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WPROWADZENIE  
  
 

ZAKRES TEMATYCZNY ORAZ METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA STRATEGII 
ROZWOJU  
 
Dokument pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku” został sporządzony dla jednostki samorządu 
terytorialnego: Gminy Koniecpol - położonej w subregionie północnym województwa śląskiego, w powiecie 
częstochowskim. 
Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu gminy, określającym obszary, 
cele i kierunki interwencji lokalnej polityki rozwoju, przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań całej wspólnoty. 
Jest również instrumentem współpracy partnerów samorządowych, prywatnych i pozarządowych.  
Zarządzanie strategiczne polega na kierowaniu rozwojem w długim czasie, w wyniku wykorzystania rzetelnych 
danych  i wiedzy, celem analizy i oceny bieżącej sytuacji na obszarze gminy oraz określenia przyszłych 
uwarunkowań i możliwości rozwoju. 
Niniejsze opracowanie jest narzędziem wspierania pozytywnych zmian w całej przestrzeni gminy oraz 
niwelowania barier i problemów pojawiających się w otoczeniu (zdiagnozowanych poprzez analizę danych 
historycznych oraz na etapie badań wśród mieszkańców), które wymagają efektywnych rozwiązań 
infrastrukturalnych, gospodarczych i społecznych.  
Proces zarządzania strategicznego przebiega wieloetapowo i obejmuje  cztery główne fazy, tj.: diagnoza,  
programowanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja. 
 
 

Rysunek 1. Zarządzanie strategiczne 
 

 
Źródło: opracowanie własne 
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DIAGNOZA 
 
Pierwsza faza diagnozy zawiera analizę danych historycznych, jak również przeszłe i przewidywane przyszłe 
uwarunkowania rozwoju gminy, w tym potencjał oraz istniejące bariery wewnętrzne i zewnętrzne.  
Diagnozę rozpoczyna analiza strategiczna uwarunkowań społecznych, gospodarczych i przestrzennych gminy, 
którą sporządzono w oparciu o dane udostępnione przez Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu oraz poszczególne 
jednostki działające na obszarze gminy, a także dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego, 
Powiatowego Urzędu Pracy, etc.  
W ramach konsultacji społecznych, na podstawie badań ankietowych, określono podstawowe obszary 
problemowe, priorytety rozwoju oraz propozycję działań, które łącznie z analizą umożliwiły definicję celów. 
Realizacja założeń Strategii ma przede wszystkim dążyć do zrównoważonego rozwoju gminy, w tym do poprawy 
jakości warunków życia mieszkańców, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przy uwzględnieniu 
aspektów związanych z ochroną środowiska oraz zachowaniem zasobów dziedzictwa naturalnego 
i kulturowego. 
Diagnoza przedstawia dynamiczny bilans korzystnych i niekorzystnych cech i wyróżników gminy, który pozwala 
na zidentyfikowanie głównych mocnych i słabych stron oraz atutów (szans) i ograniczeń (barier) rozwoju, które 
określono w ramach analizy SWOT. Niniejsza analiza pozwala ocenić obecną i przyszłą sytuację jednostki.  
 
 

PROGRAMOWANIE  
 
Programowanie jest wynikiem pierwszej fazy, czyli: diagnozy. Programowanie zawiera określenie wizji, misji, 
priorytetów, celów oraz kierunków działań w zakresie rozwoju gminy. 
Cele strategiczne są najważniejszymi celami, które gmina zamierza osiągnąć, wynikającymi z analizy SWOT oraz 
zidentyfikowanych problemów.  
W ramach definiowania celów wyróżniono działania o różnej szczegółowości, w tym od rodzaju i typu 
przedsięwzięć do konkretnych projektów inwestycyjnych.  
W procesie opracowywania priorytetów, celów, kierunków rozwoju i odpowiadających im przedsięwzięć 
dokonano sprawdzenia zgodności zapisów Strategii Rozwoju z dokumentami strategicznymi na poziomie: 
powiatowym, subregionalnym, wojewódzkim oraz krajowym. Wynika to z tzw. zasady spójności, która jest 
gwarantem tego, że osiągnięte skutki będą ̨ w jak najwyższym stopniu synergiczne ze ścieżką rozwoju całego 
regionu, czy państwa. Ponadto, z punktu widzenia formalnego, umożliwia to ubieganie się gminy 
o dofinansowanie przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy 
europejskich.  
Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol powstała w wyniku zaangażowania władz gminy, pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy w Koniecpolu i jednostek organizacyjnych gminy, mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, 
jak również zewnętrznych doradców.  
 
 
Prace nad dokumentem obejmowały następujące etapy:  
• Przygotowanie wzoru ankiet w zakresie stanu istniejącego oraz perspektyw rozwoju Gminy Koniecpol 
i przeprowadzenie badania ankietowego wśród mieszkańców i podmiotów działających na obszarze gminy: 
maj 2016 r.; 
• Opracowanie diagnozy strategicznej w zakresie potencjału, pozycji i problemów gminy oraz analizy SWOT 
na podstawie wyników badania ankietowego, danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji 
dostarczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu; 
• Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol, 
• Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu; 
• Uzupełnienie projektu o wniesione uwagi i przyjęcie strategii uchwałą Rady Miejskiej.  
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Rysunek 2. Etapy prac nad Strategią Rozwoju Gminy Koniecpol 

 
 
 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 

WDRAŻANIE 
 
Koordynacja wdrażania założeń Strategii Rozwoju leży po stronie samorządu gminy, w tym Burmistrza oraz 
Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu. 
W procesie wdrażania realizowane są  programy i plany uszczegóławiające założenia lokalnej polityki rozwoju 
i skupiające się na konkretnej dziedzinie, spójne ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Koniecpol do 2025 roku, 
tj.: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol; 

 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Koniecpol na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024; 

 Program Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z Organizacjami Pozarządowymi; 

 Inne. 
W ramach tej fazy przygotowywane i realizowane są określone, konkretne zadania (w tym inwestycje), 
umożliwiające osiągnięcie zakładanych celów, sformułowanych na etapie programowania. Niniejsze projekty 
muszą być oparte o analizę sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem prognozy: dochodów, zadłużenia i jego 
spłat oraz wydatków bieżących związanych ze sferą społeczną i eksploatacyjną. Analiza, uzupełniona 
o prognozę pozyskiwania środków zewnętrznych, pozwala określić horyzont czasowy możliwych wydatków 
inwestycyjnych. 
Wykaz przedsięwzięć powinna zawierać m.in. Wieloletnia Prognoza Finansowa, będąca częścią uchwały 
budżetowej. 
 
 
 
 

Opracowanie 
diagnozy i założeń 

strategicznych  

 

 

•  przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badań ankietowych wśród  mieszkańców i podmiotów 
działających na obszarze gminy 

•zgromadzenie i analiza danych statystycznych 

•analiza dostępnych dokumentów programowych na terenie gminy i strategicznych na terenie powiatu, 
subregionu, województwa i kraju 

•przygotowanie diagnozy w zakresie potencjału, pozycji i problemów gminy oraz analizy SWOT  

•przygotowanie wstępnych założeń strategicznych, na podstawie diagnozy, w tym celów rozwoju oraz 
projektu strategii rozwoju 
 

Konsultacje 
społeczne 

•przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym: wyłożenie 
projektu do publicznego wglądu 

•uwzględnienie propozycji zmian i uzupełnienie projektu 
strategii o wniesione uwagi 
 

Przyjęcie strategii 
uchwałą Rady 

Miejskiej 
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MONITORING I EWALUACJA 
 
Monitoring wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Koniecpol do 2025 roku jest podstawowym warunkiem 
realizacji celów określonych w tym dokumencie.  
W celu sprawnego i efektywnego wdrażania przyjętych założeń, niezbędne jest ciągłe monitorowanie efektów 
przedsięwzięć, wchodzących w zakres określonych programów oraz wydatków na ich realizację, w tym źródeł 
finansowania.  
Istotną kwestią jest również dokonanie oceny wpływu zarządzania strategicznego, w tym realizacji Strategii, 
w ramach  ewaluacji.  
Sam proces monitorowania i ewaluacji obejmuje zbieranie i analizę danych dotyczących m.in. efektów 
wdrażanych projektów realizujących cele zawarte w Strategii.  
Monitoring i ewaluacja polegają na: 

 kontroli postępu realizacji lokalnej polityki rozwoju, planów, programów oraz przedsięwzięć, 

 weryfikacji osiągniętych rezultatów i porównywaniu ich zgodności z przyjętymi celami, 

 ocenie sytuacji zewnętrznej i założeń, które mogą się dezaktualizować z upływem czasu, w związku ze 
zmianami sytuacji gminy, regionu i kraju. 

Monitoring i ewaluacja oraz upowszechnienie efektów i wyników realizacji programów, czy projektów 
osiągających zakładane cele Strategii, będzie prowadzony w oparciu o zgromadzone informacje oraz osiągnięte 
wskaźniki. 
Niniejsza faza umożliwi dokonanie okresowych analiz i ocen skutków wpływu wdrażanych programów, czy 
przedsięwzięć na poziom rozwoju infrastrukturalnego oraz społeczno – gospodarczego gminy. Władze 
samorządowe kreujące politykę rozwoju gminy, będą miały możliwość modyfikowania i korygowania 
planowanych przedsięwzięć, odpowiednio do zmieniających się uwarunkowań, możliwości oraz ewentualnych 
zagrożeń. 
 
