr 79. 

Szlak zabytków romańskich 

„Szlak Romański” w Polsce przebiega niemal przez cały kraj, obejmując swym zasięgiem 

najważniejsze miejsca i zabytki związane z czasami monarchii piastowskiej. Szlak podzielony jest na 

regionalne odcinki, na których tworzone są trasy samochodowe, trasy rowerowe i piesze oraz infrastruktura 

turystyczna. 

Na terenie województwa świętokrzyskiego znajdują się 24 obiekty zabytkowe do których zalicza się 

również zespół poklasztorny cystersów w Koprzywnicy. W najbliższym sąsiedztwie gminy Koprzywnica 

znajdują się kolejne obiekty w: Goźlicach, Samborcu, Sandomierzu, Sulisławicach, Włostowie  

i Zawichoście. 

Sandomierski Szlak Jabłkowy 

Sandomierski Szlak Jabłkowy został utworzony w 2004 r. na terenie powiatu sandomierskiego  

w ramach programu „Turystyka wspólna sprawa” finansowanego z środków UE w ramach EFS. Jego celem 

jest popularyzacja walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Główna trasa szlaku została 

poprowadzona pomiędzy 29 gospodarstwami sadowniczymi, w których turysta może się zapoznać  

z tradycjami ogrodniczymi w dziedzinie uprawy jabłek, grusz, owoców pestkowych, jagodowych i 

orzechów. W gospodarstwach można dokonać degustacji i zakupu owoców, przetworów owocowych 

domowej roboty jak również uzyskać fachowych porad w zakresie wiedzy ogrodniczej. 

Na terenie gminy szlak biegnie od strony Samborca drogą krajową nr 79 przez Sośniczany do 

Koprzywnicy (restauracja z kuchnią regionalną) skąd kieruje się drogą powiatową do wsi Krzcin (możliwość 

zwiedzenia sadu) i dalej do wsi Przewłoka na terenie gm. Łoniów. 

14.4. Dobra kultury współczesnej 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku w art. 10 ust. 1 

pkt 4 nakłada obowiązek uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy dóbr kultury współczesnej. 
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Na terenie miasta Koprzywnica do dóbr kultury współczesnej zalicza się wszystkie istniejące w dniu 

uchwalenia studium pomniki, miejsca pamięci, tablice pamiątkowe, kapliczki i krzyże przydrożne nie objęte 

ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 

W stosunku do tych obiektów obowiązuje zakaz prowadzenia prac prowadzących do zmiany formy 

architektonicznej obiektu oraz wycinki drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu. 
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15. Polityka i kierunki rozwoju w odniesieniu do rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej  
Produkcja rolna na terenie gminy Koprzywnica odbywa się na bardzo dobrych glebach w środkowej  

i wschodniej części gminy jak również na glebach dobrych i słabszych w zachodniej części gminy. 

Różnorodne warunki do produkcji rolnej wynikają z naturalnych walorów rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej. 

Najwyższą przydatność do produkcji rolnej posiadają gleby położone w dolinach Wisły  

i Koprzywianki oraz w obrębie Wyżyny Sandomierskiej. Generalnie jest to obszar gleb w klasach od I–IV 

obejmujący prawie całą gminę, natomiast największe powierzchnie słabych gruntów występują we wsiach: 

Cegielnia, Beszyce, Zbigniewice i Kolonia Zbigniewice.  

Na terenie gminy uprawia się najbardziej wymagające ze wszystkich zbóż: pszenicę ozimą, jęczmień 

jary. W porównaniu z latami poprzednimi wprowadza się do uprawy dobre, wysokoplenne odmiany pszenicy 

i jęczmienia. Uprawiane są rośliny okopowe, a z roślin przemysłowych: burak cukrowy, ale uprawiany jest 

już w niewielu gospodarstwach. 

Bardzo ważne miejsce w produkcji roślinnej Koprzywnicy zajmuje produkcja owoców i warzyw. 

Sady zajmują powierzchnię 816 ha, tak duża powierzchnia upraw sadowniczych na terenie gminy związana 

jest z korzystnym wpływem Kotliny Sandomierskiej, który pozwala na uprawę roślin o dużych wy-

maganiach glebowo – klimatycznych. Najbardziej popularne i uprawiane są jabłonie, śliwy i wiśnie oraz  

w zachodniej części gminy uprawia się truskawki. Powierzchnia upraw warzywniczych wynosi około 180 

ha. 

Uzyskiwana produkcja owoców i warzyw jest zagospodarowana przez podmioty zajmujące się 

skupem w miejscowościach: Koprzywnica, Sośniczany, Świężyce. W okresie zbioru owoców i warzyw 

organizowane są punkty skupu sezonowe we wsiach: Ciszyca, Krzcin, Łukowiec. 

Obsada bydła oraz obsada trzody chlewnej z każdym rokiem ulega zmniejszaniu, spowodowane jest to 

sytuacją ekonomiczną w kraju, brakiem opłacalności produkcji zwierzęcej oraz problemy ze sprzedażą.  

Naturalne walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie gminy pogarsza struktura obszarowa 

gospodarstw indywidualnych, która cechuje się dużym rozdrobnieniem, gospodarstwa o powierzchni do 4 ha 

stanowią ponad 90% ogólnej liczby gospodarstw, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 2,5 ha. 

Podstawowym celem polityki przestrzennej dotyczącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy 

Koprzywnica w oparciu o przedstawione uwarunkowania jest: 

 wyprodukowanie zdrowej żywności i zaopatrzenie w produkty mieszkańców gminy i pobliskich miast; 

 tworzenie gwarancji dla zbytu i opłacalności produkcji rolnej, a zwłaszcza produkcji sadowniczej  

i warzywniczej oraz stworzenie systemu opłacalnych cen oraz tworzenie grup producentów, które będą 

mogły znaleźć łatwiej rynki zbytu i dysponowały będą większymi partiami towaru; 

 tworzenie warunków do powiększania gospodarstw indywidualnych poprzez wprowadzenie rent 

socjalnych dla rolników, którzy nie mogą prowadzić gospodarstwa ze względu na wiek, a chcą 

przekazać swoje gospodarstwo na korzyść innego rolnika; 

 ze względu na warunki naturalne kształtowanie produkcji będzie przebiegać w następujących 

kierunkach: 

 produkcja roślinna – kierunek zbożowo – okopowy oraz rozwój sadownictwa, warzywnictwa w 

głównej mierze; 

 produkcja zwierzęca – hodowla bydła i chów trzody chlewnej, jednak produkcja zwierzęca będzie 

działem o niewielkim znaczeniu. 

W polityce dotyczącej kierunków zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej wydzielone zostały 

następujące tereny: 

1. Tereny posiadające warunki do rozwoju intensywnej gospodarki rolnej – obejmujące kompleks bardzo 

dobrych gleb lessowych położony w północnej części gminy i obejmujący wsie Gnieszowice, Koprzy-

wnica, Sośniczany, Ciszyca, Trzykosy oraz częściowo wsie: Dmosice, Zbigniewice Niedźwice, 

Postronna. 

2. Przy wyznaczaniu terenów o zróżnicowanych warunkach do rozwoju rolnictwa przyjęte zostały 

kryteria: 

a) zagrożenia powodziowego – tereny o zróżnicowanych warunkach do rozwoju rolnictwa 

obejmują obszary, na których jest niemożliwa intensywna produkcja rolna ze względu na 

położenie na terenach zalewowych. Na obszarze tym znajdują się wsie położone nad 

Koprzywianką i wokół Koprzywianki oraz między Koprzywianką a Wisłą. Są to: Kolonia 

Trzykosy, Cegielnia, Świężyce, Błonie, Krzcin, Kamień Wisłocki. Do terenów  
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o zróżnicowanych warunkach do rozwoju rolnictwa należy zaliczyć również obszar leja 

depresyjnego na terenie wsi Krzcin. Na obszarze tym dochodzi niekiedy do zabagnienia. Na 

obszarze strefy o zróżnicowanych warunkach do rozwoju rolnictwa znajduje się GZWP Nr 425, 

na obszarze tym w przypadku prowadzenia intensywnej produkcji rolnej zaleca się kontrolę,  

a w przypadku prowadzenia produkcji sadowniczej odpowiednich środków ochrony roślin. Na 

obszarze tym proponuje rozwój rolnictwa ekologicznego, które jest bezpieczne dla wód 

podziemnych. Są to wsie: Świężyce, Błonie, Ciszyca. 

b) występowania gleb o słabej przydatności rolniczej – gleby o słabej przydatności do rolnictwa 

są najczęściej kwaśne i posiadają złe właściwości fizykochemiczne. Występują głównie we 

wsiach: Cegielnia, Beszyce, Zbigniewice i częściowo w Koprzywnicy, Dmosicach, 

Niedźwicach. Najczęściej są to gleby V i VI klasy, a czasami klasy IV, na gruntach tych jest 

możliwa uprawa roślin o niewielkich wymaganiach glebowych, a także zamiana na grunty 

leśne. 

Gleb słabych V i VI klasy jest niewiele na terenie gminy i stanowią one 15% ogólnej powierzchni 

użytków rolnych. 

W większości grunty te nie nadają się do uprawy i położone są w pobliżu istniejących lasów i należy 

je przeznaczyć do zalesienia. Największe powierzchnie gruntów, które należy zalesić znajdują się we 

wsiach: Beszyce Górne, Cegielnia, Krzcin, Koprzywnica, Gnieszowice. 

Gleby lessowe narażone są na erozję wodną, przeprowadzenie zalesień na tych terenach będzie 

przeciwdziałać erozji.  

We wsiach atrakcyjnych krajobrazowo, położonych w pobliżu kompleksów leśnych, posiadających 

cenne zabytki proponuje się rozwój agroturystyki: Koprzywnica, Beszyce, Krzcin.  
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16.  Polityka rozwoju społeczno – gospodarczego 
16.1.  Prognoza rozwoju demograficznego  

16.1.1. Liczba ludności, gęstość zaludnienia  

Z dostępnych danych dotyczących ludności gminy, a więc GUS i Ewidencji Ludności Urzędu Miasta i 

Gminy w Koprzywnicy wynika iż w 2010 roku liczba ludności może utrzymać się na obecnym (2002 r.) 

poziomie. Tym samym, gęstość zaludnienia może utrzymać się obecnym poziomie, tzn. 107osób/km
2
. 

Przy opracowaniu prognozy ludności do 2010 roku posłużono się „Prognozą Ludności wg 

województw i powiatów na lata 1999–2030”, opracowanej przez GUS. 

„Prognoza...” zakłada do 2010 roku wzrost liczby mieszkańców powiatu sandomierskiego o około 

1,0%. Przyrost liczby ludności gminy ilustruje niżej zamieszczony wykres. 

Prognoza demograficzna dla gminy Koprzywnica do 2010 roku 

Źródło: Rocznik statystyczny woj. tarnobrzeskiego 1996–1998 r., Rocznik statystyczny woj. świętokrzyskiego 2000 r., 

Prognoza ludności Polski według województw i powiatów na lata 1999–2030, GUS 1999 r., Urząd Miasta  

i Gminy w Koprzywnicy. 

16.1.2. Struktura wieku 

Strukturę wieku ludności gminy do 2010 r. przyjęto za GUS-owską „Prognozą ludności Polski wg 

województw i powiatów 1999–2030”. Szacunkowe wskaźniki przyjęte dla powiatu sandomierskiego 

określają odsetek ludności w poszczególnych grupach wiekowych w wymiarze: 

 wiek przedprodukcyjny   – 21,5% 

 wiek produkcyjny    – 62,5% 

 wiek poprodukcyjny  – 16,0% 

Szacunkowa liczba ludności odpowiadająca przyjętym wskaźnikom w poszczególnych grupach wiekowych 

w 2010 r. może wynosić: 

 Wariant I Wariant II 

wiek przedprodukcyjny 1610 1625 

wiek produkcyjny 4690 4720 

wiek poprodukcyjny 1200 1205 

Razem 7500 7550 

W strukturze ludności wg ekonomicznych grup wiekowych, prognozowany jest wzrost grupy wieku 

produkcyjnego (do 62,5%) i wieku poprodukcyjnego (16,0%).  

Obniżeniu powinien ulec wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli relacja grupy ludności w wieku 

produkcyjnym i nie produkcyjnym. Szacunkowa wielkość wskaźnika obciążenia demograficznego wynieść 

może około 60. 
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16.2.  Prognoza zmian jakości życia mieszkańców 

16.2.1. System obsługi ludności gminy 

Formułuje się następujące działania, służące poprawie jakości obsługi: 

Oświata  

 utrzymać istniejącą sieć szkół wszystkich typów, które zapewniają obsługę przewidywanej liczby 

uczniów zreformowanych szkół; 

 podejmować działania w kierunku modernizacji lub przebudowy obiektów oświatowych wymagających 

takich działań; 

 wspierać inicjatywy społeczne mające na celu utrzymanie placówek oświatowych w środowiskach 

małych wsi; 

 niewykorzystane do celów dydaktycznych pomieszczenia do nauki w szkołach, w których brak sal 

gimnastycznych, adoptować na sale ćwiczeń gimnastycznych; 

 kontynuować prace budowlane przy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Koprzywnicy; 

 zapewnić placówkom oświatowym odpowiedni teren i urządzenie placów sportowo-rekreacyjnych; 

 istniejąca sieć placówek wychowania przedszkolnego (przedszkole, ogniska przedszkolne) zapewni 

potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym; 

 wyrównywanie szans dostępu do edukacji na obszarze całej gminy; 

 likwidacja barier architektonicznych w dostępie osób niepełnosprawnych; 

 rozwiązywanie problemów oświaty w skojarzeniu z ogólną strategią rozwoju oświaty w powiecie.  

