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WPROWADZENIE 
 

Samorząd gminny odpowiedzialny jest za podejmowanie wielu działań 

i decyzji ważnych dla lokalnej społeczności. Aby zarządzanie to było konsekwentne 

i efektywne potrzebny jest wieloletni plan, który będzie wskazywał kierunki jej 

rozwoju. Narzędziem pozwalającym dokonać właściwego wyboru długofalowych 

działań, ustalenia programów do realizacji zadań, a co najważniejsze do 

stymulowania rozwoju gminy jest dokument Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska na 

lata 2017- 2025.  

Głównym jego celem jest zdiagnozowanie priorytetowych kierunków 

zmierzających do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju społeczno-

gospodarczego przy jednoczesnym uwzględnieniu potencjału obejmującego obszar 

całego samorządu gminnego. Zawarte w Strategii zadania będą stanowić proces 

przenikania się oraz integrowania spójnych inicjatyw politycznych, społeczno – 

gospodarczych oraz przestrzennych przy jednoczesnym uwzględnieniu zachowania 

równowagi środowiska naturalnego. Kluczowym zadaniem gminy jest tworzenie 

lepszych warunków życia na jej obszarze, stąd wszelkie działania skierowane są nie 

tylko do mieszkańców czy samorządu lokalnego, ale również do przedsiębiorców, 

organizacji i instytucji, którzy tylko w partnerstwie odniosą wspólny sukces.   

Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska jest strategią średnioterminową obejmującą okres 

do 2025 roku i zawiera trzy podstawowe elementy składowe:  

• diagnozę sytuacji społeczno - gospodarczej Gminy Iwaniska,  

• część programująco-strategiczną,  

• część wdrożeniową. 

Dokument został opracowany przez firmę ”FRESH-BIZ” z siedzibą w Kielcach.  

Za sprawą dokumentu strategicznego gmina może efektywnie wykorzystać własne 

zasoby, w tym zasoby finansowe, rzeczowe czy społeczne oraz określić sposoby 

przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom.  

Niniejsza Strategia zawiera informacje dotyczące kierunków rozwoju Gminy Iwaniska 

oraz działań związanych z ich realizacją do roku 2025. Horyzont czasowy, jakim 

objęta jest Strategia, związany jest z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, 

a więc lata 2014-2020. Aby móc w pełni wykorzystać szanse, jakie dają środki unijne, 

należy podjąć odpowiednie działania, w tym celu opracowano Strategię, jako 
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podstawowy dokument zawierający priorytetowe kierunki rozwoju gminy w obecnym 

okresie programowania unijnego.  

Dokument ten opracowany został przede wszystkim w oparciu o dostępne materiały 

analityczne, dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych 

Lokalnych) oraz dane Urzędu Gminy Iwaniska obrazujące zmiany i tendencje 

społeczno-gospodarcze zachodzące w gminie. Wykorzystane dane w głównej mierze 

charakteryzują stan na rok 2014 r., ale także w przypadku dostępu do statystyk 

z roku następnego, opierają się na 2015 r. 
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1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ GMINY 
IWANISKA 
1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA i POŁOŻENIE GMINY   

1.1.1. Położenie i podział administracyjny 

 

Rys.: Położenie Gminy Iwaniska 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Gmina Iwaniska położona jest we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, 

w powiecie opatowskim, nad rzeką Koprzywianką, na południowo-wschodnim krańcu 

Gór Świętokrzyskich. Iwaniska znajdują się 13 km na południowy zachód od 

Opatowa. w latach 1975 – 1998 miejscowość ta położona była w województwie 

tarnobrzeskim. Około 2 km na południowy wschód od Iwanisk znajduje się 

miejscowość Ujazd z ruinami zamku Krzyżtopór.  
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Gmina Iwaniska sąsiaduje z innymi gminami, od wschodu: Klimontów i Lipnik, od 

południa: Bogoria, od zachodu Raków i Łagów oraz Baćkowice i Opatów od północy. 

 
Rys.: Drogi wojewódzkie w miejscowości Iwaniska 

Przez Iwaniska przebiega droga wojewódzka 

Nr 757 Opatów - Iwaniska - Staszów - 

Stopnica, a także swój początek ma tu droga 

wojewódzka Nr 758 do Koprzywnicy.  

Ponadto, drogami krajowymi są: 

9 - Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Lipnik 

- Łoniów - Rzeszów - Miejsce Piastowe - 

Barwinek > Granica Państwa (PL-SLO), oraz 

74 - Sulejów - Kielce - Opatów - Ożarów - Annopol - Kraśnik - Janów Lubelski - 

Zamość - Hrubieszów - Zosin > Granica Państwa (PL-UA). 

Współrzędne Gminy Iwaniska to: N: 50o43`54`` oraz E: 21o16`30``. 

Powierzchnia gminy wynosi 105 kilometrów kwadratowych i zamieszkuje ją 6 869 

osób (stan na 2014 r. wg. danych GUS). Do gminy należy 27 sołectw (poniżej 

wykaz), zaś siedzibą gminy jest miejscowość Iwaniska.  

 

 

  

Źródło: Google Maps 
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Rys.: Sołectwa na terenie gminy 

 
Źródło: Google Maps 

 
Sołectwa na terenie Gminy Iwaniska: 
 
1. Sołectwo Boduszów (wieś Boduszów)  

 
2. Sołectwo Borków (wieś Borków) 

 
3. Sołectwo Dziewiątle (wieś Dziewiątle) 

 
4. Sołectwo Gryzikamień (wieś Gryzikamień) 

 
5. Sołectwo Garbowice (wieś Garbowice) 

 
6. Sołectwo Iwaniska (wieś Iwaniska) 

 
7. Sołectwo Jastrzębska Wola (wieś Jastrzębska Wola)  

 
8. Sołectwo Kamieniec (wieś Kamieniec) 

 
9. Sołectwo Kopiec (wieś Kopiec) 

 
10. Sołectwo Kujawy (wieś Kujawy) 

 
11. Sołectwo Krępa (wieś Krępa) 

 
12. Sołectwo Łopatno (wieś Łopatno) 

 
13. Sołectwo Marianów (wieś Marianów) 

 
14. Sołectwo Mydłów (wieś Mydłów)   

15. Sołectwo Nowa Łagowica (wieś Nowa Łagowica) 

16. Sołectwo Przepiórów (wieś Przepiórów) 

17. Sołectwo Radwan (wieś Radwan) 

18. Sołectwo Skolankowska Wola (wieś Skolankowska Wola) 

19. Sołectwo Stobiec (wieś Stobiec) 
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20. Sołectwo Stara Łagowica (wieś Stara Łagowica) 

21. Sołectwo Toporów (wieś Toporów) 

22. Sołectwo Tęcza (wsie: Tęcza, Planta, Sobiekurów) 

23. Sołectwo Ujazd (wsie: Ujazd, Haliszka)  

24. Sołectwo Wojnowice (wieś Wojnowice) 

25. Sołectwo Wzory (wsie: Wzory, Zielonka, Kamienna Góra, Podzaldów) 

26. Sołectwo Wygiełzów (wieś Wygiełzów)  

27. Sołectwo Zaldów (wieś Zaldów)  

 

Terytorium gminy obejmuje dwa pasma Gór Świętokrzyskich: Pasmo Wygiełzowskie 

(południowa część gminy) oraz Pasmo Iwańskie (północno-zachodnia i środkowa 

część gminy). Wschodnia część znajduje się w obrębie Wyżyny Opatowskiej, 

stanowiącej północno – zachodnią część Wyżyny Sandomierskiej.  

Iwaniska to osada, której początki sięgają 1403 roku, kiedy to położono kamień 

węgielny pod budowę tutejszego kościoła parafialnego. Świątynię erygował biskup 

krakowski Piotr Wysz. Przez kilka stuleci osada nosiła nazwę Unieszów. W 1415 

roku w źródłach pojawia się nazwa Mathias de Iwaniska herbu Łodzia. Kilkadziesiąt 

lat później w 1450 r. król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał prawa średzkie wsi 

Unieszów wchodzącej wówczas w skład włości Jana Głowacza z Oleśnicy, który był 

wojewodą sandomierskim. Miejscowość rozwijała się dzięki dogodnemu położeniu na 

szlakach handlowych oraz odbywającym się targom i jarmarkom, które ściągały 

kupców z różnych stron kraju. Na początku XVI wieku Iwaniska występują już jako 

miasto, a pod koniec wieku liczyły ok. 1600 mieszkańców, w tym również osoby 

wyznania mojżeszowego. Historycy podają, że w latach 80-tych XVI stulecia 

Iwaniska posiadały ratusz, 36 domów w rynku oraz ok. 200 poza nim. Okoliczne 

rzemiosło było reprezentowane przez 6 kowali, 9 szewców, 6 rzeźników, 4 prasołów, 

5 tkaczy,  

4 kuśnierzy, 4 kołodziejów, 3 krawców, 7 piekarzy, 2 bednarzy, 2 ślusarzy,  

2 sukienników, 2 kapeluszników, 2 piwowarów, stelmacha, stolarza, łaziennika,                     

19 gorzelników oraz 3 przekupni i kilku handlarzy śledziami. Ok. 1552 roku ówcześni 

właściciele Iwanisk, zwolennicy reformacji przekształcili kościół w zbór protestancki. 

w początkach XVII wieku Iwaniska stały się własnością Sebastiana Ligęzy, 
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podstolego sandomierskiego. Zbór kalwiński zlikwidowano, oddając kościół 

katolikom. Początkiem nowej epoki w rozwoju Iwanisk była chwila nabycia dóbr 

Iwańskich przez Krzysztofa Ossolińskiego. Rozwój ten zahamowany został przez 

potop szwedzki, a ostateczny cios zadał Iwaniskom najazd Rakoczego. W 1869 roku 

na skutek represji po upadku powstania styczniowego Iwaniska utraciły prawa 

miejskie i zostały zdegradowane do roli osady. Właścicielami miejscowości w XIX w. 

byli Łempiccy, zaś na początku XX dobra Planta - Iwaniska przeszły w posiadanie 

rodu Dzierżykraj – Morawskich, w których rękach pozostawały do 1945 r. w czasie II 

wojny światowej Iwaniska zostały zniszczone w znacznym stopniu. Na przełomie 

1944-1945 roku przechodziła przez gminę linia frontu. Ludność wysiedlono, a 

miejscowość została zniszczona. Po zakończeniu działań wojennych przystąpiono do 

odbudowy osady. Liczba mieszkańców Iwanisk w 1946 r. wynosiła zaledwie 700 

osób. Dzisiaj Iwaniska liczą ok. 7 000 mieszkańców.1  

W Gminie Iwaniska głównym źródłem dochodów jej mieszkańców jest rolnictwo, 

ukierunkowane głównie na produkcję mleka i chów trzody chlewnej. Iwaniska 

rozwijały się dzięki dogodnemu położeniu na szlakach handlowych i odbywającym 

się targom i jarmarkom, które ściągały kupców z różnych stron kraju. 

  

                                                 
1
 Dane Urzędu Gminy Iwaniska 
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Zdj. Widok na Iwaniska z wierzy kościelnej 

 
Źródło: www.iwaniska.eu 

 

1.1.2. Rzeźba terenu i klimat 

 
Urozmaicona morfologia powierzchni gminy związana jest z budową geologiczną 

skał podłoża, procesami denudacyjno-erozyjnymi oraz działalnością akumulacyjno-

erozyjną rzek.  

Na obszarze gminy znajdują się fragmenty dwóch równoleżnikowo biegnących 

grzbietów należących do wschodniej części Gór Świętokrzyskich. Są to: 

– pasmo Łagowsko-Iwańskie (północno-zachodnia i środkowa część gminy), oraz 

– pasmo Wygiełzowskie (wzdłuż, którego wierzchowin przebiega częściowo 

południowa granica gminy). 

Obszar gminy to osady kambru, dewonu i czwartorzędu. Na przeważającej części 

obszaru gminy występują korzystne dla budownictwa warunki geologiczne. Tworzą je 

osady plejstoceńskie poza lessami i glinami lessowymi oraz starsze grunty skaliste – 

osady dewonu i kambru. Za grunty ograniczające budownictwo uznano holoceńskie 

torfy oraz osady rzeczne den dolinnych i zagłębień bezodpływowych. Są to też 
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obszary płytkiego występowania wód gruntowych (0 – 2 m p.p.t.), miejscami głębiej. 

Obszary te nie nadają się do posadowienia budynków.  

Plejstoceńskie lessy i gliny lessowe są słabymi gruntami budowlanymi, gdyż pod 

wpływem wody rozwijają się w nich procesy erozji deszczowej (ablacji) i sufozji. 

W przypadku ich wystąpienia na zboczach o znacznym nachyleniu (spadki powyżej            

8 %) uznano je za niekorzystne dla budownictwa. 

 

Na terenie Gminy Iwaniska, w całości lub części znajdują się wymienione poniżej 

obszary występowania kopalin. Pomiędzy nimi 7 złóż posiada zasoby bilansowe: 

(„Piskrzyn”, „Stobiec”, „Bratkowszczyzna”, „Sobiekurów”, „Janczyce”, „Dziewiątle”, 

„Wola Jastrzębska”), 1 złoże ma zasoby zarejestrowane („Planta”).2 

Pozostałe kopaliny mają zasoby określone perspektywicznie. Pod względem 

surowcowym na terenie gminy występują: piaskowce kambryjskie, piaskowce 

dewońskie, dolomity, wapienie, surowce ilaste i kruszywo naturalne.  

Złoża o zasobach udokumentowanych, zarejestrowanych i perspektywicznych: 
 

L.P. Nazwa 
złoża 

 

Kopalina 
(okres geologiczny) 

 

Zasoby w tys. ton  Znaczenie 
gospodarcze 

1. PISKRZYN 

Eksploatowane 

Wapienie dolomityczne 
i dolomity 
(dewon środkowy) 

zasoby bilansowe:  
17 741, zasoby  
pozabilansowe:  6 320 

Drogownictwo, 
nawozy  
wapniowo 
- magnezowe 

2. STOBIEC 

Niezagospodarowane 

Wapienie  
i wapienie margliste 
(dewon środkowy  
i górny) 

Zasoby bilansowe: 92 
371 
Zasoby pozabilansowe:  
6 320 

Przemysł 
cementowy, hutniczy,  
chemiczny, kruszywo 
do betonu 

3.  BRATKOWSZCZYZNA 

Niezagospodarowane 

Wapienie margliste, 
margle, wapienie 
(dewon środkowy i górny) 

Zasoby bilansowe: 
285 808. Zasoby  
pozabilansowe: 96 850 

Przemysł  
cementowy i 
wapienniczy 

4. SOBIEKURÓW 

Niezagospodarowane 

Wapienie, wapienie  
margliste (dewon  
środkowy i górny) 
 

Zasoby bilansowe:   
74 000. Zasoby  
pozabilansowe: 
42 000 

Przemysł  
wapienniczy  
i kamień  
budowlany 

5.  JANCZYCE 

Niezagospodarowane 

Dolomity, wapienie  
(dewon środkowy i górny) 

Zasoby bilansowe: 
161 115 

Kruszywo  
drogowe 

6. PLANTA Wapienie (dewon  
środkowy) 

Zasoby  
zarejestrowane 180 

Kruszywo  
drogowe 

7. PORĘBA GÓRNA II 

Niezagospodarowane 

Piaskowce (dewon dolny) 
 

Perspektywiczne  ok. 
5 000 

Kruszywo  
budowlane  
i drogowe 

                                                 
2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, 2012 r. 
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8. PORĘBA GÓRNA 

Niezagospodarowane 

Piaskowce (dewon  
dolny) 

Perspektywiczne  ok. 
6 393 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

9. STOBIEC 2 

Niezagospodarowane 

Wapienie, wapienie  
margliste (dewon środkowy  
i górny) 

Perspektywiczne  ok. 
95 062 

Przemysł  
cementowy 

10. STOBIEC 3 
Niezagospodarowane 

Wapienie, wapienie  
margliste (dewon  
środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 20 475 

Przemysł  
cementowy 

11. STOBIEC 5 
Niezagospodarowane 

Wapienie, wapienie  
margliste (dewon  
środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 20 475 

Przemysł  
cementowy 
 

12. STOBIEC 6 
Niezagospodarowane 

Wapienie, dolomity  
(dewon środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 184 747 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

13. STOBIEC 7 
Niezagospodarowane 

Wapienie, dolomity  
(dewon środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 70 087 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

14. JANCZYCE – pole 
a Niezagospodarowane 

Wapienie margliste (dewon  
środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 174 860 

Przemysł cementowy 
 

15. JANCZYCE – pole b 

Niezagospodarowane 

Wapienie (dewon  
środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 192 248 

Przemysł 
wapienniczy 
 

16. SOBIEKURÓW 

Niezagospodarowane 

Wapienie, wapienie  
margliste (dewon  
środkowy i górny) 

Perspektywiczne  
ok. 87 750 

Przemysł  
cementowy 

17. IWANISKA 

Niezagospodarowane 

Dolomity (dewon  
środkowy) 
 

Perspektywiczne  
ok. 7 803 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

18. TĘCZA 

Niezagospodarowane 

Wapienie, wapienie  
dolomityczne,  
dolomity (dewon środkowy) 

Perspektywiczne  
ok. 225 205 

Przemysł  
budowlany 

19. PODLESIE 

Niezagospodarowane 

Piaskowce (dewon  
dolny) 

Perspektywiczne  
ok. 15 505 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

20. KOPIEC 1 

Niezagospodarowane 

Piaskowce (dewon  
dolny) 
 

Perspektywiczne  
ok. 8 240 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

21. MARIANÓW - 

WYGIEŁZÓW 

Niezagospodarowane 

Piaskowce kwarcytowe 
(kambr dolny) 

Perspektywiczne  
ok. 1 601 563 

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

22. DZIEWIĄTLE 
Dokumentacja  
Geologiczna w kat. C 

Piaskowce  
kwarcytowe 
(kambr górny) 

Perspektywiczne Kruszywo  
budowlane i drogowe 

23. WOLA JASTRZĘBSKA 
Dokumentacja  
Geologiczna w kat. C 

Piaskowce  kwarcytowe 
(kambr górny) 

Zasoby  bilansowe: 
9 555,6  

Kruszywo  
budowlane i drogowe 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska, 2012 r. 
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Zdj. Rzeka Koprzywianka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teren Gminy Iwaniska pokryty jest dość liczną siecią większych i mniejszych rzek 

oraz niewielkich cieków wodnych. Największe z nich to Koprzywianka i Łagowica. 