 

UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W TWORZENIU STRATEGII ROZWOJU  
 
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Koniecpol do 2025 roku zawiera główne cele i uwarunkowania oraz 
priorytety rozwoju w określonym  horyzoncie czasu, z uwzględnieniem warunków zewnętrznych 
i wewnętrznych, przy czynnym udziale społeczności lokalnej.  
Niniejszy dokument odnosi się do najważniejszych zagadnień, w tym problemów wymagających rozwiązania, 
które płyną z otoczenia, a diagnoza stanu istniejącego, obok analizy i syntezy danych statystycznych, wynika 
z aktywności lokalnej społeczności.  
Przyjęte cele i działania są wynikiem inicjatyw oddolnych i partycypacji społeczności w tworzeniu Strategii, 
poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych polegających na: 

 przeprowadzeniu badań ankietowych wśród mieszkańców gminy (maj  2016 r.),  

 wyłożeniu projektu Strategii do publicznego wglądu i uwzględnieniu ewentualnych uwag (lipiec 2016 r.). 
W ramach konsultacji społecznych przeprowadzono ankietyzację wśród mieszkańców, w zakresie stanu 
istniejącego oraz perspektywy rozwoju gminy. Wyniki ankiet są podstawą do przygotowania diagnozy stanu 
istniejącego w gminie Koniecpol oraz wyznaczenia celów i kierunków rozwoju w ramach Strategii Rozwoju 
Gminy Koniecpol do 2025 roku. Każdy mieszkaniec mógł skorzystać z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak 
ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki działań realizowane na terenie gminy, służące całemu 
społeczeństwu. Ankietę mogli wypełnić wszyscy mieszkańcy gminy w związku z udostępnieniem jej na stronie 
internetowej gminy oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu Jednocześnie projekt Strategii Rozwoju został 
udostępniony na stronie internetowej gminy wraz z formularzem zgłaszania uwag. 
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I. RYS HISTORYCZNY GMINY KONIECPOL 
 
 
Historia Koniecpola zaczyna się 29 XII 1443 roku w mieście Budzie, gdzie król Polski Władysław, zwany później 
Warneńczykiem, na prośbę Przedbora z Koniecpola wydał akt lokacyjny dla miasta. Dokument ten nadawał 
miastu prawo niemieckie w odmianie średzkiej, a jego licznych mieszkańców obdarzał wieloma przywilejami. 
Na przestrzeni wieków dobra koniecpolskie pozostawały w rękach rodu Koniecpolskich. Aby miasto mogło 
rozwijać się pod względem gospodarczym i społecznym, panujący kolejno królowie nadawali miastu przywileje, 
które powodowały rozwój handlu oraz napływ nowej ludności. Okres wysokiej prosperity dla Koniecpola 
to wiek XVI. Licznych przywilejów udzielili miastu w tym czasie bracia Mikołaj i Stanisław Przedborowie, 
dziedzice Koniecpola. Dokument z 11 lutego 1557 roku nadawał ludności miasta pewne prawa i swobody 
obywatelskie, narzucając zarazem obowiązki względem dziedzica. Widoczny jest rozwój handlu i rzemiosła, 
a nawet przemysłu metalurgicznego. W 1559 roku Koniecpol otrzymuje następny przywilej. Dokument wydany 
przez króla Polski Zygmunta Augusta zezwala miastu na pobór mostowego oraz potwierdza prawo 
do organizowania w Koniecpolu jarmarków. Po roku 1559 prawdopodobnie założono w Koniecpolu cechy, czyli 
bractwa kupieckie oraz rozwinął się handel zbożem. Przywileje wydane przez Zygmunta Augusta w 1600 roku 
zostały potwierdzone przez króla Zygmunta III. Około roku 1610 następny właściciel Koniecpola - hetman 
Stanisław Koniecpolski ustanowił cechy: kowalski, stolarski, szewski, krawiecki, rzeźnicki oraz konwisarski, 
sukienniczy i kotlarski. Dzięki hetmanowi w XVII wieku funkcjonowała prawdopodobnie w Koniecpolu kolonia 
akademicka, która miała być podporządkowana Akademii Krakowskiej. 
W XVIII wieku w Koniecpolu pojawiają się Żydzi za sprawą Stanisława Koniecpolskiego. Hetman, chcąc 
doprowadzić do szybkiego rozwoju miasta, udzielał ludności żydowskiej licznych przywilejów, co doprowadzało 
do częstych konfliktów z miejscową ludnością. 
Kolejne przywileje dla miasta zostały wystawione przez króla Jana Kazimierza [1649 rok) zwalniały miasto 
od kwaterunku wojsk oraz (lata 1658 i 1659) od wszelkich powinności na rzecz władcy ze względu 
na zniszczenia dokonane w czasie wojny ze Szwedami. Podobnie postąpił następny król Jan III Sobieski w 1673 
roku, zwalniając ludność koniecpolską od wszelkich ciężarów i powinności ze względu na zniszczenia dokonane 
w czasie wojny. Dnia 21 listopada 1708 roku miała miejsce na terenie Koniecpola krwawa bitwa między 
stronnikami Leszczyńskiego pod wodzą Jana Potockiego - hetmana wielkiego koronnego, a obrońcami Augusta 
II pod wodzą Jana Rybińskiego i Ludwika Pocieja. Jednak nie tylko zniszczenia wojenne powodowały upadek 
miasta. Zmorą Koniecpola były także zarazy pojawiające się w mieście co kilka lat oraz pożary zwartej, 
drewnianej zabudowy rynku. 
Ostatnim przywilejem królewskim dla miasta Koniecpola był dokument wydany w 1774 roku przez ostatniego 
króla Polski Stanisława Augusta, potwierdzający istnienie jarmarków w mieście. Kryzys jaki zarysował się 
w połowie XVII wieku przyczynił się do upadku znaczenia Koniecpola, co spowodowało, że w XVIII wieku 
Koniecpol spadł jedynie do roli ośrodka administracyjnego rozległych dóbr ziemskich. Po bezpotomnej śmierci 
ostatniego z rodu Koniecpolskich - Jana Aleksandra, na mocy testamentu Koniecpol przechodzi w ręce 
krewnych, Aleksandra i Franciszka Walewskich. Bracia Walewscy sprzedają za bezcen zadłużony majątek 
podstawionemu przez Jerzego Aleksandra Lubomirskiego - Aleksandrowi Walewskiemu. W rzeczywistości 
majątek przechodzi w ręce Lubomirskich. W 1754 roku dobra koniecpolskie nabywa od Lubomirskiego Michał 
Czapski - wojewoda malborski, a następnie w 1778 roku w posagu przechodzą one w posiadanie rodziny 
Potockich. Dzięki gospodarności rodu Potockich na przestrzeni lat 20 - tych i 30 - tych XIX wieku nastąpiło 
ożywienie gospodarcze w mieście. 
W 1827 roku Potoccy zaczęli tworzyć w mieście przemysł hutniczy, uruchamiając zakłady hutnicze. W 1833 roku 
zmodernizowano zakłady hutnicze, otwierając w Koniecpolu jedną z pierwszych na terenie Królestwa Polskiego 
pudlingarnię na wzór angielski z inicjatywy Banku Polskiego. Plan budowy pieca pudlarskiego opracował 
Fryderyk Wilhelm Lempe - naczelnik Wydziału Górnictwa, przy pomocy Henryka Lubieńskiego. Budowę pieca 
nadzorował Wojciech Krygar. Pudlingarnia koniecpolską była spółką prywatną. W skład spółki wchodzili: Michał 
Potocki - właściciel Koniecpola, Wojciech Krygar, Antoni Lipski oraz Jan i Wojciech Kubiczkowie. O wyborze 
Koniecpola na siedzibę nowego zakładu hutniczego zadecydowały jego warunki miejscowe, a szczególnie 
możliwość pozyskania napędu hydraulicznego o dużej mocy. Plan budowy pieca pudlarskiego w Koniecpolu 
wchodził w skład dużej inwestycji, mającej ma celu rozbudowę rządowych zakładów górniczo - hutniczych, 
planującej zarazem włączenie do tej inwestycji prywatnych zakładów. W drugiej połowie XIX wieku zakład 
hutniczy w Koniecpolu zaczął przeżywać długotrwały kryzys, spowodowany zastojem w hutnictwie. Spółka 
została rozwiązana, a zakłady przeszły całkowicie w ręce Potockich. W latach 90 - tych XIX wieku zakłady 
hutnicze przekwalifikowane zostały na walcownię miedzi. 
W 1838 roku w pobliskim Chrząstowie podjęła produkcję cukrownia. Była ona jedną z pierwszych w ówczesnej 
guberni piotrkowskiej, a także jedną z pierwszych w kraju. 
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W okresie powstania styczniowego w 1863 roku Koniecpol i okolice były terenem licznych walk powstańczych. 
Walczyły tu oddziały Józefa Oksińskiego i Zygmunta Chmieleńskiego, a ludność miejscowa brała aktywny udział 
w walkach oraz udzielała pomocy rannym powstańcom leczonym w koniecpolskim szpitalu. 
Dnia 25 maja 1863 roku oddział powstańczy kpt. Józefa Oksińskiego stoczył trzygodzinną bitwę z oddziałami 
rosyjskimi nad Pilicą w Koniecpolu. Poległo 18 powstańców, a 30 zostało rannych. Najciężej rannych 
hospitalizowano w miejscowym szpitalu, skąd zabrano ich do niewoli carskiej. W walkach zginęło pięciu 
mieszkańców Koniecpola. 
W następnych miesiącach 1863 roku oddział powstańczy płk. Zygmunta Chmieleńskiego stoczył dwie duże 
bitwy oraz dwie potyczki w okolicy Koniecpola: 27 lipca na polu między Załężem i Rudnikami (zginęło 28 
powstańców], 17 sierpnia i 24 października w Białej Wielkiej, 30 września pod Mełchowem. Rannych żołnierzy 
przywożono do szpitala w Koniecpolu, wielu z nich zmarło i zostało pochowanych na miejscowym cmentarzu. 
W bitwie pod Mełchowem ranny został młody podoficer Adam Chmielowski. Leczony był w szpitalu 
koniecpolskim przez dr. Władysława Florkiewicza. Po amputacji nogi i hospitalizacji Adam Chmielowski wyjechał 
z Koniecpola. 
Młody podoficer to późniejszy Brat Albert, założyciel dwóch zgromadzeń "Braci Albertynów" i "Sióstr 
Albertynek", który 22 czerwca 1983 roku uznany został przez papieża Jana Pawła II za błogosławionego. 
Władze carskie, chcąc ukarać Polaków za udział w powstaniu, postanowiły zlikwidować resztki autonomii 
w Królestwie Polskim. 338 miast Królestwa Polskiego zamieniono na osady. Represje te nie pominęły 
Koniecpola. W 1870 roku Koniecpol utracił prawa miejskie. Przywrócono je dopiero w 1927 roku. Szczególnie 
korzystne warunki dla rozwoju miasta zaistniały w 1903 roku, gdy uruchomiono linię kolejową łączącą Kielce 
z Częstochową. W okresie międzywojennym nie zaszły w mieście poważne zmiany. 
1 września 1939 roku Rzesza Niemiecka rozpoczęła działania wojenne przeciwko Polsce. Koniecpol znalazł się 
w obszarze działań operacyjnych armii "Kraków" gen. bryg. Antoniego Szyllinga, a z drugiej strony Grupy Armii 
Południe gen. płk. Gerarda von Rundstedta. Wojna dotarła do Koniecpola 3 września w niedziele. Po rozbiciu 
oddziałów 7. dywizji piechoty gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego i Krakowskiej Brygady Kawalerii gen. bryg. 
Zygmunta Piaseckiego, dowództwo niemieckie planowało uchwycić mosty na Białce w rejonie Lelowa i rozwinąć 
natarcie w kierunku Koniecpola. Po zajęciu Lelowa czołówka 3. dywizji lekkiej gen. mjr. Kuntzona skierowała się 
na północ do Koniecpol i zajęła go bez walki. 
4 i 5 września w czasie pobytu w Koniecpolu żołnierze niemieccy zamordowali 13 osób, a 5 września 
za ostrzelanie taborów niemieckich przez samolot polski w Chrząstowie i Koniecpolu Niemcy przeprowadzili 
pacyfikację Chrząstowa. Spalono kilkadziesiąt gospodarstw w północnej części wsi i zabito 22 osoby. 
11 grudnia 1939 roku do Koniecpola przybyło ponad 1000 osób wysiedlonych z Poznania i Wrześni. 
Rozmieszczono je w  i okolicznych wsiach. Operacja ta trwała do lutego 1940 roku. 7 października 1942 roku 
wywieziono do obozów koncentracyjnych z Koniecpola i okolic wszystkich Żydów. W ten sposób liczba 
mieszkańców miasta zmniejszyła się o około 30 %. Łącznie wywieziono 1486 osób. 
Mieszkańcy Koniecpola i Chrząstowa od początków okupacji włączyli się do organizowania ruchu oporu. Byli 
członkami Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej oraz Batalionów 
Chłopskich. Przez całą okupację w Koniecpolu i Chrząstowie działała placówka największego oddziału 
partyzanckiego Armii Krajowej w powiecie włoszczowskim "Marcina" - Mieczysława Tarchalskiego. 
Koniecpol został wyzwolony w czasie wielkiej ofensywy wojsk radzieckich 15. stycznia 1945 roku. 
Po zakończeniu wojny nastąpił w mieście rozwój przemysłu i drobnej wytwórczości. W 1953 roku uruchomiono 
Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych. Zakład zbudowano w oparciu o projekt i urządzenia produkcji 
szwedzkiej. Od 1955 roku Zakłady rozpoczęły eksport płyt za granice kraju. W latach 1957 - 60 nastąpiła 
rozbudowa zakładów, uruchomiono dwa nowe ciągi płyt twardych. 
1 lipca 1968 roku dla zabezpieczenia technicznego produkcji KZPP powstały Zakłady Remontowo - Montażowe 
przemysłu płyt, sklejek i zapałek. Z czasem Zakłady Remontowo - Montażowe usamodzielniły się, tworząc drugi 
co do wielkości zakład w Koniecpolu. 
Na przełomie lat 1954/55 na terenie Koniecpola zostaje otwarte przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją 
opartą na bazie neolitu. W latach następnych zakład w Koniecpolu pod nazwą Zakłady Chemiczne INCO 
"Veritas" zaczął się rozbudowywać i ulepszać technologię produkcji. Zakłady Chemiczne do dnia dzisiejszego 
produkują opakowania z tworzyw sztucznych do konfekcjowania wyrobów chemii gospodarczej i kosmetyków, 
regranulaty tworzyw sztucznych oraz nadruki na opakowania. W chwili obecnej Koniecpol jest rozwijającym się 
ośrodkiem przemysłowym. Miasto ma podstawowe instytucje oświatowe i socjalne (dwie szkoły podstawowe 
i cztery średnie], Koniecpol jest również siedzibą władz miejskich, mieszczą się tu liczne instytucje (ZUS, KRUS, 
PKO, PZU, BS) oraz urzędy (UMiG, Powiatowy Urząd Pracy – Filia w Koniecpolu, Placówka Zamiejscowa 
Starostwa Powiatowego). 
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II. DIAGNOZA STRATEGICZNA  - POTENCJAŁ, POZYCJA I PROBLEMY 
GMINY  
 