Kultura  

 dążyć do stworzenia bazy lokalowej dla rozwoju życia kulturalnego i upowszechniania kultury wśród 

społeczności gminnej; 

 kultywować tradycje lokalnej kultury ludowej, a w jej rozwoju i upowszechnianiu bazować na 

współpracy z organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz placówkami oświatowymi; 

 wykorzystać do celów upowszechniania kultury obiekty oświatowe i lokalne obiekty komunalne; 

 uwzględniać w programie rozwoju turystyki i rekreacji propagowanie dorobku lokalnego środowiska 

kulturalnego; 

 pogłębiać współpracę twórców kultury z placówkami oświatowymi; 

 dążyć do większego eksponowania dorobku kulturalnego i lokalnych tradycji w połączeniu z rozwojem 

rekreacji i wypoczynku (wystawy plenerowe, przedstawienia regionalne); 

 ochrona lokalnej odrębności i specyfiki kulturowej; 

 przełamywanie barier architektonicznych w dostępie osób niepełnosprawnych do obiektów; 

 poprawa standardów funkcjonowania istniejących obiektów kultury, zwiększenie dostępności tych 

obiektów dla zwiedzających.  

Ochrona zdrowia i opieka społeczna  

 utrzymać ukształtowaną strukturę urządzeń obsługi w zakresie ochrony zdrowotnej mieszkańców; 

 przyspieszyć działania zmierzające do przebudowy i modernizacji obiektu NZOZ „Medyk”  

w Koprzywnicy w myśl wymogów ustawy z 1992 r. o zakładach opieki zdrowotnej; 

 umożliwiać świadczenie usług medycznych innym podmiotom medycznym posiadającym umowy  

z Regionalną Kasą Chorych; 

 obejmować opieką w ramach pomocy społecznej osoby i rodziny pozbawione środków utrzymania; 

 kontynuować współpracę w zakresie pomocy społecznej z instytucjami pozarządowymi, oświatowymi  

i służbami porządkowymi; 

 wyrównywanie szans dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na obszarze całej gminy; 

 likwidacja barier architektonicznych w dostępie osób niepełnosprawnych; 

 rozwiązanie problemów ochrony zdrowia i opieki społecznej w skojarzeniu z ogólną strategią rozwoju 

tej dziedziny w powiecie.  

Sport i rekreacja  

 wspierać inicjatywy zmierzające do zwiększania bazy urządzeń sportowych (powiększenie liczby boisk 

sportowych); 

 dążyć do wyposażenia w niezbędne urządzenia sportowe terenów sportowych przy szkołach; 

 dążyć do zakończenia budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Koprzywnicy; 

 podejmować działania zmierzające do poprawy standardu obiektów i urządzeń sportowych; 
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 wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy stworzenia odpowiedniej bazy dla rozwoju rekreacji  

i turystyki; 

 przygotować tereny, wyposażone w odpowiednie urządzenia infrastruktury technicznej, umożliwiające 

lokalizację obiektów i urządzeń rekreacyjnych oraz towarzyszących urządzeń usługowych; 

 czynić starania do wykorzystania terenu zalewu w Koprzywnicy dla rozwoju terenów sportowo – 

rekreacyjnych; 

 wspierać inicjatywy wykorzystania gospodarstw rolnych do rozwoju agroturystyki. 

Turystyka  

Zasady polityki przestrzennej w zakresie turystyki: 

 ochrona atrakcyjności przestrzeni turystyczno – rekreacyjnej; 

 kojarzenie zagospodarowania turystycznego z ochroną najcenniejszych walorów przyrodniczych  

i kulturowych gminy; 

 koncentracja bazy turystyczno – rekreacyjnej na obszarach o wysokich walorach przyrodniczo – 

krajobrazowo – kulturowych.  

Kierunki polityki w zakresie turystyki:  

 kreowanie ofert rekreacyjno – turystycznych, opartych o lokalne walory; 

 wyznaczenie i zagospodarowanie szlaku wodnego na Wiśle; 

 rozwój bazy noclegowo – gastronomicznej do obsługi ruchu turystycznego; 

 wyznaczenie i zagospodarowanie szlaków turystyki pieszej i rowerowej; 

 oznakowanie i eksponowanie atrakcyjnych miejsc na szlaku cysterskim i w jego pobliżu.  

Działalność produkcyjna i usługowa 

 wspierać działania właścicieli lokali usługowych zmierzających do podnoszenia standardu obsługi; 

 zachęcać i wspomagać inwestorów zamierzających rozwijać sieć gastronomiczną, handlową i usług 

rzemieślniczych w powiązaniu z ośrodkami rekreacji; 

 koordynować działania w kierunku rozwoju wielofunkcyjnego gminnego ośrodka handlowo–

usługowego w Koprzywnicy; 

 umożliwiać lokalizację usług w sąsiedztwie większych skupisk miejsc pracy; 

 zapewnić w rejonach lokalizacji usług publicznych liczby miejsc parkingowych, odpowiadających 

programowi usług; 

 pobudzać i wspierać aktywność gospodarczą mieszkańców gminy (głównie bezrobotnych) w kierunku 

rozwoju działalności usługowej; 

 dążyć do pozyskiwania inwestorów w kierunku rozwoju usług i drobnej wytwórczości; 

 wspierać starania inwestorów tworzących nowe miejsca pracy w pozyskiwaniu tanich kredytów i ulg 

inwestycyjnych. 

 wspierać, w porozumieniu z PUP, działania zmierzające do lepszego przygotowania zawodowego 

podejmujących działalność gospodarczą; 

 przygotować tereny dla lokalizacji budownictwa letniskowego przez mieszkańców ośrodków miejskich; 

 zmierzać do wyznaczenia i urządzenia ścieżek rowerowych w najbardziej atrakcyjnych terenach gminy. 

16.3. Prognoza rynku pracy  

Szacuje się, że zasoby pracy w gminie w 2010 r. wynosić będą około 4500 osób, natomiast zasoby siły 

roboczej około 4600 osób. Gmina Koprzywnica posiada duże nadwyżki siły roboczej w rolnictwie, które  

w przyszłości, w większości powinny znaleźć zatrudnienie w działach pozarolniczych. Ograniczenie liczby 

pracujących w rolnictwie do poziomu średniej krajowej wynoszącej 22 osób/100 ha UR, pozwoliłaby na 

zatrudnienie w rolnictwie około 1200–1300 osób. Oznaczałoby to konieczność przejścia do pracy około 

3000 osób. Wydaje się uzyskanie takiego wskaźnika w tak krótkim okresie mało realne. 

Przewidywany w gminie rozwój warzywnictwa i sadownictwa, co wynika z coraz większych 

lokalnych zainteresowań rolników, spowoduje, że rozwój pracochłonnych kierunków produkcji rolnej 

powstrzyma nadmierny odpływ ludności wiejskiej. Przewiduje się, że proces obniżania wskaźnika 

zatrudnienia w rolnictwie na 100 ha UR może przebiegać wolniej i nie osiąga zakładanego wskaźnika do 

około 30–35 osób/100 ha UR i zakładanej transformacji gruntów niższych klas bonitacyjnych na cele 

zalesień, może dać zatrudnienie w rolnictwie około 2000 osobom. Dla pozostałej liczby około 2500 osób 

należy przewidywać możliwość zatrudnienia w działach pozarolniczych, jak również wyjazdy do pracy do 

ośrodków miejskich. 

Dobre warunki dla rozwoju rolnictwa i produkcji rolnej, mogą być warunkiem organizowania lub 

tworzenia zakładów zajmujących się przetwórstwem surowców rolnych, bądź poszukiwania rynków zbytu 

dla produktów rolnych. Organizowanie grup producenckich i zakładów zbytu produktów rolnych winno być 

wspomagane przez władze gminy. 
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Zagospodarowanie zwolnionej z rolnictwa nadwyżki siły roboczej, wymagać będzie utworzenia miejsc pracy 

w sferze pozarolniczej poprzez: 

 programowanie rozwoju przedsiębiorczości w gminie; 

 rozwój systemu szkolenia i doskonalenia kadr dla przedsiębiorczości pozarolniczej; 

 opracowanie systemu zachęt dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;  

 utworzenie „klubu pracy”, zajmującego się poszukiwaniem i gromadzeniem ofert pracy; 

 pozyskiwanie kredytów na działalność gospodarczą; 

 edukację bezrobotnych pod potrzeby rynku pracy; 

 współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w organizowaniu prac publicznych dla bezrobotnych; 

 możliwość lokalizacji nowych zakładów produkcyjno-usługowych w terenach określonych w rysunku 

studium jak również na własnych działkach; 

 tworzenie zachęt dla inwestorów (nowe tereny, ulgi inwestycyjne, pomoc w pozyskiwaniu tanich 

kredytów); 

 wspieranie tworzenia zakładów przetwórczych lokalnych surowców i produktów rolnych; 

 wyrównywanie szans dostępu do rynku pracy dla osób dysfunkcyjnych.  

16.4. Rozwój budownictwa mieszkaniowego 

16.4.1. Rozwój mieszkalnictwa 

Szacuje się, że około 3–4% istniejących zasobów mieszkaniowych, tj. około 60–80 budynków mieszkalnych 

znajduje się w złym stanie technicznym, które powinny ulec likwidacji lub wymianie. 

Przy zakładanym wzroście liczby ludności do około 7500 mieszkańców i utrzymania istniejącego wskaźnika 

zagęszczenia osób/1 mieszkanie wynoszącego około 3,6 liczba mieszkań powinna osiągać wielkość około 2100. 

Dla realizacji takiego programu wymagana będzie powierzchnia terenu około 20 ha. Tereny te zostały 

wskazane w rysunku studium jako tereny koncentracji zabudowy mieszkaniowej i w ciągach istniejącej zabudowy. 

Dominującą formą budownictwa mieszkaniowego będzie rozciągająca się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 

przemieszana zabudowa zagrodowa i jednorodzinna oraz w wyznaczonych terenach zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. Uzupełnieniem funkcji mieszkaniowej pozostaną usługi zlokalizowane na działkach wydzielonych 

lub jako wbudowane. 

W celu racjonalnego wykorzystania walorów przyrodniczych gminy oraz zapewnienia ładu przestrzennego 

wskazano w studium tereny dla potrzeb lokalizacji budownictwa rekreacyjnego. 

16.4.2. Polityka mieszkaniowa 

Na podstawie stanu udokumentowanych zasobów mieszkaniowych i uwarunkowań rozwoju tych zasobów 

oraz celów rozwojowych gminy, formułuje się następujące działania służące poprawie funkcjonowania i standardu 

życia mieszkańców gminy: 

 podejmować przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy; 

 koncentrowanie zabudowy mieszkaniowej dla ludności nierolniczej w wyznaczonych terenach budownictwa 

jednorodzinnego, głownie w mieście Koprzywnica oraz w ciągach istniejącej zabudowy; 

 wzmożenie działań zmierzających do pełnego uzbrojenia terenów mieszkaniowych w sieci infrastruktury 

technicznej; 

 tworzenie warunków do poprawy standardu mieszkań w starszych budynkach i ich otoczenia poprzez m. in. 

docieplanie, remonty, poprawę estetyki budynków; 

 przystąpić do opracowania stosownych planów zagospodarowania przestrzennego, określających sposób 

realizacji terenów budownictwa rekreacyjnego; 

 pozyskiwanie terenów w obszarach, które mogą być przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub 

wielofunkcyjną, celem przeznaczenia ich pod zabudowę mieszkaniową wynikającą z potrzeb mieszkaniowych 

wspólnoty samorządowej. 

W zakresie zabudowy rolniczej w rozdrobnionych gospodarstwach rolnych: 

 wspieranie gospodarstw mających realne szanse podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej na 

obszarach o mało korzystnych warunkach przyrodniczo-glebowych; 

 ustanowienie preferencji lokalizacyjnych dla gospodarstw towarowych i grup producenckich; 

 zapewnienie warunków do lokalizacji usług rynkowych w otoczeniu rolnictwa i drobnego przetwórstwa 

rolno – spożywczego; 

 rewitalizacja historycznie ukształtowanej sieci osadniczej oraz wykorzystanie jej dla promocji gminnej  

i poprawy warunków życia ludności; 

 zapewnienie terenów usługowo-składowych w Koprzywnicy, umożliwiających zwiększenie rangi 

ośrodka w systemie rynku lokalnego.  



