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WST^P

Jako rewitalizacji rozumie s i ^ kompleksowy, skoordynowany, wieloletni
proces przemian

przestrzennych, technicznych, spotecznych i ekonomicznych,

prowadzony na obszarze zdegradowanynn. Przyczynia s i ^ on do poprawy jakosci
zycia mieszkancow, przywrocenia ladu przestrzennego, ozywienia gospodarczego
oraz odbudowy wi^zi spotecznych. Zasadniczym ceiem rewitalizacji jest ozywienie
gospodarcze i spoleczne miasta. Zostanie ono o s i ^ n i ^ t e przez rozwijanie nowych
form dzialalnosci gospodarczej, zwi^kszenie potencjalu turystycznego i kulturalnego,
nadanie

obiektom

infrastruktury

do

i

terenom

prowadzenia

zdegradowanym

nowych

dzialalnosci dostosowanej

funkcji,
do

oferowanie

potrzeb

nowych

przedsi^biorstw. Proces rewitalizacji przyczynia s i ^ rowniez do ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz wzrostu swiadomosci lokalnej i regionalnej mieszkahcow.
Innymi slowy, rewitalizacja jest przeksztatcaniem istniej^cej przestrzeni,
niespetniaj^cej

nalezycie swoich funkcji,

w celu znalezienia dIa niej

nowego

zastosowania lub przywrocenia jej pierwotnego stanu i funkcji. Proces ten inicjowany
jest przez jednostk^ samorzadu terytorialnego, w ceiu wyprowadzenia tego obszaru
ze stanu

kryzysowego, w szczegolnosci poprzez nadanie

funkcjonalnej

i stworzenie warunkow

do jego

mu

nowej

jakosci

rozwoju. O powodzeniu

dziatah

rewitalizacyjnych decyduje w duzym stopniu skumulowanie dziafah inwestycyjnych
na

danym

przeobrazeh.

obszarze,
Rowniez

co

przyczynia

zaangazowanie

s i ^ do

osi^ni^cia

spolecznosci

odpowiedniej

lokalnej

i

skali

stowarzyszeri

w tworzenie i realizacji programu rewitalizacji ma szans^ pozytywnie wpfyn^c na
wzrost aktywnosci obywatelskiej i zaangazowanie mieszkahcow w zycie spoteczne
miejscowosci, a takze na wspotprac^ z administracj^t publiczn^ i biznesem.
Lokalny Program Rewitalizacji Miejscowosci Secemin na lata 2009 2013

jest kompleksowym dokumentem

okreslajqcym sposoby przeciwdzialania

degradacji niektorych obszarow wiejskich oraz trwatej marginalizacji okresionych
grup spo+ecznych, zagrozonych patologiami spotecznymi. Ma na celu wyznaczyc
dtugofalowe

dziatania na przyszlosc poprzez wskazanie zadah

inwestycyjnych

i skorelowanie ich z polityk^ regionaln^ oraz osadzenie w realiach finansowych.

4

Lokalny ProGram RswitalizacH Mieiscowosci

Ponadto

jest

celem

i stymulowanie

rowniez

Secemin na lata 2009 - 2013

pobudzenie

aktywnosci

wspoipracy na rzecz rozwoju

srodowisk

lokalnych

spoleczno - gospodarczego oraz

przeciwdzialanie zjawiskom wykluczenia spotecznego w zagrozonych obszarach.
Lokalny

Program

Rewitalizacji

jest

dokumentem

prognostycznym

i jednoczesnie narzedziem pomocniczym dIa monitorowania wykonania okreslonej
strategii

gminy.

spoteczne

-

Pierwsza

cz^sc

gospodarczego

w

dokumentu

jest

miejscowosci

diagnoz^ aktualnego

Secemin.

Na

jej

stanu

podstawie

zidentyfikowano najwazniejsze obszary problemowe, dotyczace sfery spotecznej
i gospodarczej. W dalszej czesci przeprowadzone zostafy anaiizy i prognozy, ktore
doprowadzity

do

opracowania

ramowego

planu

dziateh,

maj^cego

na

celu

poprawienie niekorzystnej sytuacji.
Lokalny Program Rewitalizacji zostat opracowany w celu stworzenia
mozliwosci ubiegania s i ^ o srodki Unii Europejskiej w ramach :
1. Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swl^tokrzyskiego na
lata 2007 - 2013, a w szczegolnosci:
Priorytetu 6 - Wzmocnienie osrodkow miejskich i rewitalizacja matych miast,
dziatanie 6.2 - Rewitalizacja matych miast,
2. Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013,

m.in.,

Dziatania Osi 3 - Odnowa i rozwoj wsi
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I. Obszar i czas realizacji lokalnego Programu Rewitalizacji

Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest kompleksowa odnowa
przestrzenna, gospodarcza, spoleczna i ekologiczna obszarow wyznaczonych do
rewitalizacji.

Zostal

on opracowany

i zal^czania do wnioskow
strukturalnych

o dofinansowanie

realizacji projektow

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Swi^tokrzyskiego
„Wzmocnienie

w zwi^zku z wymogiem jego posiadania

na

lata

osrodkow

2007 - 2013

miejskich

w

ramach

i rewitalizacja

Osi

z funduszy
Wojewodztwa

priorytetowej

mafych miasf,

miast".

W

osrodkow

dofinansowanie projektow,

regionalnych

wzrostu" oraz Dzialanie 6.2 Rewitalizacja

ramach Dzialania 6.2 Rewitalizacja

maiych

-

ktora z kolei

podzieiona zostala na dwa dziatania: Dzialanie 6.1. Wzmocnienie
i sub-regionalnych

6.

miast"

maiych

przewidziano

ktorych lokalizacja znajduje s i ^ w miejscowosciach,

b^d^cych centrami gmin.
Obszarem realizacji ninlejszego Lokalnego Programu Rewitalizacji jest
caty teren lez^cy w granicach administracyjnych miejscowosci Secemin. Realizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji zaplanowano na lata 2009 - 2013. Wpisuje s i ^ on
jednoczesnie w ramy czasowe Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i jest scisle
skorelowany z dotychczasowymi dokumentami rozwojowymi gminy, co pozwala
nakreslic

harmonogram

realizacji

zadah w

nim

uj^tych

oraz

mozliwosc

ich

sfinansowania z funduszy unijnych.
W szczegolowych wytycznych, dotyczacych opracowywania Lokalnych
Programow Rewitalizacji wykazane zostafy cechy, jakie powinien

prezentowac

rewitalizowany obszar. Ogolnym wyznacznikiem decyduj^cym o poddaniu L P R jest
wyrazny

kryzys

miejscowosci

lub

zapotrzebowanie

na

odnow^

spofeczno-

gospodarcz% Do kryteriow, z ktorych wystepowanie przynajmniej jednego, kwalifikuje
dany obszar do dziatah rewitalizacyjnych, zaiicza s i ^ :
- bezrobocie,
-

ubostwo lub trudne warunki mieszkaniowe,

- degradacja techniczna
- przestipczosc,
- wyksztalcenie mieszkahcow,
- zanieczyszczenie srodowiska naturalnego.