Przez teren gminy przebiega wododział II rzędu między zlewniami rzek Czarnej 

Staszowskiej i Koprzywianki. Jego linię wyznacza ciąg wzgórz zaczynających się na 

północno – zachodnim krańcu gminy a następnie przebiegających w okolicach wsi 

Porąbki Górne i Zielonka, obok Kamiennej Góry, aż do pasma najwyższych wniesień 

w gminie w okolicach wsi Dziewiątle i Wygiełzów. Rzeka Koprzywianka zaczyna swój 

bieg w Paśmie Jeleniowskim. Jest lewostronnym dopływem Wisły. Ma długość 65,9 

km a powierzchnia jej zlewni wynosi 707,4 km2. Górny i środkowy odcinek tej rzeki 

ma charakter wyżynny, przez co dolina Koprzywianki jest wąska i głęboko wcięta. Na 

terenie gminy jej dopływami jest kilka bezimiennych rzek, z których największe 

prawostronne to ciek wypływający z Jańczyc (gm. Baćkowice) oraz ciek wypływający 

z okolic Kamiennej Góry. Największe lewostronne dopływy to cieki z Sobiekurowa  

i Mydłowca. Koprzywianka jest rzeką bardzo zanieczyszczoną, w klasyfikacji ogólnej 

osiąga III klasę czystości tylko do Iwanisk (przekroczenia azotynów i miana Coli) 

a poniżej tej miejscowości jest pozaklasowa (głównie ze względu na przekroczenia 

wartości miana Coli). Docelowo planuje się dla tej rzeki I klasę czystości.  

Kolejną większą rzeką jest Łagowica, której niewielki fragment przebiega przez Starą 

Łagowicę. Rzeka ta bierze początek w Górach Świętokrzyskich, a uchodzi do 

Czarnej Staszowskiej. Ma długość 29,3 km a powierzchnia jej zlewni sięga 197,3 

km2. Na terenie gminy Iwaniska rzeka ta posiada tylko jeden dopływ – bezimienny 

Rzeka Koprzywianka, Źródło: www.wikipedia.pl 
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ciek zaczynający swój bieg w lasach obok Skolankowskiej Woli. Łagowica jest 

bardzo zanieczyszczona, w całym jej biegu woda wg klasyfikacji ogólnej jest 

pozaklasowa, ze względu na znaczne przekroczenia miana Coli. Planuje się 

docelowo doprowadzić czystość tej rzeki do I klasy.  

Większość obszaru Gminy Iwaniska to tereny niewodonośne. Jedynie pod północną 

częścią gminy znajduje się fragment Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 

nr 421 „Włostów”. Zbiornik ten posiada dokumentację geologiczną zatwierdzoną 

Decyzją Ministra Środowiska znak: DG/kdh/ED/489–6339–2/2001 z dnia 

07.09.2001r.  

Obecnie na terenie gminy Iwaniska brak jest większych zbiorników retencyjnych. 

Funkcje tą pełnią jedynie zbiorniki przeciwpożarowe, sadzawki i oczka wodne.  

 

Zdj. Zbiornik wodny nieopodal zamku Krzyżtopór 

 
Źródło: www.krzyztopor.org.pl 

 
Na terenie Gminy Iwaniska nie ma terenów obwałowanych, w najbliższym czasie nie 

przewiduje się też budowy wałów przeciwpowodziowych. Tereny zalewowe 

(określone na podstawie obserwacji powodzi z 2001r.), oraz obszary pozostałych 

mniejszych dolin rzecznych powinny być wykluczone spod zabudowy kubaturowej, 

celem ochrony życia i mienia ludzi przed skutkami powodzi. 
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W celu zapobieżenia małym lokalnym podtopieniom należy też zadbać o stan rowów 

odwadniających wykonanych zarówno na terenach rolnych jak i wzdłuż dróg, tak aby 

spływająca nimi woda nie natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie się. 

Aby zapewnić właściwy odpływ wody w rowach należy zadbać o ich konserwację 

i wykaszanie. 

Według regionalizacji klimatycznej R. Gumińskiego, (Cywicki R., 1986) obszar gminy 

należy do częstochowsko-kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Średnie dane klimatyczne 

(ze stacji w Sandomierzu i posterunku w Staszowie) dla terenu gminy są 

następujące: 

– średnia temperatura roczna 7,3 ÷ 7,70C, 

– średnia temperatura lipca (najcieplejszego miesiąca) 17,7 ÷ 18,50C, 

– średnia temperatura stycznia (najzimniejszego miesiąca)  -3,9 ÷ -4,90C, 

– średnia długość trwania okresu bezprzymrozkowego w ciągu roku (140 dni 

w Staszowie, 173 w Sandomierzu), 

– średnia roczna suma opadów 596 mm, 

– średnia liczba dni z pokrywą śnieżną w ciągu roku 82 dni, 

– przewaga wiatrów z sektora zachodniego (W, NW, SW) rzadziej N i S, najrzadziej 

E, SE i NE. 

Na obszarze gminy brak jest dużych zakładów przemysłowych będących 

potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń powietrza. Ze względu na przeważający 

kierunek wiatrów z sektora zachodniego, na stan czystości powietrza w gminie wpływ 

mają zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł zlokalizowanych w ościennych 

gminach, powiatach, województwach (m.in. kopalnie kruszyw w Łagowie). 

 

Ważnym aspektem jest też ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. 

Potencjalnymi źródłami są trasy komunikacyjne, a zwłaszcza drogi wojewódzkie 

z największą koncentracją ruchu. W roku 2014 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Kielcach wykonywał pomiary monitoringowe hałasu drogowego na 

terenie kilku miejscowości w województwie świętokrzyskim, w tym na terenie Gminy 

Iwaniska.   

 

Tab. Wskazania poziomu pomiarów dźwięku  
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Rejon badań Współrzędne 

punktu 

Data 

pomiaru 

Odległoś

ć od 

krawędzi 

jezdni 

(m) 

Wysokoś

ć punktu 

pomiaru 

(m) 

Wskaźnik 

poziomu 

dźwięku 

WYNIK NORMA 

P
R

Z
E

K
R

O
C

Z
E

N
IE

 Rodzaj terenu 

IWANISKA 

Pkt. 1 

IWANISKA 
N50o43`51,52

`` 
E21o16`41,82
`` 

16-

17.08.14 
10 4 LAeqD 64,4 65 - Zabudowa 

mieszkaniowo

-usługowa LAeqN 57,7 56 1,7 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Świętokrzyskim, RAPORT 2015 r.  

 

W przypadku badań krótkookresowych przekroczenia wystąpiły w większości 

punktów pomiarowych. Zgodnie z wynikami pomiarów przekroczenia mieściły się  

w 2 przedziałach: 0-5 dB (Gmina Iwaniska) oraz > 5-10 dB. 

Ogólna powierzchnia gleb według ewidencji gruntów Wojewódzkiego Biura Geodezji 

w Kielcach wynosi 8418,42 ha. Struktura użytkowania gruntów rolnych na terenie 

gminy przedstawia się następująco: 

 

Tab. Struktura użytków rolnych na terenie Gminy Iwaniska 

 Stan w 2007 r. Stan w 2015 r. 
Użytki rolne 8074 ha (77,0 % pow. ogólnej)  

 
8054 ha 

Grunty orne 6014 ha (74,5 % użytków 
rolnych) 
 

5993 ha 

Sady 118 ha (1,5 % użytków 
rolnych)  
 

117 ha 

Łąki trwałe 568 ha (5,4 % użytków 
rolnych) 

569 ha 

Pastwiska 1011 ha (12,5 % użytków 
rolnych) 

1005 ha 

Grunty zadrzewione 

i zakrzewione 

84 ha (1,0 % gruntów rolnych) 87 ha 

Stawy rybne i oczka 

wodne 

3 ha (0,04% gruntów rolnych) 
 

2 ha 

Źródło: Dane UG Iwaniska. 

 

Na terenie gminy występują następujące typy i rodzaje gleb: 

– gleby czarnoziemne wytworzone z lessu, 

– gleby brunatne wytworzone z lessu, piasków, pyłów wodnego pochodzenia i glin 

zwałowych, 
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– gleby bielicowe wytworzone z lessu, 

– czarne ziemie wytworzone z piasków i glin zwałowych, 

– gleby aluwialne – mady, 

– rędziny – gleby wytworzone z wapieni dewońskich. 

 
Na terenie Gminy Iwaniska występują siedliska obszarów leśnych: las mieszany 

wyżynny, las wyżynny, las mieszany wilgotny, las wilgotny. Siedliska te posiadają 

strukturę wielopiętrową i wielogatunkową z przewagą drzewostanu: sosna, dąb, 

jodła. Na terenie występowania lasu mieszanego wyżynnego, lasu mieszanego 

wilgotnego, lasu wilgotnego podszyt i runo silnie rozwinięte. Słabiej rozwinięte na 

terenie lasu wyżynnego jest podszyt  i runo. Lasy zajmują powierzchnię 2042 ha 

stanowiąc 19,4 % powierzchni ogólnej gminy Iwaniska. 

Lasy państwowe zajmują areał 1143 ha i zarządzane są przez Nadleśnictwo 

Staszów. Na terenie tym występują lasy glebochronne uznane Zarządzeniem 

MOŚZNiL oraz lasy uszkodzone przez przemysł. 

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują powierzchnię 893 ha – 

koncentrują się w sołectwach: Łagowica Stara, Łagowica Nowa, Jastrzębska Wola, 

Skolankowska Wola, Dziewiątle, Marianów, Zaldów, Stobiec, Kujawy, Tęcza, Kopiec 

i Ujazd.3 

  

                                                 
 
3

Program Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004 - 2006 
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1.1.3. Stan i ochrona środowiska 

 Zdj. Pomnik przyrody 

 
Źródło: www.polskaatrakcja.pl 

Do form ochrony przyrody w gminie Iwaniska należą:  

• Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• obszar natura 2000 Ostoja Żyznów PLH260036, 

• użytek ekologiczny - wschodnia połowa pastwisk leżących na działkach 1442, 

1443, 1444, 1446, 1447 

Na obszarze gminy znajduje się 16 pomników przyrody, 15 z nich to pomniki 

przyrody żywej (drzewa bądź grupy drzew) natomiast 1 to pomnik przyrody 

nieożywionej (głaz narzutowy). Pomniki przyrody ożywionej: 

- modrzew europejski (nr rej. 434), 

- lipa drobnolistna (nr rej. 540), 

- grusza pospolita (nr rej. 541), 

- modrzew europejski (nr rej. 542),  

- lipa drobnolistna (nr rej. 543), 
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- buk pospolity (nr rej. 545), 

- lipa drobnolistna (nr rej. 668), 

- lipa drobnolistna (nr rej. 669), 

- klon jawor (nr rej. 670), 

- klon jawor (nr rej. 672), 

- dąb szypułkowy (nr rej. 673), 

- lipa drobnolistna (nr rej. 674), 

- aleja lipowa (nr rej. 680), 

- aleja lipowa (nr rej. 681), 

- aleja lipowa (nr rej. 682). 

Pomniki przyrody nieożywionej: 

- głaz narzutowy (nr rej. 435). 

Należy również zaznaczyć, że z gminą bezpośrednio sąsiadują obszary objęte 

ochroną prawną. Na zachodzie fragmentarycznie przebiega granica otuliny 

Cisowsko–Orłowińskiego Parku Krajobrazowego oraz Chmielnicko–Szydłowskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Zróżnicowana budowa geologiczna, dobre warunki glebowe oraz atrakcyjny 

krajobraz powodują, że gmina odznacza się stosunkowo dużymi walorami 

przyrodniczymi. Najcenniejsze przyrodniczo są doliny rzeczne Koprzywianki, 

Łagowicy oraz mniejszych cieków będących ich dopływami. Stanowią one ostoję dla 

wielu rzadkich gatunków ptaków (szczególnie wodno-błotnych). Doliny rzeczne wraz 

z lasami tworzą naturalny system lokalnych powiązań przyrodniczo-ekologicznych. 

Ważne funkcje ekologiczne pełnią również zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne 

(glebochronne, biocenotyczne i krajobrazowe).  

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej to Ostoja Żyznów, która 

zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2015/2369 z dnia 26.11.2015 r. w 

sprawie przyjęcia dziewiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8191), (Dz. U. UE L 2015.338.34 z dn. 

23.12.2015 r.) została wpisana na listę  Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk 

Natura 2000 w Gminach Województwa Świętokrzyskiego4. 

 

                                                 
4 Dane Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach 
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Ostoja Żyznów położona jest w obrębie mezoregionów: Wyżyna Sandomierska, Góry 

Świętokrzyskie i Pogórze Szydłowskie oraz obejmuje obszar 9 gmin regionu 

świętokrzyskiego, w tym teren Gminy Iwaniska o wielkości 446,04 ha. W części 

wschodniej geologicznym fundamentem obszaru jest przedłużenie Gór 

Świętokrzyskich, natomiast w kierunku wschodnim na skały paleozoiczne są 

nałożone osady morskie transgresji mioceńskiej w większości obszar pokrywa 

znacznej grubości pokrywa lessowa, co sprawia, że powierzchnia terenu jest dosyć 

płaska, rozcięta przez dopływ Wisły - Koprzywiankę wraz z dopływami. 

Koprzywianka, lewostronny dopływ Wisły jest to najdłuższa rzeka płynąca przez 

Wyżynę Sandomierska a jednocześnie mająca największe dorzecze. Największym 

dopływem Koprzywianki na obszarze jest rzeka Kacanka. Utworzono na niej rozległy 

zbiornik wodny w Szymanowicach k. Klimontowa. Występujące tu gleby to głównie 

brunatnoziemy, rzadziej czarnoziemy, przez co teren jest intensywnie użytkowany 

rolniczo. Charakterystyczny dla obszaru krajobraz to stosunkowo płaska wyżyna 

lessowa, wyniesiona na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin 

i wąwozów lessowych, parowów oraz wzgórz o stromych ścianach stanowiących 

dopełnienie doliny Koprzywianki i Kacanki, będących dominującą częścią krajobrazu. 

w dolinie rzeki Koprzywianki oraz jej dopływów znajdują się wychodnie starych skał 

z ery paleozoicznej, w tym z kambru dolnego. Rzeka miejscami meandruje 

stwarzając dogodne siedliska dla ekstensywnie użytkowanych łąk, rozlewisk, 

zastoisk oraz płatów łęgów. Rozleglejsze powierzchnie zajęte zwłaszcza przez 

zbiorowiska łąkowe o różnym stopniu wilgotności znajdują się w dolinie rzeki 

Kacanki. Zbocza dolin rzecznych, wąwozów lessowych, skarpy śródpolne pokrywają 

murawy kserotermiczne. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są bory sosnowe 

i mieszane, nierzadko jednak trafiają się różnego typu zbiorowiska grądowe, 

rozczłonkowane często głębokimi wąwozami i jarami, zwłaszcza na zboczach dolin 

rzecznych. Ogółem stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z 

załącznika  

i Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Największe 

znaczenie w Ostoi przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane 

ekstensywnie świeże łąki, fragmenty muraw kserotermicznych, zbiorowiska łęgowe 

oraz cenne różne typy grądów o wysokiej bioróżnorodności na poziomie gatunków 

roślin w skali regionu oraz kraju. Stwierdzono tu nagromadzenie gatunków 

chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. Na różnego typu 
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murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju 

gatunków, np. Cerasus fruticosa, Orthanta lutea. Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką 

Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji poczwarówki zwężonej. W rzece 

Koprzywiance występuje skójka gruboskorupowa. Ostoja jest ważna dla zachowania 

licznej populacji Osmoderma eremita i Maculinea nausithous, ten ostatni gatunek 

znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Bardzo licznie występuje Bombina bombina. 

Dolina Koprzywianki wraz z dopływami stanowi ważny korytarz ekologiczny o randze 

krajowej. Ostoja posiada także znaczne walory krajobrazowe.  

Czynnikami stanowiącymi potencjalne zagrożenie dla tego obszaru są: 

• Naturalna sukcesja roślinności krzewiastej i drzewiastej, 

• Eutrofizacja, 

• Prace melioracyjne, 

• Intensywnie prowadzona gospodarka rolna, 

• Erozja w lessach, 

• Odkrywki i wyrobiska po wydobyciu piasku i żwiru co zmniejsza płaty 

roślinności kserotermicznej, 

• Nieprawidłowa gospodarka leśna polegająca na usuwaniu drzew 

obumierających, 

• Silna antropopresja na terenach o charakterze parkowym, 

• Zmiana zagospodarowania terenów podmokłych lub zaprzestanie koszenia5. 

Na funkcjonowanie przyrody wpływ wywiera działalność gospodarcza człowieka. Na 

terenie Gminy Iwaniska nie ma dużych zakładów przemysłowych stanowiących 

poważne zagrożenie dla czystości środowiska. Istniejące obiekty przemysłowe bądź 

usługowe na terenie gminy, które ze względu na rodzaj prowadzonej działalności 

stanowią potencjalne źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego to: składy 

magazynowe, stacje paliw, fermy hodowli zwierząt.6 

Specyficzna sytuacja występuje w odniesieniu do gatunków (często rzadkich  

i chronionych), które dostosowały się do życia w warunkach typowych dla 

miejscowości wiejskich i wykorzystują istniejące budynki jako miejsca rozrodu. 