 

 116 

17.  Polityka rozwoju systemu transportowego 
17.1. Układ komunikacyjny docelowy 

Proponowany docelowy układ komunikacyjny uwzględnia: 

 zapewnienie powiązań układu komunikacyjnego gminy z układem zewnętrznym; 

 uzyskanie walorów funkcjonalno-przestrzennych (możliwych do osiągnięcia przy istniejących 

uwarunkowaniach) przez dobór parametrów techniczno-użytkowych i kształtowanie układu; 

 ochronę zabytkowych walorów układu ulic o miejskim charakterze; 

 wskazanie do modernizacji istniejących dróg, odnośnie których przewiduje się wzrost ich znaczenia  

w układzie komunikacyjnym. 

17.2. Prognoza ruchu na drogach krajowych i wojewódzkiej  

Prognoza ruchu dla dróg krajowych Nr 9 i 79 oraz dla wojewódzkiej Nr 758 (dawna droga krajowa) 

opracowana została dla horyzontów czasowych 2000, 2005, 2010, 2015 przy założeniu, że do roku 2015 nie 

zajdą żadne zmiany oraz nie wystąpią inne czynniki mogące mieć wpływ na zachowania komunikacyjne. 

Tabela Nr 37 

Prognoza ruchu na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich do roku 2015 

N
r
 d

ro
g
i 

Badany 

odcinek 

Średni dobowy ruch (pojazdy) Procentowy udział w ruchu samochodowym (%) 

2000 2005 2010 2015 
Samochody osobowe Samochody ciężarowe Autobusy 

2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 2000 2005 2010 2015 

9 
Klimontów – 

Łoniów  
4208 5393 6584 7779 67,6 71,2 73,2 74,4 18,7 16,9 16,0 15,7 1,6 1,2 1,0 0,9 

79 
Łoniów – 
Koprzywnica 

3741 4648 5555 6462 68,6 71,4 73,1 74,2 9,7 9,0 8,7 8,7 2,1 1,7 1,4 1,2 

758 
Klimontów – 

Koprzywnica 
1036 1287 1539 1790 62,0 66,2 69,0 70,7 10,2 9,5 9,2 9,2 4,3 3,5 2,9 2,5 

Tabela Nr 38 

Prognoza na 2000 r. sporządzona na podstawie pomiaru z 1995 roku 

Nr drogi Badany odcinek 
2000 r.(poj./dobę) 

Uwagi 
prognoza pomiar 

9 Klimontów – Łoniów 4208 3980 
Spadek natężenia ruchu w stosunku do 

przewidywanego  

79 Łoniów – Koprzywnica  3741 3840 
Niewielki wzrost natężenia ruchu w stosunku 

do przewidywanego  

758 Klimontów – Koprzywnica 1036 – 
Brak danych o pomiarze ruchu na odcinku  

w 2000 roku. 

17.3. Drogi krajowe 
Droga krajowa Nr 9 
Funkcjonuje w układzie komunikacyjnym jako droga krajowa ruchu międzynarodowego klasy GP (główna 

ruchu przyśpieszonego). Dostosowanie parametrów techniczno – użytkowych drogi do wymagań ruchu 

międzynarodowego wymagać będzie: 

 ograniczenia dostępności do drogi; 

 rozbudowy przekroju poprzecznego o bitumiczne pobocza i poszerzenie ich do szerokości wymaganej 

umową europejską; 

 wprowadzenie ścieżek specjalnych ruchu pieszego i rowerowego, tam gdzie zachodzi taka potrzeba. 

Natężenie ruchu na drodze ruchu międzynarodowego E 371 na podstawie wyników pomiaru z 2000 r.  

i przeliczeniu na pojazdy umowne na odcinku Klimontów – Łoniów wynosi 500 E/h. Maksymalne, 

dopuszczalne natężenie ruchu nie powinno przekroczyć wartości 1500 pu/h. Oznacza to, że „na dziś” nie 

zachodzi pilna potrzeba dostosowania drogi do warunków technicznych wyższej kategorii przez 

odpowiednią jej przebudowę. 

Droga krajowa Nr 79 

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego przewiduje obejście drogowe Koprzywnicy  

w ciągu drogi krajowej Warszawa – Bytom po południowo – wschodniej stronie miasta. W studium 

podtrzymuje się propozycję MPOZP. 

Proponowana w studium obwodnica miasta wynika z istniejącej, wadliwie geometrycznie ukształtowanej 

trasy wewnątrz obszaru zabudowanego i braku możliwości zapewnienia odpowiednich warunków ruchowo – 



 

 117 

drogowych dla ruchu tranzytowego. Trasa jest niedrożna dla pojazdów ciężkich i o dużych gabarytach. 

Głównym celem realizacji obejścia drogowego jest eliminacja zagrożeń dla zabytkowej zabudowy Klasztoru 

Cystersów i jej ochrona przed uciążliwością ruchu drogowego.  

Pomiar roku 2000 wskazuje, że przekroczone zostało podstawowe kryterium celowości budowy obwodnicy 

– natężenie ruchu tranzytowego w godzinie szczytu przekroczyło wielkość około 300 pojazdów/h o 180 

pojazdów/h. 

Propozycja zmiany trasy drogi krajowej czyni ją geometrycznie płynną, o czytelnym przebiegu i bardziej 

bezpieczną. Ponadto zostaną częściowo bądź całkowicie wyeliminowane: 

 straty czasu przejazdu wynikające z niedostatecznej prędkości ruchu; 

 zagrożenia ekologiczne wynikające z uciążliwości drogi i ruchu drogowego; 

 zagrożenie wypadkami; 

 niedostateczna szerokość jezdni; 

 nadmierna dostępność drogi przechodzącej przez obszar zabudowany. 

Ustalenia dotyczące wyznaczenia obwodnicy w ciągu drogi krajowej Nr 79 muszą być dostosowane do 

obowiązujących przepisów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

a ponadto muszą uwzględniać wyniki ocen środowiskowych – w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227).  

17.4. Droga wojewódzka  

Propozycje dla drogi wojewódzkiej Nr 758 wynikają ze „Studium...” dla miasta Tarnobrzega (wariant I), 

które przewiduje przy wlocie Wisłostrady do miasta utworzenie kierunku przeprawy mostowej przez Wisłę 

w kierunku Koprzywnicy do wpięcia w projektowaną obwodnicę w ciągu drogi krajowej Warszawa – 

Bytom. Zakłada się, że realizacja mostu na Wiśle oraz przedłużenie kierunku na wprost do Stalowej Woli 

wywoła dodatkowy, bardziej niż przewidywany, wzmożony ruch tranzytowy. Z tych to powodów odcinek 

Tarnobrzeg – Koprzywnica proponowany jest jako droga o charakterze zamiejskim po nowej trasie. 

Istniejąca droga wojewódzka funkcjonowałaby jako droga gminna, łącząca Ciszycę i Błonie z ośrodkiem 

gminnym. 

Studium uwzględnia zgłoszoną do gminy potrzebę budowy mostu na rzece Koprzywiance  

w Koprzywnicy (Zarzecze), który połączy istniejącą drogę wojewódzką i drogę krajową z ominięciem terenu 

zabudowanego miasta. 

17.5. Drogi powiatowe  

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, od początku 1999 r. sieć podzielona została na cztery kategorie 

dróg. Określone zostały kryteria i procedury zaliczania dróg do danej kategorii. Ze względu na brak 

możliwości przeprowadzenia takich procedur do końca 1998 r., ustawa wprowadzająca umożliwiła 

wyjściowe zaliczenie dróg do poszczególnych kategorii w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów. 

Obowiązujący do 1999 r. układ dróg wojewódzkich z wyróżnikiem numerowym województwa 

tarnobrzeskiego „42” stał się w całości układem dróg powiatowych. Dalsze korekty, sposób numeracji oraz 

zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji, jak również obiektów mostowych określa Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. 

Drogi powiatowe stanowić mają połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin  

i siedzib gmin miedzy sobą. W obszarze gminy Koprzywnica oprócz w/w dróg, występują drogi powiatowe 

o lokalnym zasięgu powiązań, łączące ośrodek gminy z jednostkami osadniczymi w granicach gminy.  

17.6. Drogi gminne  

Weryfikacji dotychczas obowiązującego wykazu dróg gminnych należy dokonać zgodnie z kryterium 

kwalifikacji przewidzianym „Ustawą o drogach publicznych” i powielających się połączeń wytypować te, 

które stanowią najważniejsze elementy układu komunikacyjnego: 

 drogi łączące poszczególne sołectwa i stanowiące powiązania zewnętrzne z gminami sąsiednimi; 

 drogi użytkowane przez większość mieszkańców gminy, przy której znajdują się obiekty użyteczności 

publicznej i zabudowa mieszkaniowa; 

 drogi obsługujące lokalną zabudowę. 

Sporządzenie wykazu dróg gminnych wraz z nadaniem nowych numerów winno nastąpić w formie Uchwały 

Rady Gminy w terminie ustalonym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.  

Pozostałe drogi nie zaliczone do kategorii dróg gminnych (publicznych) w szczególności dojazdowe do 

gruntów rolnych i leśnych, prowadzące do przysiółków do jednego czy zaledwie kilku gospodarstw, 

powinny być ustawowo potraktowane jako gminne drogi wewnętrzne, a więc niepubliczne i jako takie 

zwolnione z wymogów „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
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drogi publiczne i ich usytuowanie”. Tym samym powstaną realne warunki dostosowania tych dróg do 

aktualnych potrzeb i możliwości. 

17.7. Drogi transportu rolniczego  

Do zadań modernizacyjnych należy włączyć sieć dróg transportu rolniczego ważnych dla gmin ze względu 

na jej typowo rolniczy charakter zagospodarowania. Proponuje się przyporządkowanie istniejących dróg 

rolniczych klasyfikacji funkcjonalnej, która może stać się pomocna dla właściwego projektowania sieci z 

uporządkowaniem jej na obszarach wiejskich oraz podejmowaniu decyzji odnośnie kolejności modernizacji. 

Klasyfikacji dokonać należy zwłaszcza na terenach gdzie układ dróg rolniczych wykazuje cechy 

przypadkowości. Należy bezwzględnie dążyć do eliminacji bezpośrednich zjazdów z pól na drogi 

wojewódzkie obecne i projektowane jako obejście drogowe. 

Klasyfikacja funkcjonalna dróg rolniczych: 

 główne drogi rolnicze: drogi publiczne powiatowe i gminne pełniące funkcję zbiorczych dróg 

rolniczych; 

 drogi zbiorcze: drogi publiczne (gminne), nie publiczne, zbiorcze niższego rzędu, przejmujące ruch  

z dróg pomocniczych; 

 drogi pomocnicze: tzw. technologiczne, uniemożliwiające dojazd bezpośrednio do pól. 

Ustalone funkcje pozwolą na dostosowanie geometrii (głównie przekroju poprzecznego) do 

przewidywalnego natężenia ruchu i parametrów korzystających z nich pojazdów, a także na ustalenie 

rodzaju nawierzchni.  

Wymagania techniczne jakimi powinny odpowiadać poszczególne odcinki sieci dróg transportu 

rolniczego, zapewniające warunki dojazdu do pól zmechanizowanego sprzętu i maszyn rolniczych oraz 

przystosowanie ładowności środków transportowych.  

Tabela Nr 39 

Wymagania techniczne dróg transportu rolniczego 

Klasa funkcjonalna 
Klasa 

techniczna 
Przekrój drogi Szerokość jezdni (m) 

Obciążenie 

nawierzchni 

(kN/oś) 

Rodzaj nawierzchni 

główne Z lub L dwupasowa 5,5 80 twarde ulepszone 

zbiorcze L lub D 
dwupasowa 5,0 

60 utwardzona 
jednopasowa 3,5 z zatokami mijania 

pomocnicze D jednopasowa 3,0 lub 3,5 nie określa się gruntowa ulepszona 

Koszt budowy nowych dróg przy niewielkim ruchu lokalnym (sezonowe obciążenie ruchem) powodują, że 

planowanie rozwoju dróg obsługujących rolnictwo powinno odbywać się w oparciu o istniejącą sieć 

połączeń. Program modernizacji winien uwzględniać kolejność zgodną z klasą funkcjonalną: 

 drogi główne – położone w ciągu dróg powiatowych i gminnych; 

 drogi zbiorcze (obsługa rolnictwa); 

 drogi pomocnicze (wewnętrzne) – bezpośredniej obsługi pól. 

Wskazane jest dla dróg obsługujących transport rolniczy stosowanie takich konstrukcji nawierzchni  

z materiałów odpadowych i miejscowych oraz określenie trwałości nawierzchni mając na uwadze 

sezonowość obciążenia ruchem. Warunkiem takiego działania jest przeprowadzenie remontów w czasie 

nasilenia prac polowych i po sezonie. Drogi pomocnicze, ze względu na to, że obsługują niewielkie 

powierzchnie użytków rolnych i mogą być czasowo zmieniane, w zasadzie nie powinny być trwale 

umocnione. Prace utrzymaniowe na tych drogach będą wystarczające, jeżeli sprowadzą się do profilowania z 

odwodnieniem i ewentualnym ulepszeniem nawierzchni gruntowej przez stabilizację mechaniczną. 