6

Lckalny Program Rewitalizacii

Z

wymienionych

wyzej

Mieiscowosci

Secemin na lata 2009 - 2013

na obszarze Secemina najbardziej

dotkliwymi

s^

problemy zwi^zane z degradacja techniczna infrastruktury (zw+aszcza nawierzchni
drog i chodnikow), bezrobociem i niewystarczaj^c^ b a z ^ kulturaino-rekreacyjn^

oraz

w mniejszym stopniu z wystepowaniem patologii spolecznych i zanieczyszczeniem
srodowiska

naturalnego.

Informacje

na ten

temat

uzyskano

poprzez

anaiizy

anonimowych ankiet dIa mieszkahcow, opracowany na potrzeby tworzenia L P R .
Ankiety te zawierafy pytania dotyczace najwazniejszych problemow zwiyzanych
z jakosci^ zycia w miejscowosci Secemin, w tym z problemami spotecznymi oraz
ekonomicznymi

jej

mieszkahcow.

Ostatnie

pytanie

w

ankiecie

dotyczyto

najpilniejszych przedsiewziec, ktorych reaiizacja mialaby nastqpic w najblizszym
czasle.

Reaiizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji ma umozliwic:
•

tworzenie wtasciwych warunkow dIa rozwoju dziatalnosci kulturalnej,
oswiatowej, edukacyjnej i wypoczynkowej,

•

renowacje budynkow (w tym obiektow uzytecznosci spotecznej),

•

poprawe funkcjonalnosci ruchu kotowego i pieszego,

•

tworzenie warunkow stymulujycych wzrost jakosci zycia spotecznosci lokalnej.

Przy

opracowaniu

Lokalnego

Programu

Rewitalizacji

Miejscowosci

Secemin uwzgledniono:
1. Strategie Rozwoju Gminy Secemin
2.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Secemin

3.

Studium Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Secemin

4.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Secemin
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II. Aktualna sytuacja spoteczno-gospodarcza w gminie
1 miejscowosci Secemin

1. Zagospodarowanie przestrzenne
1.1. Potozenie i powierzchnia

Gmina

Secemin

swiitokrzyskiego

potozona

jest

w

zachodniej

czesci

wojewodztwa

(stanowi najdalej wysuni^ta na zachod gmin^ w wojewodztwie),

w powiecie wtoszczowskim. Gmina Secemin lezy na obszarze Niecki Wtoszczowskiej,
stanowiycej fizyczno-geograficzny mezzoregion Wyzyny Mafopolskiej. Jest to gmina
mato zroznicowana pod wzgledem geograficznym, jak

i gospodarczym. Obszar

gminy w przewazajycej czesci uksztaftowany zostaf jako bagnisty i lesisty ptaskowyz,
przez ktory przebiega dzial wodny ml^dzy dopfywami Pilicy i Nidy. Bezposrednio na
zachod r o z c i ^ a s i ^ kotlina

rzeczna Pilicy (lewobrzeznym jej

doplywem jest

najwi^kszy ciek wodny gminy - Zwiecza). Cechami charakterystycznymi gminy sy:
niewielkie zroznicowanie pod wzgledem uksztattowania terenu, stosunkowo duzy
udzial powierzchni lasow i terenow zmeliorowanych oraz generalnie niskiej jakosci
gleby.
Gmina Secemin sysiaduje z nast^puj^cymi gminami:
-

od potnocy - z gminy Wloszczowa,

-

od wschodu - z gminy Radkow,

-

od zachodu - z gminy Koniecpol,

-

od poludnia - z gminy Szczekociny.

Dwie

ostatnie

jednostki

administracyjne

potozone

sy

juz

na

terenie

wojewodztwa slyskiego.

Szczegolowy lokalizacja Gminy na tie wojewodztwa swietokrzyskiego
oraz powiatu wloszczowskiego przestawiajy mapy ponizej.
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Mapa 1 ;

Mieiscowosci

Gmina Secemin na tie wojewodztwa swi^toi<rzysi(iego

Gmina
Secemin

Secemin na lata 2009 - 2013

Lokalny Program Rewitalizacii

Mapa 2

Mieiscowosci

Secemin na lata 2009 - 2013

Gmina Secemin na tie powiatu wfoszczowsldego
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Lokalnym centrum wtadzy samorzydowej oraz siedziby w+adz gminy jest
Secemin.

Stan ludnosci tej

miejscowosci na dzien 31.12.2008 r. wynosi

1346

mieszkahcow. Secemin jest oddalony okoto 15 km na potnocny-wschod od siedziby
wladz powiatowych - Wtoszczowy oraz w podobnych odiegtosciach od Koniecpola
(w kierunku zachodnim) i od Szczekocin (w kierunku poludniowym).
Obszar ,na ktorym poiozona jest miejscowosc odznacza s i ^ nisko-falisty
rzezby terenu, zwiyzany z krajobrazem wyzynnym i staro lodowcowym. Secemin lezy
w catosci na obszarze Niecki Miechowskiej, ksztattujycej warunki hydrologiczne na tym
obszarze.

1.2. Strefy ochrony konserwatorskiej

Tereny Gminy Secemin zamieszkate byty od najdawniejszych czasow
0 czym swiadczy liczne stanowiska archeologiczne. Pienwsze dokumenty

pisane

potwierdzajyce istnienie osady w Seceminie si^gajy potowy XII wieku. Lokalizacja
miasta

sredniowiecznego

Secemin nastypita

najprawdopodobniej

za

panowania

Kazimierza Wielkiego przed rokiem 1370.
Zgodnie z § 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Obszaru

Secemin w

Gminie Secemin,

ochrony

konsenwatorsky obj^to

obiekty

o znaczeniu historycznym:
a)

kosciot parafialny p.w. sw. Katarzyny i Jana Ewangelisty z poczytku X V w. ,
zbor ahahski z potowy XVI w. (nr rejestru: K.415) wraz z przykoscielnym
cmentarzem (nr rejestru Cz.228);

b)

park dworski z tl potowy XVIII w. (nr rejestru K.659) z pozostatosciami fortalicji
i fosy z XVI w. (nr rejestru: K.332);

c)

zespot dworsko - parkowy

(przy

granicy

z

Bichniowem),

w tym

dwor

z pocz. X X w. (nr rejestru: Cz.453) i park z XVIII/XIX w. (nr rejestru: K. 668).
d)

piebania z przetomu XIX i X X w.
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Prawny formy ochrony przyrody w miejscowosci Secemin obj^te s y uzytki
ekologiczne, b^dyce pozostatosciy naturalnych ekosystemow o znaczeniu ogoino
przyrodniczym. N a l e z y d o nich:
a)

pomniki przyrody - cztery d^by szyputkowe na terenie parku podworskiego przy
granicy z Bichniowem (obj^te ochrony na mocy rozporzydzenia Wojewody
Czestochowskiego nr 4/96 z dnia 6.02.1996 r.);

b)

uzytki ekologiczne „Losiowy Dot" i „Kohskt

Dot" w Seceminie (na mocy

rozporzydzenia nr 19 Wojewody Swi^tokrzyskiego z 19.02. 2002 r.).
Najblizszy teren zaiiczany do obszaru sieci ekologicznej Natura 2000
to „Ostoja Przedborska", potozony w odiegtosci 23 km od Secemina. Park narodowy,
lezycy najblizej tej miejscowosci jest oddalony o ok. 80 km.