Dotyczy to w  szczególności ptaków,  które zakładają  gniazda  w  obrębie  budynków  

(jaskółki, jerzyki, rudziki, szpaki), a także nietoperzy, które bardzo często 

                                                 
5 www.obszary.natura2000.org.pl 
6 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2004 - 2006 
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wykorzystują nieużytkowane części obiektów budowlanych jako miejsce odpoczynku, 

a których wszystkie gatunki są chronione. Realizacja w takich obiektach prac 

remontowych oraz związanych z termomodernizacją w nieodpowiednich okresach i 

bez poszanowania odpowiednich przepisów w tym zakresie, powodować może 

niszczenie lęgów lub też zabijanie osobników młodocianych. Dodatkowo 

przeprowadzone prace remontowe powodować mogą, że dane obiekty nie będą 

nadawały się do wykorzystania przez występujące tam wcześniej gatunki, gdyż 

przeprowadzone zmiany uniemożliwią założenie gniazd. Biorąc pod uwagę charakter 

obiektów, które są potencjalnymi źródłami niskiej emisji (duży udział budynków, wiele 

budynków starych), oraz fakt, że okres lęgowy ptaków jest w zasadzie najlepszym 

czasem do przeprowadzania prac remontowych na wolnym powietrzu (wiosna, lato), 

lokalnie wystąpić może negatywne oddziaływanie na ww. gatunki ptaków. W związku 

z powyższym przed przystąpieniem do prac związanych z termomodernizacją 

budynków, zasadne jest sporządzenie przez ornitologa i chiropterologa ekspertyzy 

stwierdzającej obecność ptaków i nietoperzy lub ich brak w danym obiekcie. W 

przypadku modernizacji budynków będących schronieniem ptaków czy nietoperzy 

wykonawca prac powinien podjąć środki zaradcze - dostosowując terminy i sposób 

wykonywania prac do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji ptaków/nietoperzy, 

zabezpieczając z wyprzedzeniem szczeliny przed zajęciem je przez ptaki i 

nietoperze. W przypadku zamknięcia otworów na stałe, wskazane jest wykonanie 

siedlisk zastępczych. Może być również konieczne uzyskanie zezwoleń na 

odstępstwa od zakazów wydawanych w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Przy przeprowadzeniu  prac polegających należy zastosować się do następujących 

zasad:  

• prace powinny być tak prowadzone, aby uniknąć występowania negatywnego 

oddziaływania na gatunki chronione, tzn. unikać ich płoszenia, zabijania, 

niszczenia siedlisk, gniazd i jaj, przenoszenia w inne miejsce,  

• przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić rozpoznanie, czy w rejonie 

prowadzenia prac (także w strefie bezpośredniego oddziaływania) występują 

gatunki chronione na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 

grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 

2183, z późn. zm.), 

• w przypadku stwierdzenia występowania takich gatunków konieczne jest 

uzyskanie właściwego zezwolenia od organu ochrony środowiska 
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(określonego w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.) (RDOŚ-ia lub GDOŚ-ia – w 

zależności  od  statusu  ochronnego danego gatunku), w którym określone 

będą terminy i warunki wykonywania prac remontowo-budowlanych, jeżeli nie 

jest możliwe odpowiednie dostosowanie harmonogramu i sposobu 

prowadzenia prac, aby uniknąć zabijania poszczególnych osobników, niszczyć 

ich siedliska, gniazda, jaja, lub wystąpi konieczności ich przeniesienia, lub też 

prowadzenia innych zakazanych działań, konieczne jest uzyskanie zgody 

właściwego organu ochrony środowiska (określonego w art. 56 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, z późn. zm.) na 

wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków chronionych,  

• na ile jest to możliwe, po przeprowadzeniu prac remontowych w obiektach,  

w których wcześniej gniazdowały ptaki należy umożliwić im dalsze 

gniazdowanie. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy dążyć do zapewnienia 

odpowiednich miejsc zastępczych (np. budek lęgowych) w rejonie 

remontowanego budynku tak, aby skompensować utracone miejsca 

siedliskowe dla danych gatunków. Charakter zastosowanych miejsc  

zastępczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinna 

być dobrana odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam 

wcześniej. 

1.1.4. Ludność i rynek pracy 

 

Stan ludności w Gminie Iwaniska wg danych Głównego Urzędu Statystycznego 

wynosił 6 914 mieszkańców w 2014 r., z czego 3 385 stanowiły kobiety, a 3 529 

mężczyźni.  
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Źródło: GUS 

Z danych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie „Ludność. Stan 

i struktura w przekroju terytorialnym” (tabela poniżej) wynika stały spadek liczby 

ludności zamieszkującej teren Gminy Iwaniska, przy czym utrzymuje się przewaga 

liczby mężczyzn nad liczbą kobiet.  

 

Tab. Liczba ludności na terenie Gminy Iwaniska  

ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY 
osób % osób % osób % 

2000 7529 100 3832 50,9 3697 49,1 
2004 7431 100 3780 50,9 3651 49,1 
2013 6928 100 3537 51,0 3391 49,0 
2014 6914 100 3529 51,0 3385 49,0 
Źródło: GUS, lata 2000 – 2014. 

 
W porównaniu do liczby ludności zamieszkującej cały obszar województwa 

świętokrzyskiego w 2014 r., tj. łączna liczba mieszkańców wyniosła 1 265 415, 

z czego 617 802 stanowili mężczyźni (48,8 %) a 647 613 kobiety (51,2 %), to liczba 

mieszkańców Gminy Iwaniska stanowi 0,55 % ogólnej liczby mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego (wg stanu na 2014 r.). Nastąpił spadek z 0,57 % 

w odniesieniu do roku 2002, w latach 2002-2015 liczba mieszkańców zmalała 
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o 5,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,3 lat i jest nieznacznie mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców województwa świętokrzyskiego (41,6 lat) oraz 

nieznacznie większy od średniego wieku mieszkańców całej Polski (mediana wieku 

wyniosła 39,1 lat w 2013 r.). 

Gęstość zaludnienia w gminie Iwaniska w 2014 r. wyniosła 65 osoby na km2 

powierzchni i jest ono większe niż przeciętnie w powiecie opatowskim, gdzie gęstość 

ta wynosi 60 osób na km2. 

 

Poniżej, statystyka liczby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy 

Iwaniska wg danych Urzędu Gminy Iwaniska – stan na 31.12.2015 r.  

Tab. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Iwaniska 

 MIEJSCOWOŚĆ LICZBA MIESZKAŃCÓW 

1. Boduszów 134 

2. Borków 119 

3. Dziewiątle 139 

4. Garbowice 60 

5. Garbowice - Kolonia 70 

6. Gryzikamień 130 

7. Haliszka 115 

8. Iwaniska 1322 

9. Jastrzębska Wola 259 

10. Kamieniec 258 

11. Kamienna Góra 119 

12. Kopiec 56 

13. Krępa 262 

14. Kujawy 306 

15. Łopatno 251 

16. Marianów 184 

17. Mydłowiec 59 

18. Mydłów 295 

19. Nowa Łagowica 40 

20. Planta 176 

21. Podzaldów 48 

22. Przepiórów 238 

23. Radwan 159 

24. Radwanówek 65 

25. Skolankowska Wola 209 

26. Sobiekurów 90 
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27. Stara Łagowica 154 

28. Stobiec 317 

29. Tęcza 132 

30. Toporów 130 

31. Ujazd 429 

32. Wojnowice 181 

33. Wygiełzów 121 

34. Wzory 86 

35. Zaldów 112 

36. Zielonka 113 

RAZEM: 6938 

Źródło: UG Iwaniska 

 

Mieszkańcy Gminy Iwaniska zawarli w 2014 roku 39 małżeństw, co odpowiada 5,6 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to znacznie więcej od wartości dla 

województwa świętokrzyskiego oraz znacznie więcej od wartości dla Polski. W tym 

samym okresie odnotowano 1,2 rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 

29,4% mieszkańców gminy Iwaniska jest stanu wolnego, 55,4% żyje w małżeństwie, 

3,2% mieszkańców jest po rozwodzie, a 11,5% to wdowy/wdowcy. 

 

 
Źródło: GUS 

 

Według danych zebranych przez Urząd Statystyczny w Kielcach za 2014 r. 

obejmujące obszar powiatu opatowskiego oraz Gminy Iwaniska przyrost naturalny 

jest ujemny  
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i wyniósł – 28 na terenie gminy (oraz -33 w 2015 r.). W najbliższych latach 

najprawdopodobniej kontynuowany będzie ten niekorzystny trend demograficzny. 

Na 1000 mieszkańców gminy przyrost naturalny wynosi -4,0. W 2014 roku urodziło 

się 64 dzieci, w tym 43,8% dziewczynek i 56,3% chłopców. Średnia waga 

noworodków to 3 355 gramów. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli 

stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 0,57 i jest znacznie 

mniejszy od średniej dla województwa oraz znacznie mniejszy od współczynnika 

dynamiki demograficznej dla całego kraju, który wynosi 1,00. W 2013 roku 47,7% 

zgonów w gminie Iwaniska spowodowanych było chorobami układu krążenia, 

przyczyną 21,9% zgonów w Gminie Iwaniska były nowotwory, a 5,1% zgonów 

spowodowanych było chorobami układu oddechowego. Na 1000 ludności Gminy 

Iwaniska przypada 13,31 zgonów. Jest to znacznie więcej od wartości średniej dla 

województwa świętokrzyskiego (10,77) oraz znacznie więcej od wartości średniej dla 

kraju (9.78)7. 

 

Największą grupę ludności stanowią osoby w wieku produkcyjnym (4 322 osoby 

w Gminie Iwaniska, przy 34 060 osób w powiecie opatowskim). Przez ludność 

w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy. Dla 

mężczyzn przyjęto wiek 18 - 64 lata, dla kobiet – 18 - 59 lat. Wśród ludności w wieku 

produkcyjnym wyróżnia się ludność w wieku mobilnym, tj. w wieku 18-44 lata 

i niemobilnym, tj. mężczyźni – 45 - 64 lata, kobiety – 45 - 59 lat. Przez ludność 

w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. do 17 

lat oraz ludność w wieku poprodukcyjnym, tj. mężczyźni – 65 lat i więcej, kobiety – 60 

lat i więcej. 

 

                                                 
7 Na podstawie danych portalu www.polskawliczbach.pl  



   STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017-2025  
28 

 
Źródło: Urząd Statystyczny w Kielcach, dane na 2014 r. 

 

W 2014 roku zarejestrowano 18 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 48 

wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy 

Iwaniska -30. W tym samym roku 0 osób zameldowało się z zagranicy oraz 

zarejestrowano  

0 wymeldowań za granicę - daje to saldo migracji zagranicznych wynoszące 0. 

 

Źródło: wg danych US w Kielcach na 2014 r. 

 

Według stanu na 31.12.2014 r. w Gminie Iwaniska zarejestrowanych było 846 

bezrobotnych tj. 19,6 % ogółu ludności w wieku produkcyjnym. Najliczniejszą grupę 

bezrobotnych stanowią osoby w wieku produkcyjnym (18-44 lat). Jest to sytuacja 

zbliżona do spotykanej w gminach wiejskich oraz w województwie świętokrzyskim. 
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WYBRANE DANE o RYNKU PRACY, NA DZIEŃ 31.12.2014 r. 

 POWIAT 

OPATOWSKI 

GMINA 

IWANISKA 

PRACUJĄCY  

(bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do osób 9 oraz gospodarstw 

indywidualnych w rolnictwie) 

5 934 357 

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI 4 990 846 

w tym kobiety (%) 45,8 42,4 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym (%)  

14,7 19,6 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych kobiet w liczbie kobiet w wieku 

produkcyjnym (%) 

14,9 19,1 

Opracowanie na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, dane na 2014 r. 

 

Bezrobocie w Gminie Iwaniska wynosiło w 2014 roku 27,9% (27,2% wśród kobiet 

i 28,5% wśród mężczyzn). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gminie 

Iwaniska wynosi 3 154,31 PLN, co odpowiada 78,80% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w Polsce, które wynosi 3 783,00 PLN.  

W Gminie Iwaniska głównym źródłem dochodów jej mieszkańców jest rolnictwo, 

ukierunkowane głównie na produkcję mleka i chów trzody chlewnej. Dotychczas, 

Iwaniska rozwijały się dzięki dogodnej lokalizacji na szlakach handlowych 

i odbywającym się targom i jarmarkom, które ściągały kupców z różnych stron kraju. 

 

Prognozowany wolniejszy wzrost gospodarczy w Polsce w nadchodzących latach 

przyczyni się do stabilizacji lub w pesymistycznym scenariuszu, do wzrostu 

bezrobocia wywołanego czynnikami koniunkturalnymi. Dlatego też w najbliższych 

latach ważnym problemem rynku pracy będzie aktywizacja zawodowa bezrobotnych 

w celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia długotrwałego. 

 

1.1.5. Zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo mieszkaniowe. 

 

Według stanu na 2015 r. w gminie Iwaniska istniały 2 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego (miejscowości Kopiec i Dziewiątle). Powierzchnia 

gminy objęta obowiązującymi planami to 82 ha.  
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Na obszarze Gminy Iwaniska w każdym sołectwie występuje zabudowa zagrodowa 

jako podstawowy sposób zabudowy oraz zabudowa mieszkalna, jednorodzinna jako 

zabudowa uzupełniająca przemieszana z zabudową mieszkaniową. Największa 

koncentracja zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej występuje w sołectwie Iwaniska. 

Występują 4 budynki wielorodzinne (bloki w Mydłowie - 3 budynki oraz 3 budynki               

w Iwaniskach). 

Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, na terenie gminy Iwaniska 

zostało oddanych do użytkowania 8 mieszkań w 2013 r. 9 w 2014 r. oraz 12 w 2015 

r.  Mieszkania te przeznaczone były do użytkowania indywidualnego, nie na 

sprzedaż czy wynajem.  

 

Na podstawie bilansów zasobów mieszkaniowych w 2014 r. na terenie gminy było 

2 168 mieszkań w 2013 r. oraz 2 176 w 2014 r.  

Na terenie Gminy Iwaniska znajduje się 9 mieszkań komunalnych oraz 6 lokali 

użytkowych. 

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie 

za 2015 r. przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania 

w 2015 r. na terenie gminy Iwaniska wynosi 122,6 m2. Jest to stosunkowo większa 

powierzchnia od średniej wielkości na terenie województwa świętokrzyskiego, gdzie 

powierzchni ta wynosi 109,1 m2 czy w odniesieniu do średniej powierzchni dla całego 

kraju, gdzie wynosi ona 99,8 m2. Poniżej zestawienie przeciętnej powierzchni 

użytkowej nieruchomości na przestrzeni lat od 2008 do 2015 r. 
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Źródło: GUS 

Dla porównania struktura mieszkań oddanych do użytkowania w nowych budynkach 

mieszkalnych na teranie województwa świętokrzyskiego w 2015 r. – według danych 

Urzędu Statystycznego w Kielcach, zgodnie z którymi prawie połowa budowanych 

mieszkań stanowiła budynki dwukondygnacyjne, zaś jednokondygnacyjne wynosiły 

23,4 % ogółu. 

 

Struktura mieszkań oddanych do użytkowania w 2015 r. w woj. świętokrzyskim – wg danych Urzędu 
Statystycznego w Kielcach. 

Za rok 2014, zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego w Kielcach, na terenie Gminy 

Iwaniska procent ludności korzystającej z instalacji wodociągowej wynosi 73,9 %, 
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z instalacji kanalizacyjnej 26,4 % zaś z instalacji gazowej 0,2 %. Według danych 

Urzędu Gminy Iwaniska za 2015 r. wodociągi publiczne zaopatrują w wodę wszystkie 

sołectwa. Świadczy to o zadowalającym zaopatrzeniu mieszkańców gminy w wodę 

pitną. Na obszarze gminy działa jedna oczyszczalnia ścieków w pobliżu sołectwa 

Iwaniska (obręb Tęcza) nad rzeką Koprzywianką. Przyjmuje ona ścieki 

z miejscowości Iwaniska oraz dowożone ścieki z obszaru gminy. Do omawianej 

kanalizacji przyłączonych jest: część sołectwa Ujazd oraz całe sołectwo Iwaniska 

(razem: 314 budynków), a łączna długość poszczególnych sieci na terenie gminy 

wynosi: 

 

 Sieć wodociągowa  - 179,3 km 

 Sieć kanalizacyjna  - 18,9 km 

 Sieć gazowa   - 5,5 km 

 

 

Na terenie gminy nie istnieje kanalizacja deszczowa. Gmina Iwaniska nie jest 

zgazyfikowana w wystarczającym stopniu, a mieszkańcy w większości korzystają  

z gazu płynnego propan – butan. Obecny system zasilania gminy w energię 

elektryczną jest wystarczający dla potrzeb odbiorców, lecz nie daje możliwości 

zwiększenia dostawy energii i nie gwarantuje pewności zasilania. Obecnie 

telefonizacja przewodowa obejmuje 11 sołectw. Braki w telefonii przewodowej 

niweluje telefonia komórkowa. Gmina Iwaniska nie posiada zbiorczej kotłowni 

zaopatrującej w energię cieplną większy obszar gminy. Jedynie obiekty użyteczności 

publicznej korzystają z własnych, kotłowni węglowych i olejowych.  

Obszar gminy obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

w Janczycach, gmina Baćkowice, należący do Ekologicznego Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki. Na terenie ww. zakładu znajdują się trzy instalacje służące 

do zagospodarowania odpadów: 

• instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów, 

• kompostownia, 

• kwatera składowania. 
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Ilość rocznie gromadzonych odpadów komunalnych na terenie gminy Iwaniska wg danych GUS w 2014 r. 

Liczba ludności korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2014 r. wyniosła 1 750 

w Gminie Iwaniska oraz 17 980 w powiecie. W odniesieniu do gromadzenia i wywozu 

nieczystości ciekłych w 2014 r. na terenie gminy istniało 830 zbiorników 

bezodpływowych oraz 1 oczyszczalnia przydomowa. 
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Poniżej zestawienie procentu ogółu ludności korzystającej z poszczególnych 

instalacji, wg. Danych Urzędu Statystycznego w Kielcach za 2014 r. 

% ogółu ludności obszar gminy 

w 2012 r. 

obszar gminy 

w 2013 r. 

obszar gminy 

w 2014 r. 

obszar powiatu 

w 2014 r. 

instalacja wodociągowa 58,7 59,3 73,9 82,8 

instalacja kanalizacyjna 18,2 18,5 26,4 33,1 

instalacja gazowa - - 0,2 24,5 

 

1.1.6. Sytuacja ekonomiczna 

 

Gmina zalicza się do obszarów województwa świętokrzyskiego posiadających 

korzystne warunki przyrodnicze, które gwarantują rozwój funkcji rolniczej, w związku  

z tym wiodącą funkcją Iwanisk jest rolnictwo. Istotnym warunkiem przyrodniczo-

glebowym jest m.in. niski poziom zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką 

siarczanową, który zapewnia możliwość rozwoju produkcji ekologicznej bez 

ograniczeń na większości terenów rolniczych. Według danych za 2015 r. z UG 

Iwaniska powierzchnia użytków rolnych wynosi 8054 ha, co stanowi 76,7 % 

powierzchni ogólnej gminy. Tereny zmeliorowane obejmują obszar ok. 800,0 ha.  

Agroklimat gminy można uznać za sprzyjający rolnictwu. 

 

Głównym dysponentem ziemi jest sektor gospodarstw indywidualnych, który użytkuje 

około 91,0 % terenów rolnych. Według danych za 2015 r.  liczba gospodarstw 

rolnych wynosi ogółem 2023. Średni areał gospodarstwa indywidualnego wynosi 

3,45 ha użytków rolnych. Zatrudnienie w rolnictwie w gminie – 20,9 osoby/100 ha 

(dla woj. świętokrzyskiego 38,3 osoby/100 ha użytków rolnych). Najwięcej występuje 

gospodarstw o indywidualnych o powierzchni do 5 ha, co stanowi 50,2 % ogółu 

gospodarstw. Dużych opłacalnych gospodarstw – powyżej 15 ha – jest w gminie 

około 20 – co stanowi 1,2 ogółu gospodarstw w gminie (średnia woj. 1,2 %). Poza 

tym gmina charakteryzuje się:  

� wysokim udziałem użytków zielonych, z których około 35 % stanowią słabej 

jakości pastwiska,  

� znacznym udziałem gleb położonych na stokach powyżej 6 – 18,5 %,  
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� dużym areałem gleb o niewłaściwych stosunkach wodnych (zbyt suchych, lub 

nadmiernie uwilgotnionych),  

� niewielką powierzchnią przeciętnej działki (1,1 ha) oraz dużą odległością od 

siedliska –  ok. 1,9 ha,  

� niskim poziomem kwalifikacji właścicieli gospodarstw (zaledwie 11,6% 

właścicieli posiada wykształcenie średnie lub wyższe)  

� słabym zainteresowaniem rolników integracją w grupy producenckie. 