Wymagane jest, aby wszystkie drogi rolnicze, bezpośrednio połączone z drogami publicznymi miały na 

odcinkach co najmniej 50 m nawierzchnię twardą powodującą wstrząsowe oczyszczanie kół pojazdu 

oblepionych ziemią.  

Wiele dróg można wykonać sposobem gospodarczym, tym bardziej, że w rolnictwie istnieją ku temu 

pewne możliwości techniczne (np. mechaniczna stabilizacja gruntu) pod warunkiem zapewnienia 

fachowego, kontrolowanego wykonawstwa tych robót. 

Racjonalne ukształtowanie sieci dróg transportu rolniczego i poprawa ich stanu technicznego przyczyni się 

do osiągnięcia szeregu korzyści: 

 obniżenie kosztów eksploatacji pojazdów i maszyn rolniczych przez zmniejszenie zużycia ilości paliwa, 

ogumienia, zwiększenie trwałości i niezawodności pojazdów, obniżenie kosztów i częstotliwości 

napraw; 
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 oszczędności czasu, ludzi, sprzętu i przewozu ładunków dzięki zwiększeniu prędkości jazdy; 

 oszczędności na kosztach przewozu wynikających z wykorzystania nominalnej ładowności pojazdów; 

 zmniejszenie strat w uprawach przez likwidację stałych lub czasowych objazdów nieprzejezdnych 

odcinków dróg; 

 zwiększenie intensywności produkcji rolnej na terenach trudno dostępnych. 

17.8. Potrzeby parkingowe na obszarze gminy  

Przyśpieszony w ostatnich latach rozwój motoryzacji indywidualnej wskazuje rosnące zapotrzebowanie na 

miejsca postojowe. Zapewnienie miejsc postojowych powinno stanowić integralną część programu 

użytkowego każdej inwestycji budowlanej. 

Tabela Nr 40 

Wskaźniki do określenia potrzeb parkingowych 

Rodzaj obiektu Podstawa odniesienia 
Liczba stanowisk na 

jednostkę odniesienia 

Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne   na własnej posesji 

Biura, banki urzędy 1000m
2
 powierzchni użytkowej  25 

Obiekty handlowe lokalne  1000m
2
 powierzchni handlowej 30 

Zakłady produkcyjne i rzemieślnicze  100 zatrudnionych  25 

Hotele, motele, pensjonaty 100 łóżek 30 

Restauracje, kawiarnie 100 miejsc konsumpcyjnych 25 

Obiekty sportowe 
100 miejsc widowiskowych 

100 użytkowników 

25 + 0,5 stan. post. 

dla autobusu 

Szkoły, przedszkola 100 zatrudnionych (personel) 25 

Przychodnia zdrowia  1000 m
2
 powierzchni użytkowej 25 

Kina, sale widowiskowe, domy kultury 100 miejsc widowiskowych 25 

17.9. Bezpieczeństwo ruchu  

Do głównych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego (problem ogólnokrajowy) należą przejścia 

dróg zamiejskich przez małe miejscowości oraz związane z tym zagrożenia pieszych. Wiąże się to w sposób 

oczywisty z wielofunkcyjnością i niedostosowaniem przekroju drogi do panującego obecnie ruchu jako 

odcinka przechodzącego przez tereny zabudowane. Realizacja obejścia drogowego wyeliminuje szereg 

zagrożeń lecz do tego czasu podjąć należy działania doraźne mające na celu podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i pojazdów przez realizację następujących zadań: 

 segregacja ruchu pojazdów i pieszych – budowa chodników przy wszystkich kategoriach dróg na 

odcinkach przechodzących przez tereny zabudowane; 

 do każdego przystanku autobusowego należy umożliwić wymagane dojście po wypłytowanym chodniku 

– jest to szczególnie ważne dla przystanków poza terenami zabudowanymi – brak chodników powoduje 

zbiorowe chodzenie po jezdni; 

 usuwanie wszelkiego rodzaju przeszkód ograniczających widoczność na wlotach skrzyżowań, wjazdach, 

przejazdach; 

 ochronę przed niewłaściwym zagospodarowaniem otoczenia dróg krajowych poprzez przestrzeganie 

prawidłowych zasad lokalizowania w pobliżu budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, 

działalności gospodarczej i usługowej. 

17.10. Szlaki rowerowe i piesze  

Przez miasto i gminę Koprzywnica przebiega szlak rowerowy „Doliną Koprzywianki”. Przebieg 

szlaku: Sandomierz – Skotniki – Koprzywnica – Sulisławice – Klimontów – Ujazd. Kolor szlaku: zielony. 

Długość szlaku: 52,5 km. 

Przez teren gminy szlak przebiega na trasie: od skrzyżowania przy szkole w Skotnikach (gm. 

Samborzec) drogą w prawo do wału przeciwpowodziowego na rzece Koprzywiance. Na wale zakręt w lewo 

i wałem do zabudowań Koprzywnicy. Na drodze asfaltowej dochodzącej do wału zakręt w lewo i na 

pierwszym skrzyżowaniu w prawo, ul. Sandomierską po górę do rynku w Koprzywnicy. Z rynku drogą 

asfaltową do zespołu poklasztornego Cystersów. Z placu przykościelnego szlak przecina drogę krajową nr 

79 i prowadzi przez Cegielnię drogą gminną ul. Floriańska do końca zabudowań, i dalej przez las do Beszyc. 

Z Beszyc prosto do drogi krajowej nr 9 w Sulisławicach (gm. Łoniów). Długość na terenie gminy ok. 15,5 

km. 

Zielony szlak rowerowy „Doliną Koprzywianki” jest zarazem fragmentem międzynarodowego szlaku 

rowerowego ze Lwowa do Berlina. Na terenie kraju szlak podzielony jest na odcinki wojewódzkie.  
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W województwie świętokrzyskim „Transwojewódzki szlak rowerowy” prowadzi przez powiaty: 

sandomierski, opatowski, ostrowiecki, starachowicki, skarżyski i konecki.  

Europejska sieć szlaków rowerowych – EuroVelo (EV) 

Paneuropejska sieć długodystansowych szlaków rowerowych EuroVelo jest projektem Europejskiej 

Federacji Cyklistów (ECF) z 1995 r., który zakłada stworzenie 12 długodystansowych szlaków rowerowych 

o łącznej długości 65 tys. kilometrów oplatających swoim zasięgiem kontynent europejski. W założeniu ECF 

sieć EuroVelo nie jest gigantycznym projektem budowy tysięcy kilometrów nowych ścieżek rowerowych – 

szlaki powinny być prowadzone istniejącymi drogami, najczęściej utwardzonymi i o małym natężeniu 

ruchem. 

Trasy mają obsługiwać dalekodystansową, międzynarodową turystykę rowerową, służąc zarazem 

regionom i lokalnym społecznościom. Odcinki tras mogą i powinny obsługiwać lokalny ruch rekreacyjny i 

regionalną turystykę rowerową. Przez terytorium Polski ma przebiegać pięć tras rowerowych: EV2, EV4, 

EV9, EV10 i EV11. Przebieg EV11 (Szlak Europy Wschodniej): Nordkapp (Norwegia) - Helsinki - Tallin - 

Wilno - Warszawa - Kraków - Koszyce - Belgrad - Skopje - Ateny (ok. 6000 km).  

Dla przebiegu odcinka EV11 pomiędzy Krakowem a Warszawą są rozpatrywane 2 warianty:  

(1) Kraków – Nowa Słupia (ŚPN) – Sandomierz – Puławy – Warszawa (łącznie 419 km); 

(2) Kraków – Zator – Oświęcim – Jaworzno – Zawiercie – Częstochowa – Radom – Końskie – Grójec – 

Warszawa (łącznie 496 km). 

W przypadku wybrania 1 wariantu szlak rowerowy „Doliną Koprzywianki” byłby powiązany  

z  międzynarodowym szlakiem EV11. 

Przez obszar gminy przebiega trasa kolejki wąskotorowej, którą dostarczane były buraki cukrowe do 

Cukrowni „Włostów”. Kolejka została zlikwidowana na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, 

rozebrana została nawierzchnia kolejowa. Linię główną układu kolejowego stanowił szlak Jędrzejów – 

Koprzywnica. Trasa Koprzywnica – Włostów – Iwaniska stanowiła linię boczną. W studium proponuje się 

wykorzystanie istniejącego podtorza na utworzenie turystycznej drogi rowerowej przez teren gminy  

z Lipnika do Iwanisk i Koprzywnicy, a w połączeniu ze śladem linii głównej do Jędrzejowa jako trasy  

o zasięgu wojewódzkim.  

 

Szlak pieszy PTTK Gołoszyce – Bidaczów  

Przez teren gminy przebiega fragment pieszego szlaku nizinnego Gołoszyce – Bidaczów 

wyznaczonego kolorem czerwonym. Prowadzi on z Chobrzan do Koprzywnicy i dalej w kierunku Skotnik  

i Sandomierza. Szlak znajduje się pod opieką Sandomierskiego Oddziału PTTK. 
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18. Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej 
18.1. Elektroenergetyka 

Koncepcja Rozwoju Sieci 110 kV Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego S.A. w perspektywie do 

2015 r. nie przewiduje na terenie gminy żadnych obiektów kubaturowych i sieciowych o napięciu 110 kV.  

Głównymi Punktami Zasilania gminy w energię elektryczną będą: 

 GPZ 110/15 kV „Piaseczno”; 

 GPZ 110/15 kV „Klimontów”; 

 GPZ 110/15 kV „Sandomierz”; 

 GPZ 110/15 kV „Gerlachów”. 

Energia elektryczna wyprowadzona będzie z w/w GPZ-ów liniami napowietrznymi: 

 15 kV „Piaseczno – Koprzywnica”; 

 15 kV „Sandomierz – Łoniów”; 

 15 kV „Klimontów – Koprzywnica”; 

 15 kV „Klimontów – Łoniów – Piaseczno”. 

Przebiegająca tranzytem przez teren gminy, z południa na północ, linia Najwyższych Napięć 400kV 

„Połaniec – Ostrowiec”, oraz linia Wysokich Napięć 110 kV „ Osiek – Klimontów” pozostaje bez zmian. 

Perspektywiczny wzrost zapotrzebowania mocy przez nowych odbiorców energii elektrycznej, jak również 

zapewnienie dostaw energii istniejącym odbiorcom o właściwych parametrach i spełnienie wymogów  

z zakresu ochrony przeciwporażeniowej realizowane będzie poprzez: 

 budowę stacji transformatorowych napowietrznych 15/0,4 kV na obszarach wiejskich; 

 budowę stacji transformatorowych wnętrzowych 15/0,4 kV na obszarach intensywnej zabudowy; 

 budowę linii średniego napięcia, kablowych do zasilania stacji wnętrzowych, napowietrznych do 

zasilania stacji napowietrznych; 

 budowę linii niskiego napięcia kablowych, napowietrznych do zasilania poszczególnych odbiorców oraz 

oświetlenia ulicznego; 

 budowę i modernizację istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia, która jest przestarzała  

o zaniżonych parametrach napięciowych; zbyt długie obwody nie spełniają warunków skutecznej 

ochrony przeciw porażeniowej. 

Rzeszowski Zakład Energetyczny opracował program modernizacji i rekonstrukcji sieci 

elektroenergetycznych miejscowości wymagających pilnej potrzeby poprawy warunków napięciowych. 

Program ten zakłada budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z liniami średniego napięcia 

(ŚN) i niskiego napięcia (n.n.), oraz remont linii niskiego napięcia (n.n.) w następujących miejscowościach 

gminy: 

 Błonie; 

 budowa stacji trafo – 2 szt.; 

 budowa linii ŚN – 0,6 km; 

 budowa linii n.n. – 0,2 km; 

 remont kapitalny linii – 3,3 km; 

 Ciszyca; 

 budowa stacji trafo – 2 szt.; 

 budowa linii ŚN – 0,7 km; 

 budowa linii n.n. – 0,2 km; 

 remont kapitalny linii n.n. – 3,4 km. 

Lokalizacja projektowanej zabudowy w stosunku do istniejących urządzeń elektroenergetycznych  

i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych oraz w stosunku do istniejącej zabudowy winna 

odpowiadać aktualnym przepisom budowy urządzeń elektroenergetycznym i polskim normom. 

W przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi 

należy sieci te przygotować do nowych warunków pracy – wymagane jest oddzielne porozumienie 

Inwestorów obiektów z RZE S.A. (RE Staszów). Prace te może wykonać RZE S.A. na koszt 

zainteresowanego. 

Dla linii elektroenergetycznych napowietrznych w terenach przewidzianych do zasilenia przewidzieć należy 

pasy bez zadrzewień o szerokościach: 

 linie 400 kV – 50 m (po 25 m od osi linii); 

 linie 110 kV – 20 m (po 10 m od osi linii); 

 linie 15 kV – 11 m (po 5,5 m od osi linii). 
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W gminie istnieją potencjalne możliwości rozwoju niekonwencjonalnych (odnawialnych) źródeł energii 

takich jak: 

 elektrowni wodnych; 

 biomasy (drewno, słoma); 

 biogazu. 