2.1.  WYMIAR PRZESTRZENNY,  ŚRODOWISKOWY I INFRASTRUKTURALNY  
 

POŁOŻENIE GMINY   

 
 
 

Gmina Koniecpol położona jest w wojewódzkie śląskim, we wschodniej części powiatu częstochowskiego, nad 
rzeką Pilicą. Posiada charakter rolniczy, zajmuje powierzchnię ok. 147 km². Gmina graniczy: 
 od północnego – zachodu z gminą Dąbrowa Zielona, 
 od zachodu z gminą Przyrów, 
 od południowego - zachodu z gminą Lelów, 
 od południowego – wschodu z powiatem zawierciańskim, 
 od wschodu z powiatem włoszczowskim, 
 od północy z powiatem radomszczańskim. 
 
W skład gminy wchodzi miasto Koniecpol i 23 sołectwa: Aleksandrów-Michałów, Dąbrowa, Kuźnica Grodziska, 
Kuźnica Wąsowska, Luborcza, Łabędź, Łysaków, Łysiny, Oblasy, Okołowice, Piaski-Pękowiec, Radoszewnica, 
Rudniki, Kolonia Rudniki, Stanisławice, Stary Koniecpol, Teodorów, Teresów, Wąsosz, Wólka, Zagacie, Załęże i 
Zaróg. 
 
 
Rysunek 3. Lokalizacja Gminy Koniecpol w województwie śląskim 

 
Źródło: www.slaskie.pl 
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Rysunek 4. Lokalizacja Gminy Koniecpol w powiecie częstochowskim 

 
Źródło: www.gminy.pl 

 
 
 
Rysunek 5. Gmina Koniecpol 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu 

 
 
Gmina Koniecpol leży na pograniczu dwóch mezoregionów należących do makroregionu Wyżyna Przedborska. 
Znaczna część gminy leży w zasięgu mezoregionu Niecka Włoszczowska, a tylko niewielka południowo-
zachodnia część gminy leży w zasięgu mezoregionu Próg Lelowski. 
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Niecka Włoszczowska położona jest po obu stronach Pilicy. Ukształtowanie Niecki przypomina misę z płaskim 
dnem i wzniesionymi brzegami. Podłoże zbudowane jest ze skał kredowych. Pokrywają je czwartorzędowe 
piaski, przewiane w wydmy. Pomiędzy nimi występują bagna i torfowiska - spotykane najczęściej w dziale wód 
Pilicy i Warty. Wysokość dochodzi do 260-270 m n.p.m. Zachodnia część regionu odwadniana jest przez Wartę, 
a wschodnia znajduje się w zlewni Nidy. W przeważającej części Niecka jest terenem rolniczym. 
Natomiast Próg Lelowski jest monoklinalnym pasmem wzgórz, wyraźnie rozczłonkowanych przez cieki dorzecza 
Pilicy i Warty. Jest to region o długości do 40 km, osiągającym wysokości od 280 do 340 m n.p.m. Próg Lelowski 
zbudowany jest głównie z piaskowców i marglów kredowych, pokrytych warstwą utworów czwartorzędowych 
(w środkowej części lessem). 
Gmina Koniecpol położona jest nad rzeką Pilicą, a jej dolina jest atrakcyjnym terenem turystycznym i 
wypoczynkowym. Przez Koniecpol prowadzi szlak wodny Pilicy. Na obszarze gminy można także uprawiać 
piesze lub rowerowe wędrówki, które stwarzają największą możliwość jej poznania. 
 
 

UKŁAD TRANSPORTOWY  
 
 
Układ sieci drogowej Gminy Koniecpol ma charakter promienisty, zbiegający się w mieście Koniecpol.  
 
Drogi wojewódzkie: 
Przez obszar gminy przebiegają dwa odcinki dróg wojewódzkich: 
- nr 786 – relacji Częstochowa – Św. Anna – Koniecpol – Włoszczowa – Łopuszno, 
- nr 794 – relacji Koniecpol – Lelów – Pradła – Pilica. 
Drogi te stanowią główny układ drogowy o charakterze regionalnym. 
 