 

Na obszarze gminy przeważa tradycyjny, wielokierunkowy system produkcji rolniczej 

– uprawa zbóż i buraków cukrowych oraz chów trzody chlewnej i bydła mięsnego  

i mlecznego. Rolnictwo posiada charakter surowcowy, co nie sprzyja stabilności 

produkcji, a przetwórstwo rolno – spożywcze jest słabo rozwinięte - 1 młyn, masarnia 

i dwie piekarnie w Iwaniskach.  

Zakresem działalności podmiotów gospodarczych są głównie usługi stolarskie, 

młynarskie, piekarnicze, kamieniarskie, kowalstwo artystyczne oraz eksport - import 

mebli z drewna. 

 

Na terenie Gminy Iwaniska w 2014 r. zarejestrowanych było 338 podmiotów 

gospodarki narodowej (tj. osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają 

osobowości prawnej, również ich zakłady, oddziały, filie stanowiące ich jednostki 

lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) w rejestrze 

REGON w 2014 r. (przy liczbie 3 264 na terenie całego powiatu), z czego 9 

podmiotów należało do sektora rolniczego (178 w powiecie), 39 do sektora 

przemysłowego (288 w powiecie) oraz 85 do sektora budowlanego (388 w powiecie). 

Liczba podmiotów na 10 tys. ludności wynosiła 492 dla gminy oraz 602 dla powiatu. 

Jednocześnie liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą na 10 tys. ludności w gminie wynosiła 408 oraz 454 w powiecie. 

Istniejące zakłady pracy są jednostkami niewielkimi i zatrudniają niewielu 

pracowników. 
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1.1.7. Turystyka  

 

Gmina Iwaniska posiada wysoce korzystne warunki do zagospodarowania 

turystycznego, wykorzystując miejscowe wartości kulturowe zabytkowych ruin zamku 

„Krzyżtopór” w Ujeździe. W planie zagospodarowania przestrzennego woj. 

świętokrzyskiego cała gmina została uznana za obszar o korzystnych warunkach 

przestrzennych do rozwoju agroturystyki. Czyste środowisko oraz znaczne 

kompleksy lasów, ciekawe obszary przyrodnicze, duża atrakcyjność krajobrazowa 

obszaru o bardzo zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, liczne wspaniałe punkty 

widokowe, bogata sieć hydrograficzna stwarzają korzystne warunki do rozwoju 

funkcji turystyczno-wypoczynkowej oraz do rozwoju agroturystyki. Obecnie na terenie 

gminy istnieją już i funkcjonują liczne gospodarstwa agroturystyczne (m.in. 

w miejscowościach: Planta, Haliszka). Dodatkową atrakcją podnoszącą walory 

turystyczne gminy jest przebiegający przez obszar gminy szlak cystersów (fragment 

Pętli Kieleckiej Małopolskiego Szlaku Cystersów – Jędrzejów – Koprzywnica – 

Wąchock – Sulejów) oraz fragment pieszego szlaku czerwonego Gołoszyce – most 

na Wiśle (granica województwa) – Annopol – Bidaczów Stary, przebiegający przez 

miejscowości Planta i Ujazd.  

 

Na obszarze gminy występują obiekty noclegowe dla potrzeb turystyki 

(gospodarstwa agroturystyczne), jak również urządzenia i tereny rekreacyjne. Na 

terenie miejscowości Iwaniska istnieje Stadion Sportowy na wydzielonym terenie 

o powierzchni 2,00 ha. Poza tym przy każdej szkole podstawowej na terenie gminy 

istnieją boiska sportowe, a przy Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach 

istnieje uniwersalne boisko asfaltowe (kosz, piłka ręczna, piłka nożna)8. 

 

 
Przez teren gminy przebiega Szlak 

Rowerowy GREEN VELO.   

 Wschodni Szlak Rowerowy Green   

  Velo, mający blisko 2000 km 

długości, to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Przebiega przez obszar pięciu 

województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskiego (ok. 420 
                                                 
8 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Iwaniska na lata 2007-2013 
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km), podlaskiego (ok. 592 km), lubelskiego (ok. 351 km), podkarpackiego (ok. 428 

km) i świętokrzyskiego (ok. 190 km). W województwie świętokrzyskim obejmuje 

miejscowości: Sandomierz – Klimontów – Ujazd – Raków – Kielce – Oblęgorek – 

Sielpia Wielka – Końskie, zgodnie z mapką poniżej. 

 
Źródło: www.greenvelo.pl 

 
Przez gminę Iwaniska przebiega 5 tras turystycznych: 
  

 Iwaniska – Klimontów (piesza wzdłuż rzeki), 

 Ujazd – Planta (piesza, rowerowa), 

 Ujazd – Kabza (piesza, rowerowa), 

 Ujazd –Przepiórów –Krępa –Tęcza –Iwaniska –Ujazd (piesza, rowerowa), 
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 Ujazd –Konary –Klimontów –Lipnik –Włostów– Opatów –Planta –Iwaniska –

Ujazd (rowerowa, samochodowa). 

 

ZABYTKI 
 

Na obszarze gminy Iwaniska brak jest zabytków „ruchomych” wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków. Znajdujące się w tym rejestrze „ruchome” dobra 

kultury należą do dwóch podgrup:  

 architektura i budownictwo, oraz 

 parki podworskie i cmentarze.  

 

Pod względem nasycenia  w zabytkowe dobra kultury gminę zalicza się do obszarów 

województwa:  

 bardzo mało nasyconych w zabytki „ruchome” (do 50 szt.),  

 mało nasyconych w zabytki „nieruchome” (przedział 50 – 200 szt.).  

 

Znacznie korzystniej kształtuje się ocena jakościowa, na którą rzutuje występowanie 

w miejscowości Ujazd unikatowego w skali europejskiej zespołu obronnej rezydencji 

magnackiej z XVII w – „Krzyżtopór” (dobrze zachowane ruiny zamku, obwarowania – 

system bastionowy, pozostałości ogrodu z XVIII w.). 

 

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ 

Najcenniejszym zabytkiem miejscowości Iwaniska jest kościół 

p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej wybudowany na miejscu 

kościoła modrzewiowego, który spłonął 19 lipca 1898 r. 

Budowę nowego kościoła w 1899 r. w/g projektu A. 

Wieczorkowskiego, rozpoczął ks. M. Pinakiewicz, a dokończył 

w 1905r. ks. Henryk Skowierżak Świątynię poświęcił Dziekan i 

prałat Kapituły Katedralnej w Sandomierzu ks. Wawrzyniec 

Szubartowicz w dzień odpustu 25. 11.1905 r., konsekracji zaś dokonał bp. Marian 

Ryx w roku 1917.9 

 
 
  
                                                 
9 Wg danych UG Iwaniska 
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ZAMEK KRZYŻTOPÓR w UJEŹDZIE 
 
Ruiny rezydencji w Ujeździe (Krzyżtopór) 

zaskakują skalą i niezwykłością założenia. 

Manierystyczną budowlę wzniesiono w oparciu 

o zasady kalendarza: pałac – rok, 4 wieże – 

pory roku, 12 sal balowych – 12 miesięcy, 52 

pokoje – 52 tygodnie, 365 okien – ilość dni w 

roku.  

 

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe to ruina zlokalizowana wśród pól i wzgórz ziemi 

opatowskiej, z dala od głównych dróg i szlaków. Jest zabytkiem klasy 

międzynarodowej, wyjątkowym, chociaż mocno zniszczonym. Dobra Iwaniska, 

w skład których wchodził Ujazd, należały pierwotnie (to jest już w XII w.) do klasztoru 

cystersów w Jędrzejowie. w XV w. włości te stały się własnością Oleśnickich. Dalsze 

losy Ujazdu wiążą się już z rodem Ossolińskich. Na początku XVII w. dobra te trafiły 

na krótko w ręce Jana Zbigniewa Ossolińskiego pana na Ossolinie, który w 1587 r. 

przekazał ten majątek synowi Krzysztofowi w prezencie ślubnym. Krzysztof 

zrezygnował na rzecz majątku Iwaniska z dóbr mieleckich, które przeszły w ręce jego 

starszego brata Maksymiliana. Tym samym Iwaniska wraz z Ujazdem stały się 

w 1619 r. własnością Krzysztofa Ossolińskiego. 

Krzysztof Ossoliński był człowiekiem gruntownie wykształconym o rozległych 

zainteresowaniach literackich, artystycznych, dyplomatycznych i politycznych.  

Postanowił zbudować siedzibę, która zaćmiłaby wszystkie pozostałe siedziby 

magnackie w Polsce i nie tylko. Zamek w Ujeździe powstawał w czasie 1621 - 1644 

w trzech fazach. Budynek główny i fortyfikacje wzniesiono w latach 1621- 1627. 

Kolejna faza to rozbudowa wieży zegarowej (bramnej), udokumentowana datą                         

1631 r. wyrytą w tablicy uszakowej przy wejściu. Faza ta łączyła się ze zmianą nazwy 

siedziby. Dotychczas używana była nazwa Krzysztopór łącząca imię fundatora 

z nazwą herbu rodu Ossolińskich. Kolejna nazwa Krzyżtopór używana jest do dziś. 

Na bramie głównej umieszczono wówczas znacznych rozmiarów krzyż i topór oraz 

nieistniejącą już dziś inskrypcję: Krzyż obrona / Krzyż podpora / Dziatki naszego 

Topora. Było to credo fundatora wyrażające jego osobisty stosunek do 

Źródło: www.krzyztopor.org.pl 



   STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017-2025  
40 

wyznawanych zasad wiary. Warto wspomnieć, że Krzysztof był zaciekłym wrogiem 

reformacji, mimo że jego dziadek Hieronim był kalwinem. Za sprawą Krzysztofa 

arianie zostali wygnani z ziemi świętokrzyskiej, m.in. z Rakowa, Skrzelowa i Iwanisk. 

W kieleckim pałacu biskupim znajduje się malowidło uwieczniające to wydarzenie.  

Zamek Krzyżtopór wzniesiony w typie palazzo in fortezza, czyli rezydencji łączącej 

wygodę mieszkańców z funkcją obronną, ukazuje ścisłe związki z jedną 

z najwspanialszych włoskich rezydencji - własnością rodu Farnese - zamkiem 

Caprarola, który Krzysztof Ossoliński odwiedził w czasie swej podróży do Rzymu. 

Obronny zamek został wzniesiony na nietypowym planie, wpisany w pięciobok 

bastionowej fortyfikacji. Pałac, fortyfikacje i ogród - trzy główne elementy założenia 

zostały powiązane osiowo. O projektancie niestety nic nie wiadomo. Dzięki 

odkryciom w Archiwum miasta Krakowa udokumentowany jest jako budowniczy 

wymieniony w 1633 r. włoski architekt Lorenzo Senes (Laurentius Senes, Muretto de 

Sant in Gryzonia). Mimo że Krzysztof Ossoliński był trzykrotnie żonaty miał tylko 

jednego syna z pierwszego małżeństwa - Krzysztofa Baldwina. Krzysztof w 1648 r. 

wyruszył z zastępem 100 husarzy na wyprawę wojenną i w krwawej bitwie pod 

Zborowem w 1649 r. zginął trafiony strzałą.  Krzyżtopór przeszedł w ręce 

spokrewnionych rodzin Kalinowskich, Denhoffów, Morsztynów i Paców. 

Gospodarzem zamku po Ossolińskich został oboźny koronny Samuel Jerzy 

Kalinowski. W czasie jego rządów w Krzyżtoporze na Polskę spadł potop szwedzki. 

30 października 1655 r. najeźdźcy pod wodzą gen. Duglasa weszli do zamku, 

zajmując go podstępem bez jednego strzału. Według swego zwyczaju Szwedzi zaraz 

po zajęciu fortecy wywieźli do Szwecji przebogate zapewne wyposażenie wnętrz 

wraz z biblioteką i rodzinnym archiwum. Nie uszkodzili jednak, co często się im 

przypisuje, murów zamkowych. 

Około 1760 r. generał wojsk litewskich Jan Michał Pac dokonał nieznacznego 

remontu południowej, mieszkalnej części zamku oraz założył aleję lipową wzdłuż 

drogi do Iwanisk. Mieszkał w Krzyżtoporze do wybuchu w 1768 r. konfederacji 

barskiej, której uczestnicy na zaproszenie właściciela i marszałka konfederacji, 

znaleźli w zamku schronienie. Kiedy jednak Pac po upadku stronnictwa w 1770 r. 

pośpiesznie wyjechał do Francji, okazało się, że wskutek walk rezydencja była już 

tylko piękną, acz niezamieszkaną ruiną. 
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Po ucieczce Paca centrum dóbr przesunęło się do Planty i majątek plantowski wraz 

z Ujazdem zakupił w 1782 r. dla swego synowca biskup krakowski Kajetan Sołtyk. 

W 1815 r. zamek stał się własnością Łempickich, którzy zamieszkali w Plancie i, choć 

byli bardzo zamożni, nie zamierzali restaurować obiektu, traktując ruiny jako 

romantyczną atrakcję. W okresie powojennym Krzyżtopór stał się własnością  Skarbu 

Państwa, jednak dopiero w 1991 r. obiekt z wyznaczonymi szlakami udostępniono 

turystom. 

Źródło: www.greenvelo.pl 

Zamek Krzyżtopór i przyległe tereny są własnością Gminy Iwaniska. Teraz już każdy 

turysta może zapoznać się z dziejami i wielkością rodu Ossolińskich, fantastycznym 

bogactwem magnaterii polskiej oraz potęgą i wielkością XVII - wiecznej Polski. 

w okresie powojennym Krzyżtopór stał się własnością Skarbu Państwa. Dopiero 

w latach 60-tych z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rozpoczęły się 

prace badawcze prowadzone przez dwóch znakomitych archeologów: prof. A. 

Gruszeckiego i J. Kuczyńskiego. w latach 1965 - 67 przeprowadzono pierwsze 

badania (głównie inwentaryzację i pomiary obiektu). 

Drugim etapem badań archeologicznych w Krzyżtoporze były prace prowadzone na 

zlecenie Kierownictwa Odnowienia Zamku Królewskiego na Wawelu przez wybitnego 

specjalistę w dziedzinie konserwacji zabytków prof. A. Majewskiego. Pod jego 

kierunkiem w latach 70 tych prowadzone były badania, inwentaryzacja 
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poszczególnych obiektów oraz prace projektowe. Kierownictwo współpracowało 

z Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo - Hutniczą w Krakowie. 

W 2010 r. zespół kierowany przez mgr A. Gołembnika właściciela firmy 

archeologicznej pod nazwą Zespół Archeologiczno - Konserwatorski rozpoczął nowe 

badania na terenie zamku, które prowadzi mgr A. Jaskuła. Od kwietnia 2010 r. 

przeprowadzono szereg prac m.in. w fosie, przy moście, na bastionie Smok, na 

dziedzińcach zamku. Prowadzone były też wykopaliska na dziedzińcu głównym oraz 

na pałacowym dziedzińcu eliptycznym. Dzięki nim ustalono oryginalny poziom 

podłoża wewnątrz murów zamkowych. Wykonane  prace archeologiczne oraz 

konserwatorskie w ramach projektu - Zamek Krzyżtopór markowym produktem 

Województwa Świętokrzyskiego - zostały dofinansowane ze środków  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 

Rocznie zamek odwiedza około 100 tys. turystów. Na terenie zamku organizowane 

są atrakcyjne imprezy o randze wojewódzkiej, krajowej a nawet międzynarodowej 

(m.in. Międzynarodowy Turniej Rycerski, Plener Malarski, Koncert Artystów Teatru 

Życia). 

 

Dworek w Przepiórowie jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, nr rej.: 

A.590 z 11.12.1957 i A.304 z dnia 27.05.1986 r. w latach 1833 -1842 majątkiem 

Przepiórów zarządzał gen. Ignacy Prądzyński. w 1942 r. sprzedał majątek i  z rodziną 

przeprowadził się do Krakowa. Obecnie, w Dworze w Przepiórowie znajduje się 

Gminna Biblioteka Publiczna w Iwaniskach - Filia w Przepiórowie, której wyposażenie 

obejmuje regały na książki, biurka, sprzęt komputerowy, stoliki, krzesełka, itp. 
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Źródło: Wikipedia 

Zabytki przyrody: 

� Dawny park podworski w Ujeździe z i połowy XIX wieku. Nieliczny starodrzew, 

drzewa o charakterze pomnikowym, okazała aleja dojazdowa do starych lip. 

� Park krajobrazowy z i połowy XIX wieku w Przepiórowie. Liczny starodrzew  

w otoczeniu dawnego dworu Rytlów. Pojedyncze egzemplarze drzew 

o charakterze pomnikowym (lipy). 

� Dawny park podworski w Plancie z i połowy XIX wieku. Trzy aleje lipowe 

prowadzące do parku. 

 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:  

a) Iwaniska – cmentarz wojenny z I i II wojny światowej, decyzja z 14.04.88 r.  

b) Mydłów – cmentarz parafialny, decyzja z 17.06.88 r.  

c) Planta – park podworski, decyzja z 12.12.57 r.  

d) Przepiórów – zespół dworsko parkowy (park i dwór), decyzja z 11.12.57 r., 

aktualizowana 27.05.86 r.  

e) Ujazd – zamek „Krzyżtopór”, decyzja z 4.12.56 r., aktualizowana 23.06.67 r. 

i 24.02.77 r.  

f) Ujazd – dawny ogród (park) pałacowy, decyzja z 12.12.57 r. 

 

Turystyka, szczególnie turystyka ściśle powiązana z rolnictwem, czyli agroturystyka, 
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może być szansą rozwoju ekonomicznego Gminy Iwaniska. Wychodząc naprzeciw 

obecnie panującym trendom prowadzenia tzw. healthy & active life style, czyli 

zdrowego i aktywnego trybu życia, można wykorzystać dogodną lokalizację  – 

bliskość Gór Świętokrzyskich, walory przyrodnicze i sprzyjające warunki turystyczne 

w Gminie Iwaniska do podniesienia jej atrakcyjności oraz aktywizacji lokalnej 

społeczności. Oprócz rozbudowy niezbędnej infrastruktury turystycznej (baza 

restauracyjna, gastronomiczna i noclegowa) nieodzownym jest stworzenie ciekawej 

oferty turystyczno - rekreacyjnej przyciągającej zarówno lokalnych mieszkańców jak 

i turystów z innych stron Polski i nie tylko, szczególnie perspektywiczne są tereny 

miejscowości Ujazd z Zamkiem Krzyżtopór, co będzie stanowiło swoisty motor 

wzrostu Gminy Iwaniska.   