1.3. Uwarunkowania ochrony srodowiska naturalnego
Gmina Secemin wedlug podziatu regionalnego J . Kondrackiego jest potozona
w mezoregionie Niecka Wtoszczowska, ktory wchodzi w sktad makroregionu Wyzyny
Przedborskiej. Niecka Wtoszczowska pod wzgledem geologicznym stanowi przedtuzenie znajdujycej s i ^ dalej na potudnie Niecki Nidziahskiej, ktora w wyzej wymienionym
podziale

stanowi

oddzielny

makroregion.

Granicy

miedzy W y z y n y Przedborsky

a Niecky Nidziahsky stanowi dolina Biatej Nidy. Ptaskowyz J^drzejowski jest tym
mezoregionem

Niecki

Wtoszczowsky.

Pod

Nidziahskiej,
wzgledem

ktory

sysiaduje

hydrograficznym

bezposrednio

gmina

lezy

z

w

Niecky
obszarze

wododziatowym pomi^dzy zlewniami dwoch lewych doptywow Wisty - Nidy i Pilicy.

Uwarunkowania geologiczno-geomorfologiczne
Gmina Secemin jest potozona w obr^bie jednostki geologicznej zwanej
Niecky Nidy. Jest to synklinohum wypetntone osadami w^glanowymi kredy gornej
wyksztatconymi jako margle, opoki i wapienie. Miyzszosc tych osadow wynosi kilkaset
metrow. Gmina jest potozona na potudniowo zachodnim skrzydle niecki gdzie warstwy
s y nachylone monokiinalnie pod kytem rz^du 2-5° ku potnocnemu wschodowi. Utwory
kredowe odstaniajy s i ^ na powierzchni na wyzej potozonych obszarach w rejonie
Secemina i Woli Kuczkowskiej. Osady trzeciorzedowe wyst^pujy sporadycznie.
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Na pozostafym obszarze gminy utwory kredowe s y pokryte warstwy zwietrzeliny lub
zaiegajy na nich

bezposrednio utwory czwartorz^dowe

z okresu zlodowacenia

srodkowopolskiego i potnocnopolskiego. Wyksztatcone s y one gtownie jako piaski
1 odosobnione platy gliny zwalowej. Obnizenie potozone na potnocny-zachod od
Secemina wypelniajy mulki zastoiskowe zastoiska koniecpolskiego. Najmtodsze s y
osady eoliczne oraz rzeczne wyksztatcone jako piaski, torfy i namuty rzeczne. Rzezba
powierzchni ziemi na terenie gminy ma charakter rowninny z nieco wyzej wzniesiony
czesciy wschodniy i poludniowo-wschodniy.

Charakterystycznymi formami

rzezby

wyst^pujycymi na catym obszarze gminy s y pasma piaszczystych wydm. S y one na
ogoi porosni^te

lasem co sprawia iz s y ustabilizowane.

Rozpietosc wysokosci

bezwzgl^dnych w granicach gminy jest niewielka i wynosi od ok. 225 m. n.p.m.
w dolinie Zwieczy, w potnocnej czesci gminy do ok. 275 m. n.p.m. na wzniesieniu na
poludnie od przysiolka Daleszec w miejscowosci Kluczyce.
Najistotniejsze

uwarunkowania

zagospodarowania

przestrzennego

wynikajyce z budowy geologicznej i rzezby terenu to:
wystepowanie surowcow mineralnych: kruszywa naturalnego, skat weglanowych,
surowcow ilastych oraz torfu. Wedlug dotychczasowych badah przydatnosc tych
surowcow jest ograniczona. Piasek ze z\6z „Zelistawice" i "Jeziorna Gora" jest
przydatny dIa budownictwa, stwierdzono takze przydatnosc wapieni z okolic
Kuczkowa do produkcji oktadzin pionowych, natomiast przydatnosc surowcow
ilastych z okolic Marchocic do produkcji cegly jest wciyz problematyczna. Celowe
jest prowadzenie dalszych prac geologicznych dIa udokumentowania ztoz surowcow mineralnych;
konlecznosc zachowania stabilnosci wydm; utrzymanie lesnego uzytkowania
obszarow wydmowych, a w przypadku eksploatacji piasku zaiesianie terenow
poeksploatacyjnych.

Gleby i rolnicza przestrzeh produkcyjna
Gleby na obszarze gminy Secemin wyksztalcity sie glownie na podtozu
czwartorzedowych piaskow, mutkow i osadow rzecznych glownie jako gleby brunatne
a w potudniowej czesci gminy takze jako gleby bielicowe. Na podtezu zwietrzeliny skat
weglanowych wieku kredowego wyksztatcity sle redziny. W obnizeniach terenowych
rozlegte

powierzchnie

pokrywajy

gleby

pochodzenia

organicznego

(torfowe

i murszowe), ktore posiadajy rowniez istotne znaczenie wodochronne.
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Tabela 1. Udziat gleb wedtuq klas bonitacvinych
Klasy bonitacyjne

Grunty orne

Uzytki zielone

Razem

II

14

0

14

III a

118

-

118

III b

681

•

681

Hi

-

110

110

IV a

830

-

830

IV b

861

-

861

IV

-

220

220

V

1400

1580

2980

VI

1896

618

2514

5800

2528

8328

Razem

Przydatnosc rolnicza gleb gminy jest staba styd znaczny udzial lasow
w ogolnej powierzchni gminy - 39.1 % (6418 ha). Natomiast uzytki rolne zajmujy
50.7
% (8328 ha).