Drogi powiatowe: 
Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 13 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 64 km. Są to 
następujące drogi: 
- nr 08409 – Grodzisko – Radoszewnica – Okołowice – Koniecpol – długość 8,17 km, 
- nr 08411 – Raczkowice – Soborzyce – Łabędź – 0,88 km, 
- nr 08412 – Łabędź – Stanisławice – Radoszewnica – 4,61 km, 
- nr 08413 – Łabędź – Stary Koniecpol – 7,58 km, 
- nr 08415 – Dąbrowa Zielona – Borowce – Ludwinów – 0,21 km, 
- nr 08416 – Gościęcin – granica woj. – Oblasy – Kuźnica Grodziska – 4,50 km, 
- 08417 – Kuźnica Grodziska – Teodorów – Aleksandrów – Michałów – 7,23 km, 
- nr 08418 – Koniecpol – Załęże – Kuźnica Grodziska – 8,54 km, 
- nr 08419 – Kuźnica Grodziska – Żelisławice – Bugaj – 5,7 km, 
- nr 08427 – Stary Koniecpol – Zagacie – Podlesie – 2,37 km, 
- nr 08431 – od drogi nr 794 – Wąsosz – Aleksandrów – Gródek – 5,93 km, 
- nr 08435 – Koniecpol – Płońskie – Kuczków – 5,32 km, 
- nr 08453 – Radoszewnica – Koniecpol – 2,94 km. 
 
Drogi gminne: 
Na obszarze gminy zlokalizowanych jest 20 odcinków dróg gminnych: 
- nr 0809001 – Koniecpol – Wąsosz, 
- nr 0809002 – Wąsosz – Kuźnica Wąsowska, 
- nr 0809003 – Kuźnica Wąsowska – Łysaków – do granicy gm. Secemin, 
- nr 0809004 – Kuźnica Wąsowska – do drogi nr 08435, 
- nr 0809005 – Stary Koniecpol – Błonie – Magdarz, 
- nr 0809006 – Stary Koniecpol – Łysiny, 
- nr 0809007 – Łysiny – Stanisławice, 
- nr 0809007 – Łysiny – Stanisławice, 
- nr 0809008 – Stanisławice – Okołowice, 
- nr 0809009 – Okołowice – Załęże, 
- nr 08090010 – Chrząstów – Teresów – do drogi nr 08418, 
- nr 08090011 – Kuźnica Grodziska – Wólka, 
- nr 08090012 – Luborcza – Kalenice, 
- nr 08090013 – Zagacie od drogi nr 08427 – Stefanów, 



 

                                      Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku  
12 

- nr 08090014 – Koniecpol od drogi nr 08409 – do drogi nr 08413, 
- nr 08090015 – Rudniki – Piaski, 
- nr 08090016 – Piaski – Pękowiec – do granicy gm. Secemin, 
- nr 08090017 – Pękowiec – do drogi nr 08416, 
- nr 08090018 – Rudniki – Zaróg – do granicy gm. Secemin, 
- nr 08090019 – Zagacie – Błonie, 
- nr 08090020 – Łysiny – Okołowice. 
 
Na terenie gminy znajdują się także linie kolejowe: 

 nr 61 – Kielce – Fosowskie o całkowitej długości 175,209 km, 

 nr 64 – Kozłów – Koniecpol o całkowitej długości 44,054 km. 
Funkcjonują dwie stacje kolejowe: Koniecpol przy ul. Kolejowej i Koniecpol Magdasz przy ul. Wiejskiej. 
 
 
Rysunek 6. Lokalizacja Gminy Koniecpol na tle sieci transportowej województwa śląskiego 

 

 
Źródło: opracowanie własne, www.slaskie.pl 
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STRUKTURA GRUNTÓW   
 
 
Według danych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (za 2014 rok), Gmina Koniecpol charakteryzuje się 
przewagą użytków rolnych tj. 68,7% ogółu jej powierzchni. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 
stanowią 24,2%, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane: 4,2%  obszaru gminy. Taka struktura gruntów 
świadczy o jej rolniczym charakterze i niskiej lesistości. 
 
 
Tabela 1. Powierzchnia geodezyjna Gminy Koniecpol według kierunków wykorzystania w 2015 roku w ha 

Wyszczególnienie Jednostka miary Wartość 

Powierzchnia 

ogółem w ha ha 14662 
ogółem w km2 km2 147 

powierzchnia lądowa ha 14506 

użytki rolne razem ha 10068 

grunty orne ha 5805 

sady ha 32 

łąki trwałe ha 2694 

pastwiska trwałe ha 1019 

grunty rolne zabudowane ha 254 

grunty pod stawami ha 222 

grunty pod rowami ha 42 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem ha 3548 

 lasy ha 3516 

 grunty zadrzewione i zakrzewione ha 32 

grunty pod wodami razem ha 156 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi ha 139 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi ha 17 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem ha 620 

tereny mieszkaniowe ha 129 

tereny przemysłowe ha 65 

tereny inne zabudowane ha 37 

tereny zurbanizowane niezabudowane ha 7 

tereny rekreacji i wypoczynku ha 12 

tereny komunikacyjne - drogi ha 294 

tereny komunikacyjne - kolejowe ha 76 

użytki ekologiczne ha 3 

nieużytki ha 261 

tereny różne ha 6 

Źródło:  GUGIK, GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                      Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku  
14 

Rysunek 7. Struktura powierzchni geodezyjnej Gminy Koniecpol według kierunków wykorzystania w 2014 
roku w % 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUGIK, GUS 

 
 
 

ZASOBY ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ZAGROŻENIA   
 
 
 
Rzeźba terenu, geologia, gleby 
W ukształtowaniu terenu gminy wyraźnie zaznaczone są dwie odrębne jednostki morfologiczne: rozlegle, 
podmokłe i zabagnione dno doliny Pilicy oraz płaska wysoczyzna polodowcowa o spadkach poniżej 5% 
(wysoczyzna położona na wschód i zachód od doliny Pilicy). 
Obszar gminy Koniecpol leży w północnej części Niecki Nidziańskiej. Obszar budują utwory górnej kredy i 
reprezentowane są przez opoki, margle i wapienie dolnego mastrychu silnie spękane i szczelinowate. Margle i 
wapienie kredowe tworzą wychodnie na północ od Koniecpola Starego i Luborczy, na zachód od Radoszewnicy 
w okolicach Okołowic oraz na terenie miasta Koniecpol na wschód od doliny Pilicy. W górnej strefie margle 
występują w postaci zwietrzeliny, niżej są to spękane bloki. 
Utwory czwartorzędowe pokrywają niemal cały obszar gminy. Ich miąższość jest zmienna i waha się od 
kilkudziesięciu centymetrów na wierzchownie kredowej do kilkunastu metrów w dolinie Pilicy. 
Plejstocen reprezentują piaski i żwiry rzeczne tworzące wyższe terasy rzeki Pilicy, piaski i żwiry 
wodnolodowcowe oraz sporadycznie występujące płaty gliny zwałowej. 
Holocen reprezentowany jest przez piaski, mułki i żwiry rzeczne doliny Pilicy i dolinek bocznych oraz przez torfy 
i namuły zalegające w obniżeniach i terenach podmokłych położonych na południe od miasta Koniecpol. 
Utwory holoceńskie stanowią również piaski wydmowe i eoliczne występujące na terenach zalesionych. 
Według „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 rok” na terenie gminy znajdują się dwa 
złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej – Radoszewnica (zasoby geologiczne wynoszą 13 tys. Mg) i 
Radoszewnica I (zasoby geologiczne wynoszą 41 tys. Mg). Obecnie eksploatacja nie jest prowadzona na żadnym 
złożu. 
Na obszarze Gminy Koniecpol przeważają gleby mineralne. Ze względu na charakter skały macierzystej oraz 
warunki wodne ukształtowały się gleby bielicowe, brunatne, mady, czarne ziemie i rędziny. W dolinach 
rzecznych występują organiczne gleby hydrogeniczne i sporadycznie gleby glejowe. 
Bonitacja gleb wskazuje na ich niską wartość. Dwie trzecie powierzchni gruntów ornych i użytków zielonych 
to gleby klasy V i VI. Na użytkach nie występują praktycznie gleby klas I, II i III a na gruntach ornych występują 
tylko gleby V i VI klasy. 
 

68,7% 

24,2% 

4,2% 1,8% 1,1% 0,1% 

użytki rolne grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

grunty zabudowane i zurbanizowane nieużytki

grunty pod wodami pozostałe tereny
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Hydrografia i hydrologia  
Gmina położona jest w zlewisku trzech rzek: Pilicy (jest to najdłuższy lewy dopływ Wisły), Białki i Nidy. 
W przeszłości wody rzeki Pilicy były bardzo intensywnie zanieczyszczone, natomiast w ostatnich latach stan jej 
wód uległ znacznej poprawie. W obrębie gminy, Pilica posiada II klasę czystości wód. Na jej terenie znajdują się 
dwa sztuczne zalewiska. 
Pilica stanowi lewobrzeżny dopływ Wisły. Od miejscowości Szczekocin do Koniecpola Pilica płynie w kierunki 
północno-zachodnim, następnie skręca na północny-wschód. Pilica wraz z dopływami odwadnia obszar gminy. 
Większe dopływy Pilicy to lewobrzeżna Białka, która zbiera wody z okolic Lelowa i uchodzi pod Koniecpolem 
oraz prawobrzeżna Zwlecza wypływająca pod Seceminem i uchodząca do Pilicy poza teren gminy. Ponadto 
obszar gminy odwadnia wiele małych cieków wpadających bezpośrednio do Pilicy. Szerokość doliny Pilicy w 
obrębie gminy wynosi przeciętnie 2-2,5 km, a w okolicy Koniecpola zwęża się do około 0,5 km. Koryto Pilicy 
charakteryzuje się licznymi zakolami, odnogami i wyspami. Szerokość koryta wynosi średnio od 30 do 60 m 
poniżej Koniecpola. 
Na obszarze Gminy Koniecpol RZGW w Warszawie administruje odcinkiem rzeki Pilicy o długości około 15 km tj. 
od granicy pomiędzy Gminami Żytno i Koniecpol do km 263+000 (granica przebiega na działce o nr 
geodezyjnym 384/11 – połączenie Młynówki i Pilicy poniżej stopnia wodnego). 
Wśród zbiorników wodnych występują liczne stawy rybne: 