Ponadto, obszar gminy to idealne miejsce do rodzinnego wypoczynku nie tylko 

w weekendy, w nieskażonym dotychczas środowisku, w pięknych krajobrazach 

wiejskich, ale z dala od zgiełku zatłoczonych miast. 

1.1.8. Szkolnictwo, kultura i sport  

 

Na obszarze Gminy Iwaniska w roku szkolnym 2014/2015 nie istniały żadne 

samodzielne placówki wychowania przedszkolnego. Funkcję tą spełniają oddziały 

przedszkolne przy każdej Szkole Podstawowej. W okresie tym przyjęto łącznie 166 

dzieci. 

Obecnie, istnieje 5 szkół podstawowych funkcjonujących na terenie samorządu: 

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwaniskach,  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie,  

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ujeździe, 

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jastrzębskiej Woli im. Biskupa Jana 

Chrapka, 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mydłowie 

 

Ww. placówki są wyposażone w sale dydaktyczne m.in. sale komputerowe, 

językowe, boiska sportowe. W planach jest przebudowa budynku szkolnego 

z dobudową sali gimnastycznej w miejscowości Mydłów oraz budowa boisk 

wielofunkcyjnych w miejscowości Mydłów, Jastrzębska Wola i Ujazd. 
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Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach łączna liczba uczniów szkół 

podstawowych w roku szkolnym 2014/2015 wyniosła 464, co jest stosunkowo 

porównywalne z poprzednim rokiem szkolonym, tj. 2013/2014, gdzie liczba uczniów 

wyniosła 459. Jest jednak obserwowany wpływ niżu demograficznego, gdzie 

sukcesywnie maleje liczba uczniów w poszczególnych szkołach. Dla porównania 

w 2012/2013 było 475 uczniów w szkołach podstawowych. 

Średnia liczba uczniów przypadająca 1 oddział w szkołach podstawowych wyniosła 

13 osób w 2014/2015 i 14 osób w 2013/2014. 

 

Podobny proces zauważalny był w szkole gimnazjalnej, gdzie liczba uczniów 

wynosiła kolejno: 242 w roku szkolnym 2012/2013, 230 w 2013/2014 i 222 w 

2014/2015. Średnia liczba uczniów przypadająca 1 oddział w szkole gimnazjalnej 

wyniosła 20 osób w 2014/2015 i 19 osób w 2013/2014. 

 

 

 

W 2014 r. na terenie Gminy Iwaniska z dwóch bibliotek, skorzystało łącznie 492 

czytelników. Średnia liczba wypożyczenia księgozbioru przypadającego na jednego 

czytelnika wyniosła 13.   

 

Zgodnie ze strukturą wydatków budżetu Gminy Iwaniska na oświatę i wychowanie 

wydatkowane było 34,0 % ogólnego budżetu gminy w 2014 r., w 2013 r. zaś kwota ta 

stanowiła 36,1 % zaś w 2012 r. 34,5 %. Edukacyjna opieka wychowawcza stanowiła 

1,1 % ogólnego budżetu gminy w 2014 r. oraz 0,9 % w 2013 r. i 1,0 % w 2012 r.  

   

Podstawową Sieć Placówek Kultury Na Obszarze Gminy Iwaniska tworzą:  

 

 Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, 

 Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach. 
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Przygoda z rycerzami na zamku Krzyżtopór w Ujeździe 

rozpoczęła się w 1997 roku, kiedy zbrojni w ramach turnieju 

walczyli po raz pierwszy. Wtedy wzięły udział 3 chorągwie 

rycerskie: z Sandomierza, Lublina i Stalowej Woli, łącznie 64 

rycerzy. Rok później w drugim turnieju rycerze zmagali się 

o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego. Pierwsza nagroda 

trafiła w ręce Ligi Baronów z Warszawy. W turnieju wzięły udział: 

Bractwo Rycerskie Ziemi Sztumskiej, Lubelskiej z Ogrodzieńskiej, chorągiew z 

Mielca, Liga Baronów  

i Stowarzyszenie Rycerstwa „Zagończyk” z Warszawy, Bractwo Trynitarzy ze 

Staszowa oraz Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Trzeci turniej rycerski 

o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego odbył w 1999 roku. Swoją obecnością 

zaszczycił rycerzy i widzów szwedzki ambasador Stefan Nomen (Szwedzi w 17 

wieku zniszczyli zamek). W 2006 roku w czerwcu odbył się X Jubileuszowy 

Międzynarodowy Turniej Rycerski, w którym wzięło udział 20 bractw rycerskich 

z całej Polski. Nowymi elementami turnieju w 2006 roku był średniowieczny obóz 

rycerski przy zamku, iluminacja świetlna bryły ruin oraz koncert muzyki szantowej 

i irlandzkiej pod nazwą „Noc Wagabundy”.  
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Podczas trwania każdego turnieju widzowie mogą oglądać: paradę wojsk, pokazy 

XVII wiecznej artylerii, pokazy szermierki, pokazy tańca dworskiego, barokowego, 

irlandzkiego i innych, pokazy musztry paradnej i bojowej, pojedynki rycerstwa, jazdy 

polskiej, kawalerii, husarii, pokazy sprawności bojowej wojsk zaciężnych, 

muszkieterów, pikinierów i halabardników, żywe szachy oraz szturm na zamek. 

Dodatkowo turniejom towarzyszy: jarmark rzemiosła, kuchnia staropolska, muzyka 

i tańce10. 

 

1.1.9. Ochrona zdrowia i opieka społeczna  

  

Podstawową publiczną funkcję ochrony zdrowia na obszarze Gminy Iwaniska pełni 

jedna przychodnia, w których zatrudnionych jest 3 lekarzy (interna, reumatolog 

i pediatria – w ramach medycyny rodzinnej). Placówki te wyposażone są 

w niezbędny sprzęt medyczny, m.in.: USG, EKG, spirometr, defibrylator, aparat do 

mierzenia poziomu glukozy, cholesterolu we krwi, glukometr. W w/w budynku 

znajduje się również apteka. W Iwaniskach znajduje się gabinet rehabilitacji i masażu   

oraz gabinet stomatologiczny. Z  zakresie lecznictwa zamkniętego mieszkańców 

gminy obsługują szpitale i przychodnie w Opatowie, Sandomierzu oraz w Kielcach i 

Staszowie. Zgodnie z danymi UG Iwaniska, w 2015 r. przyjęto łącznie 25 tys. 

pacjentów. 

 

Omawiana wyżej placówka służby zdrowia na terenie Iwanisk i poza obszarem gminy 

w sposób zadowalający zabezpieczają potrzeby mieszkańców gminy w zakresie 

ochrony zdrowia. Średnia liczba pacjentów przypadająca na 1 przychodnię w 2014 r. 

wyniosła 3435 osób. Zgodnie ze strukturą wydatków budżetu Gminy Iwaniska na 

                                                 
10 www.krzyztopor.org.pl  
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ochronę zdrowia wydatkowane było 0,3 % ogólnego budżetu gminy w roku zarówno 

2014, 2013 jak i 2012. 

Na terenie gminy Iwaniska istnieją dwie apteki oraz jeden punkt apteczny. 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) w Iwaniskach realizuje politykę społeczną na 

terenie gminy Iwaniska.  

 
Zgodnie ze strukturą wydatków budżetu Gminy Iwaniska na pomoc społeczną 

i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatkowane było 26,0 % 

ogólnego budżetu gminy w 2014 r., w 2013 r. zaś kwota ta stanowiła 25,9 % zaś 

w 2012 r. 23,3 %. w 2014 r. wydatki gminy na 1 mieszkańca wyniosły: 3 118,00 zł. 

 

Zgodnie z danymi za 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach wydał: 

- kwotę: 2 254 441,00 zł na świadczenia rodzinne, oraz 

- kwotę 344 097,00zł na zasiłki pielęgnacyjne. 

W Gminie Iwaniska 328 rodzin (1063 osoby) jest objętych pomocą społeczną, 

poniżej procentowy udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej 

w ludności ogółem – w odniesieniu do obszaru gminy, powiatu oraz całego 

województwa świętokrzyskiego. 
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Źródło: Dane Urząd Statystyczny w Kielcach, 2014 r. 

 

W 2014 r. wydatki gminy Iwaniska na pomoc społeczną i pozostałe zadania 

w zakresie polityki społecznej wyniosły 5 609,9 tys. zł. 

Placówkami, instytucjami wspierającymi działania w zakresie pomocy, integracji 

społecznej są niżej wymienione stowarzyszenia funkcjonujące na terenie Gminy 

Iwaniska: 

 

� Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Terenów Wiejskich 

„IWA” 

� Stowarzyszenie „UNIESZÓW” 

� Stowarzyszenie Przyjaciół Zamku „Krzyżtopór”  

� Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej Zielonka,  

� Ochotnicza Straż Pożarna w: Kamieńcu, Boduszowie, Ujeździe, 

Łopatnie, Przepiórowie, Stobcu, Mydłowie oraz w Iwaniskach. 

1.1.10 Wizerunek gminy 

Gmina Iwaniska postrzegana jest jako gmina rolnicza. Poza walorami przyrodniczymi 

gmina zaskakuje wieloma atrakcjami turystycznymi i zabytkowymi, chociażby ruiny 

Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.  
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Analizując powyższy wizerunek w niezwykłej atmosferze, pełnej zadumy i nostalgii, 

bez wszechobecnej cywilizacyjnej gorączki można znaleźć tu doskonałe warunki do 

aktywnego wypoczynku.  
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2. Część programująco-strategiczna 
2.1.1. Analiza obszarów problemowych  
2.1.2. Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod 

analitycznych wykorzystywanych we wszystkich obszarach planowania 

strategicznego. Jej nazwa pochodzi od akronimów angielskich słów: 

� STRENGHTS (mocne strony),  

� WEAKNESSES (słabe strony),  

� OPPORTUNITIES (szanse) oraz  

� THREATS (zagrożenia).  

Polega na określeniu wewnętrznych słabych i mocnych stron oraz zewnętrznych 

szans i zagrożeń dla dalszego rozwoju miejscowości i gminy. Zestawienie ze sobą 

szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami gminy Iwaniska pozwala na 

określenie jej pozycji strategicznej.  

Poniższa analiza SWOT obejmuje główne elementy mające wpływ na rozwój regionu 

gminy. Analizy dokonano w oparciu o dostępne dane uzyskane podczas prac nad 

Strategią, w tym dane Urzędu Gminy Iwaniska, dane GUS, a także na podstawie 

obserwacji własnych. 

 

Tabela 1.  Analiza SWOT Gminy Iwaniska 

ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 
• dogodne położenie komunikacyjne (przy 

głównych szlakach komunikacyjnych), 

• bardzo dobre gleby, korzystne warunki 

klimatyczne dla produkcji rolniczej, 

• małe zanieczyszczenie wód, powietrza, 

gleby, 

• zasobność w rzeki i lasy, 

• walory przyrodnicze i krajobrazowe – tereny 

rolnicze sprzyjające rozwojowi agroturystyki 

i rekreacji, 

• wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców, 

• słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna 

i okołoturystyczna, 

• braki infrastruktury rekreacyjnej  

i sportowej,  

• zbyt mała liczba nowo powstających 

przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw 

zatrudniających znaczne ilości 

pracowników, 

• brak rozwiniętego sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw [MŚP], 

• brak regionalnej sieci powiązań pomiędzy 

gospodarką a nauką, sprzyjającej 

rozwojowi przedsiębiorczości i zasobów 
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• dobrze działający samorząd lokalny, 

• dobrze rozwinięta sieć dróg 

komunikacyjnych,  

• działalność Lokalnej Grupy Działania, rozwój 

stowarzyszeń szansą na pozyskiwanie 

grantów, środków zewnętrznych, 

• doświadczenie Gminy Iwaniska 

w implementacji środków UE, 

• wysoki stopień zwodociągowania gminy, 

• występowanie bogatych złóż,  

• potencjał turystyczny na bazie ruin Zamku 

KRZYŻTOPÓR w Ujeździe, 

• bogate dziedzictwo historyczno - kulturowe 

regionu prezentowane na różnych 

wydarzeniach lokalnych, 

• członkostwo w Ekologicznym Związku Gmin 

Dorzecza Koprzywianki, 

• duża dbałość o czystość regionu i rozwój 

ekologii (np. Ekologiczny Związek Gmin 

Dorzecza Koprzywianki). 

ludzkich, 

• duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych, 

• słaba oferta możliwości skorzystania 

z usług rekreacyjnych i rozrywkowych na 

terenie gminy, 

• słabo rozwinięty system wewnętrznej  

i zewnętrznej informacji turystycznej, 

• słabe wykorzystanie technik informacyjno - 

komunikacyjnych (TIK) w instytucjach 

publicznych, 

• niedostateczny poziom dofinansowania 

jednostek oświaty, kultury oraz zabytków,  

• niewystarczająca promocja i marketing 

regionalnych produktów turystycznych. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

• korzystne położenie geograficzne 

i komunikacyjne Gminy Iwaniska, 

• moda i świadomość wśród ludzi potrzeby 

prowadzenia zdrowego trybu życia, rekreacji 

i kontaktu z naturalnym środowiskiem 

przyrodniczym, 

• inteligentne specjalizacje woj. 

Świętokrzyskiego ujęte w Regionalnej 

Strategii Innowacji na lata 2014-2020 -  

nowoczesne rolnictwo, przetwórstwo 

spożywcze, turystyka zdrowotna, zdrowa 

żywność, efektywne wykorzystanie energii, 

• dostępność zewnętrznych środków 

finansowania (np. z Unii Europejskiej 

i krajowych), 

• rosnące zainteresowanie proekologiczne 

(produktami i usługami) w tym turystyką 

ekologiczną i agroturystyką, 

• starzenie się społeczeństwa – niski przyrost 

naturalny, 

• rosnący trend młodych mieszkańców do 

opuszczania Gminy Iwaniska, 

• wciąż niewystarczająca liczba inwestorów 

i inwestycji tworzących miejsca pracy 

względem potencjału turystycznego 

i agroturystycznego, 

• większa atrakcyjność inwestycyjna 

w sąsiednich gminach i powiatach, 

• niestabilne prawo, częste zmiany prawa, 

• niewystarczająca ilość ofert turystycznych 

indywidualnych oraz dla grup 

zorganizowanych,  

• zubożenie społeczeństwa, 

• brak możliwości zatrudnienia dla młodzieży. 
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• wykorzystanie zasobów surowców 

mineralnych, 

• wzrost zainteresowania wypoczynkiem na 

wsi, rozwój agroturystyki, 

• przebieg Szlaku Rowerowego GREEN 

VELO przez teren gminy Iwaniska, 

• możliwość napływu ludności miejskiej na 

wypoczynek, szczególnie weekendowy,  

• wzrost rangi turystyki w programach 

rządowych,  

• zmiana trendów w turystyce światowej, tj. 

unikanie miejsc zatłoczonych a spędzanie 

czasu na terenach z bogatą kulturą, 

w bliskim kontakcie z przyrodą, 

• wzrost kwalifikacji producentów rolnych 

poprzez szkolenia, staże i wyjazdy 

zagraniczne, 

• wykorzystanie organizowanych imprez 

kulturalnych w celu promocji i aktywizacji 

turystyki przyjazdowej, 

• tworzenie związków ponadgminnych, 

• możliwości „przyciągania” turystów 

krajowych i zagranicznych m.in. z uwagi na 

potencjał markowego produktu – unikatowy 

element dziedzictwa historycznego - Zamek 

Krzyżtopór w Ujeździe. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wnioski z przeprowadzonej analizy SWOT: 

 

Analizując wyżej zaprezentowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia 

Gminy Iwaniska, możemy wyłonić te, które w największym stopniu oddziałują bądź 

mogą oddziaływać na gminę. Słabe strony oraz zagrożenia powinny być 

pokonywane przez mocne strony oraz szanse rozwoju, które wyraźnie dominują w 

projekcji perspektywicznej Gminy Iwaniska.  

Poniżej pogrupowane zostały w punktach słabe strony i równoważące je strony 

mocne, a także przykłady w jaki sposób można wykorzystać szanse, aby zniwelować 

istniejące problemy i przezwyciężyć zagrożenia. 
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1. Walory przyrodnicze i krajobrazowe – tereny gminy posiadają dobrą jakość gleb, 

czyste środowisko naturalne, co sprzyja rozwojowi rolnictwa w tym rolnictwa 

ekologicznego. Jeśli potencjał ten zostanie dobrze wykorzystany powinno się to 

przyczyniać się do wzrostu produkcji rolniczej. Konieczne jest inwestowanie 

w rozwój jakości rolnictwa i warto poszerzyć ofertę przetwórstwa rolno – 

spożywczego. 

2. Doświadczenie Gminy Iwaniska i innych podmiotów, stowarzyszeń, jak np. 

Lokalnej Grupy Działania, w ramach której funkcjonuje Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej,  w zakresie pozyskiwania grantów, środków zewnętrznych 

należy wykorzystać w rozpoczynającej się perspektywie finansowej w celu 

realizacji inwestycji powodujących zwiększenie atrakcyjności gminy w zakresie 

infrastruktury technicznej, turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej oraz 

rewitalizacji miejsc kluczowych dla rozwoju gminy. Ważne jest, aby realizując 

wszelkie inwestycje priorytetowo dążyć do podnoszenia poziomu efektywności 

energetycznej infrastruktury, proekologiczności i neutralności dla cennego 

środowiska przyrodniczego gminy. 

3. Wysoki stopień zwodociągowania Gminy Iwaniska stanowi potencjał do 

osadnictwa i rozwoju przedsiębiorczości, przez co należy utrzymywać niniejszą 

infrastrukturę w dobrym stanie technicznym oraz dokonywać jej rozbudowy 

podwyższając standardy społeczno-gospodarcze gminy. 

4. Liczba turystów odwiedzających gminę w ciągu roku jest potencjałem gminy, 

w związku z czym należy zabiegać, aby taka tendencja utrzymywała się  

i rozwijała. Ważne jest, aby inwestycje gminy budowały atrakcyjny i przyciągający 

wizerunek gminy w celu sprostania oczekiwaniom turystów przebywających 

w gminie – rozwój turystyki rodzinnej, agroturystyki.  