Uwarunkowania hydrograficzno-hydrogeologiczne
Gmina

Secemin jest polozona w obszarze wododziatowym

pomi^dzy

zlewniami Nidy i Pilicy. Rowninne uksztattowanie terenu sprawia iz dzial wodny jest
niski, przebiega cz^sto przez rozlegle tereny bagienne gdzie jego doktadny przebieg
jest trudny do ustaienia. Na terenie gminy znajdujy s i ^ zrodlowe odcinki licznych
niewielklch ciekow wodnych, z ktorych najwi^kszym jest Zwiecza (doptyw Pilicy). Dose
licznie wyst^pujy niewielkie oczka wodne powstale cz^sto w zagtebieniach pomi^dzy
wydmami. Charakterystyczny cechy obszaru gminy s y rozlegte obszary podmokte
I bagna wyst^pujyce glownie na obrzezach gminy. Naturalny rezim stosunkow wodnych
zostal na obszarze gminy przeksztalcony w wyniku melioracji, ktore spowodowaly na
pewnych obszarach obnizenie zwierciadia wod podziemnych. W Seceminie znajduje s i ^
rowniez kompleks stawow rybnych w przysioiku Mahanow. Bagna i obszary podmokte
gminy majy istotne znaczenie dla utrzymania naturalnej retencji wod w zlewniach Nidy
I Pilicy. Jakosc wod

powierzchniowych

na terenie gminy

nie jest

przedmiotem

bezposrednich pomiarow. Mozna jednakze z duzym prawdopodobiehstwem przyjyc ze
cieki w swoich zrodlowych odcinkach przeptywajycych przez tereny lasow i tnwatych
uzytkow zielonych niosy wody czyste. Natomiast poziom zanieczyszczenia wod wzrasta
w miare przeplywania przez tereny osadnicze pozbawione systemow odprowadzania
i oczyszczania sciekow. Wody podziemne na terenie gminy wyst^pujy glownie w skalach
weglanowych kredy gornej.
14

Lokalny Program Rewitalizacji

Mieiscowosci

Secemin na lata 2009

-2013

Caly obszar gminy Secemin znajduje s i ^ w obr^bie dwocin Gtownych Zbiornikow Wod
Pod- ziemnych: G Z W P Nr 409 o nazwie "Niecka Miecliowska S E " (poludniowa czesc
gminy) oraz G Z W P nr408 o nazwie "Niecka Miechowska NW" (polnocna cz^sc gminy).
Na terenie gminy Secemin nie ma duzych rzek. Nie oznacza to jednak,
iz gmina jest calkowicie wolna od zagrozenia powodziowego. Szerokie i plaskie dna
dolin matych ciekow s y narazone na niebezpieczenstwo powodzi w przypadku
wystypienia intensywnych opadow lub gwattownych roztopow. dotyczy to glownie doliny
Zwieczy oraz dolin pomniejszych ciekow w polnocnej czesci gminy. Na szcz^scie
obecnie tereny zaiewowe s y prawie w calosci niezainwestowane i uzytkowane jako
trwate uzytki zielone lub znajdujy si? w uzytkowaniu lesnym. Nalezy jednakze takze
w przyszlosci unikac zainwestowania terenow

narazonych na niebezpieczenstwo

powodzi.

Klimat, jakosc powietrza, klimat akustyczny
Brak jest danych klimatologicznych pochodzycych bezposrednio z terenu
gminy. W zwiyzku z tym ponizszy opis oparto na charakterystykach regionalnych.
Obszar gminy lezy w czestochowsko - kieleckiej dzielnicy klimatycznej.
Jakosc powietrza nad obszarem gminy Secemin nie jest przedmiotem
bezposredniego monitohngu.

W

zwiyzku z tym,

nie sposob oszacowac st^zeh

podstawowych zanieczyszczeh w powietrzu. Mozna jedynie przypuszczac, iz jakosc
powietrza w skali catej gminy jest dobra ze wzgl^du na niewielkie zaiudnienie, brak
wi^kszych zaktadow przemyslowych oraz drog o duzym nat^zeniu ruchu, a takze ze
wzgl^du na znaczny udzial lasow w powierzchni gminy.

Mozliwe jest jednakze

wystepowanie lokalnych uciyzliwosci powodowanych przez: prowadzony dzialalnosc
gospodarczy, spalanie paliw dla celow ogrzewania budynkow czy tez okresowo
wzmozony ruch samochodowy.
Najwazniejszym zrodtem uciyzliwosci akustycznych na terenie gminy jest
transport kolejowy. Przez teren gminy przebiegajy trasy trzech linii kolejowych: odcinek
Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK), przebiegajycy mnlej wi^cej przez srodek gminy,
odcinek linii Kielce - Koniecpol przebiegajycy przez polnocny c z ^ s c gminy oraz odcinek
linii Kozlow - Koniecpol przebiegajycy przez poludniowo-zachodniy cz^sc gminy.
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Najwi^ksze natezenie ruchu pociygow a co za tym idzie emisja hatasu, wyst^puje
na odcinku

C M K . Aczkolwiek mimo

dotyczycych

uciyzliwosci

braku

akustycznej

bezposrednich danych

odcinka

przypuszczac - na podstawie wynikow

CMK

na

terenie

pomiarowych
gminy

badah prowadzonych na innych

mozna
liniach

kolejowych - ze hatas emitowany przez C M K na terenie gminy przekracza zarowno
wartosci dopuszczalne jak i progowe okreslone dla terenow
miastem.

Natomiast

uciyzliwosc

linii

Kielce-Koniecpol byta

rekreacyjnych poza
przedmiotem

badah

prowadzonych przez WIOS Kielce w roku 2000. Hatas pomierzono wowczas na catej
dtugosci linii w odiegtosci 7.5 m od torow. Na odcinku linii w gminie Secemin poziom
dzwi^ku nie przekroczyt wartosci 65 dB. Linie kolejowe na terenie gminy przebiegajy
w oddaleniu od osiedii ludzkich. Jedyne wi^ksze skupisko zabudowy mieszkaniowej
w poblizu linii kolejowej znajduje s i ^ w miejscowosci Zelistawiczki przy linii Kielce 0

Koniecpol. W
przekroczenie

mieszkaniowej. W

swietle

wynikow

wartosci

pomiarow

progowych,

WIOS

nie

okresionych

ma
dla

podstaw
terenow

do

obaw

zabudowy

przysztosci jednakze uciyzliwosc akustyczna linii C M K moze

stanowic czynnik ograniczajycy mozliwosci rozwoju terenow sysiadujycych z ty liniy
(dotyczy to zwtaszcza funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych i mieszkaniowych).

Bloroznorodnosc i ochrona przyrody
Obecnie

ustawowymi

formami

ochrony

przyrody

obj^to

3

niewielkie

fragmenty terenu jako uzytki ekologiczne oraz 7 drzew jako pomniki przyrody. Istniejyce
na terenie gminy formy ochrony przyrody zestawiono w ponizszych tabelach.
Tabela 2. Uzytki ekologiczne w Gminie Secemin
Nr ewid.

Nazwa

Polozenre

Pow. (ha)

Opis uzytku

47

Na Stoku

Bichniow

0.10

W y d m a piaskowa

48

tosiowy Dot

Secemin

0,37

bagno

49

Kohski D6I

Secemin

0.36

bagno
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W odniesieniu do uzytkow ekologicznych sformutowano nastepujyce zakazy
i nakazy:
'r- Na Stoku" - wytyczenie

z

produkcji

lesnej; zakaz

wydobywania

piasku;

zachowanie w naturalnynn stanie.
>

"tosiowy Dol" - wy+yczenie z produkcji lesnej; zakaz zmiany stosunkow wodnych;
zakaz zbioru wszystkich dziko rosnycych roslin.