 stawy rybne Okołowice – powierzchnia lustra wody 117,48 ha, 

 stawy rybne Łysiny – powierzchnia całkowita 19,76 ha, 

 stawy rybne Koniecpol-Chrząstów – powierzchnia całkowita 85,60 ha. 
Występuje tutaj także Zbiornik Koniecpol, którego powierzchnia całkowita wynosi 7,54 ha, a objętość wody 
126.000 m³. 
Na obszarze gminy występują dwa piętra wodonośne wód podziemnych: kredowe i czwartorzędowe. Głównym 
użytkowym poziomem wodonośnym są margle prowadzące wody typu szczelinowego. Przeciętna miąższość 
warstwy wodonośnej wynosi 100-140 m. Piętro wodonośne czwartorzędowe pozostaje w ścisłym związku z 
ukształtowaniem powierzchni oraz z istniejącym systemem cieków powierzchniowych. Utwory czwartorzędowe 
pokrywają prawie cały obszar gminy. Są one pochodzenia lodowcowego, wodnolodowcowego rzecznego, 
zwietrzelinowego i eolicznego. Są to żwiry i piaski rzeczne, gliny zwałowe, iły i mułki. W dolinie Pilicy, gdzie 
utworami wodonośnymi są żwiry i piaski rzeczne, zwierciadło wody gruntowej związane jest z lustrem wody w 
rzece i kształtuje się na poziomie 1 m p.p.t. Na wysoczyźnie zwierciadło wód gruntowych kształtuje się na 
różnym poziomie w zależności od miąższości utworów przepuszczalnych i podścielających je utworów 
nieprzepuszczalnych. Wody z utworów czwartorzędowych są eksploatowane w studniach kopanych. Natomiast 
wody poziomu górno kredowego są eksploatowane w studniach wierconych.  
Gmina Koniecpol położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Poziemnych Nr 408 o nazwie Niecka 
Miechowska (NW). Całkowita powierzchnia zbiornika wynosi 3194 km2. Zasoby dyspozycyjne oszacowano na 
466 tys. m³/d. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, a jego wiek utworów wodonośnych to górna kreda.  
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych, gmina znajduje się w obrębie JCWPd nr 84 i 99. 
Jednolite części wód podziemnych są podstawowymi, jednostkowymi obszarami ochrony i gospodarowania 
wodami podziemnymi, które wyznaczono dla warstw wodonośnych o porowatości i przepuszczalności 
umożliwiającej pobór znaczący dla zaopatrzenia ludności w wodę, lub w których ma miejsce przepływ 
podziemny o natężeniu znaczącym dla utrzymania pożądanego, dobrego stanu wód powierzchniowych i 
ekosystemów lądowych. 
 
Klimat 
Według podziału Romera obszar gminy leży w strefie Wyżyn Środkowopolskich, w makroregionie 
ekoklimatycznym Wyżyny Małopolskiej. Klimat kształtuje się pod dominującym wpływem wyżyn oraz pod 
słabym modyfikującym wpływem gór i klimatu atlantyckiego. Obszar ten znajduje się w sąsiedztwie 
makroregionu podgórskiego – Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz makroregionu gór niskich – Gór 
Świętokrzyskich, które wywierają wpływ na kształtowanie klimatu na terenie gminy. Zgodnie z podziałem Polski 
na dzielnice rolniczo-klimatyczne wg Gumińskiego gmina leży w zasięgu dzielnicy Częstochowsko-Kieleckiej. 
Dzielnica ta charakteryzuje się następującymi cechami: 

 średnia temperatura miesięczna waha się od -3°C w styczniu do 18,5°C w lipcu, 

 średnia roczna temperatura wynosi 7,5°C, 

 pierwsze przymrozki jesienne pojawiają się w pierwszym tygodniu października, a ostatnie wiosenne na 
początku maja 

 dni z przymrozkami jest 112-130, dni mroźnych 20-40, 

 czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 50-70 dni, 

 opad śnieżny 50-60 dni, 
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 roczna suma odpadów wynosi 600-650 mm, 

 okres wegetacyjny trwa 210-220 dni, 

 odpady gradowe są dość częste we wschodniej części gminy, 

 dominują wiatry zachodnie: w ciepłej porze roku – wiatry północno-zachodnie, w chłodnej – wiatry 
południowo-zachodnie. 

 
Środowisko przyrodnicze  
O walorach krajobrazowo – przyrodniczych Gminy Koniecpol świadczą: 
 występowanie cennych pod względem przyrodniczym obszarów objętych ochroną konserwatorską: 

rezerwat przyrody „Borek”, użytki ekologiczne – „Misiowa” i Torfowisko”, 
 dolina rzeki Pilicy wraz z licznymi stawami, zbiornikami wodnymi oraz kompleksami leśnymi w jej otoczeniu, 

stanowiące o powiązaniach ekologicznych z terenami wartościowymi pod względem przyrodniczym 
położonym poza zasięgiem gminy – Przedborski Park Krajobrazowy, 

 atrakcyjne krajobrazowo tereny położone w rejonie nieregulowanych fragmentów rzek: Pilicy i Białki 
Lelowskiej, stanowiące ponadto rejon bytowania i gromadzenia się zwierząt łownych, 

 duże kompleksy leśne położone w północno - zachodniej i wschodniej części gminy. Występowanie 
kompleksów leśnych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanych miasta Koniecpol sprzyja 
wykorzystaniu ich dla potrzeb turystyki i wypoczynku, 

 występowanie kompleksu stawów hodowlanych na rzece Pilicy, będących również miejscem występowania 
rzadkich i chronionych gatunków, roślin, ptaków oraz innych zwierząt, 

 występowanie gleb o wysokiej klasie dla produkcji rolnej (Luborcza, Łysiny, Koniecpol Stary, Stanisławice) 
oraz dużych obszarów pozostających w użytkowaniu łąkowym (dolina rzeki Pilica, Białka Lelowska, rejon 
miejscowości Luborcza, Zagacie, Kuźnica Grodziska, Zaróg, Rudniki, Michałów). 

Do obszarów i obiektów podlegających ochronie na terenie gminy można zaliczyć: 
 rezerwat przyrody (rezerwat leśny) „Borek” – pow. 62,97 ha, utworzony w 1953 r. dla ochrony naturalnego 

kompleksu leśnego o urozmaiconym drzewostanie, 
 pomniki przyrody – dąb szypułkowy w miejscowości Kuźnica Wąsowska (przy drodze), 
 użytki ekologiczne: „Misiowa” (torfowisko) – Nadleśnictwo Koniecpol, Obręb Koniecpol, „Torfowisko” 

(oczko wodne, torfowisko) – Nadleśnictwo Koniecpol, Obręb Koniecpol, 
 lasy grupy pierwszej – ochronne, na terenie Nadleśnictwa Koniecpol oraz Nadleśnictwa Gidle. 
 
Dolina Pilicy jest atrakcyjnym terenem turystycznym i wypoczynkowym. Wiele tu malowniczych zakątków, 
pięknych krajobrazów, ale też interesujących zabytków i miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami w historii 
Polski. 
Zgodnie z podziałem geobotanicznym tereny Koniecpola leżą w dwóch krainach: Wyżynie Krakowsko - 
Częstochowskiej i Świętokrzyskiej. Klimat na tym terenie kształtowany jest pod dominującym wpływem: wyżyn, 
słabym modyfikacyjnym wpływem gór i klimatu atlantyckiego. Lasy koniecpolskie położone są w zlewiskach 
rzek: Białki, Krztyni, Pilicy i Nidy. Teren tutaj jest równy, jedynie w części południowo - zachodniej pofałdowany, 
z licznymi wypiętrzeniami skalnymi. Koniecpolskie lasy charakteryzują się zróżnicowanym drzewostanem 
z dominującą sosną. 
W pobliżu miejscowości Radoszewnica znajduje się naturalny kompleks leśny o urozmaiconym, 
wielogatunkowym drzewostanie. Jest to rezerwat "Borek". Największą wartość rezerwatu stanowią świetliste 
dąbrowy, łęg olchy i ols typowy. Piękne są sędziwe (180 - 300 lat) olchy i sosny. Rezerwat jest izolowany 
od większych kompleksów leśnych i dlatego nie bardzo można tu liczyć na spotkanie większych ssaków. Bogata 
jest natomiast fauna stawonogów, mięczaków, płazów i ptaków. Jest to wymarzone miejsce podpatrywania 
zwierząt i ptaków w ich naturalnym środowisku. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt utrzymania i rozwoju w okolicach miejscowości Zawada, w źródliskach rzeki 
Zebrówki endemitu - warzucha polska (Cochlearia polonica), wprowadzonego przez PAN Kraków. Ta wiecznie 
zielona roślina lubi wilgotne zasolone gleby na wybrzeżu i w głębi lądu. Występuje na glebach torfistych 
i wapiennych. Kwitnie od kwietnia do czerwca, jej górskie formy - do sierpnia. Rośnie na wybrzeżach północno - 
zachodniej Europy oraz w górach. W Polsce jedyne naturalne środowisko warzuchy znajduje się w okolicach 
Olkusza. 
W koniecpolskich lasach istnieje kilkanaście pomników przyrody ożywionej, chronionej i pielęgnowanej przez 
tutejszych leśników. Lasy te są również ostoją dla wielu gatunków zwierzyny. Spotkać tu można zające, 
cietrzewie, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dziki, sarny, jelenie, daniele a także zadomowione już 
od dłuższego czasu łosie. 
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Niezaprzeczalnym walorem doliny Pilicy jest sama rzeka. Jest tu wiele miejsc wspaniale nadających się dla 
wędkarzy. W pobliży wsi Sudzinek znajdują się liczne plaże utworzone przez meandrującą rzekę. Pilicą prowadzi 
szlak wodny kajakowy (z możliwością wypożyczenia sprzętu).  
 