5. Oczekiwanym motorem rozwoju Gminy Iwaniska jest Zamek Krzyżtopór 

w Ujeździe, którego unikatowy charakter przyciąga turystów zarówno z kraju jak 

i z zagranicy. Konieczna jest zatem rozbudowa niezbędnej infrastruktury na 

potrzebę pełnego wykorzystania potencjału tego miejsca (m.in. budowa bazy 

restauracyjnej, gastronomicznej, hotelarskiej, usługowej, itp.), stworzenie 

atrakcyjnego pakietu turystycznego dla odwiedzających, produktu lokalnego oraz 

skutecznych akcji promocyjnych, które przyciągną oczekiwaną liczbę turystów. 
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6. Poziom życia mieszkańców i przyjezdnych kształtowany będzie poprzez 

atrakcyjność oferty turystycznej, oświatowej, kulturowej i zdrowotnej oraz stan 

sieci sportowo – rekreacyjnej, co będzie pozwalało na rozwiązanie problematyki 

funkcji społecznych na terenie Gminy Iwaniska. 

7. Sektor rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wdrożenia systemu 

ulg i zachęt, co pozwoli na skuteczne generowanie lokalnych miejsc pracy. 

8. Starzejące się społeczeństwo oraz znaczna skala emigracji, w szczególności 

osób młodych to problem Gminy Iwaniska, ale również województwa i całego 

kraju. Gmina, poprzez walory krajobrazowe, czyste środowisko, przyjazny klimat 

i dobry szlak komunikacyjny oferuje atrakcyjne warunki w zakresie zamieszkania 

na jej terenie zarówno dla rodzin jak i osób starszych. 

 

Ważne z punktu widzenia rozwoju gminy jest inwestowanie w rozwój oraz 

upowszechnianie technologii informacyjno-komunikacyjnych. TIK jest obecnie 

dziedziną, która przenika przez wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego 

a dzięki nowej perspektywie finansowej będzie możliwość zwiększenia zastosowania 

TIK w instytucjach publicznych. 

Gmina Iwaniska powinna wykorzystać szansę na rozwój, jaką dają fundusze 

unijne. Możliwość uzyskania dotacji z Unii Europejskiej na realizację nowych 

projektów oraz istnienie różnych form partnerstw sektora społeczno-gospodarczego, 

jeśli zostaną wykorzystane na rozbudowę infrastruktury turystycznej, powinny 

przynieść wymierne korzyści w postaci większej liczby turystów, a tym samym 

zwiększonych wpływów z podatku do budżetu gminy.  

Rozwiązaniem na słaby poziom rozwoju przedsiębiorczości w gminie jest 

jednoznaczne wspieranie kierunków związanych z działalnością rolniczą, 

ekologiczną oraz turystyczną: usług noclegowych, gastronomicznych i rekreacyjnych. 

Podsumowując powyższe można stwierdzić, iż okres programowania niniejszej 

strategii jest okresem wyzwań dla Gminy Iwaniska, która ma wiele szans na rozwój 

społeczno-gospodarczy wykorzystując optymalnie środki z UE. Efektywność 

wykorzystania tych środków zarówno przez gminę jak i przedsiębiorców może dać 

znaczący rozwój społeczno-gospodarczy gminy. 
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2.1.3. Drzewo problemów 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROBLEM KLUCZOWY A 
Brak wysokiej jakości infrastruktury publicznej 

uwidaczniającej atrakcyjność turystyczno- 
osiedleńczą Gminy Iwaniska 

 

Zbyt skromna oferta kalendarza 

kulturalno-rozrywkowego  

Brak pełnego wykorzystania 
potencjału przyrodniczego 

w ramach Gminy Iwaniska 

 i terenów sąsiednich 

Brak kompleksowo 
rozwiniętej infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej  

Zbyt mała liczba turystów 

krajowych i zagranicznych 

 

Brak spójnej oferty aktywnego wypoczynku 

opartej na walorach czystej, lokalnej przyrody 

PRZYCZYNY: SKUTKI: 

Brak kompleksowego systemu 
informacji turystycznej opartego na 

nowoczesnej  e-platformie 

Nieefektywna energetycznie 

i kosztowna obecna 

infrastruktura publiczna 

Brak wystarczających środków 

własnych gminy na inwestycje 

publiczne 

Niewystarczający poziom rozwoju 

przedsiębiorczości 
 i zbyt niska dynamika tworzenia nowych 

podmiotów gospodarczych 

Wciąż mało konkurencyjna oferta  
turystyczna i agroturystyczna 

na tle konkurencji m.in. z innych 
regionów Polski Wschodniej 

Brak kluczowych, kosztownych inwestycji 
publicznych, np.  

z obszaru rewitalizacji 

Zbyt mała liczba turystów  
względem potencjału Gminy 

Iwaniska 

PROBLEM KLUCZOWY B 
Brak kompleksowej oferty turystyczno-

gospodarczej wykorzystującej  

dostępne zasoby turystyczne 
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2.2. Kierunki rozwoju Gminy Iwaniska 
2.2.1. Wizja i misja rozwoju Gminy Iwaniska 

Misja i wizja regionu to nie tylko określenie kierunków rozwoju, ale równocześnie 

wyrażenie aspiracji i oczekiwań społeczeństwa. Bez misji i wizji decyzje zarządcze 

bywają przypadkowe, a codzienna praca sprowadza się do mechanicznego 

realizowania procedur urzędowych. Wizja to wyobrażenie o jej przyszłym kształcie  

i wytyczenie drogi jej osiągnięcia. Misja zaś określa główny kierunek rozwoju, którego 

osiągnięcie odbywa się za pomocą realizacji celów strategicznych. 

W wyniku przeprowadzonych analiz oraz na podstawie zebranych informacji, 

dokonano sformułowania wizji, misji oraz celów strategicznych.  

Do celów strategicznych zostały przyporządkowane działania priorytetowe, które 

wyznaczają obszary, w ramach których będą realizowane zadania. 

Określenie pożądanego przez lokalną społeczność obrazu ich miejsca zamieszkania 

jest bardzo istotne z punktu widzenia formułowania celów rozwoju i kierunków 

podejmowanych działań. Cele rozwoju oraz konkretne projekty związane z ich 

realizacją, powinny prowadzić do osiągnięcia określonego stanu gminy, uznanego 

przez jej społeczność za pożądany i atrakcyjny. 

KIERUNEK ROZWOJU = WIZJA 

 

 

 

 

 

 

SPOSÓB REALIZACJI = MISJA 

 

 

 

 

 

Gmina Iwaniska  atrakcyjnym obszarem destynacji turystycznej o dynamicznym 

rozwoju społeczno-gospodarczym na bazie unikatowego dziedzictwa 

historycznego, czystej przyrody oraz nowoczesnego rolnictwa. 

 
 

Kreowanie rozwoju Gminy Iwaniska jako ośrodka turystycznego 

łączącego dziedzictwo historyczne z nowoczesnością, o 

zrównoważonym rozwoju społeczno - gospodarczym – miejsca pracy 

oraz bezpiecznego i przyjaznego zamieszkiwania. 
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2.2.2. Cele główne i szczegółowe: 

 

 

Cele szczegółowe: 

1. Rozwój kompleksowej sieci teleinformatycznej, realizacja tzw. „włączenia 

cyfrowego” wraz z pakietem e-usług dla mieszkańców i turystów. 

2. Przebudowa sieci dróg lokalnych wraz z lokalnymi centrami komunikacyjno-

parkingowymi oraz węzłami względem dróg nadrzędnych. 

3. Budowa nowoczesnych ciągów rowerowo-pieszych łączących się z innymi 

tego typu szlakami. 

4. Kompleksowa, wielofunkcyjna (przestrzenno-gospodarczo-społeczna) 

rewitalizacja poszczególnych sołectw Gminy Iwaniska. 

5. Poprawa efektywności energetycznej m.in. poprzez kompleksową 

termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację 

oświetlenia ulicznego. 

6. Rozbudowa nowoczesnej, efektywnej ekonomicznie infrastruktury 

edukacyjnej, sportowej, kulturalnej i socjalnej. 

7. Przygotowanie atrakcyjnych, wielofunkcyjnych terenów inwestycyjnych oraz 

budowlanych. 

8. Rozbudowa infrastruktury informatycznej na terenie Gminy Iwaniska. 

9. Budowa Domu Pomocy Społecznej na obszarze gminy. 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej. 

11. Budowa nowych i przebudowa istniejących świetlic wiejskich. 

12. Budowa targowiska wiejskiego wraz z infrastrukturą techniczną. 

13. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków. 

14. Budowa boisk sportowych na terenie gminy. 

 

 

CEL I 
Rozwój nowoczesnej i efektywnej  

infrastruktury technicznej 
zapewniającej wysoką jakość 

i dostępność lokalnych usług publicznych 
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Cele szczegółowe: 

1. Tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestorów oraz rozwoju 

działalności gospodarczej na terenie Gminy Iwaniska poprzez m.in. system ulg 

podatkowych i preferencji inwestycyjnych, zachęt dla przedsiębiorców i osób 

planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. 

2. Wsparcie mikro i małej przedsiębiorczości, a także dla rozwoju ekologicznego 

rolnictwa i przetwórstwa oraz żywności liofilizowanej. 

3. Współpraca z lokalnym biznesem w kreowaniu warunków do prowadzenie 

małej przedsiębiorczości w tym rozwoju „potencjału endogenicznego”. 

4. Wspieranie i promocja różnorodnych organizacji zrzeszających rolników oraz 

tworzenie gospodarstw agroturystycznych i produkujących zdrową żywność. 

5. Rozwój gospodarczy w oparciu o alternatywne dla rolnictwa formy działalności 

gospodarczej. 

6. Systemowa współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami opierająca się na 

działaniach progospodarczych oraz wspierająca inicjatywy lokalnych 

przedsiębiorców. 

7. Promocja gospodarcza gminy razem z partnerami ponadlokalnymi np. 

instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi, Specjalnymi 

Strefami Ekonomicznymi, Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza 

Koprzywianki, Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej m.in. w formie 

tematycznych konferencji gospodarczych. 

8. Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej w różnych formach 

organizacyjnych m.in. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (również tzw. 

„hybrydowe ppp” z udziałem funduszy UE) oraz podmiotów Ekonomii 

Społecznej (np. lokalne spółdzielnie socjalne). 

9. Kształcenie cech przedsiębiorczych wśród młodzieży i promocja oferty 

edukacyjno-zawodowej skierowanej do mieszkańców w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego 2014-2020 oraz innych źródeł zewnętrznych (np. 

CEL II 
Wspieranie lokalnego  rozwoju społeczno-

gospodarczego, ze szczególnym  
uwzględnieniem usług turystycznych  

i rekreacyjnych 
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kursy praktycznej nauki zawodu w ramach inteligentnych specjalizacji 

województwa świętokrzyskiego). 

10. Pakiet działań profilaktycznych i wspierających dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, biedą oraz patologiami. 

11. Promocja turystyki i agroturystyki jako wiodącej gałęzi lokalnej gospodarki, 

w pełni komplementarnej z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 

Świętokrzyskiego RIS3. 

12. Utworzenie kompleksowej, wielofunkcyjnej e-platformy informacyjnej dla 

turystów przebywających na terenie Gminy Iwaniska. 

13. Współpraca w zakresie tworzenia inkubatorów przedsiębiorczości oraz innych 

form stowarzyszeniowych, w szczególności ukierunkowanych na 

przedsiębiorców lokalnych. 

14. Wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii np. we współpracy z Kieleckim 

Parkiem Technologicznym (KPT) czy Świętokrzyskim Centrum Innowacji 

i Transferu Technologii (ŚCITT).  

15. Utworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców. 

16. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie w zakresie 

monitoringu  

i analizy lokalnego rynku pracy oraz struktury osób bezrobotnych. 

17. Rozwój systemu szkoleń i kursów zawodowych dla osób bezrobotnych oraz 

wymagających zmiany kwalifikacji. 

18. Wspieranie szkoleń i doradztwa w zakresie przedsiębiorczości, w tym 

dotyczących zakładania i prowadzenia własnego biznesu, np. kursy 

specjalistyczne w zakresie przemysłu okołoturystycznego, rekreacyjnego. 

19. Rozwój oferty w zakresie usług dotyczących podnoszenia oraz zmiany 

kwalifikacji na różnych etapach życia – w powiązaniu z potrzebami lokalnego 

rynku pracy.  

20. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie 

gminy. 

21. Rozwój szlaków turystycznych, m.in. pieszych (w tym dla potrzeb osób 

uprawiających nordic walking), rowerowych (m.in. w ramach głównego tzw. 

Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo), konnych czy ścieżek 

edukacyjnych, kulturowych, poznawczych – w tym m.in. zintegrowanie ciągów 

i podniesienie poziomu bezpieczeństwa. 
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Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie działań ograniczających emisję gazów cieplarnianych oraz 

zanieczyszczeń i pyłów z terenu Gminy Iwaniska, m.in. poprzez promocję 

odnawialnych źródeł energii. 

2. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców gminy jako czynnika rozwoju 

lokalnej specjalizacji gospodarczej: turystyka i agroturystyka. 

3. Działania na rzecz ochrony przeciwpowodziowej, prawidłowej gospodarki 

wodnej oraz wsparcie funkcjonowania służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo publiczne (m.in. Policja, OSP, służby medyczne). 

4. Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego m.in. poprzez działania 

infrastrukturalne i zabezpieczające (np. lokalizacje unikatowe przyrodniczo, 

pomniki przyrody, obiekty zabytkowe) oraz działalność edukacyjno-

promocyjną np. na temat dziedzictwa historycznego gminy, zabytków. 

5. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego, 

produktów lokalnych i tradycyjnych jako optymalnego uzupełnienia oferty 

turystycznej. 

6. Wsparcie rozwoju nowoczesnego przetwórstwa spożywczego jako branży 

wpisującej się w inteligentną specjalizację Woj. Świętokrzyskiego w ramach 

RIS3. 

7. Działania wspierające wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oparty 

zarówno na produkcji, jak i usługach na rzecz mieszkańców oraz osób 

przyjezdnych. 

8. Kompleksowy, całoroczny kalendarz wydarzeń kulturalno-promocyjnych 

realizowanych na terenie Gminy Iwaniska. 

9. Zwiększanie poziomu społecznego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnych 

formach spędzania czasu wolnego, w tym zachęcanie do korzystania 

z dostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. 

CEL III 
Ochrona lokalnego środowiska 

przyrodniczego i kulturowego, racjonalne 
wykorzystanie jego zasobów oraz 

wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 
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Cele szczegółowe: 

1. Budowa wyrazistego, pozytywnego wizerunku Gminy Iwaniska jako 

unikatowego miejsca łączącego piękne i czyste tereny przyrodnicze 

z najnowocześniejszą bazą gastronomiczno - hotelarską. 

2. Wspólne projekty partnerskie z innymi podmiotami województwa 

świętokrzyskiego promujące regionalną turystykę.  

3. Współpraca z innymi gminami o charakterze turystycznym m.in. tzw. „ściany 

wschodniej” w ramach mechanizmów dostępnych w Programie Operacyjnym 

„Polska Wschodnia 2014-2020” oraz innych programach unijnych. 

4. Promocja produktów turystycznych, w szczególności pakietyzowanych 

z sąsiednimi gminami. 

5. Aktywne uczestnictwo w wydarzeniach targowych promujących ofertę 

turystyczną i wypoczynkową w Gminie Iwaniska. 

6. Pakiet działań promocyjnych prezentujących ofertę Gminy Iwaniska na 

rynkach zagranicznych (m.in. skierowanych do środowisk polonijnych). 

7. Innowacyjne kanały promocyjne m.in. w formie wirtualnych awatarów oraz 

oprogramowania na smartfony.  

8. Informowanie o ofercie kulturalnej i rekreacyjno-sportowej oraz zapewnianie 

jej dostępności i różnorodności. 

 

 

 

 

CEL IV 
 

Promocja marki  turystycznej „IWANISKA”  
poprzez działania lokalne i krajowe. 
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2.3 Zgodność Strategii z zasadami horyzontalnymi UE i innymi programami 
strategicznymi kraju i regionu 

 

Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska jest w pełni spójna i komplementarna  

z nadrzędnymi dokumentami strategicznymi na szczeblu regionalnym i krajowym 

oraz kluczowymi priorytetami rozwojowymi Unii Europejskiej.  

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Gminy Iwaniska 

jest zgodna z zasadami horyzontalnymi UE w zakresie wzrostu zrównoważonego 

m.in. poprzez transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie 

korzystającej z zasobów i konkurencyjnej oraz w zakresie wzrostu sprzyjającego 

włączeniu społecznemu na bazie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.  

Jednocześnie, niniejsza Strategia jest zgodna z kluczowymi dokumentami 

strategicznymi na szczeblu unijnym, krajowym i regionalnym tj.: 

Strategia Europa 2020 

Cel główny 1: Osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%, wśród kobiet  

i mężczyzn w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiększenie zatrudnienia młodzieży, 

osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejszą 

integrację legalnych imigrantów. 

Cel główny 2: Poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,  

w szczególności z myślą o tym, aby łączny poziom inwestycji publicznych 

i prywatnych w tym sektorze osiągnął 3% PKB; ponadto Komisja Europejska 

opracuje wskaźnik odzwierciedlający efektywność działalności badawczo-rozwojowej 

i innowacyjnej. 

Cel główny 3: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, w porównaniu 

z poziomami z 1990 r.; zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w ogólnym 

zużyciu energii; dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej o 20%. Unia 

Europejska zdecydowana jest podjąć decyzję o osiągnięciu do 2020 r. 30-

procentowej redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 1990 r., o ile inne kraje 

rozwinięte zobowiążą się do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijające się 

wniosą wkład na miarę swoich zobowiązań i możliwości. 
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Cel główny 4: Podniesienie poziomu wykształcenia, zwłaszcza poprzez dążenie do 

zmniejszenia odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę do poniżej 10% oraz 

poprzez zwiększenie do co najmniej 40% odsetka osób w wieku 30−34 lat mających 

wykształcenie wyższe lub równoważne. 

Cel główny 5: Wspieranie włączenia społecznego, zwłaszcza przez ograniczanie 

ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co 

najmniej 20 mln obywateli. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo. 

Cel I.1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem. 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb  

i aktywności obywatela. 

I.3.2. Rozwój kapitału społecznego. 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki. 

II.2.4. Poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej. 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki. 

II.3.2. Podwyższenie stopnia komercjalizacji badań. 

II.3.4. Zwiększenie wykorzystania rozwiązań innowacyjnych. 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego. 

II.4.1. Zwiększanie aktywności zawodowej. 

II.4.2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego. 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. 

II.5.2. Upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych. 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 

II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami. 

II.6.4. Poprawa stanu środowiska. 