>

"Kohski D6I" - wylyczenie z produkcji lesnej; zakaz regulacji stosunkow wodnych,
zakaz zbioru wszystkich dziko rosnycych roslin.
Tabela 3. Pomniki przyrody w gminie Secemin
Polozenie

Nr ewid.

Obiekt

414

Dyb szypuikowy

Bichniow, park podworski

415

Dyb szypuikowy

Bichniow, park podworski

416

Dyb szypulkowy

Bichniow, park podworski

417

Dyb szyputkowy

Bichniow, park podworski

418

Dyb szyputkowy

Lesnictwo Balkow oddz.243

419

Dyb szyputkowy

Lesnictwo Batkow oddz.243

420

Dyb szyputkowy

Lesnictwo Marchocice, oddz.195

Istniejyce formy ochrony przyrody nie zapewniajy pelnej ochrony walorow
przyrodniczych gminy w szczegolnosci zbiorowisk roslinnosci lesnej i bagiennej oraz
zwiyzanych z nimi ostoi fauny.

Tworzenie nowych form prawnej ochrony przyrody bytoby takze uzasadnione
ze wzgl^du na rol^ obszaru gminy w ogoinokrajowej sieci ekologicznej. Potrzebne jest
zatem kontynuowanie prac dokumentacyjnych jako czynnosci wst^pnych dla tworzenia
nowych przyrodniczych obszarow chronionych.
Gmina
Obszarow

Secemin

znajduje

Chronionych wojewodztwa

si?

poza

Wielkoprzestrzennym

swi^tokrzyskiego.

Systemem

Najblizszy element

tego

systemu to Wtoszczowsko - J^drzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, ktorego
granica przebiega wzdtuz potnocno-zachodniej granicy gminy.
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1.4. Wtasnosc gruntow i budynkow

Gmina

Secemin

jest

gminy

wiejsky.

Zajmuje

ona

powierzchni^

16 413 ha. Podstawowe dane statystyczne, dotyczyce struktury uzytkowania gruntow
w Gminie Secemin w mikro - i makroregionie prezentuje

ponizsze zestawienie

tabela ryczne.

Tabela 4. G m i n a S e c e m i n na tie mikro-1 makroregionu

Wyszczegolnienie

Lp.

1.

Powierzchnia ogolna w ha

2.

Struktura uzytkowania gruntow w %

2.1.

Uzytki rolne razem

Gmina
Secemin

Powiat
wloszczowski

Wojewodztwo
swi^tokrzyskie

16413

90 638

1 169 105

50,7

52,7

61,5

35,3

38,0

47,2

•

grunty rolne

•

sady

0,1

0,1

0,1

•

tyki i pastwiska

15,4

14,6

14,2

2.2.

Lasy

39,1

38,5

27,7

2.3.

Pozostale grunty i nieuzytki

10,2

8,8

10,8

Wfasnosc qruntoyv w obszarze

rewitalizacii

Miejscowosc Secemin, podobnie jak cala gmina, ma charakter rolniczy.
Uzytki rolne, pomimo niskiej klasy bonitacyjnej gleb, zajmujy prawie potow^ powierzchni
miejscowosci. Wiekszosc gleb to IV i V klasa ziemi, piaszczysta i nienadajyca s i ^ pod
uprawe roslin.
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Tabela 5. Struktura gruntow wedtug klas bonitacvinych w

Seceminie

Wyszczegolnienie

Miejscowosci S e c e m i n
(powierzchnia w ha)

Powierzchnia miejscowosci ogotem, w tym:

3061

Uzytki rolne ogotem, w tym:

1524

i

20

Sady
tyki

522

Pastwiska

49

Grunty orne, w t y m :

933

Grunty klasy 1

-

Grunty klasy II

-

Grunty klasy III a

49

Grunty klasy III b

144

Grunty klasy IV a

208

Grunty klasy IV b

75

Grunty klasy V

302

Grunty klasy VI

155
-

Grunty klasy VI z

1209

Lasy i grunty lesne

-

Grunty zadrzewione i zakrzewione

1.5. Infrastruktura techniczna
Dobrze rozwinieta infrastruktura techniczna sprzyja wlasciwemu rozwojowi
niemal

wszystkich

dziedzin

zycia

spotecznego

techniczna obejmuje m.in. infrastruktury
energii

elektrycznej,

ciepta,

wody,

i

gospodarczego.

Infrastruktura

drogowy, ustugi w zakresie dostarczania

gazu,

usuwania

sciekow

i odpadow,

siec

teiefoniczny, itp.
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System wodocis^powy
Z wodociygow zbiorowych na terenie gminy Secemin korzysta aktualnie okoto
90 % mieszkahcow gminy (stan na 31.12.2008 r.). Z ogolnej liczby 1422 gospodarstw
domowych na terenie gminy zwodociygowanych jest 1278. Odbiorcy zaopatrywani s y
w wody

z czterech sieci wodociygowych,

przy czym dwie

sieci wodociygowe

wodociygow zbiorowych - Secemin i .Zelistawice - s y ze soby potyczone.
Charakterystyky

zaopatrzenia

mieszkahcow

poszczegolnych

miejscowosci

przedstawia ponizsza tabela.
Tabela 6. Charakterystyka zaopatrzenia m i e s z k a h c o w gminy w w o d e
% ludnosci zaopatrywany

Liczba
Lp.

Solectwo

mieszkancow

Podstawowy sposob
zaopatrzenia w wod^

w wod^ z:
wodociagow
uj^c indywidualnych
zbiorowych

1.

Bichniow

236

w o d o c i ^ grupowy

76

26

2.

Brzozowa

363

wodociqg grupowy

94

6

3.

Celiny

66

w o d o c i ^ grupowy

100

-

4.

Czaryz

184

wodociyg grupowy

78

22

5.

D^bie

106

wodociyg grupowy

95

5

6.

Kluczyce

115

w o d o c i ^ grupowy

7.

Krzepice

69

w o d o c i ^ grupowy

78

22

8.

Krzepin

75

wodociyg grupowy

100

-

9.

Kuczkbw

182

w o d o c i ^ grupowy

77

23

10.

Marchocice

215

wodoci^g grupowy

92

8

11.

Psary -wies

225

wodociqg grupowy

90

10

12.

Psary - koionia

206

w o d o c i ^ grupowy

78

22

13.

Secemin

1346

wodociqg grupowy

100

-

14,

Walkonowy Dolne

207

stud nie

-

100

15.

Waikonowy Gorne

139

stud nie

-

100

16.

Wola Czaryska

231

w o d o c i ^ grupowy

85

15

17.

Wola Kuczkowska

243

wodociqg grupowy

86

14

18.