Zagrożenia środowiska  
Zagrożenia środowiska mają charakter naturalny lub antropogeniczny. Rodzaj i intensywność zagrożeń jest 
ściśle związana ze specyfiką danego obszaru, tj. rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-
geograficznymi. 
Zagrożenia naturalne 
Zagrożenia naturalne występujące na obszarze Gminy Koniecpol związane są z  zagrożeniem powodziowym. 
Zjawiskiem tym zagrożone są w szczególności południowe rejony gminy w dolinie rzeki Białki i Pilicy oraz 
północna część doliny Pilicy. Obszary te zostały bowiem zalane m.in. podczas lipcowej powodzi w 1997 roku. 
Zagrożenia antropogeniczne 
Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska naturalnego wynikają z działalności człowieka i związane 
są z wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów. Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny 
gospodarki oraz codzienne bytowanie mieszkańców. 
Wśród zagrożeń środowiska związanych z mieszkalnictwem należy wymienić: 

 Niska emisja zanieczyszczeń powietrza, co znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki 
i pyłu w sezonie grzewczym. Problem niskiej emisji związany jest z wykorzystywaniem węgla jako głównego 
paliwa do produkcji ciepła w gospodarstwach domowych; 

 Źródło zanieczyszczenia wód powierzchniowych stanowią ścieki komunalne nieoczyszczone lub 
niedostatecznie oczyszczone, które największe zagrożenie stwarzają w miejscowościach posiadających 
wodociąg, a nie posiadających kanalizacji, a jedynie zbiorniki bezodpływowe (szamba); 

 Zagrożenie dla wód stanowi składowisko odpadów komunalnychw Radoszewicy, gdzie może nastepować 
wymywanie się zanieczyszczonych wód opadowych i odcieków; 

 Zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchni ziemi ze strony nielegalnego skłądowania odpadów 
komunalnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych. 
Ze strony przemysłu zagrożenia związane są z: 

 Emisją zanieczyszczeń atmosferycznych; 

 Zrzutem ścieków; 

 Wytwarzaniem odpadów przemysłowych i niebezpiecznych. 
System komunikacyjny stwarzający zagrożenia dla środowiska głównie z tytułu transportu drogowego, a więc 
emisja spalin, generowanie hałasu, degradacja walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Największe 
zagrożenie hałasem i emisją spalin występuje wzdłuż dróg krajowych, w mniejszym stopniu dotyczy to dróg 
powiatowych i gminnych.   
Rolnictwo jest źródłem odpadów niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony roślin) oraz 
zanieczyszczeń obszarowych związanych z niewłaściwą gospodarką nawozami mineralnymi. Zanieczyszczenia 
z rolnictwa stanowią również zagrożenie związkami biogennymi dla jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych. 
Niska emisja 
Źródłem niskiej emisji są lokalne kotłownie i piece węglowe używane w indywidualnych gospodarstwach 
domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza 
atmosferycznego. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową 
wynikającą z sezonu grzewczego. Spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady 
komunalne, które są źródłem emisji dioksyn, gdyż proces spalania jest niepełny i zachodzi w stosunkowo niskich 
temperaturach. 
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URZĄDZENIA SIECIOWE  

 

 

Wg danych za 2014 rok, w Gminie Koniecpol długość czynnej sieci rozdzielczej wodociągowej wyniosła 73,4 km, 
natomiast sieci kanalizacyjnej: 25,2 km. Mimo, iż w ciągu ostatnich lat można zaobserwować wzrost długości 
sieci to nadal dużym problemem jest niedostateczny udział ludności korzystającej z urządzeń infrastruktury 
technicznej. W 2014 roku udział ludności posiadającej dostęp do sieci wodociągowej wyniósł 66,9% ogółu 
mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej: 43,2%, a gazowej: 0,4%. 
 
 

Tabela 2. Urządzenia sieciowe na terenie Gminy Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

   Wodociągi             

długość czynnej sieci rozdzielczej km 54,2 67,8 67,8 73,4 73,4 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 1475 1679 1718 1786 1806 

woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dam3 129,0 130,1 134,3 143,0 141,2 

zużycie wody w gospodarstwach 
domowych ogółem na 1 
mieszkańca 

m3 12,6 12,8 13,3 14,4 14,3 

   Kanalizacja             

długość czynnej sieci 
kanalizacyjnej 

km 14,5 14,5 14,5 19,7 25,2 

przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

szt. 621 631 670 714 739 

ścieki odprowadzone dam3 187 172 76 101,0 101,0 

   Sieć gazowa             

ludność korzystająca z sieci 
gazowej 

osoba 0 0 28 27 27 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

      ogółem             

      wodociąg % 55,4 59,9 60,4 61,6 66,9 

      kanalizacja % 40,8 41,8 42,3 42,8 43,2 

      gaz % 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 

      w miastach             

      wodociąg % 77,7 77,9 78,3 78,5 78,7 

      kanalizacja % 65,4 67,0 67,8 68,7 69,2 

      gaz % 0,0 0,0 0,4 0,4 0,4 

      na wsi             

      wodociąg % 18,6 30,0 30,7 33,6 47,5 

      kanalizacja % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      gaz % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji wg lokalizacji 

      ogółem % 14,6 18,1 18,1 18,8 23,7 

      w miastach % 12,3 10,9 10,5 9,8 9,5 

      na wsi % 18,6 30,0 30,7 33,6 47,5 

Źródło: GUS 
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Rysunek 8. Udział ludności korzystającej z urządzeń sieciowych w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 w % 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 
Waga zmieszanych odpadów zebranych na obszarze gminy w ciągu 2014 roku wyniosła 663,34 tony – co 
stanowi na jednego mieszkańca 61,7 kg. Od 2010 roku wskaźnik ten wzrósł o ponad 100%. Ponad 91% 
odpadów pochodziło z gospodarstw domowych. 
Gmina Koniecpol realizując obowiązki wynikające z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
utworzyła Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się w Koniecpolu przy ulicy 
Słowackiego – na terenie byłego składowiska odpadów. Punkt zapewnia  przyjmowanie takich odpadów jak :  
• przeterminowane leki i chemikalia,  
• zużyte baterie i akumulatory, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,  
• zużyte opony,  
• odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 
 
 
Tabela 3. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Koniecpol w latach 2010-2014  

Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2010 2011 2012 2013 2014 

ODPADY KOMUNALNE            

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku            
      ogółem t 319,08 283,89 277,49 495,96 663,34 

      ogółem na 1 mieszkańca kg 31,1 27,9 27,6 49,8 67,4 

      z gospodarstw domowych t 271,99 234,21 252,67 455,92 607,90 

odpady z gospodarstw domowych 
przypadające na 1 mieszkańca 

kg 26,5 23,0 25,1 45,8 61,7 

budynki mieszkalne objęte zbieraniem 
odpadów z gospodarstw domowych 

szt. 2635 2495 2485 - - 

jednostki odbierające odpady w badanym 
roku wg obszaru działalności 

szt. 6 8 6 6 2 

Źródło: GUS 
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INFRASTRUKTURA ICT ORAZ E-USŁUGI PUBLICZNE  
 
Gmina Koniecpol wraz z powiatem częstochowskim (jako liderem) oraz z 14 gminami wchodzącymi w skład 
powiatu częstochowskiego, uczestniczyła w projekcie pn. „E-Powiat Częstochowski”. 
W wyniku realizacji projektu  uzyskano: 
- nowy system informatyczny w zakresie e-government; 
- nowoczesny sprzęt i oprogramowanie w urzędach pomagające w obsłudze interesanta; 
- nowoczesne podejście do zarządzania pracą i obsługą interesanta w 15 urzędach gmin i starostwie; 
- dodatkowe umiejętności i kwalifikacje pracowników urzędów w zakresie obsług systemu informatycznych. 
„E-Powiat Częstochowski”  zapewnia mieszkańcom między innymi: 
-  łatwy dostęp do formularzy elektronicznych; 
-  możliwość składania wniosków drogą elektroniczną; 
-  monitorowanie informacji o stanie załatwianej sprawy; 
- przesyłanie decyzji, pism przez urzędy bezpośrednio do interesanta. 
 
 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 

 
Na terenie Gminy Koniecpol zlokalizowane są zabytki, w tym wpisane do rejestru zabytków prowadzonego 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach: 

 
Tabela 4.  Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

Adres Obiekt Numer  
rejestru zabytków 

Data wpisu 

Koniecpol Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętej Trójcy, w 
stylu wczesnobarokowym: 
a) kościół wzniesiony w latach 1632–1644; 
b) dzwonnica, wzniesiona około połowy XVII wieku; 
c) zegar nica, wzniesiona około połowy XVII wieku; 
d) brama zachodnia, wzniesiona około połowy XVII wieku; 
e) trzy bramki od południa i północy, wzniesione około połowy 

XVII wieku 
f) składzik w murze ogrodzeniowym; 
g) kostnica w murze ogrodzeniowym; 
h) mur ogrodzeniowy otaczający kościół 

A/396/86  
6 I 1986 

województwo 
częstochowskie 

Koniecpol 
Rynek 14 

Budynek mieszkalny – kamienica mieszczańska – wzniesiony w 
połowie XVII wieku. 
Wpis do rejestru obejmuje budynek w ramach 
siedemnastowiecznej  zabudowy. 