II.7.3. Udrożnienie obszarów miejskich. 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna. 

1 Zapis założeń dokumentów przytoczono w niezmienionej formie 

Cel III.1. Integracja społeczna. 
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III.1.1. Zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 

III.2.1. Podnoszenie jakości i dostępności usług publicznych. 

Koncepcja przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Cel 2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju 

poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla 

rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. 

2.2. Regionalna integracja funkcjonalna, wspomaganie rozprzestrzeniania się 

procesów rozwojowych na obszary poza głównymi miastami oraz budowanie 

potencjału dla specjalizacji terytorialnej. 

2.2.4. Wspomaganie rozwoju specjalizacji terytorialnej. 

Cel 3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych 

poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

3.1. Poprawa dostępności polskich miast i regionów. 

3.1.3. Poprawa dostępności ośrodków subregionalnych oraz obszarów wiejskich 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

4.6. Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń 

do wód, atmosfery i gleby. 

4.7. Zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin i zwiększenie wykorzystania 

surowców wtórnych. 

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 

Cel strategiczny 1: Oddziaływanie na poprawę jakości kapitału ludzkiego. 

Cel strategiczny 2: Budowanie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy. 

Cel strategiczny 3: Wspieranie gospodarki, wspieranie funkcjonowania MSP. 

Cel strategiczny 7: Konserwacja i wykorzystanie zasobów środowiska 

przyrodniczego oraz ochrona różnorodności biologicznej. 
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Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 

Cel strategiczny 1: Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej. 

1.2 Poprawa infrastruktury społecznej i usług publicznych, czyli wzrost kapitału 

społecznego, wsparcie zatrudnienia i wyższa jakość życia w regionie 

Cel strategiczny 2: Koncentracja na kluczowych gałęziach i branżach dla rozwoju 

gospodarczego regionu. 

2.4 Pakietyzacja i komercjalizacja produktu turystycznego – czyli rynkowa gra 

zespołowa. 

2.5 Specjalizacje przyszłości, czyli rozwój branż, które zostaną zidentyfikowane jako 

rzeczywiście perspektywiczne. 

Cel strategiczny 3: Koncentracja na budowie kapitału ludzkiego i bazy dla 

innowacyjnej gospodarki. 

3.1 Sprzyjanie kumulowaniu kapitału ludzkiego, czyli zdrowi, kreatywni i wykształceni 

ludzie jako podstawa myślenia o pomyślnej przyszłości. 

3.2 Usprawnianie i rozwój Regionalnego Systemu Innowacji, czyli potrzeba 

wzmocnienia istniejącego fundamentu dla przepływu i wykorzystania wiedzy. 

3.3 Tworzenie sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, w tym przede 

wszystkim sektora MŚP, czyli dla podmiotów, które finalnie decydują 

o innowacyjności. 

Cel strategiczny 4: Koncentracja na zwiększeniu roli ośrodków miejskich 

w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionu. 

4.2 Ośrodki miejskie jako subregionalne i lokalne bieguny wzrostu. 

Cel strategiczny 5: Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich. 

5.1 Rozwój usług publicznych. 

Cel strategiczny 6. Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu. 

6.1 Energia versus emisja, czyli próba rozwiązania dylematu, jak nie szkodzić 

jednocześnie środowisku i gospodarce. 

6.4 Ochrona cennych zasobów przyrodniczych. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego 2000 

Misja: wyróżniający się powiat pod względem rozwoju przedsiębiorczości, produkcji 

rolniczej i ogrodniczej, oraz atrakcyjności turystycznej i kulturowej, z poszanowaniem 

potrzeb mieszkańców i środowiska naturalnego. 

OBSZAR i - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
CEL 1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 

� tworzenie programu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 

� powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości oraz lokalnego 

ośrodka informacji i doradztwa 

� przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji i stworzenie bazy danych o terenach  

i obiektach przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości 

� opracowanie systemu ulg podatkowych dla tworzących nowe miejsca pracy 

� wyłonienie i promocja lokalnych liderów przedsiębiorczości 

 

CEL 2. Rozwój przetwórstwa produktów rolno-spożywczych 

� współdziałanie na rzecz rozwoju przetwórstwa mlecznego oraz owoców 

i warzyw 

� zorganizowanie cyklu szkoleń dla rolników 

� wspomaganie tworzenia małych suszarni, przechowalni, chłodni 

� informacja na temat norm i standardów obecnie obowiązujących w Unii 

Europejskiej 

 

CEL 3. Rozwój bazy usługowo-handlowej 

� pomoc w organizacji systemu dystrybucji produktów rolniczych przez 

producentów bezpośrednio do zakładów zbiorowego żywienia itp. 

� wspomaganie rozwoju hotelarstwa i małej gastronomii 

� wspieranie działań na rzecz budowy parku i centrum rozrywki rodzinnej 

� wspieranie rozwoju tradycyjnego rzemiosła, między innymi artystycznego 

i pamiątkarskiego oraz jego promocja 
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OBSZAR II - ROLNICTWO 
CEL 1. Dostosowanie struktury produkcji do warunków rynkowych i glebowo-

klimatycznych 

� promocja produktu lokalnego 

� wspieranie rozwoju pracochłonnych kierunków produkcji rolnej 

� pomoc w wykorzystaniu istniejącego potencjału rozwoju upraw ogrodniczych 

owoców i warzyw 

� podjęcie działań na rzecz koncentracji i podniesienia towarowości produkcji 

rolniczej 

� wspieranie działań na rzecz powiększania powierzchni gospodarstw rolnych 

 

CEL 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych rolników  

� pomoc w organizacji szkoleń, kursów dotyczących prowadzenia gospodarstwa 

w warunkach rynkowych 

� unowocześnienie oraz stworzenie nowych kierunków kształcenia 

w istniejących placówkach oświatowych 

� utworzenie ośrodka kształcenia ustawicznego 

� organizacja branżowych wizyt dla rolników w kraju i za granicą 

 

CEL 3. Podjęcie działań na rzecz rozwoju rynków zbytu 

� utworzenie bazy hurtowego handlu produktami rolnymi w Opatowie 

� pomoc w powoływaniu grup producenckich 

� aktywna współpraca powiatu ze spółkami skupującymi produkty rolne 

� nasilenie działań marketingowych i współpracy z krajami sąsiednimi (Ukraina, 

Słowacja i inne) 

� tworzenie wspólnej marki dla produktów z terenu powiatu 

 

OBSZAR III – ŚRODOWISKO SPOŁECZNE 
CEL 1. Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego 

� aktywna współpraca i koordynacja działań służb bezpieczeństwa publicznego 

� zabezpieczenie odpowiedniej liczebności służb bezpieczeństwa 

� wprowadzenie systemu monitorowania miejsc szczególnie zagrożonych 

przestępczością w miastach powiatu opatowskiego  

� aktywne wspieranie pracy wychowawczo-socjalnej z młodzieżą w szkołach 
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� organizacja świetlic środowiskowych dla młodzieży 

� organizacja akcji informacyjnych o zagrożeniach, uczestnictwo 

w organizowanych programach np. „Bezpieczny Powiat Opatowski” 

� wspieranie współpracy administracji terenowej i osiedlowej z dzielnicowymi 

 
CEL 3. Dostosowanie warunków i kierunków kształcenia do potrzeb rynku 

 

� opracowanie strategii rozwoju szkolnictwa średniego w powiecie  

� monitorowanie potrzeb edukacyjnych i dostosowanie kierunków kształcenia 

m.in. poprzez intensyfikację kontaktów szkół z lokalnymi zakładami pracy  

i biurem pracy  

� sukcesywna restrukturyzacja i modernizacja bazy dydaktycznej 

i urbanistycznej szkół  

� wykorzystanie istniejącej bazy i kadry dla potrzeb szkoleniowych działań 

powiatu 

 

OBSZAR IV – TURYSTYKA, KULTURA i SPORT 
CEL 1. Rozwój bazy wypoczynkowo-rekreacyjnej  

� wspieranie tworzenia regionalnego ośrodka konferencyjnego  

� promocja powstających gospodarstw agroturystycznych 

� organizacja punktu informacji turystycznej 

� organizacja ścieżek zdrowia, ścieżek rowerowych we współpracy z gminami 

� promocja idei wypoczynku na świeżym powietrzu „Weekend za miastem” 

� wspieranie pomysłu budowy parku rozrywki rodzinnej 

CEL 2. Kultywowanie i promocja kultury lokalnej 

� organizacja Dni Kultury Powiatu 

� pomoc w organizacji cyklicznych imprez prezentujących tradycyjne obrzędy 

lokalne 

� promocja rękodzieła miejscowych artystów ludowych, weekendowe kiermasze 

� działania na rzecz integracji centrów kultury poszczególnych gmin 

CEL 3. Rozwój sportu masowego 

� uaktywnienie i rozwój działalności Uczniowskich Klubów Sportowych 

� organizowanie rozgrywek, turniejów gminnych i powiatowych 

� organizacja masowych biegów przełajowych 
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OBSZAR V – INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
Cel 2. Modernizacja sieci dróg i ich otoczenia 

� opracowanie planu remontów i modernizacji dróg oraz pozyskiwania środków 

na te działania 

� zwiększanie środków na budowy dróg, wykonanie odnów nawierzchni, 

zwiększenie nośności i szerokości dróg powiatowych kosztem zmniejszenia 

remontów cząstkowych 

� aktywne poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania inwestycji 

� budowa bezpiecznych przejść dla pieszych 

� udrażnianie rowów i przepustów 

� efektywne zagospodarowanie pasów przydrożnych 

� wspieranie budowy autostrady i drogi szybkiego ruchu 

� współpraca z gminami w celu poprawy stanu dróg poprzez wspólną realizację 

robót na drogach powiatowych. 

 

Cel 3. Przygotowanie warunków do rozwoju budownictwa komunalnego, 

przemysłowego i mieszkaniowego 

� utworzenie planu przestrzennego zagospodarowania (plan zbiorczy dla gmin) 

� aktywne działania na rzecz uzbrojenia terenów przeznaczonych pod 

budownictwo 

� wspieranie lokalnej produkcji materiałów budowlanych 

� zwiększenie ilości mieszkań komunalnych 

� organizacja sprawnej obsługi inwestorów 

 
2.4 Źródła finansowania i harmonogram planowanych zadań 
Powodzenie realizacji Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska w znacznej mierze jest 

zdefiniowane jej własnymi możliwościami finansowymi oraz opcjami pozyskiwania 

zewnętrznych funduszy, zarówno publicznych, jak i prywatnych na wdrażanie 

kluczowych działań inwestycyjnych.  

Analizując możliwe opcje inżynierii finansowej należy wskazać na następujące 

główne potencjalne źródła finansowania:  

 środki własne gminy w ramach rokrocznego budżetu – kluczowa kwestia 

odpowiednich regulacji prawnych oraz poprawy sytuacji gospodarczej 
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lokalnych podmiotów gospodarczych, co zwiększy wpływy do lokalnego 

budżetu (np. udział w podatku CIT), 

 fundusze unijne dostępne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 – 

łącznie w przedmiotowym okresie Polska otrzyma około 82,5 mld euro, 

głównie na wsparcie przedsiębiorczości oraz inwestycje infrastrukturalne 

i wzmocnienie kapitału ludzkiego. Kluczowym czynnikiem sukcesu dla Gminy 

Iwaniska będzie skuteczność „sięgania” po ponadregionalne programy 

operacyjne m.in. w ramach PO Polska Wschodnia, czy też PO Polska Cyfrowa 

(szczegółowe zestawienie w kolejnym akapicie), 

 środki budżetu państwa transferowane do jednostek samorządu terytorialnego 

– przykładowe dofinansowanie środkami krajowymi centralnymi wybranych 

inwestycji lokalnych w ramach zdefiniowanych programów i działań np. Orlik, 

drogi „Schetynówki”, kompleksowa rewitalizacja 2014-2020 (zgodnie 

z Ustawą), 

 środki celowe oferowane przez wybrane jednostki sektorowe – przykładowo 

dotacje i pożyczki oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, czy też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, 

 fundusze zwrotne pozyskane z sektora bankowego – kredyty i pożyczki, 

a także inne instrumenty inżynierii finansowej m.in. możliwości emisji obligacji 

komunalnych, 

 środki sektora prywatnego pozyskane jako udział w wybranych inwestycjach – 

montaż finansowy środków publicznych i prywatnych w ramach 

obowiązujących regulacji prawnych np. PPP. Zalecana kontynuacja tego typu 

działań na bazie pozytywnych doświadczeń w innych jednostkach 

samorządowych. 

 

Analizując możliwości współfinansowania działań zapisanych w Strategii Rozwoju 

Gminy Iwaniska funduszami unijnymi należy podkreślić szeroki zestaw programów 

operacyjnych obowiązujących w perspektywie 2014-2020 tj.: 

 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego – 1,36 

mld euro (szczegółowa analiza w kolejnym akapicie). 
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� Program Operacyjny Polska Wschodnia – 2 mld euro: szerokie wsparcie 

projektów inwestycyjnych na terenie pięciu województw tzw. Ściany 

Wschodniej w dwóch kluczowych obszarach: rozwoju przedsiębiorczości 

i innowacji (m.in. platformy startowe, ponadregionalne powiązanie 

kooperacyjne oraz internacjonalizacja) oraz dostępności transportowej. 

Szczególna rekomendacja dla Gminy Iwaniska dla aktywnego aplikowania w 

ramach projektu partnerskiego z podmiotami z sąsiednich województw (np. 

podkarpackie, lubelskie) w ramach tzw. sieciowych produktów turystycznych. 

� Program Operacyjny Polska Cyfrowa – 2,2 mld euro: wspieranie 

zwiększania dostępności do Internetu oraz rozwoju e-usług. Szczególna 

rekomendacja dla gminy w obszarze projektów e-administracji ułatwiających 

komunikację z mieszkańcami i turystami. 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 27,4 mld euro: 

priorytetowe inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, infrastruktury 

technicznej oraz bezpieczeństwa energetycznego w ujęciu Gminy Iwaniska 

szczególnie ważna komplementarność projektów POIŚ i RPO w obszarze 

gospodarki niskoemisyjnej. 

� Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – 8,6 mld euro: koncentracja na 

badaniach i rozwoju innowacji w sektorze prywatnym we współpracy z polskim 

sektorem nauki.  

� Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER)– 4,7 mld euro: 

aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez 

zatrudnienia, rozwój innowacji społecznych, mobilności oraz włączenia 

społecznego. Kluczowa, rekomendowana współpraca Urzędu Gminy 

w Iwaniskach z Powiatowym Urzędem Pracy w Opatowie oraz innymi 

instytucjami rynku pracy w zakresie narzędzi wsparcia oferowanych przez 

program POWER. 

� Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,7 mld euro: 

możliwości realizacji projektów wspólnych razem z partnerami z zagranicy 

m.in. w ramach INTERREG, czy też Central Europe. Rekomendowana 

budowa partnerstwa przez Gminę Iwaniska na rzecz aplikacji do wybranych 

narzędzi EWT np. w obszarze turystyki. 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 13,5 mld euro: cel nadrzędny to 

poprawa konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz zrównoważony rozwój 
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obszarów wiejskich. Działania szczególnie rekomendowane dla Gminy 

Iwaniska to dotyczące m.in.: dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, 

odnowy wsi oraz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości w ramach funduszy 

alokowanych dla LGD. 

 

Rekomendacje dla Gminy Iwaniska dotyczące możliwości dofinansowania 

kluczowych planów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:  

 
Oś nr 1. INNOWACJE i NAUKA: 

- rekomendacja działań informacyjno-promocyjnych ze strony Gminy IWANISKA 

skierowanych do najbardziej dynamicznych firm z terenu gminy, potencjalnie 

zainteresowanych inwestycjami w badania, innowacje oraz kluczowe technologie 

w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego. 

 

OŚ nr 2. KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

- analogiczna rekomendacja działań skierowanych do podmiotów gospodarczych 

planujących wdrożenie nowych produktów i usług oraz lokalnych instytucji otoczenia 

biznesu, 

- projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych / parków 

przedsiębiorczości. 

 

Oś nr 3. EFEKTYWNA i ZIELONA ENERGIA 

- projekty z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

w obiektach infrastruktury publicznej, 

- strategie niskoemisyjne obejmujące m.in. oświetlenie uliczne, parkingi Park&Ride, 

ścieżki rowerowe, itp. 

 

Oś nr 4. DZIEDZICTWO NATURALNE i KULTUROWE 

- infrastruktura przeciwpowodziowa, specjalistyczne wyposażenie OSP, gospodarka 

odpadami oraz wodno-ściekowa, dziedzictwo kulturowe i naturalne (m.in. obiekty 

zabytkowe, kompleksowe produkty turystyczne) i bioróżnorodność (m.in. zielona 

infrastruktura, ścieżki edukacyjne).  
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Oś nr 6. ROZWÓJ MIAST 

- projekty kompleksowej, wielowymiarowej rewitalizacji przestrzenno-społeczno-

gospodarczej. Rekomendacja dla przygotowania kompleksowego projektu 

rewitalizacyjnego obejmującego Iwaniska, ze szczególnym uwzględnieniem 

komplementarności interwencji w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Oś nr 7. SPRAWNE USŁUGI PUBLICZNE 

- projekty obejmujące e-administrację, e-uczenie się oraz infrastrukturę zdrowotną  

i społeczną (m.in. ośrodki zdrowia, szkoły i przedszkola). Rekomendacja dotycząca 

przygotowania przez Gminę Iwaniska projektów dotyczących poprawy stanu 

i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej. 

 

Oś nr 8. ROZWÓJ EDUKACJI i AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO 

- projekty obejmujące nowe miejsca w żłobkach, przedszkolach, kluby dziecięce, 

programy zdrowotne, kompetencje kluczowe w szkołach oraz doposażenie tych 

placówek. Rekomendacja dotycząca pełnego zaangażowania dyrekcji i nauczycieli 

przedmiotowych placówek z terenu Gminy Iwaniska w przygotowanie tego typu 

projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Oś nr 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE i WALKA z UBÓSTWEM 

- projekty dotyczące m.in. reintegracji społecznej i zawodowej m.in. w ramach 

Warsztatów Terapii Zajęciowej i Centrów Integracji Społecznej, świetlic 

środowiskowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Rekomendacja działań 

informacyjno-promocyjnych ze strony Gminy Iwaniska skierowanych do organizacji 

pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz liderów społecznych z terenu gminy, 

potencjalnie zainteresowanych tworzeniem projektów z obszaru integracji społecznej 

i zawodowej (np. w formie spółdzielni socjalnych). 

 

Oś nr 10. OTWARTY RYNEK PRACY 

- kursy, szkolenia, staże, praktyki, doposażenie miejsc pracy, dotacje i pożyczki dla 

osób bezrobotnych w wieku od 30 lat (komplementarnie do programu POWER). 