Zwiecza

81

wodociyg grupowy

88

12

19.

Zelistewice

460

wodociqg grupowy

90

10

20.

Zellslawiczki

189

w o d o c i ^ grupowy

95

5

Gmina

5206

-

90

10

100
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Pierwsza siec - obstugujyca miejscowosci Secemin, Brzozowa, Bicliniow
i Marchocice - l<orzysta z ujycia wody ziokalizowanego w Seceminie. Ujycie to bazuje
na dwoch studniach wierconych o wydajnosci eksploatacyjnej okolo 72 m^/godz.
Studnia nr 1

o gtybokosci 100 m jest studniy podstawowy, natomiast studnia nr 2

o gtybokosci 75 m peini roly studni awaryjnej. Aktualnie studnia nr 1 jest eksploatowana
ze sredniy wydajnosciy okolo 20 m^/godz. Jakosc fizykochemiczna wody nie budzi
zastrzezeh,

rowniez pod wzgiydem bakteriologicznym nadaje siy ona do spozycia.

Ujycie posiada mozliwosc dezynfekcji wody poprzez zastosowanie chioratora. Z kolei
poprzez siec wodociygowy magistralny doprowadzona jest do poszczegolnych skupisk
zabudowy. Stan sieci wodociygowej na terenie miejscowosci Secemin jest ziy i wymaga
wymiany na diugosci okoto 5,7 km - co bydzie przedmiotem inwestycji w najblizszych
latach.
Druga siec obslugujyca miejscowosci Zelistawice i Zelistawiczki korzysta
z ujycia wody ziokalizowanego w Zelistawiczkach. Ujycie to bazuje ze studni wierconej
o wydajnosci eksploatacyjnej okoto 35 m^/godz. Gtybokosc tej studni wynosi 56 m.
Aktualnie studnia ta eksploatowana jest ze sredniy wydajnosciy okoto 30 m^. Podobnie
jak w przypadku ujycia w Seceminie jakosc fizykochemiczna wody jest bez zarzutu, pod
wzglydem bakteriologicznym nadaje siy ona do spozycia.

W przypadku tego ujycia

istnieje rowniez mozliwosc dezynfekcji wody za pomocy chioratora. Ujycie to nie
posiada zbiornikow wyrownawczych i woda ze studni przy pomocy pomp poprzez
zbiorniki hydroforowe kierowana jest bezposrednio do sieci wodociygowej.
Ze wzglydu na potyczenie ze soby powyzszych sieci wodociygowych istnieje
mozliwosc awaryjnego zasilania obu sieci z jednego ujycia.
Trzecia siec wodociygowa obstugujyca Czaryz i Woly Czarysky wykorzystuje
ujycie wody w Dybrowce, ziokalizowane na terenie gminy Moskorzew. Bazuje ono
na studni wierconej o wydajnosci okoto 35 m^/godz. Woda ujmowana

z tego ujycia

pod wzglydem fizykochemicznym nie budzi zastrzezeh jednakze pod

wzglydem

baktehologicznym nie nadaje siy do spozycia. W celu jej uzdatnienia do uzytku
zainstalowany jest chlorator dozujycy do ujmowanej i kierowanej do sieci wody roztwor
podchlorynu sodu. Ujycie nie posiada zbiornikow wyrownawczych i woda ze studni jest
pompowana prosto do sieci wodociygowej.

21

Lokalny Program Rewitalizacji

Mieiscowosci

Secemin na lata 2009 - 2013

Czwarta siec wodociygowa wykorzystuje ujycie w Kuczkowie. Obsluguje ona
miejscowosci Kuczkow, Dybie, Wola Kuczkowsio, Kluczyce, Zwiecza, Psary Wies,
Psary Koionia,
o wydajnosci

Krzepice oraz Celiny.
eksploatacyjnej

Ujycie to

oko+o 32 m'^/godz.

bazuje ze studni

Ujycie to

posiada 2

wierconej
zbiorniki

wyrownawcze po 75 m^ kazdy. Jakosc fizykochemiczna wody z tego ujycia jest bez
zarzutu, pod wzglydem bakteriologicznym nadaje siy ona do spozycia. W przypadku
tego ujycia istnieje rowniez mozliwosc dezynfekcji wody za pomocy chioratora.
W 2008 r. wybudowana zostala siec wodociygowa wraz z przytyczami
w miejscowosci Krzepin z ujycia wody w Sulikowie (gmina Radkow).
Generalnie jakosc dostarczanej wody oraz niezawodnosc dostaw mozna
okreslic na dose wysokim poziomie. Okresowe pogorszenie jakosci wody wystypuje
w okresie wzmozonych prac polowych polyczonych z intensywnym uzyciem nawozow
sztucznych. Istniejyce urzydzenia do uzdatniania wody nie do kohca s y w stanie
w takich okresach zapewnic najwyzszy jakosc wody.

System

kanalizacyjny
Najwazniejszym zadaniem inwestycyjnym zrealizowanym obecnie na terenie

gminy jest budowa kanalizacji sanitarnej. W latach 2007 - 2008

rozpoczyla siy

reaiizacja projektu pod nazwy "Budowa oczyszczaini sciekow i kanalizacji sanitarnej na
terenie gminy Secemin", dofinansowana ze srodkow unijnych. W sWad aglomeracji,
ktory

obejmuje

inwestycja,

wchodzy

miejscowosci

Secemin,

Marchocice,

oraz

Brzozowa - Gabrielow. W ramach I etapu realizacji projektu wybudowana zostata siec
kanalizacji grawitacyjnej w miejscowosci Secemin o dfugosci 3,4 km, ktora odprowadza
scieki z 80 budynkow mjeszkalnych (545 osob) do nowo wybudowanej oczyszczaini
sciekow. Oczyszczalnia sciekow
przyjmuje obecnie
bioreaktor

srednio

KBA-80-500,

typu BIO-PAK, o sredniej przepustowosci 110m^/d,

50 m^/d sciekow. Dziate ona w oparciu o jeden czynny

drugi bioreaktor

technologicznego, z uwzglydnieniem

zostat wybudowany

bez wyposazenia

docelowej sredniej przepustowosci 220

m^/d

(maksymalna przepustowosc oczyszczaini wynosi 280 m^/d).
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ciepiowniczy
Wszelkie obiekty z terenu gminy Secemin

mieszkaine, zaklady produkcyjno-ustugowe)

(domki jednorodzinne, bloki

zaopatrywane s y w ciepto z wlasnych

kottowni, opalanych gtownie paliwami stafymi, takimi jak: wygiel kamienny,

mial

wyglowy, drewno, rzadziej olejem opalowym i gazem.

System pazowy
Odbiorcy gazu w gminie Secemin nie korzystajy z dostaw gazu sieciowego,
bowiem w gminie nie ma obecnie sieci gazowej. Mieszkahcy majy
gaz czerpany z butii wymienialnych

do dyspozycji tyiko

lub napetnianych zbiornikow

stacjonarnych.