Gmina posiada również korzystne warunki do lokalizacji elektrowni wiatrowych o średnich rocznych 

prędkościach wiatru przekraczających 4 m/s (Wg mapki „Zasoby energetyczne wiatru w Polsce”), 

sporządzonej przez Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. w Rzeszowie – Wydział Rozwoju, w oparciu  

o dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa. W przypadku zamierzenia budowy 

elektrowni wiatrowej należy w miejscu planowanej lokalizacji postawić maszt i mierzyć przez rok prędkość 

wiatru. 

Rozwój innych niekonwencjonalnych źródeł energii pozyskiwanych z: 

 źródeł wód geotermalnych; 

 źródeł niskotemperaturowych; 

 energii słonecznej. 

uzależniony będzie od tego czy będą sprzyjające warunki i możliwości prawne, zachęcające do 

inwestowania w niekonwencjonalne źródła energii. 

18.2.  Telekomunikacja 

Telekomunikacja Polska – Obszar Telekomunikacji w Kielcach planuje zapewnienie łączności telefonicznej 

i dostępu do wszelkich usług dodanych o standardzie światowym, wszystkim mieszkańcom gminy poprzez: 

 rozbudowę central cyfrowych w: 

 Koprzywnicy; 

 Zbigniewicach; 

 rozbudowę sieci dostępowej w miarę potrzeb; 

 zainstalowania w Koprzywnicy k/restauracji aparatu ogólnodostępnego. 

Telefonia Pilicka planuje rozbudowę swojej sieci w miarę potrzeb rynku. 

Przebiegające przez gminę kable: 

 dalekosiężny tradycyjny „ Tarnobrzeg – Staszów – Kielce”; 

 światłowodowy „ Koprzywnica – Zbigniewice – Klimontów”. 

pozostają bez zmian. 

Liberalizacja rynku telekomunikacyjnego i zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym od 1 stycznia 2001 

roku oznaczają, że usługi telekomunikacyjne w gminie będą mogły świadczyć różne podmioty gospodarcze 

dysponujące odpowiednim kapitałem i zapleczem. 

W obszarze objętym zmianą Studium umożliwia się lokalizację niezbędnej do świadczenia usług 

telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej, która może obejmować sieci bezprzewodowe z 

urządzeniami radiowego systemu dostępowego oraz sieci przewodowe nadziemne i podziemne z elementami 

składowymi jak: szafki dostępowe wolnostojące, słupy linii napowietrznych i słupki kablowe. 

Postęp w obszarach techniki i technologii: informatycznej, telekomunikacyjnej i multimedialnej 

sprawia, że otoczenie, w jakim żyjemy podlega ogromnym zmianom. 

Problem rozwoju rynku nowoczesnych usług informacyjnych dotyczy także obszarów wiejskich, 

gdzie występują potrzeby doskonalenia działalności gospodarczej, rozwijania przedsiębiorczości różnej,  

a także wyrównania różnic w stosunku do miasta. 

W Kielcach w dniach 19–21 czerwca 2002 r. odbyła się V Jubileuszowa Konferencja „Wieś  

w Społeczeństwie Informacyjnym – szanse i wyzwania”. 

W związku z uchwałą sejmu RP z dnia 14 lipca 2000 r. „Budowanie podstaw społeczeństwa 

informacyjnego w Polsce” opracowany został dokument e-Polska – Plan działań na rzecz rozwoju 

społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001–2006, Pakt dla Rolnictwa, Spójna polityka strukturalna 

rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. 

Z dokumentów tych wynikają określone działania, które będą stymulować informatyzację obszarów 

wiejskich. Wśród nich przewidywana jest szeroka działalność edukacyjna, szkoleniowa i informacyjna,  

w tym obejmująca problematykę związaną z integracją europejską. Inną dziedziną, szczególnie potrzebną dla 

lokalnych społeczności i działalności gospodarczej, jest reklama i promocja; pokazywanie swoich 

produktów, a także walorów lokalnych, np. turystycznych czy kultury regionalnej, informacja o regionie itp. 

Zgodnie z programem – Polska realizowane jest zadanie 11 pt. „Stworzenie podstaw internetowej 

giełdy towarów rolniczych” oraz zadanie 12 pt. „Tworzenie zintegrowanego systemu rolniczej informacji 

rynkowej”. Pierwszą fazą rozwoju Internetowej Giełdy Rolniczej jest budowa elektronicznej platformy 

handlu i wymiany towarów rolniczych. 
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Łatwość dostępu do Internetu stwarza niewyobrażalne do niedawna możliwości tworzenia systemu 

informacyjnego dla gospodarstw rolnych, obejmującego zarówno zarządzanie gospodarstwem, jak też usługi 

rynkowe. To skuteczny sposób na rozwiązania wielu problemów społeczności wiejskiej: poprawy 

ekonomiki, redukcji bezrobocia, poprawy warunków życia. Zapewnienie takiego dostępu to jeden  

z konstytucyjnych obowiązków państwa, stanowiący o pomyślnej perspektywie rozwoju wsi.  

18.3.  Zaopatrzenie w gaz 

Zrealizowany układ sieci średnioprężnej opierający się na stacji redukcyjno-pomiarowej  

I° Koprzywnica o przepustowości 1500 N/m
3
 (posiadający rezerwy przepustowości zaopatrujący sołectwa: 

 Koprzywnica; 

 Ciszyca; 

 Kamieniec; 

 Świężyce; 

 Zbigniewice; 

 Dmosice; 

 Krzcin. 

Pokrycie potrzeb mieszkańców miasta Koprzywnica i w/w sołectw nastąpi poprzez rozbudowę 

istniejącej sieci w układ pierścieniowo-rozdzielczy. Redukcja ciśnienia poprzez indywidualne reduktory 

domowe. Zmianę obszaru obsługi siecią średnioprężną miasta Koprzywnica przedstawia ideogram 

uzbrojenia na planszy.  

Przepustowość istniejących sieci pozwala na zgazyfikowanie pozostałych sołectw: 

 Postronna; 

 Beszyce; 

 Niedzica; 

 Trzykosy; 

 Łukowiec. 

18.4.  Zaopatrzenie w wodę 

Pełne pokrycie bilansowych potrzeb jest możliwe w oparciu o udokumentowane zasoby wód 

wgłębnych. Zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych „Koprzywnica” 

w wysokości Q = 76 m
3
/h pozwalają na zaopatrzenie wszystkich odbiorców z obszaru gminy. 

Istniejący układ sieci magistralnych należy rozbudować o wodociągi dla sołectw: Postronna, 

Trzykosy, Zbigniewice, Zbigniewice Kolonia, Niedźwice, Gieraszowice (jest projekt). Realizacja Hydroforni 

Gieraszowice pozwoli na obsługę w/w sołectw w II strefie ciśnieniowej. Należy wykonać odcinki przesyłu 

9160 do Beszyc, Postronna, Krzcin oraz dokonać wymiany sieci azbestowej na terenie sołectwa Krzcin. 

Docelowo układ sieci wodociągowych należy sukcesywnie rozbudowywać pod bieżące potrzeby. 

Istniejące obecnie nie eksploatowane ujęcie w Błoniu należy traktować jako awaryjne. 

Zmianę obszaru obsługi siecią średnioprężną miasta Koprzywnica przedstawia ideogram uzbrojenia na 

planszy.  

18.5.  Gospodarka ściekowa 

Przyjęto koncepcję centralnego systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gminy Koprzywnica. 

Ścieki ze wszystkich miejscowości będą przejmowane przez oczyszczalnię gminną zlokalizowaną  

w Koprzywnicy.  

Zakłada się modernizację i rozbudowę istniejącej oczyszczalni do wielkości Qśr. dob. = 850m
3
/d. Tak 

by były spełnione parametry dla zrzutu oczyszczonych ścieków do rzeki Koprzywianki.  

Zakłada się realizację kanalizacji grupowej w której występują wszystkie układy kanalizacyjne tj. 

grawitacyjny, pompowy, tłoczący i ciśnieniowy co uwarunkowane jest konfiguracją terenu przewidzianego 

do skanalizowania.  

18.6.  Gospodarka odpadami 

Jako podstawowe zadanie uznaje się realizację Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych 

Janczycach, przewidzianego do realizacji w ramach Ekologicznego Związku Gminy Dorzecza 

Koprzywianki, pozwoli to na opróżnienie z odpadów obiektu składowiska (WPGO) w Koprzywnicy  

i przywrócenie jego pierwotnej funkcji. 

Jako podstawowy kierunek działań na obszarze gminy uznaje się zorganizowanie systemu 

selektywnego odbioru, odzysku surowców wtórnych i ich zagospodarowanie oraz utylizację przez 

składowanie lub zastosowanie innych alternatywnych technologii. Należy poszukiwać takich form 

organizacyjnych, które przy minimalnych kosztach pozwolą na zorganizowanie systemy gromadzenia, 

obsługi i wywozu tak by wszyscy mieszkańcy gminy pozbywali się odpadów w sposób legalny. 



 

 124 

Należy wprowadzić pilotażowe selektywną zbiórkę odpadów „u źródła” za pomocą kolorowych 

worków (szkło, tworzywa, makulatura). Uzupełniające wprowadzić należy selektywną zbiórkę odpadów 

użytkowych (szkło, tworzywa, metal) systemem „kontener w sąsiedztwie” za pomocą 3 kolorowych 

pojemników z polietylenu rozstawionych minimum jeden zestaw w każdej miejscowości. Należy 

stymulować racjonalne zagospodarowanie odpadów szerzenie świadomości ekologicznej oraz edukacji i 

eksponowanie pozytywnych wzorców do naśladowania. 

Ogólne zasady i uwarunkowania gospodarki odpadami 

Unieszkodliwianie odpadów 

1.  Wychodząc naprzeciw polityce komunalnej i ekologicznej państwa oraz standardom Unii Europejskiej, 

zakłada się potrzebę realizacji składowiska odpadów, które będzie dysponowało następującymi 

obiektami: 

 zbiorczy punkt selektywnego gromadzenia odpadów; 

 sortowania odpadów użytkowych; 

 kompostowania bioodpadów i odpadów zielonych oraz osadów z gminnych oczyszczalni ścieków; 

 składowisko odpadów nieaktywnych. 

2.  Punkt selektywnego gromadzenia odpadów stwarzałby możliwość ich wtórnego sortowania, 

przechowywania i dystrybucji do specjalistycznych zakładów przerobu. Do punktu dostarczonego by 

odpady użytkowe, problemowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, samochodowe i inne z całego terenu 

gminy. 

3.  Odpady problemowe i niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych ramach selekcji negatywnej 

– detoksykacji, a nie zagospodarowane przez producenta, powinny być na terenie zakładu lub 

zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia – magazynowane tymczasowo do chwili przekazania 

specjalistycznym jednostkom, zajmującym się ich unieszkodliwieniem – głównie poprzez utylizację 

termiczną. Spalanie wysoko temperaturowe może odbywać się w spalarniach mobilnych lub 

ponadregionalnych centrach. Taki kierunek jest zgodny z programem wykonawczym do polityki 

ekologicznej państwa. 

18.7. Regulacja stosunków wodnych 

Jako podstawowe zadanie uznaje się pilną potrzebę pełnego zabezpieczenia obszaru gminy przed 

wodą Q = 1%. Realizacja tego celu nastąpi poprzez: 

 wzmocnienie obwałowań rzeki Wisły w tym w pierwszej kolejności zabezpieczenie lewego wału Wisły 

w Łukowcu w km 21+150–21+300 (w tym przygotowane zadanie do realizacji 2003–2004); 

 modernizacja obwałowań rzeki Koprzywniczki; 

 odbudowa koryta rzeki Koprzywniczki od ujścia do mostu w Sośniczanach; 

 oczyszczenie międzywala Koprzywianki od ujścia do mostu w Koprzywnicy. 

W zakresie modernizacji szczegółowych koniecznym jest odbudowa i modernizacja następnych 

obiektów: 

 Świężyce (wyłączony – do odbudowy); 

 Beszyce, Postronna, Dmosice. 

 

 

 

 

 



 

 125 

19.  Polityka w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami żywiołowymi 
19.1.  Zagrożenia żywiołowe i katastrofalne  

„Studium” uwzględnia wpływ i skutki zagrożeń żywiołowych i katastrofalnych na proces rozwoju 

przestrzennego obszaru. Gmina należy do rejonu o średnim natężeniu czynników zagrażających życiu  

i zdrowiu ludności. Zagrożenia dla ludności mogą nastąpić na skutek awarii, uszkodzeń lub zniszczeń 

zbiorników (magazynów) i instalacji z toksycznymi środkami przemysłowymi, awarii elektrowni jądrowych 

lub ładunków jądrowych rozmieszczonych na obszarach państw sąsiadujących, zagrożenia powodziowe  

w okresach wysokich stanów wody na rzekach, pożary przestrzenne lasów oraz skażenia środowiska 

naturalnego w związku z transportem niebezpiecznych substancji chemicznych. 

Zagrożenia powodziowe 

Opisane w rozdziale 2.5.1 skutki powodzi w latach 1997 i 2001 potwierdzają potrzebę podjęcia 

skutecznych starań dotyczących budowy budowli i urządzeń wodnych, które zabezpieczać będą ludność 

cywilną przed kolejnymi zagrożeniami. 