A/506/90 
20 I 1990 

województwo 
częstochowskie 

Koniecpol 
Chrząstów 

Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła 
wraz z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia 

A/206/76 
27 I 1978 

województwo 
częstochowskie 

A/403 
21 VI 1967 

województwo 
kieleckie 

Koniecpol 
Chrząstów 

Zespół pałacowy, w skład którego wchodzą pałac, altana z 
łącznikiem, oficyna północno–zachodnia i oficyna południowo–
wschodnia oraz park 

A/205/76 
31 I 1978 

województwo 
częstochowskie 

A/404 
21 VI 1967 

województwo 
kieleckie 



 

                                      Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku  
21 

Adres Obiekt Numer  
rejestru zabytków 

Data wpisu 

Koniecpol Niwy  
ulica Górna 

Stanowisko archeologiczne nr 1 – cmentarzysko kultury łużyckiej,  C/688 
7 III 1972 

województwo 
kieleckie 
C/281/78  

województwo 
częstochowskie 

Kuźnica Wąsowska Stanowisko archeologiczne nr 1 – wielokulturowa osada z 
neolitu, okresu wpływów rzymskich oraz średniowiecza – 
położone na północnym skraju opadającego ku dolinie zalewowej 
Pilicy zalesionego wału wydmowego, na prawej terasie Pilicy, 
około 1600 metrów na północ od centrum wsi, około 300 
metrów na zachód od zabudowań dawnego PGR Kruczków 

C/669 
7 III 1972 

województwo 
kieleckie 
C/292/78  

województwo 
częstochowskie 

Kuźnica Wąsowska Stanowisko archeologiczne nr 2 – stanowisko osadowe ze 
środkowej i młodszej epoki kamienia – położone na szerokiej 
piaszczystej drodze z Kuźnicy Wąsowskiej do Niwy, przecinającej 
zalesioną południowo – zachodnią partię pasa wydmowego, 
przylegającego do zalewowej doliny prawego brzegu Pilicy, około 
600 metrów na północ od centrum wsi, około 1000 metrów na 
południowy zachód od zabudowań dawnego PGR Kruczków 

C/665 
7 III 1972 

województwo 
kieleckie 
C/292/78  

województwo 
częstochowskie 

Okołowice Stanowisko archeologiczne nr 1 – osada kultury przeworskiej z 
okresu wpływów rzymskich – położone na cyplu terasy lewego 
brzegu Pilicy, około 150 metrów na południe od skraju 
zabudowań wsi, około 100 – 200 metrów na wschód od drogi 
Radoszewnica - Okołowice 

C/664 
7 III 1972 

województwo 
kieleckie 

 
C/305/78  

województwo 
częstochowskie 

Piaski Stanowisko archeologiczne nr 2 – osada z epoki kamienia 
(mezolitu i neolitu) – położone na terenie przysiółka Pękowiec, 
na częściowo zalesionym pasie wydm rozciągającym się wzdłuż 
lewobrzeżnej terasy rzeki Zwleczy, około 250 – 450 metrów na 
północny zachód od młyna, około 1400 metrów na wschód od 
kościoła w Oblasach 

C/617 
7 III 1972 

województwo 
kieleckie 
C/323/78  

województwo 
częstochowskie 

Piaski Stanowisko archeologiczne nr 3 – osada z epoki kamienia 
(neolitu) – położone na samotnej wydmie wśród uprawnych pól, 
około 750 metrów na zachód od młyna w Pękowcu, około 1000 
metrów na północ od kościoła w Oblasach, około 150 metrów na 
południe od drogi Oblasy - Gościecin 

C/679 
7 III 1972 

województwo 
kieleckie 
C/324/78  

województwo 
częstochowskie 

Źródło: Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
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Rysunek 9. Zabytkowy Kościół Trójcy Świętej w Koniecpolu 

 
Źródło: www.koniecpol.pl 

 
Rysunek 10. Zmodernizowany Rynek w Koniecpolu 

 
Źródło: www.koniecpol.pl 
 

Rysunek 11. Pałac Potockich z XVII w. 

 
Źródło: www.koniecpol.pl 
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Najstarszym zabytkiem Koniecpola jest pałac murowany, mieszczący się w Chrząstowie, wybudowany 
z inicjatywy Aleksandra Koniecpolskiego, którego budowę rozpoczęto w 1603 roku, w miejscu istniejącego 
wówczas drewnianego dworu, siedziby rodziny Koniecpolskich. Budowa zamku nadzorowana była przez 
mistrzów murarskich - najpierw Piotra Bianco (Bliank) z Krakowa, a następnie Floriana z Wielunia. Po śmierci 
Aleksandra Koniecpolskiego w 1610 roku budową zajął się jego syn, później hetman Stanisław Koniecpolski. 
Zamek ukończono w drugiej ćwierci XVII wieku. 
Najstarszym fragmentem nowożytnej rezydencji jest skrzydło pałacu zbudowane na rzucie kwadratu z dwiema 
przybudówkami. W założeniach budowniczego zamek miał pełnić funkcję obronną, jednak po osiedleniu się w 
Koniecpolu rodziny Czapskich, zamek został gruntownie przebudowany i zamieniony na rezydencję magnacką. 
Pałac podwyższono o półpiętro, wzniesiono dwie oficyny - pierwszą przeznaczono na stajnię i wozownię, drugą 
zaś na kuchnię i mieszkanie dla służby pałacowej. Wyburzono wówczas mury obronne oraz zlikwidowano fosę, 
pozostawiając jedynie sześcioboczną basztę - przebudowaną w pierwszej połowie XIX wieku na altanę. 
Do dnia dzisiejszego zachowały się: 
- Pałac murowany z XVII - XIX wieku 
- Oficyna kuchenna z XVII - XIX wieku 
- Oficyna stajenna z XVII - XIX wieku 
- Baszta murowana z pierwszej połowy XVII wieku (przebudowana w pierwszej połowie XIX wieku) 
- Park z pierwszej połowy XVII wieku (przekomponowany w drugiej połowie XVIII i w pierwszej połowie 
XIX wieku). 
 
 

BUDOWNICTWO I MIESZKALNICTWO 
 

 
Na obszarze gminy można zaobserwować stagnację w budownictwie.  
Najmniejsza liczba mieszkań (pod względem wielkości) została oddana do użytkowania w 2012 roku: 16 szt. o 
łącznej powierzchni użytkowej 2223m

2
, natomiast największa w 2013 roku: 28 szt. o powierzchni ogółem 

4183m
2
. Wszystkie mieszkania stanowią budownictwo indywidualne.  

Na koniec 2014 roku oddano do użytkowania 18 budynków, w tym 5 - niemieszkalnych o pow. użytkowej 
739m

2
, z czego 4 to budynki garaży, a 1 – handlowo-usługowy. W porównaniu do danych za 2010 rok, oddana 

powierzchnia użytkowa zmalała o ponad 73%.  
 
Tabela 5.  Budownictwo w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 

   Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa 

      ogółem           

      mieszkania 17 26 16 28 16 

      izby 94 139 90 157 88 

      powierzchnia użytkowa w m2 2164 3251 2223 4183 2246 

      indywidualne           

      mieszkania 17 26 16 28 16 

      izby 94 139 90 157 88 

      powierzchnia użytkowa w m2 2164 3251 2223 4183 2246 

BUDYNKI 

   Budynki nowe oddane do użytkowania 

      ogółem  21 34 21 29 18 

      mieszkalne  15 26 15 24 13 

      budynki jednomieszkaniowe  - - 15 24 13 

      niemieszkalne 6 8 6 5 5 

 powierzchnia użytkowa mieszkań w nowych 
budynkach mieszkalnych w m2 

2029 3173 2157 3627 1940 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

powierzchnia użytkowa nowych budynków 
niemieszkalnych w m2 

2763 2652 1695 329 739 

budownictwo indywidualne           

      ogółem 20 33 21 28 16 

      mieszkalne  15 26 15 24 13 

      budynki jednomieszkaniowe - - 15 24 13 

      niemieszkalne - - 6 4 3 

Budynki niemieszkalne, zbiorowego zamieszkania oraz domy letnie oddane do użytkowania 

nowe, budynki niemieszkalne ogółem), 
budynki 

          

      ogółem 6 8 6 5 5 

      inwestor indywidualny 5 7 6 4 3 

      inwestor inny 1 1 0 1 2 

nowe, budynki niemieszkalne ogółem, 
powierzchnia użytkowa w m2 

          

      ogółem 2763 2652 1695 329 739 

      inwestor indywidualny 627 2569 1695 200 79 

      inwestor inny 2136 83 0 129 660 

      ogółem 0 67 0 0 0 

      inwestor indywidualny 0 67 0 0 0 

nowe, budynki handlowo-usługowe, budynki           

      ogółem 0 2 0 1 1 

      inwestor indywidualny 0 2 0 1 0 

      inwestor inny 0 0 0 0 1 

nowe, budynki handlowo-usługowe, 
powierzchnia użytkowa w m2 

          

      ogółem 0 1854 0 90 71 

      inwestor indywidualny 0 1854 0 90 0 

      inwestor inny 0 0 0 0 71 

nowe, budynki garaży, budynki           

      ogółem 3 2 1 3 4 

      inwestor indywidualny 3 2 1 3 3 

      inwestor inny 0 0 0 0 1 

nowe, budynki garaży, powierzchnia 
użytkowa w m2 

          

      ogółem 143 104 78 110 668 

      inwestor indywidualny 143 104 78 110 79 

      inwestor inny 0 0 0 0 589 

Źródło: GUS 

 
 
Do zasobów mieszkaniowych na terenie gminy (zgodnie z danymi za 2014 rok) zalicza się: 3.630 mieszkań w 
2.846 budynkach, w tym: 13.393 izby, o łącznej powierzchni użytkowej 273986 m

2
. W ciągu ostatnich 5 lat 

liczba mieszkań wzrosła ok. 2%.  
Gmina Koniecpol dysponuje małym zasobem komunalnym, tj.: 2 mieszkaniami socjalnymi o łącznej powierzchni 
51 m2, które zamieszkuje ogółem 8 osób. 
 
W mieście Koniecpol: 93,3% ogółu mieszkań wyposażonych jest w wodociąg, 87,4% - łazienkę, a 77,1% - 
centralne ogrzewanie. Jednocześnie na obszarach wiejskich gminy wskaźniki te są znacznie niższe. 
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Na koniec 2014r. przeciętna powierzchnia 1 mieszkania wyniosła 75,5 m
2
, na 1 mieszkańca 27,9 m

2
, natomiast 

wskaźnik: liczba mieszkań na 1000 mieszkańców: 369,1. 
 