Wymiany butIi i uzupetnianie zbiornikow gazem prowadzy lokaini dystrybutorzy.
W

przysztosci teren

gminy

ma

bye zaopatrywany

gazem sieciowym,

przesytanym gazociygiem wysokopryznym relacji Moskorzew - Radkow - Secemin.

System

elektroenerpetyczny
W strukturze systemu elektroenergetycznego, bezposrednio zaopatrujycego

gminy Secemin w energiy elektryczny, mozna wyroznic trzy podstawowe poziomy:
•

siec i obiekty wysokiego napiycia 110 kV,

•

siec rozdzieicza i obiekty sredniego napiycia 15 kV,

•

siec rozdzieicza i obiekty niskiego napiycia.
Stopieh zainwestowania i ocena funkcjonowania systemu jest zroznicowana,

w zaieznosci od tego, na ktorym z poziomow analizowany jest system. Zrodtami
zaopatrzenia w energiy elektryczny odbiorcow w gminie Secemin s y trzy stacje
elektroenergetyczne:
•

110/15 kV G P Z Secemin o tycznej mocy 26 M V A ,

•

110/15 kV G P Z Koniecpol o lycznej mocy 32 M V A ,

•

110/15 kV G P Z Szczekociny o tycznej mocy 20 M V A .
W obciyzeniu wymienionych stacji elektroenergetycznych dominujycy udziat

majy odbiorcy komunalno-bytowi.
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Sposrod linii wysokiego napiycia zasilajycych te stacje, trasy trzech linii
wiody przez tereny gminy Secemin. S y to jednotorowe linie 110 kV o relacjach:
•

Szczekociny - Secemin,

•

Secemin - Wtoszczowa,

•

W b s z c z o w a - Koniecpol.
Stan sieci wysokiego napiycia 110 kV jest dobry. Parametry sieci 110 kV

i transformatorow 110/15 kV, zainstalowanych w stacjach elektroenergetycznych, s y
wystarczajyce do zapewnienia zwiykszajycych siy dostaw mocy odbiorcom w gminie.
Wtadajycy sieciami wysokiego napiycia 110 kV na obszarze gminy Secemin - Zaktad
Energetyczny Czystochowa S A nie widzi potrzeby rozwoju i modernizacji urzydzeh
elektroenergetycznych wysokiego napiycia dla istniejycego stanu zagospodarowania
gminy Secemin.
Przez

polnocne

obrzeza gminy

przebiega trasa

linia

220

kV

relacji

Joachimow (Czystochowa) - Piekoszow (Kielce). Linia ta nie ma bezposredniego
udziatu w zaopatrywaniu gminy Secemin w energiy elektryczny, nalezy do krajowego
systemu sieci najwyzszych napiyc.
Energia elektryczna jest dostarczana indywidualnym

odbiorcom

liniami

niskiego napiycia 3 x 380/220 V, poprowadzonymi ze stacji transformatorowo
rozdzielczych

15/0,4

kV,

elektroenergetycznych
studium,

zasilanych

liniami

napowietrznymi

15

kV

ze

-

stacji

110/15 kV. W miejscowosciach gminy, objytych niniejszym

przewazajyca

czysc

napowietrznymi,

a

stacje

napowietrznymi,

stupowymi.

sieci

elektroenergetycznej

transformatorowo-rozdzielcze
Linie

sieci

rozdzielczej

wykonana
15/0,4

15

kV,

kV

jest
sy

liniami
stacjami

zasilajyce

stacje

transformatorowe 15/0,4 kV na obszarze gminy, s y obciyzone w niewielkim stopniu.
Przeciytne obciyzenie stacji transformatorowych

15/0,4 kV w poszczegolnych miej-

scowosciach gminy Secemin jest zroznicowane. W niektorych stacjach rezerwy mocy
praktycznie nie wystypujy, w innych siygajy nawet 60%.
Infrastruktura
systematycznie

elektroenergetyki

rozbudowywana

na

poziomie

i modernizowana

w

sredniego
tempie

napiycia

dostosowanym

jest
do

biezycych potrzeb. Istniejy jednak problemy z dostarczaniem energii elektrycznej
0 wtasciwych parametrach napiyciowych z uwagi na znacznie wydluzone obwody
liniowe niskiego napiycia - dotyczy to miejscowosci i przysiotkow: Gabhelow, Wolica,
Psary, Marchocice, Wola Kuczkowska, Maleniec, Brzozowa, Kluczyce, Secemin, Celiny
1 Krzepice

(Czarna

Gora),

styd

w

miejscowosciach

tych

dostawca

energii

Z E Czystochowa widzi potrzeby budowy dodatkowych stacji transformatorowych.
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Rozbudowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiycia,
w tym powiykszenie liczby stacji transformatorowo - rozdzielczych 15/0,4 kV, bydzie
takze nieodzowna na terenach przewidywanych inwestycji zwiyzanych ze zwiykszonym
zapotrzebowaniem

na

dostawy

energii

elektrycznej.

Konieczne

jest

rowniez

uzupelnienie a w niektorych przypadkach modernizacja oswietlenia ulicznego przy
drogach gminnych i powiatowych oraz - w ramach prowadzonych robot remontowo modernizacyjnych i inwestycyjnych - przystosowanie do zaciemniania i wygaszania
oswietlenia

ulicznego

i

zewnytrznego

obiektow

uzytecznosci

publicznej

oraz

ustugowych, zgodnie z wymogami obronnosci pahstwa.

System

telekomunikacviny
Masowa telefonizacja gmina Secemin zostala przeprowadzona pod koniec

X X wieku. Abonenci telefonii przewodowej Telekomunikacji Polskiej S A

z gminy

Secemin s y obslugiwani przez system automatycznych central

miydzymiastowych,

w

z sieciy

W

czystochowskiej
rezultacie

strefie

inicjatyw

numeracyjnej,

spotecznosci

nowoczesny i funkcjonuje

tyczycych telefony

lokalnych

system

tycznosci w

krajowy.

gminie

jest

w oparciu o centrale cyfrowe. Siec rozdzieicza telefonii

przewodowej jest wykonana w wersji napowietrznej a takze kablowej - na terenach
o

intensywniejszej

zabudowie,

w

centrach

miejscowosci.

Linie

telekomunikacji

przewodowej, w tym takze linie napowietrzne, nie stwarzajy istotnych

uwarunkowan

przestrzennych i prowadzone s y najczysciej w obrybie pasow drogowych.
Obecnie zainteresowanie instalacjy statych fyczy zdecydowanie spadte.
Ma to zwiyzek ze stosunkowo wysokimi kosztami uzytkowania oraz upowszechnieniem
sieci telefonii komorkowej.