Również ważne jest zabezpieczenie terenów składowania materiałów niebezpiecznych (nawozy, 

paliwa, substancje toksyczne) przed zalaniem. 

Zagrożenia pożarowe 

Zagrożenie pożarowe stwarza zwartość zabudowy budynków drewnianych i budynków o pokryciu 

łatwopalnym. Na terenach kompleksów leśnych w rejonach zagrożonych pożarami przestrzennymi 

prowadzony jest monitoring zagrożeń, sprawowany przez służby nadleśnictw będących w kontakcie  

z jednostkami straży pożarnej. Do tego celu wykorzystywane są wieże obserwacyjne. 

W ostatnich latach w zakładach pracy wprowadzane są nowoczesne formy ochrony, polegające na 

wprowadzeniu systemu zabezpieczeń i czujników. Systemy zabezpieczeń posiadają łączność z jednostkami 

straży pożarnej. 

Zagrożenia chemiczne 

Awaryjne skażenia chemiczne o zasięgu lokalnym mogą powstawać w zakładach gromadzących 

znaczne ilości niebezpiecznych substancji chemicznych z racji wykorzystywania ich w procesach 

technologicznych. 

Szczególne zagrożenie substancjami chemicznymi niebezpiecznymi dla życia i zdrowia ludzi  

i zwierząt oraz skażenia środowiska stanowią przewozy substancji toksycznych w transporcie kołowym.  

O skali i charakterze tego zagrożenia stanowi klasa ich toksyczności, a przede wszystkim znikoma 

przewidywalność wystąpienia sytuacji awaryjnych i związane z tym trudności podejmowania 

natychmiastowych dobrze zorganizowanych przedsięwzięć ratunkowych. W sytuacjach powyższych może 

nastąpić konieczność doraźnej ewakuacji ludności, którą kieruje Szef OC województwa lub szefowie OC 

gmin i powiatu. 

Skażenia promieniotwórcze 

Mogą wystąpić w razie awarii elektrowni jądrowych poza granicami kraju. Największe zagrożenie 

stwarzają elektrownie jądrowe w: 

 miejscowościach Równe – 280 km, Chmielnicki – 400 km, na Ukrainie; 

 miejscowościach Bohunice i Mochovce około 230 km w Słowacji; 

 miejscowościach Dukowany – 360 km, Temelin – 400 km w Czechach. 

Nie przewiduje się by skażenia osiągnęły wielkość stanowiącą bezpośrednie zagrożenie życia ludzi, 

należy jednak liczyć się z możliwością skażenia upraw warzyw i owoców, wody i koniecznością 

wprowadzenia „rygorów” w ich wykorzystaniu do spożycia oraz potrzebą zabezpieczenia preparatów jodu 

stabilnego i zapewnienia do celów konsumpcyjnych wody z zakrytych ujęć. 

19.2.  Aspekty obrony cywilnej 

W zakresie budownictwa ochronnego 

W rejonach budownictwa jednorodzinnego przewidzieć ukrycia wykonywane w podpiwniczeniach 

budynków przez mieszkańców we własnym zakresie, w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa. 

Dla zakładów pracy nie posiadających budowli ochronnych należy zarezerwować tereny pod doraźną 

realizację budowli na podstawie typowej lub powtarzalnej dokumentacji budowlanej. Dla nowo budowanych 

zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej, które będą kontynuować działalność w czasie wojny 

przewidywać budowę schronów dla załóg. 

W zakresie alarmowania 

Dążyć do pokrycia terenu gminy syrenami elektrycznymi dla celów alarmowania i powiadamiania 

mieszkańców w przypadku zagrożeń (słyszalność syreny do 300 m w zabudowie zagęszczonej). 

Zainstalowane syreny włączyć do obowiązującego w województwie systemu radiowego sterowania. 
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W zakresie zaciemniania 

W razie prowadzenia modernizacji, rozbudowy lub budowy nowej instalacji elektrycznej oświetlenia 

zewnętrznego przysposabiać ją do potrzeb zaciemniania i wygaszania. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę 

Zarezerwować tereny pod budowę awaryjnych studni wody pitnej lub wytypować je z już istniejących. 

Odległość studni wody pitnej od miejsc zamieszkania ludności powinna wynosić nie więcej niż 800 m  

i posiadać wydajność min. 7,5 l na jedną osobę na dobę. Istniejące ujęcia wody przysposobić do 

funkcjonowania w warunkach specjalnych według obowiązujących przepisów. 

W zakresie urządzeń specjalnych 

Nowo budowane obiekty sanitarne (łaźnie, pralnie, myjnie samochodowe) przystosować do potrzeb 

prowadzenia zabiegów specjalnych – likwidacji skażeń. 

W zakresie energetyki 

Dążyć do bezawaryjnego zasilania w energię elektryczną zakładów i wszystkich obiektów ważnych 

dla zapewnienia warunków do przetrwania ludności. 

W zakresie formy przestrzennej i struktury wewnętrznej 

Sytuować strefy budownictwa mieszkaniowego z dala od obiektów zagrożonych TSP oraz od terenów 

zalewowych zagrożonych przez powodzie. Unikać nadmiernego zagęszczania budynków w celu 

zminimalizowania możliwości rozprzestrzeniania się pożarów oraz powstawania zawałów ciągłych. 

Sytuować budynki po dwu stronach ulic tak, aby odległość między nimi nie była mniejsza niż suma ich 

wysokości – 10 metrów. Sieć ulic i terenów zielonych wraz z drogami wylotowymi powinno stanowić 

jednolity system ciągów komunikacyjnych promienistych i pierścieniowych, powinien on zapewniać pełną 

przelotowość umożliwiającą sprawną ewakuację ludności oraz manewr sił ratowniczych. 
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20.  Polityka realizacji przedsięwzięć publicznych gminy 
20.1. Gospodarowanie mieniem komunalnym  

Szeroko rozumiana gospodarka w gminie staje się niewątpliwie przedmiotem publicznego 

zainteresowania. Wśród różnych narzędzi gospodarki przestrzennej zwrócić tutaj należy szczególną uwagę 

na planowanie przestrzenne i gospodarkę nieruchomościami komunalnymi. 

Istnieje cały szereg obustronnych związków pomiędzy planowaniem przestrzennym, a gospodarką 

gruntami. Należy tutaj mieć na uwadze zarówno zależności ustawowe (zasoby gruntów, wywłaszczenia 

nieruchomości, zobowiązania gminy i wpływy do budżetu gminy z tytułu zmniejszenia lub wzrostu wartości 

nieruchomości) jak i faktyczne oddziaływanie rozstrzygnięć planistycznych na wartość gruntów i na rynek 

nieruchomości. 

Tabela Nr 41 

Wpływ majątku komunalnego do budżetu gminy w latach 1998–2002 w gminie Koprzywnica  

Rok Dochody w mln zł budżetu ogółem Wpływy z majątku komunalnego % 

1998 7473273 107184 1,4 

1999 7818964 230325 2,9 

2000 8151549 225472 2,8 

2001 11533877 183527 1,6 

2002 projekt 8865396 213148 2,4 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy  

Majątek gminy obejmuje następujący zakres rzeczowy: 

a) nieruchomości gruntowe; 

b) budynki i lokale mieszkalne; 

c) lokale usługowe; 

d) obiekty użyteczności publicznej; 

e) drogi. 

Gospodarowanie tym majątkiem wymaga podejmowania rozważnych decyzji, które z jednej strony 

przynoszą korzyści dla gminy, a z drugiej nie powodują zbyt dużych obciążeń dla użytkowników. 

Przedmiotem odpłatnego gospodarowania objęty jest w zasadzie majątek gminy wymieniony pod 

pozycjami od a) do c). Może przybierać różną formę: sprzedaż na własność, wieczystego użytkowania lub 

dzierżawy. 

Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że preferowaną i obustronnie akceptowaną formą 

zbywania budynków i lokali mieszkalnych jest sprzedaż na własność. 

Gospodarowanie nieruchomościami gruntowymi rządzi się trochę innymi prawami. Popyt na 

nieruchomości nie zawsze idzie w parze z kapitałem niezbędnym na kupno terenów. Dlatego dla wielu 

inwestorów zarówno małych jak i wielkich firm, alternatywą jest pozyskanie gruntów w formie dzierżawy, 

użytkowania. Obniżą one koszty początkowe inwestycji, gdyż nie wymaga angażowania kapitału na kupno 

terenów, a jednocześnie nie wyklucza w przyszłości jego kupienia.  

Użytkowanie wieczyste służyć może zintensyfikowaniu budownictwa – głównie mieszkaniowego – 

stanowiąc ułatwienie dostępu do gruntów. Używając tej formy władze gminy mogą zapobiegać spekulacji 

gruntami oraz realizować założenia planów zagospodarowania terenów. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że dla gminy bardziej opłacalne jest oddanie gruntów w wieczyste 

użytkowanie niż sprzedanie. Sprzedając ziemię, gmina pozbywa się nie tylko kontroli nad jej 

wykorzystaniem ale także stałych wpływów finansowych. Jest to tylko pozorna sprzeczność. Gmina żądając 

stosunkowo większych opłat rocznych (w porównaniu z sumą jaką należałoby zapłacić kupując działkę) 

rekompensuje to sobie dzięki wzrostowi wartości gruntów w następstwie inwestycji jakie poczynili na nich  

i w okolicy użytkownicy wieczyści. W przyszłości, gdy dzięki temu wartość gruntów znacznie wzrośnie, 

gmina może je sprzedać za dużo wyższą cenę użytkownikowi wieczystemu. 

Za szczególnie istotne w gospodarowaniu mieniem gminnym uważa się następujące działania: 

a) dokonywanie sprzedaży w drodze przetargu gruntów nie stwarzających dla gminy perspektyw 

aktywnego gospodarowania, w tym użytków rolnych oraz pojedynczych niewielkich działek w ramach 

terenów istniejącego lub przewidywanego zainwestowania; 

b) dokonywanie sprzedaży w drodze przetargów gruntów przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe lub mieszkań z zasobu komunalnego,  
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a uzyskane środki przeznaczając na uzbrojenie terenów i zapewnienie dostępności komunikacyjnej 

nowych obszarów mieszkaniowych (szczególnie tych, które stanowią mienie gminne); 

c) nabywanie gruntów przyległych do terenów stanowiących mienie gminne oraz pojedynczych działek 

dla realizacji ustalonych celów publicznych; 

d) szerokie korzystanie z prawa pierwokupu we wszystkich korzystnych dla gminy przypadkach; 

e) stosowanie instrumentu scaleń w warunkach niekorzystnych układu przestrzennego własności (w tym 

nabywanie gruntów dla uzyskania wymaganego udziału gruntów gminnych w procesie scalania) oraz 

dokonywanie dobrowolnej wymiany gruntów z podmiotami uspołecznionymi i prywatnymi dające 

wspólne korzyści; 

f) gromadzenie środków finansowych na udział w wykupie terenów, które mogą stanowić ofertę dla 

inwestycji strategicznych (nowe miejsca pracy, stały dopływ środków z podatków i dzierżawy); 

g) przeznaczenie lub dokonywanie zmian w zapisach planów miejscowych dla obszarów, na których 

występują grunty mienia gminnego dla umożliwiania realizacji celów publicznych oraz inwestycji 

istotnych dla rozwoju gminy (dotyczy sytuacji braku istotnych przeciwwskazań z zakresu ochrony 

dóbr kultury i środowiska naturalnego oraz uwarunkowań lokalnych). 

W konkretnych uwarunkowaniach proponuje się zróżnicowanie przestrzenne polityki gospodarowania 

mieniem gminy w dostosowaniu do występujących uwarunkowań i ustalonych stref polityki przestrzennej. 

Szczególnie aktywna polityka gospodarowania mieniem gminnym winna następować w obszarach 

przewidzianych do urbanizacji. 

W obszarze tym pożądane są działania związane z pomnażaniem mienia gminnego (dotyczy działań 

określonych w punktach: c, d, e, f, g) dla zapewnienia stałych dochodów do budżetu gminy. W pozostałych 

obszarach, a szczególnie w obszarach związanych z utrzymaniem funkcji rolniczych i leśnych, 

gospodarowanie mieniem winno dotyczyć sprzedaży (działania określone w punktach: a, b) oraz 

zabezpieczenia celów publicznych.  

20.2.  Realizacja przedsięwzięć publicznych 

W trakcie sporządzania projektu „Studium” Wojewoda Świętokrzyski nie przedstawił wykazu zadań 

wpisanych do wojewódzkiego rejestru zadań o charakterze ponadlokalnym. 

Niemniej jednak na podstawie analizy dokumentów planistycznych dla województwa podkarpackiego 

wyartykułowano zadania istotne w rozwoju społeczno-gospodarczym i strukturze przestrzennej gminy. 

Należą do nich: 

Komunikacja 

Trasa międzywojewódzkiego szlaku rowerowego. 