Rekomendacja współpracy Urzędu Gminy w Iwaniskach z Powiatowym Urzędem 
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Pracy w Opatowie oraz innymi instytucjami rynku pracy i operatorami zewnętrznymi 

w zakresie narzędzi wsparcia oferowanych przez Oś nr 10 RPO WŚ 2014-2020. 

 

W zakresie szczegółowych informacji nt. funduszy unijnych dostępnych 

w perspektywie 2014-2020 rekomendowana jest ścisła, bieżąca współpraca Urzędu 

Gminy Iwaniska z Lokalnym Punktem Informacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Świętokrzyskiego, zlokalizowanym w siedzibie Starostwa 

Powiatowego w Sandomierzu lub Głównym Punktem Informacyjnym Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. 

 

Proponowany harmonogram działań przygotowawczych i wdrożeniowych  w ramach 

Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska: 

� Przygotowanie niezbędnych dokumentów planistycznych i strategicznych 

związanych z możliwością aplikowania w ramach programów pomocowych – 

do końca 2017 r. 

� Przygotowanie podstawowych dokumentów aplikacyjnych w ramach 

kluczowych projektów: wniosku o dofinansowanie oraz studium 

wykonalności/biznesplanu – maksymalnie w ciągu 2 miesięcy od daty 

ogłoszenia o danym naborze projektów. 

� Przygotowanie kompletu dokumentacji technicznej i ekonomicznej w ramach 

kluczowych planowanych projektów – nie później niż 6 miesięcy od akceptacji 

danego projektu na jego i etapie oceny formalno-merytorycznej. 

� Spotkania Zespołu Monitorującego Efekty Wdrażania Strategii – minimum raz 

na dwa lata. 

� Przegląd śródokresowy wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska – do 

końca 2020 r. 

� Ocena ex-post skutków wdrażania przedmiotowej Strategii (raport końcowy) – 

do końca 2025 r. 

 
2.5 Ocena wpływu realizacji Strategii na środowisko 
Gminę Iwaniska, ze względu na swoją lokalizację zaliczać należy do obszarów 

wyjątkowo atrakcyjnych pod względem ukształtowania terenu, jak również walorów 

krajobrazowych, z uwagi, iż strategia zasięgiem obejmuje teren całej gminy, a więc 

również zlokalizowane parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego 
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krajobrazu i pozostałe formy chronionego krajobrazu, przygotowanie oraz realizacja 

zadań omawianych w niniejszym dokumencie musi obligatoryjnie uwzględniać 

obowiązujące przepisy prawne i respektować obowiązujące nakazy/zakazy w ramach 

istniejących form ochrony przyrody na terytorium gminy. 

 

Przewiduje się, iż w ramach niniejszej strategii, działania w większości oddziaływać 

będą pozytywnie bądź neutralnie na analizowane aspekty. Tylko w pojedynczych 

przypadkach na etapie realizacji dostrzega się możliwość wystąpienia negatywnych 

skutków środowiskowych, jednakże właściwe zaprojektowanie rozwiązań 

łagodzących oddziaływanie na środowisko może spowodować neutralny wpływ na 

środowisko.  

 

Realizacja strategii w głównej mierze wpłynie pozytywnie na: 

• poprawę wizerunku lokalnego krajobrazu, 

• ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery, 

• wzrost jakości życia mieszkańców i turystów, 

•  zagospodarowanie terenów zieleni, terenów rekreacyjnych i estetyzację 

przestrzeni, 

• poprawę stanu technicznego i wizerunku zabytków czy infrastruktury 

publicznej. 

 

Należy zaznaczyć, iż na etapie sporządzania strategii nie jest możliwe dokonanie 

szczegółowej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ nie jest znana dokładna 

lokalizacja niektórych przedsięwzięć, jak również ich powierzchnia i szczegółowy 

zakres rzeczowy. 

 „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”, będzie wymagana 

w przypadku realizacji poszczególnych inwestycji w oparciu o zapisy Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71)).   

Według ww. Rozporządzenia, zestaw kierunkowych działań operacyjnych 

przedstawionych w niniejszej strategii nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

część przedsięwzięć spełni kryteria przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
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oddziaływać na środowisko, wpływ na to będzie miała skala i charakter 

przedsięwzięcia.  

Do wymienionej grupy zaliczyć można inwestycje z zakresu: 

o budowy lub modernizacji oczyszczalni wód i ścieków, 

o przygotowania terenów inwestycyjnych, 

o termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 

o budowę ciągów pieszo-jezdnych, 

o budowa parkingów, 

o budowa ścieżek rowerowych. 

Powyższa kwalifikacja przedsięwzięć będzie możliwa po przygotowaniu projektów 

wykonawczych, ustaleniu lokalizacji, powierzchni, skali oddziaływania 

przedsięwzięcia oraz rozwiązań architektoniczno-projektowych. 

Inwestycje proponowane w niniejszej strategii polegają głównie na budowie lub 

rozbudowie obiektów, a także zabiegach modernizacyjno-remontowych, gdzie 

ingerencja na środowisko będzie przede wszystkim wyłącznie na etapie realizacji 

inwestycji. Po jej zakończeniu oddziaływanie na środowisko zostanie odwrócone 

i uciążliwości zanikną. 

Znaczący wpływ na środowisko będzie odczuwalny szczególnie poprzez: 

o emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliwa przez pojazdy 

mechaniczne, 

o uciążliwości hałasowe, związane z wykonywaniem robót budowlanych, 

o odpady powstające w trakcie wykonywania robót ziemnych i budowlanych. 

 

Należy zauważyć, iż pomimo negatywnych przejściowych uciążliwości w 

ostateczności osiągnięty zostanie pozytywny efekt społeczny i ekologiczny. W wyniku 

przebudowy ciągów jezdnych nastąpi poprawa stanu nawierzchni, co będzie 

skutkować zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu oraz skróceniem czasu dojazdu, jak 

również wpłynie na obniżenie poziomu hałasu. Zmniejszy się również przez to emisja 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza przez pojazdy. 

Wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej efektywne energetycznie przyczyni się do 

zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.  

Właściwe kierowanie pracami inwestycyjnymi, prawidłowe używanie sprzętu oraz 

wykorzystanie odpowiednich technologii i materiałów da gwarancję pełnej ochrony 
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środowiska przyrodniczego. Pozostałe działania określone w strategii nie będą 

wpływały na środowisko. 

3. CZĘŚĆ WDROŻENIOWA 
3.1. Ewaluacja i monitoring Strategii 

Kluczowym warunkiem sprawnej oraz efektywnej realizacji Strategii Rozwoju Gminy 

Iwaniska jest wdrożenie skutecznego systemu monitorowania i oceny strategii wraz  

z towarzyszącymi jej programami rozwoju. 

Monitoring ma na celu gromadzenie oraz analizę danych na temat przebiegu 

realizacji danego programu, która pozwala na wyłapywanie ewentualnych 

nieprawidłowości  

w jego realizacji i wprowadzaniu niezbędnych korekt umożliwiających osiągniecie 

wcześniejszych założeń. Ewaluacja ma za zadanie sprawdzenie czy w wyniku 

podejmowanych działań powstały spodziewane rezultaty oraz czy przełożyły się one 

na realizację wyznaczonych celów. Opracowanie systemu monitorowania i ewaluacji 

umożliwi gromadzenie bieżących danych dotyczących postępów we wdrażaniu oraz 

osiąganiu celów założonych w strategii. 

System ten jednocześnie pozwoli na obserwację rezultatów prowadzonych działań,  

a w razie potrzeby na wprowadzenie niezbędnych aktualizacji oraz korekt. Zakres 

monitoringu i ewaluacji strategii wyznaczają określone w niej cele strategiczne oraz 

bardziej szczegółowo zaplanowane cele operacyjne.  

Monitoring przedmiotowej Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska prowadzony będzie  

w zakresie finansowym oraz rzeczowym. Zakres finansowy dotyczyć będzie 

monitorowania poprawności oraz efektywności wydawanych środków, natomiast 

zakres rzeczowy związany będzie z efektywnością podejmowanych działań oraz 

postępie we wdrażaniu strategii. 

Ewaluacja strategii będzie prowadzona w celu określenia rzeczywistych efektów 

zrealizowanych projektów i inwestycji w niej zapisanych, a jej ocena opierać się 

będzie na następujących zasadniczych kryteriach: 

� skuteczność – pozwala określić, czy zostały osiągnięte cele strategii 

założone na etapie programowania, 

� efektywność – pozwala ocenić poziom ekonomiczności strategii, 

� użyteczność – pozwala ocenić zgodności celów strategii z faktycznymi 

problemami i potrzebami grupy docelowej, 
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� trafność – obrazuje do jakiego stopnia cele strategii odpowiadają potrzebom 

wskazanym do danego obszaru, 

� trwałość – pozwala określić na ile można się spodziewać, że pozytywne 

zmiany wywołane oddziaływaniem strategii będą trwać po jej zakończeniu. 

Ewaluacja działań zawartych w Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska zostanie 

podzielona na następujące części: 

� on-going (na bieżąco) – instrument obserwacji prowadzonej przez zespół 

monitorujący efekty wdrażania Strategii, który będzie przygotowywał 

sprawozdanie z realizacji strategii, w co najmniej dwuletnich okresach; 

� mid-term (w połowie okresu realizacji) – służąca przede wszystkim jako 

instrument, w wyniku którego nastąpi aktualizacja strategii; 

� ex-post (na zakończenie) – służąca ocenie zgodności i efektywności 

zrealizowanych działań strategii z przyjętymi założeniami i celami. 

Wprowadzenie systemu monitoringu oraz powiązanego z nim systemu ewaluacji 

pozwoli wyeliminować w dużym stopniu problem dezaktualizacji założeń i celów 

wynikający ze zmieniających się warunków funkcjonowania podmiotów realizujących 

poszczególne projekty, zmian prawodawstwa oraz innych warunków i okoliczności 

mogących wpłynąć na zasadność podejmowanych działań. Oprócz modyfikacji 

poszczególnych elementów strategii w trakcie jej realizacji możliwe będzie 

uwzględnienie nowych, dodatkowych działań, które będą wpisywać się 

w wyznaczone cele strategiczne i operacyjne. 

Za wdrożenie strategii, po jej przyjęciu przez Radę Gminy, odpowiedzialny jest Wójt 

Gminy Iwaniska. 

Jednocześnie za systematyczne i precyzyjne monitorowanie wdrażania 

przedmiotowej Strategii odpowiedzialny jest Zespół Monitorujący Efekty Wdrażania 

Strategii, powołany przez Wójta stosownym zarządzeniem, w terminie nie 

późniejszym niż 6 miesiące od przyjęcia Strategii przez Radę Gminy. Członkami 

zespołu z terenu Gminy Iwaniska będą: 

• Wójt Gminy, 

• Przewodniczący Rady Gminy, 

• pracownicy Urzędu Gminy Iwaniska (maksimum 3 osoby),  

• oraz inni przedstawiciele, jeśli będą niezbędni np. przedstawiciele 

przedsiębiorców czy sektora społecznego. 
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Spotkania zespołu będą miały miejsce minimum raz na dwa lata. Za organizację 

przedmiotowych spotkań i ich porządek obrad odpowiedzialny jest Wójt Gminy 

Iwaniska. 

Zadania zespołu monitorującego efekty wdrażania Strategii obejmują 

w szczególności: 

• przedstawienie wniosków z realizacji celów priorytetowych strategii na bazie 

obowiązujących wskaźników; 

• monitorowanie i ocena wdrażania poszczególnych celów operacyjnych; 

• sformułowanie wniosków i zaleceń odnośnie wprowadzenia usprawnień 

w kwestii wdrażania poszczególnych działań; 

• opracowanie sprawozdania zespołu po każdym jego spotkaniu. 

(*Szczegółowe zasady pracy zespołu monitorującego efekty wdrażania Strategii 

zdefiniuje Regulamin.) 

Opracowane każdorazowo sprawozdanie zespołu będzie przedstawiane Radzie 

Gminy Iwaniska, która jako organ kontrolny i uchwałodawczy będzie analizować 

i zatwierdzać wnioski ze sprawozdań z realizacji niniejszej Strategii. Sprawozdania 

i wnioski winny być uwzględniane przy planowaniu i podejmowaniu budżetu gminy na 

kolejne lata budżetowe. Sprawozdania Zespołu wraz z wnioskami na temat stanu 

realizacji strategii będą przekazywane mieszkańcom gminy, jak również wszystkim 

zainteresowanym za pośrednictwem oficjalnej strony Urzędu Gminy Iwaniska, 

a także podczas spotkań z różnymi grupami społecznymi, w tym mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, stowarzyszeniami itp. 

Monitorowanie przebiegu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zmian  

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy powinno być procesem ciągłym. 

Sporządzany raport powinien wskazywać na zachodzące przeobrażenia i tendencje 

rozwoju, oraz umożliwiać dokonywanie oceny stopnia realizacji zapisanych celów. 

w kolejnej części strategii przedstawione zostaną zestawy podstawowych 

wskaźników monitorowania realizacji strategii. 

 

3.2. WSKAŹNIKI REALIZACJI STRATEGII  
W celu skutecznej ewaluacji Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska niezbędne są dane 

umożliwiające przeprowadzenie oceny, m.in. porównania stanu przed i po realizacji 

strategii, w tym celu wskazano szereg wskaźników porównujących sytuację 

w Iwaniskach ze średnią dla województwa oraz dla Polski. Wskaźniki dotyczą 
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ogólnych zmian podstawowych wartości, które zaszły w trakcie realizacji Strategii. 

Pełny zbiór proponowanych wskaźników przedstawiono poniżej w ujęciu 

tabelarycznym: 
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Tabela 2. Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Gminy Iwaniska na lata 2017-2025. 

L.p. Wskaźniki celów strategicznych Miara Źródło 

Wartość 
bazowa Woj. 
Świętokrzyskie 

Wartość 
bazowa 

powiat opatowski 

Wartość 
bazowa 

Iwaniska 

Cel i Rozwój nowoczesnej i efektywnej  infrastruktury technicznej zapewniającej wysoką jakość i dostępność lokalnych usług publicznych 
1 Długość budowanych, modernizowanych dróg lokalnych  i ścieżek 

rowerowych 
km dane UG nie dotyczy nie dotyczy - 

2 Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych m2 dane UG nie dotyczy nie dotyczy - 

3 Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej 
termomodernizacją 

m2 dane UG nie dotyczy nie dotyczy - 

4 Powierzchnia wybudowanej rozbudowanej infrastruktury sportowej, 
rekreacyjnej   

m2 dane UG nie dotyczy nie dotyczy - 

5 Powierzchnia powstałych terenów inwestycyjnych m2 dane UG nie dotyczy nie dotyczy - 
Cel II Wspieranie lokalnego  rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych i rekreacyjnych 
6 Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w wieku 

produkcyjnym 
szt. GUS 872 (2014) 958 (2014) 782 (2014) 

7 Turystyczne obiekty noclegowe szt. GUS 231 (2014) 6 (2014) 1 (2014) 
Cel III Ochrona lokalnego środowiska przyrodniczego i kulturowego, racjonalne wykorzystanie jego zasobów oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

8 Dochody ogółem budżetu JST na mieszkańca w zł % GUS 503 (2013) 3356 (2014) 3135 (2014) 
9 Odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej % GUS 84,8 (2013) 82,8 (2014) 73,9 (2014) 
10 Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej % GUS 52,5 (2013) 33,1 (2014) 26,4 (2014) 
11 Udział % wydatków budżetowych  na gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska 
% GUS nie dotyczy nie dotyczy 5,6 (2014) 

Cel IV Promocja marki  turystycznej „IWANISKA” poprzez działania lokalne i krajowe 

12 Liczba akcji promocyjnych (wydawnictwo broszur, informatory 
turystyczne, multimedialne prezentacje online, itp. 

szt. Dane UG nie dotyczy nie dotyczy - 

       
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, BDL, 2015 
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Podsumowanie 
Analizując strategiczne możliwości rozwojowe Gminy Iwaniska w perspektywie do 

2025, należy zwrócić uwagę na następujące kluczowe wnioski: 

� Unikatowe walory przyrodnicze, klimatyczne i krajobrazowe na terenie Gminy 

Iwaniska optymalnie sprzyjają rozwojowi rolnictwa, turystyki i rekreacji oraz 

agroturystyki, lecz same w sobie nie są już w XXI wieku atutami 

wystarczającymi dla zbudowania stałej przewagi konkurencyjnej. 

� Dodatkowym atutem, wciąż nie w pełni wykorzystanym jest sprzyjająca 

lokalizacja Gminy. Konieczne są zatem projekty partnerskie i sieciowe 

zarówno w ramach południowej części woj. Świętokrzyskiego jak i 

ponadregionalnie z partnerami z ościennych województw, obejmujące m.in. 

turystykę aktywną oraz rodzinną. 

� Konieczne jest opracowanie długofalowego programu w obszarze promocji, 

produktów sieciowych oraz infrastruktury turystycznej z perspektywiczną bazą 

turystyczną wokół Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. 

� Z uwagi na silną konkurencję ze strony innych gmin turystycznych niezbędny 

jest pakiet inwestycji zarówno w podstawową infrastrukturę techniczną 

(kanalizacja, kompleksowa rewitalizacja), jak i kreowanie nowych produktów 

turystycznych oraz działania edukacyjno-szkoleniowe w ramach m.in. 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

� Bezwzględnym priorytetem powinno być pozyskiwanie środków unijnych oraz 

krajowych na kluczowe priorytety inwestycyjne szczególnie w obszarach 

zwiększających atrakcyjność gminy w zakresie infrastruktury technicznej, 

zdrowotnej i rekreacyjnych oraz rewitalizacji miejsc kluczowych dla rozwoju 

gminy. Ważne jest, aby realizując wszelkie inwestycje priorytetowo dążyć do 

podnoszenia poziomu efektywności energetycznej infrastruktury, 

proekologiczności i ochrony cennego, lokalnego środowiska przyrodniczego. 

 

 

WNIOSEK PODSUMOWUJĄCY: 
 
Realizując założenia przedmiotowej Strategii Gmina Iwaniska ma pełne 

predyspozycje, aby w roku 2025 stać się unikatową gminą łączącą w swojej ofercie 

nowoczesną, innowacyjną bazę turystyczną i profesjonalne usługi restauratorskie 
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z bezpośrednią bliskością pięknej przyrody i dziedzictwa historycznego oraz 

ekologicznymi lokalnymi produktami spożywczymi.  

Takie spozycjonowanie Gminy Iwaniska zdecydowanie poprawi poziom lokalnego 

życia społeczno-gospodarczego i dochody mieszkańców, dając stabilne perspektywy 

długofalowego rozwoju. 
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