Gospodarka

odpadami

Problematyka gospodarowania odpadami (w szczegolnosci) komunalnymi
w skali gminy regulowana jest m.in. przepisami ustawy o ochronie i ksztattowaniu
srodowiska, ustawy o utrzymaniu

czystosci i porzydku w gminach oraz

ustawy

0 odpadach. Brak wiykszych zaktadow przemystowych na terenie gminy sprawia,
ze podstawowymi

zrodtami

odpadow

na tym terenie

s y gospodarstwa

domowe

1 rolne.
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Gmina Secemin nie posiada wtasnego wysypiska smieci. Od roku 1965
do roku 2001

funkcjonowalo

wysypisko ^ odpadow ziokalizowane w

nieczynnym

dim

kamienio+omie przy drodze Secemin - Biegafiow. Ze wzglydu na brak zabezpieczenia
podtoza i odprowadzenia sciekow poczywszy od 2002 roku zaprzestano tu skladowania
odpadow, a wysypisko poddano rekultywacji. Obecnie odpady z terenu gminy s y
wywozone na wysypiska ziokalizowane poza jej granicami administracyjnymi.
Odbiorem i wywozem odpadow z terenu gminy zajmujy siy cztery firmy,
ktorym Wojt Gminy Secemin udzielil zezwolenia na odbior odpadow komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy:
1.

Firma "SITA" z Czystochowy (miejsce sktadowania odpadow: sktadowisko
w Sobuczynie, pow. czystochowski).

2.

Firma

„PROFESIONAL"

z

Rybienia

{(miejsce

sktadowania

odpadow:

sktadowisko w Sobuczynie, pow. czystochowski).
3.

Przedsiybiorstwo Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej z Wtoszczowy

(miejsce sktadowania odpadow: sktadowisko „Kypny tug", pow. wtoszczowski).
4.

P.P.H.U. „TAMAX" z Sydziszowa (miejsce sktadowania odpadow: sktadowisko
w Borszowicach, pow. jydrzejowski).
Nie ma jednoznacznego podziatu terytohum

gminy

na rejony

obstugi,

a wszystkie firmy dziatajy na terenie catej gminy. Wedtug stanu na 31 grudnia 2008 r.
odpady s y odbierane z
to

kontenery

w

858 kontenerow ustawionych na terenie gminy ( w tym 850

indywiduainych

gospodarstwach

domowych).

W

niektorych

miejscowosciach gminy (Secemin, Zelistawice, Psary, Wola Czaryska) obowiyzuje
system segregacji odpadow. S y one sortowane na makulatury, szkto kolorowe i biate
oraz opakowania typu P E T .

System

dropowy
Komunikacja drogowa na terenie gminy Secemin oparta jest na sieci drog

wojewodzkich

i

powiatowych

oraz

na

szeroko

rozbudowanej

(pod

wzglydem

ilosciowym) sieci drog gminnych.
Przez teren gminy przebiegajy dwie drogi wojewodzkie o tycznej dtugosci
okoto 20 km:
•

Droga wojewodzka Nr 786 - relacji Kielce - Czystochowa;

•

Droga wojewodzka Nr 795 - relacji Secemin - Szczekociny.
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Ruch na drogach wojewodzkich stuzy gtownie do zapewnienia polaczenia
z zewnytrznym uktadem komunikacyjnym - szczegolnie w relacjach Kielce - Czystochowa
i Kielce - Gorny Slysk.
Z kolei drogi powiatowe, o tycznej dtugosci na terenie gminy

okoto

48 km, stuzy gtownie do zapewnienia potyczeh pomiydzy w i y k s z o s c i y miejscowosci
na terenie

gminy

oraz sysiednimi gminami

(gtownie z gminy

Radkow oraz

w kierunku miasta Wtoszczowa - siedziby wtadz powiatowych - i miasta Koniecpol.).
Drogi te oprocz ruchu lokalnego (wewnytrzgminnego)
tranzytowy.

N a terenie

gminy

Secemin s y

prowadzy rowniez

ziokalizowane

nastypujyce

ruch
drogi

powiatowe:
1. Droga Nr 0229 T: Krzepin - droga wojewodzka Nr 786.
2. Droga Nr 0230 T: Zelistawice - granica wojewodztwa swiytokrzyskiego.
3. Droga Nr 0231 T: Secmin - Miny.
4. Droga Nr 0232 T: Kuczkow - granica wojewodztwa swiytokrzyskiego.
5. Droga Nr 0233 T: S e c e m i n - Dzierzgow.
6. Droga Nr 0234 T: Bichniow - Psary - Kuczkow - granica woj. swiytokrzyskiego.
7. Droga Nr 0235 T: Watkonowy Gorne - Batkow - droga powiatowa 0229 T.
8. Droga Nr 0242 T: C z a r y z - Ojstawice - granica woj. Swiytokrzyskiego.
9. Droga Nr 0243 T: Dzierzgow - W o l a C z a r y s k a .
Na terenie gminy istnieje 65 odcinkow drog gminnych o tycznej dtugosci
okoto

72 km. Oprocz powiyzah z miejscowosciami nie lezycymi przy drogach

powiatowych

stuzy

one

gtownie

do

obstugi

niewieikich

przysiotkow

zabudowy

mieszkaniowej oraz stanowiy dojazdy do pol uprawnych i lasow. Jak wynika ze Strategii
Rozwoju Gminy Secemin okoto 30 % ogolnej dtugosci drog gminnych (22 km) posiada
nawierzchniy bitumiczny, pozostaty czysc stanowiy drogi o nawierzchni utwardzonej
kamieniem ttuczniowym oraz drogi gruntowe.
Komunikacjy z b i o r o w y d i a catej Gminy S e c e m i n zapewnia P K S Jydrzejow
oraz P K S C z y s t o c h o w a . Oprocz linii autobusowych na terenie gminy
sy

potyczenia

BUS

-

przewoznikow

prywatnych.

Czystotliwosc

rozwiniyte
potyczeri

komunikacyjnych w duzej mierze zaspokaja potrzeby mieszkaticow.
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Identyfikacja problemow
Do podstawowych problemow dotyczycych srodowiska naturalnego oraz

stanu infrastruktury technicznej na rewitalizowanym obszarze zaiiczamy:
•

niewystarczajyce

zagospodarowanie

infrastruktury technicznej

(niezakohczona

inwestycja budowy kanalizacji sanitarnej, zty stan wodociygu),
•

zty Stan techniczny nawierzchni drog,

•

brak ciygow pieszych na niektorych odcinkach oraz zty stan istniejycych
chodnikow,

•

duze natyzenie ruchu kotowego na drogach przebiegajycych przez centrum
miejscowosci,

•

brak sciezek rowerowych,

•

utrudniony dostyp do Internetu,

•

brak jasnej perspektywy, co do przebudowy drog wojewodzkich,

•

niska

„swiadomosc

ekologiczna"

mieszkahcow

(stanowiyca

bahery

przy

wprowadzaniu nowych technologii dotyczycych np. segregacji odpadow).
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