Elektroenergetyka 

Rzeszowski Zakład Energetyczny planuje budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz  

z liniami średniego napięcia (śn) i niskiego napięcia (n.n.), oraz remont linii niskiego napięcia (n.n.)  

w następujących miejscowościach gminy: 

 Błonie 

 budowa stacji trafo   – 2 szt.; 

 budowa linii śn   – 0,6 km; 

 budowa linii n.n.   – 0,2 km; 

 remont kapitalny linii  – 3,3 km; 

 Ciszyca 

 budowa stacji trafo    – 2 szt.; 

 budowa linii śn   – 0,7 km; 

 budowa linii n.n.   – 0,2 km; 

 remont kapitalny linii n.n. – 3,4 km; 

Telekomunikacja 

Telekomunikacja Polska – Obszar Telekomunikacji w Kielcach planuje: 

 rozbudowę central cyfrowych w: 

 Koprzywnicy; 

 Zbigniewicach; 

 rozbudowę sieci dostępowej w miarę potrzeb 

 zainstalowania w Koprzywnicy k/ restauracji aparatu ogólnodostępnego 

Telefonia Pilicka planuje rozbudowę swojej sieci w miarę potrzeb rynku. 

Zaopatrzenie w gaz 

 Zgazyfikowanie sołectw Postronna, Beszyce, Niedźwice, Trzykosy, Łukowiec. 
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Gospodarka wodna 

 Realizacja sieci wodociągowej dla sołectw: Postronna, Trzykosy. 

 Realizacja odcinaka magistrali do Beszyc. 

 Realizacja hydroforni Gieraszowice. 

 Realizacja odcinka magistrali wodociągowej do Krzcina. 

 Wymiana sieci wodociągowej azbestowej w sołectwie Krzcin. 

Gospodarka ściekowa 

 Realizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków (około 50 szt.) dla sołectw: 

Koprzywnica (rozbudowa) Krzcin, Błonie, Świeżyce, Ciszyca, Łukowiec, Sośniczany. 

 Rozbudowa oczyszczalni ścieków „Koprzywnica” do wielkości docelowej. 

 Realizacja kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieku (około 20 szt.) dla sołectw: Dmosice, 

Zbigniewice Kolonia Zbigniewice, Niedźwice, Trzykosy, Postronna, Beszyce. 

 Realizacja oczyszczalni ścieków „Beszyce”. 

Gospodarka odpadami 

 Likwidacja składowiska odpadów w Koprzywnicy. 

 Współudział w realizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jańczycach w ramach 

współdziałania w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. 

 Wprowadzenie systemu selektywnego zbiórki odpadów na obszarze gminy. 

Regulacja stosunków wodnych 

 Odbudowa istniejących obiektów melioracji szczegółowych w tym w pierwszej kolejności w sołectwach 

Świężyce, Beszyce, Dmosice, Postronna. 

 Zabezpieczenie lewego wału Wisły w sołectwie Łukowiec. 

 Odbudowa koryta rzeki Koprzywianki. 

 Modernizacja – wzmocnienie wału wzdłuż rzeki Koprzywianki. 

20.3. Promocja gminy 

Zanim inwestor trafi do gminy, władze samorządowe mogą i powinny prowadzić aktywną promocję 

gminy i akwizycję inwestycji. Na tym bowiem etapie gmina może sama wybierać i decydować, kogo 

zainteresować swoją ofertą. Istotnym elementem w strategii pozyskiwania inwestycji bezpośrednich jest 

wybór takiego przedsięwzięcia, które będzie zgodnie ze średnio i długoterminowymi celami rozwoju gminy. 

Dążąc do zapewnienia sobie jak największego zysku (a więc realizacji celów wyznaczonych  

w strategii rozwoju gminy, utworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia wpływów z podatków  

i podniesienia prestiżu regionu), władze samorządowe mogą wykorzystywać techniki marketingowe, 

powszechnie stosowane na rynku dóbr konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Wychodząc z założenia, że 

najważniejszą częścią marketingu nie jest wcale sprzedaż i działania promocyjne, ale „poznanie  

i zrozumienie klienta tak dobrze, aby produkt lub usługa odpowiadała mu i sama się sprzedawała”, 

pierwszym i najważniejszym zadaniem gminy staje się identyfikacja potrzeb inwestora. 

Podejmując decyzję o wejściu na nowy rynek, inwestor musi dokonać starannego wyboru lokalizacji, 

stwarzającej największe szanse na sukces przedsięwzięcia. Znajomość procedur i kryteriów wyboru, którymi 

kieruje się inwestor, pomaga w przygotowaniu profesjonalnej oferty. 

Na wybór konkretnej lokalizacji wpływa wiele elementów, między innymi natury emocjonalnej. 

Japońskie firmy chętnie inwestują w małych gminach (zależy im na bliskim kontakcie z lokalnymi 

władzami). Koncerny amerykańskie natomiast preferują duże miasta (zwalnia je to w pewnym stopniu od 

odpowiedzialności za otoczenie socjalne inwestycji). Nie są to jednak powody o podstawowym znaczeniu. 

O wyborze lokalizacji inwestycji decydują: 

 bliskość rynku; 

 bliskość bazy surowcowej; 

 brak możliwości rozbudowy produkcji w dotychczasowej lokalizacji (na przykład ze względów 

politycznych, ekologicznych i innych); 

 dostępność wykwalifikowanej siły roboczej; 

 koszty produkcji; 

 koszty osobowe. 

Najważniejszymi elementami przyciągającymi obcy kapitał do Polski są: duży rynek nabywców, tania 

i wykwalifikowana siła robocza, przynależność naszego kraju do zachodniego kręgu kulturowego, 

przewidywalne ryzyko, infrastruktura sprzyjająca inwestycjom oraz możliwość eksportu do krajów 

ościennych, z którymi Polska utrzymuje bardzo dobre stosunki. 
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Należy jednak pamiętać, iż inwestorzy mają do wyboru alternatywne lokalizacje. Poza tym fakt, iż 

podaż (liczba gmin zainteresowanych przyciągnięciem inwestycji) zdecydowanie przewyższa popyt (liczba 

potencjalnych inwestorów) powinien mobilizująco wpływać na oferujące lokalizacje. 

W odniesieniu do nowego zamierzenia inwestycyjnego i opracowywanych w związku z nim planów 

(produkcyjnych, osobowych, logistycznych, finansowych) i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, 

przedsiębiorca określa wymagania wobec: poszukiwanej nieruchomości, rynku pracy, położenia 

nieruchomości i gminy, infrastruktury nieruchomości i gminy, sytuacji prawnej i podatkowej oraz 

możliwości uzyskania wsparcia finansowego (dotacje, ulgi) przy realizacji przedsięwzięcia. 

Ważną sprawą stają się elastyczność i współdziałanie władz gminy we wszystkich kwestiach 

planowania i wydawania zezwoleń. 

Nie bez znaczenia są też wymagania, które trudno obiektywnie skalkulować, na przykład: sytuacja 

mieszkaniowa (możliwość kupna lub wynajęcia domu lub mieszkania), możliwość kształcenia dzieci  

i doskonalenia zawodowego, oferta kulturalna i możliwości spędzania czasu wolnego. 

Przed podjęciem decyzji inwestorzy zestawiają wymienione wyżej wymagania (zwane 

determinantami) z oferowanymi im warunkami. Im bardziej oferowane warunki odpowiadają 

„determinantom”, tym większa szansa na pozyskanie inwestycji. Przygotowując ofertę, należy zawrzeć  

w niej te informacje, które ułatwią inwestorowi podjęcie decyzji. 

20.4.  Polityka lokalizacyjna 

Na każdym poziomie planowania rozwoju i na każdym poziomie zarządzania – na obszarze kraju, 

regionu i gminy występują oczywiste odniesienia do przestrzeni. Jeszcze tak niedawno rozstrzygnięcia 

planistyczne nie wywoływały szerszego oddźwięku. Przede wszystkim nie odczuwano, jak mocno, nawet 

bardzo drobne, wąskie interesy indywidualne uzależnione są od przesądzeń planu. 

Plan zagospodarowania przestrzennego może rozwój gminy zahamować, może rozwój utrudniać ale 

może również rozwój ułatwić. Nieruchomości gruntowe i budynkowe są bardzo często podstawowym 

składnikiem majątku osób i podmiotów gospodarczych. Nieraz jest to dobra lokata kapitału. Każde 

zagrożenie stanu posiadania rodzi odruchy obronne. Zagrożeniem mogą być również ustalenia planów 

miejscowych. Nikt nie może się dziwić, że zagrożony broni się wszelkimi sposobami. Nie wolno się obrażać, 

nie wolno nie przewidywać takich sytuacji. Szczególnego znaczenia nabiera więc jednoznaczność 

zapisywanych w planach podziałów przestrzeni. 

Korzyści gminy (z tytułu wzrostu wartości gruntu), zobowiązania gminy (z tytułu zmniejszenia 

wartości gruntu), a przede wszystkim postępowania wywłaszczeniowe muszą być odniesione do 

konkretnych jednoznacznie wyodrębnionych wycinków przestrzeni. 

Plan miejscowy musi więc precyzyjnie rozgraniczać obszary poddane określonym oddziaływaniom 

prawa. 

Uzasadnione, z innych względów, tendencje do konstruowania „planów elastycznych”, unikających 

jednoznacznych sformułowań, nie mogą usprawiedliwiać stosowania „orientacyjnych linii 

rozgraniczających” wydzielających np. korytarze komunikacyjne. Nie należy wykonywać planów 

miejscowych w skalach nie pozwalających na prawidłowe wyniesienie podziałów do fizycznej przestrzeni. 

20.5.  Określenie obszarów, dla których sporządzenie planów miejscowych jest obowiązkowe 

1. Stosownie do wymogów art. 10 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 1717 z 2003r. – tekst jednolity) w studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa się m.in. „obszary, dla których 

sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe na podstawie 

przepisów odrębnych”. Wspomniana wyżej ustawa stanowi również w art. 14, że miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego sporządza się obowiązkowo jeżeli wymagają tego przepisy 

odrębne. 

Ad.a. Przepisem szczególnym nakładającym na gminę obowiązek sporządzenia planu miejscowego jest 

ustawa z 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późniejszymi 

zmianami). Ustawa ta w art. 53 stanowi, że „Dla terenu górniczego sporządza się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego w trybie określonym odrębnymi 

przepisami, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej”. Z ustępu 6 artykułu wynika, że sporządzanie planu 

miejscowego dla terenu górniczego jest obligatoryjne w odniesieniu do terenów górniczych, na 

których prowadzona jest eksploatacja kopalin podstawowych (w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy – 

Prawo geologiczne i górnicze), na obszarze gminy brak takich terenów, dla których winien być 

sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z postanowieniami ustawy 

Prawo geologiczne i górnicze. W przypadku eksploatacji terenów kopalin pospolitych można odstąpić 

od sporządzania takiego planu, jeżeli nie przewiduje się ujemnych wpływów na środowisko lub 
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szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne Rada Gminy może podjąć uchwałę o odstąpieniu 

od obowiązku sporządzenia planów, o którym mowa w ustępie 1. 

Ad.a. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty wymagają opracowania 

planów ochrony. Z chwilą ustanowienia planu ochrony jego ustalenia są wiążące dla miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Na 

podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 7–9 zmiany ustawy o ochronie przyrody z 7 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 

3/2001, poz. 21) ustala się obowiązek sporządzania mpzp dla w/w rezerwatów. 

Obowiązek sporządzenia planu miejscowego istnieje również w przypadku obszarów, dla których 

Rada Gminy wprowadziła lub wprowadzi formę ochrony przyrody na mocy art. 34 ust. 2 ustawy  

o ochronie przyrody poprzez: 

 wyznaczenie obszarów chronionego krajobrazu; 

 wprowadzenie ochrony indywidualnej w drodze uznania danego obszaru za zespół przyrodniczo-

krajobrazowy. 

Zaznacza się jednak, że wymóg ten istnieje tylko w przypadku wprowadzenia ochrony przez Radę 

Gminy, a nie przez Wojewodę. W chwili sporządzania niniejszego „Studium” nie ma innych 

przepisów szczególnych, z których wynikałby obowiązek sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak w ramach „Studium” w rozdziale 14 wskazuje się 

tereny które winny stanowić przedmiot ochrony i konsekwencją tej propozycji może być podjęcie 

stosownych uchwał wprowadzających formy ochrony przyrody, a więc i obowiązku opracowania 

planu miejscowego. 

Ad.b. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nałożyła na organy administracji rządowej obowiązek 

sporządzenia programów zadań rządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

Programy te sporządzają: 

 ministrowie i centralne organy administracji rządowej (art. 58.1.); 

 sejmiki wojewódzkie (art. 54 d.). 

Zadania rządowe i samorządu wojewódzkiego wynikające z w/w programów Wojewoda zamieszcza 

w tzw. „wojewódzkim rejestrze”, co stanowi podstawę ich wprowadzania do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do powyższego w „Studium” przyjmuje się określone 

obszary związane z realizacją tych inwestycji, jako obszary dla których będą sporządzane plany 

miejscowe zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczyć jednak należy, że obowiązek podjęcia 

sporządzenia planów miejscowych dla tych obszarów powstanie z chwilą wprowadzenia zadań do 

rejestru wojewódzkiego i przeprowadzenia negocjacji pomiędzy gminą, a wojewodą na temat 

warunków wprowadzenia tych zadań do planu miejscowego. W przypadku braku zgody na 

wprowadzenie inwestycji jako zadań rządowych, istnieje możliwość rozważenia ich podjęcia jako 

zadań związanych z realizacją celów publicznych (patrz punkt poniżej), jeżeli przewidywany byłby 

częściowy udział gminy w finansowaniu przedsięwzięcia (lub udział aportowy). 

Ad.c. Zadaniem dla realizacji celów publicznych, w tym celów publicznych lokalnych jest w rozumieniu 

ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, każda działalność gminy wynikająca z ustaw, o ile 

wymaga ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i jest finansowania w całości lub 

części z budżetu gminy. Zgodnie z tymi ustaleniami dla obszarów przewidywanych dla realizacji 

lokalnych celów publicznych, o których mowa w rozdziale 21.2., gmina ma obowiązek sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy przy tym pamiętać, że przeznaczenie 

gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się zgodnie z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych wyłącznie w trybie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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21. STANDARDY URBANISTYCZNE  
Standardy urbanistyczne służą realizacji polityki przestrzennej w części dotyczącej interesu publicznego 

a także zwiększeniu skuteczności działań administracji, są ustalane w Studium jako wytyczne do planów 

miejscowych a także w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 

W ramach Studium ustalono standardy (zaleca się uściślanie w planach miejscowych podanych 

standardów) dotyczące: 

1) intensywności wykorzystania terenów w różnych rodzajach zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

i produkcyjnej 

2) optymalnej wielkości terenów zielonych, 

3) potrzeb w zakresie wielkości cmentarzy, 

4) ilości miejsc parkingowych. 

Ustalono następujące parametry, wskaźniki urbanistyczne i wytyczne ich określania na obszarze objętym 

niniejszą zmianą studium: 

Miasto Koprzywnica 

Zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

do 2 kondygnacji 

naziemnych 

Zabudowa mieszkaniowo –usługowa do 2 kondygnacji naziemnych 

Zabudowa 

usługowa 

do 3 

kondygnacji 

naziemnych 

Zabudowa 

przemysłowo-

składowa do 

3 kondygnacji 

naziemnych 

Zieleń 

urządzona 

Maksymalna intensywność zabudowy 

Teren miasta 0,6 0,6 0,6 0,6 - 

Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 

Teren miasta 30 30 30 30 - 

Minimalna liczba miejsc parkingowych dla samochodów osobowych 

Zabudowa mieszkaniowa -liczba 

miejsc parkingowych na jedno 

mieszkanie,  

z wyjątkiem mieszkań socjalnych 

1 1 miejsce / mieszkanie + odpowiednia liczba miejsc 
parkingowych 

zgodnie z przeznaczeniem terenu pod usługi 

- - - 

Zabudowa usługowa - liczba miejsc parkingowych w odniesieniu do jednostki użytkowania 

Administracja - liczba miejsc 

parkingowych na 100 zatrudnionych 

- - 15/35 - - 

Obiekty handlowe - liczba miejsc 

parkingowych na 1000 m2 

powierzchni sprzedaży 

- - 20/30 - - 

Gastronomia - liczba miejsc 

parkingowych na 100 miejsc 

- - 12/30 - - 

Obiekty kultury, zdrowia - liczba 

miejsc parkingowych na 100 miejsc 

- - 15/35 - - 

Cmentarze - liczba miejsc 

parkingowych na 10 000 m2 

powierzchni cmentarza 

- - - - 15 

Szkoły - liczba miejsc 

parkingowych na 100 zatrudnionych 

- - 10/20 

20/40 

- - 

Zakłady produkcyjne, składy, 

magazyny - liczba miejsc 

parkingowych na 100 zatrudnionych 

- - - 10/30 - 

Magazyny , centra logistyczne - 

liczba miejsc parkingowych na 1000 

m powierzchni magazynowej 

- - - 15/40 - 

Minimalna wielkość nowo wydzielanych działek budowlanych w m2 

Teren miasta 600 800 1000 - - 

Z kolei w ramach standardów odnoszących się do obrony cywilnej należy: 

1. w budynkach przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej należy planować budownictwo 

ochronne; 

2.  bez względu na typ zabudowy rezerwować teren pod budowę awaryjnych ujęć wody, odległość studni od 

budynków nie może przekraczać 800 m; 

3. planować przedsięwzięcia zapewniające funkcjonowanie publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę; 

4. uwzględniać alarmowanie ludności (w przypadkach zagrożeń) za pomocą syren alarmowych, słyszalnych 

do 300 m; 

5. przy projektowaniu i modernizacji dróg i ulic, planować pasy ochronne zabezpieczające przed 

ewentualnym zagruzowanie, a połączenia z traktami przelotowymi mają zapewnić sprawną 

ewakuację ludności w okresie zagrożenia. 
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22. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 

ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ  I ZMIANY STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA  
1. Prace nad  I zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Koprzywnica prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie uchwały Nr XXXV/169/06 Rady 

Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 31 lipca 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica.  

2. Bezpośrednim powodem podjęcia uchwały o sporządzeniu I zmiany suikzp była konieczność uzyskania 

zgodności zamierzeń projektowych ze sporządzanym planem miejscowym miasta Koprzywnica, zgodnie 

z wymogami ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

3. Przyjęte w I zmianie Studium rozwiązania powiązane są bezpośrednio z istniejącymi uwarunkowaniami 

przestrzennymi i predyspozycjami terenów z jednoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu. Tereny najcenniejsze pod względem przyrodniczym i 

krajobrazowym objęte ochroną prawną oraz obszary i obiekty najcenniejsze pod względem kulturowym 

objęte ochroną konserwatorską lub przeznaczone do objęcia ochroną zostały wyłączone z rozwoju 

osadnictwa, bądź zostały poważnie ograniczone stosownie do potrzeb ochrony. Obszary rozwoju 

osadnictwa związane z historycznym centrum miejscowości rozwijającym się wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych zostały wzmocnione terenami stanowiącymi naturalną kontynuację istniejącej 

zabudowy posiadającej dostęp do istniejącej infrastruktury technicznej. Zmniejszone zostały 

powierzchniowo tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz zwiększone tereny sportowo-rekreacyjne 

w okolicy zbiornika wodnego i stadionu miejskiego.  

4. Ponieważ Rada Miejska postanowiła dokonać I zmiany Studium to jej zakres w ujęciu syntetycznym 

obejmuje:  

a) wyznaczenie terenów objętych ochroną prawną wraz z ustaleniem zasad zagospodarowania terenów; 

b) wskazanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Koprzywnicy; 

c) zmniejszenie obszarów pod działalność inwestycyjno-produkcyjną w Koprzywnicy (w bezpośrednim 

sąsiedztwie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody oraz w południowej części miasta); 

d) powiększenie terenów rekreacyjno-sportowych w sąsiedztwie boiska sportowego; 

e) zmianę sposobu wykorzystania naturalnych terenów w sąsiedztwie rzeki Koprzywianki  

i zbiornika wodnego z przeznaczeniem pod usługi turystyczno – rekreacyjno – sportowe; 

f) uzupełnienie stanu istniejącego i kierunków rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej . 

5. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie 

wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233) stwierdzono konieczność dostosowania treści dotychczas 

obowiązującego studium do nowych wymogów prawnych. Obecna zmiana studium uwzględnia również 

zmiany wynikające z wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000.  

6. Niniejsza zmiana Studium poszerza możliwości inwestowania i stwarza warunki dla rozwoju między 

innymi usług komercyjnych oraz działalności produkcyjnej, wyznacza również nowe tereny dla rozwoju 

mieszkalnictwa jednorodzinnego. Powyższa zmiana Studium wynika z konieczności uściślenia polityki 

przestrzennej na terenie miasta Koprzywnica oraz dostosowania jej do realnych potrzeb i możliwości 

rozwoju przestrzennego zgodnie z interesem społeczności lokalnej. 

7. Sporządzona zmiana studium zawiera problematykę określoną w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z powoływanym wyżej 

Rozporządzeniem zmiana Studium składa się z:  

 części określającej uwarunkowania przedstawione w formie tekstowej i graficznej  

w skali 1:10 000 - pn. „Uwarunkowania przestrzenne” stanowiącej załącznik Nr 2; 

 części zawierającej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

przedstawione w formie tekstowej i graficznej w skali 1:10 000 - „Kierunki i zasady polityki  

przestrzennej – struktura funkcjonalno-przestrzenna”, stanowiącej załącznik Nr 3 oraz „Kierunki i 

zasady polityki przestrzennej – struktura funkcjonalno-przestrzenna. Infrastruktura techniczna”, 

stanowiącej załącznik Nr 4. 

Na wszystkich załącznikach graficznych do zmiany Studium oznaczono granicę terenu objętego zmianą oraz 

wprowadzono oznaczenia (legendę) zmiany Studium; 
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23. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 

ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ  II ZMIANY STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY KOPRZYWNICA  
 

1) Prace nad  II zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Koprzywnica prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz z aktualnie 

obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz na podstawie uchwały Nr XXV/136/2012 Rady 

Miejskiej w Koprzywnicy z dnia27 września 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica, 

obejmującej teren działki nr ew. 2330/5 w miejscowości Koprzywnica , 

       2) Zakres "II zmiany Studium" obejmuje: 

            a)    w aspekcie obszarowym – teren działki nr ew.2330/5 w miejscowości Koprzywnica  

     b)  w aspekcie merytorycznym – wskazanie nowych terenów (poszerzenie kosztem terenów 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej) w granicach działki nr ew.2330/5.pod zabudowę 

usługowo-produkcyjną w Koprzywnicy 

        3) W "II zmianie Studium'" dokonano aktualizacji w zakresie: 

a) uwarunkowań rozwoju gminy i czynników mogących naruszyć zasadę zrównoważonego 

rozwoju przedmiotowego obszaru, - w dokumencie nie dokonano żadnych zmian, jest w 

dalszym ciągu aktualny 

b)  kierunków rozwoju gminy wskazano nowe tereny (poszerzenie kosztem terenów zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej) w granicach działki nr ew.2330/5 pod zabudowę usługowo-

produkcyjną w Koprzywnicy  

 4) „Studium” jest opracowaniem wyczerpującym całokształt zagadnień związanym   z plano-waniem 

przestrzennym i ochroną środowiska omawianego obszaru - jest niezbędnym dokumentem przy 

podejmowaniu decyzji przez Samorząd Gminy w zakresie realizacji celów publicznych, przy 

ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania na terenach nie objętych planami 

miejscowymi, a także dokumentem, na podstawie którego następować będzie koordynacja 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Polityka przestrzenna w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego gminy, winna być zgodna z polityką przestrzenną określoną w 

niniejszym „Studium.  

5) Bezpośrednim powodem podjęcia uchwały o sporządzeniu II zmiany Studium był wniosek 

Inwestora złożony do Burmistrza miasta i gminy Koprzywnica w sprawie wyznaczenia terenów o 

funkcji usługowo-produkcyjnej na wskazanej działce, 

6) Przyjęte w II zmianie Studium rozwiązania powiązane są bezpośrednio z istniejącymi 

uwarunkowaniami przestrzennymi i predyspozycjami terenów z jednoczesnym uwzględnieniem 

zasad ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu. Tereny najcenniejsze pod 

względem przyrodniczym i krajobrazowym objęte ochroną prawną oraz obszary i obiekty 

najcenniejsze pod względem kulturowym objęte ochroną konserwatorską lub przeznaczone do 

objęcia ochroną zostały wyłączone z rozwoju osadnictwa, bądź zostały poważnie ograniczone 

stosownie do potrzeb ochrony. Zwiększone zostały powierzchniowo tereny zabudowy 

produkcyjno-usługowej zgodnie z oczekiwaniami społecznymi 

7) Niniejsza zmiana Studium poszerza możliwości inwestowania i stwarza warunki dla rozwoju 

między innymi usług komercyjnych oraz działalności produkcyjnej,  Powyższa zmiana Studium 

wynika z konieczności uściślenia polityki przestrzennej na terenie miasta Koprzywnica oraz 

dostosowania jej do realnych potrzeb i możliwości rozwoju przestrzennego zgodnie z interesem 

społeczności lokalnej. 

8) Sporządzona II zmiana studium zawiera problematykę określoną w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z powoływanym wyżej 

Rozporządzeniem zmiana Studium składa się z:  

a) części określającej uwarunkowania przedstawione w formie tekstowej i graficznej  

w skali 1:10 000 - pn. „Uwarunkowania przestrzenne” stanowiącej załącznik Nr 2; 

b) części zawierającej ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 

przedstawione w formie tekstowej i graficznej w skali 1:10 000 - „Kierunki i zasady polityki 

przestrzennej – struktura funkcjonalno-przestrzenna”, stanowiącej załącznik Nr 3  
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       Na wszystkich załącznikach graficznych do zmiany Studium oznaczono granicę terenu objętego zmianą 

oraz wprowadzono oznaczenia (legendę) zmiany Studium; 
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