 
Tabela 6. Zasoby mieszkaniowe w Gminie Koniecpol  w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

   Zasoby mieszkaniowe gmin (komunalne)           

      mieszkania socjalne           

      mieszkania - 2 2 2 2 

      powierzchnia użytkowa mieszkań - 51 51 51 51 

   Zasoby mieszkaniowe           

      ogółem           

      mieszkania 3559 3583 3595 3618 3630 

      izby 13001 13129 13194 13325 13393 

      powierzchnia użytkowa mieszkań 263894 266931 268705 272201 273986 

   Budynki mieszkalne w gminie           

  ogółem 2756 2816 2826 2838 2846 

   Mieszkania wyposażone w instalacje - w % 
ogółu mieszkań 

          

      w miastach           

      wodociąg 93,2 93,2 93,3 93,3 93,3 

      łazienka 87,2 87,2 87,3 87,4 87,4 

      centralne ogrzewanie 76,7 76,8 76,9 77,0 77,1 

      na wsi           

      wodociąg 71,7 72,0 72,1 72,2 72,3 

      łazienka 65,1 65,4 65,5 65,7 65,7 

      centralne ogrzewanie 43,4 43,9 44,1 44,3 44,4 

   Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki           

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 74,1 74,5 74,7 75,2 75,5 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 
na 1 osobę 

25,8 26,4 26,9 27,5 27,9 

mieszkania na 1000 mieszkańców 348,5 354,1 359,6 365,6 369,1 

Źródło: GUS 
 

 
Rysunek 12. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014  
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

ROLNICTWO 

 

W Gminie Koniecpol dominują gospodarstwa indywidualne cechujące się dużym rozdrobnieniem gruntów i 
małą wielkością. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi około 4,18 ha. 
Zgodnie z Powszechnym Spisem Rolnym w 2010 roku, liczba gospodarstw ogółem wyniosła 1869 szt. 
zlokalizowanych na powierzchni 7812,15 ha, w tym prowadzących działalność rolniczą: 935 szt. na obszarze: 
6543,62 ha. Wśród aktywnych gospodarstw przeważały działające na 1-10 ha: ok. 76% ogółu. 
Ponad 85% gruntów stanowią użytki rolne, natomiast 49% to grunty rolne dobrej kulturze. Prawie 39% użytków 
rolnych pozostaje pod zasiewami, łąki trwałe stanowią 34%, a pozostałe użytki: 21%. 
Ponad 95% gospodarstw rolnych uprawia zboża (przede wszystkim żyto) na łącznym obszarze 2155,73 ha oraz 
63% - ziemniaki (na 170,43 ha). 

Gospodarstwa rolne utrzymujące zwierzęta gospodarskie stanowią 63,1% ogółu gospodarstw prowadzących 
działalność gospodarczą. Do najliczniejszych zwierząt gospodarczych zalicza się przede wszystkim drób kurzy 
oraz bydło – występujące w ponad połowie gospodarstw. 

Prawie 60% działających gospodarstw dysponuje ciągnikami.  

Tabela 7. Rolnictwo w Gminie Koniecpol wg Powszechnego Spisu Rolnego 2010 rok 

Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2010r. 

   Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych     

      ogółem - 1869 
      gospodarstwa rolne ogółem, gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą     

      ogółem - 935 
      do 1 ha włącznie - 102 
      powyżej 1 ha razem - 833 
      1 - 5 ha - 418 
      1 - 10 ha - 710 
      5 - 10 ha - 292 
      10 -15 ha - 74 
      5 ha i więcej - 415 
      10 ha i więcej - 123 
      15 ha i więcej - 49 

      gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa ogółem     
      ogółem - 1869 

   Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych     
      gospodarstwa rolne ogółem, gospodarstwa ogółem     

      ogółem ha 7812,15 
      gospodarstwa rolne ogółem, gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą     

      ogółem ha 6543,62 
      do 1 ha włącznie ha 96,05 
      powyżej 1 ha razem ha 6447,57 
      1 - 5 ha ha 1481,00 
      1 - 10 ha ha 3861,68 
      1 - 15 ha ha 4851,46 
      5 - 10 ha ha 2380,68 
      5 - 15 ha ha 3370,46 
      10 -15 ha ha 989,78 
      5 ha i więcej ha 4966,57 
      10 ha i więcej ha 2585,89 
      15 ha i więcej ha 1596,11 

      gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa ogółem     
      ogółem ha 7812,15 
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Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2010r. 

   Średnia powierzchnia ogółem, użytków rolnych ogółem i użytków rolnych w 
dobrej kulturze 

    

      gospodarstwa rolne ogółem, gospodarstwa ogółem     
      grunty ogółem ha 4,18 
      użytki rolne ogółem ha 3,56 
      użytki rolne w dobrej kulturze ha 2,81 

      gospodarstwa rolne ogółem, gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą     

      grunty ogółem ha 7,00 
      użytki rolne ogółem ha 6,09 
      użytki rolne w dobrej kulturze ha 5,61 

   Użytkowanie gruntów     
      gospodarstwa rolne ogółem, powierzchnia     

      grunty ogółem ha 7812,15 
      użytki rolne ogółem ha 6648,05 
      użytki rolne w dobrej kulturze ha 5248,67 
      pod zasiewami ha 2591,11 
      grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi ha 145,06 

      uprawy trwałe ha 15,20 
      sady ogółem ha 15,07 
      ogrody przydomowe ha 3,11 
      łąki trwałe ha 2266,35 
      pastwiska trwałe ha 227,84 
      pozostałe użytki rolne ha 1399,38 
      lasy i grunty leśne ha 662,32 
      pozostałe grunty ha 501,78 

   Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów     
      ogółem - 831 
      zboża razem - 794 
      zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi - 791 
      ziemniaki - 525 
      uprawy przemysłowe - 17 
      buraki cukrowe - 14 
      rzepak i rzepik razem - 3 
      strączkowe jadalne na ziarno razem - 0 
      warzywa gruntowe - 3 

   Powierzchnia zasiewów wg rodzaju gospodarstwa     
      ogółem ha 2591,11 
      zboża razem ha 2155,73 
      zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ha 2108,54 
      pszenica ozima ha 271,35 
      pszenica jara ha 61,73 
      żyto ha 778,03 
      jęczmień ozimy ha 24,50 
      jęczmień jary ha 78,28 
      owies ha 141,32 
      pszenżyto ozime ha 496,42 
      pszenżyto jare ha 63,01 
      mieszanki zbożowe ozime ha 53,74 
      mieszanki zbożowe jare ha 140,15 
      kukurydza na ziarno ha 43,99 
      ziemniaki ha 170,43 
      uprawy przemysłowe ha 44,04 
      buraki cukrowe ha 3,24 
      rzepak i rzepik razem ha 40,80 
      strączkowe jadalne na ziarno razem ha 0,00 
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Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

2010r. 

      warzywa gruntowe ha 0,64 
   Pogłowie zwierząt gospodarskich w sztukach dużych     

      gospodarstwa rolne ogółem     
      gospodarstwa utrzymujące zwierzęta gospodarskie - 590 

      pogłowie zwierząt w sztukach dużych (SD) szt. 3090 

   Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób)     

      gospodarstwa rolne ogółem, liczba gospodarstw     

      bydło razem - 438 
      bydło krowy - 385 
      trzoda chlewna razem - 60 
      trzoda chlewna lochy - 30 
      konie - 77 
      drób ogółem razem - 407 
      drób ogółem drób kurzy - 399 

      gospodarstwa rolne ogółem, zwierzęta gospodarskie     
      bydło razem szt. 3190 
      bydło krowy szt. 1769 
      trzoda chlewna razem szt. 969 
      trzoda chlewna lochy szt. 104 
      konie szt. 122 
      drób ogółem razem szt. 12615 
      drób ogółem drób kurzy szt. 8357 

   Ciągniki rolnicze     
      gospodarstwa rolne ogółem     

      gospodarstwa rolne posiadające ciągniki - 557 

      ciągniki w gospodarstwach rolnych szt. 719 
Źródło: GUS, Powszechny Spis Rolny 2010r. 
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2.2. WYMIAR SPOŁECZNY  
 

 

DEMOGRAFIA  
 
Liczba ludności wg miejsca zamieszkania w Gminie  Koniecpol (dane na koniec  31.12.2014 roku) wynosi 
9.836 osób, z tego  50,3% stanowią kobiety. W latach 2010-2014 liczba mieszkańców spadła o ok. 4%. Obszar 
miejski zamieszkuje 6.142 osoby, co stanowi 62,5% ogółu ludności miny. 
 
 

Tabela 8. Stan ludności wg miejsca zamieszkania i płci w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 (stan  
w dn. 31.12.2014r.) 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 

ogółem 10213 10120 9998 9897 9836 

mężczyźni 5073 5026 4965 4922 4888 

kobiety 5140 5094 5033 4975 4948 

w miastach 

ogółem 6366 6318 6233 6165 6142 

mężczyźni 3121 3091 3051 3013 3008 

kobiety 3245 3227 3182 3152 3134 

na wsi 

ogółem 3847 3802 3765 3732 3694 

mężczyźni 1952 1935 1914 1909 1880 

kobiety 1895 1867 1851 1823 1814 

Źródło: GUS 

 
 
 

Rysunek 13. Kształtowanie się liczby ludności w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Przyrost naturalny w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 kształtował się na poziomie ujemnym. W 2014 roku 
wyniósł: - 64 osoby. Liczba zgonów ulegała nieznacznym wahaniom, natomiast negatywny trend ma tendencję 
wzrostową. 
 

Tabela 9. Ruch naturalny wg płci w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Urodzenia żywe 

ogółem 101 91 81 71 71 

mężczyźni 42 44 44 33 37 

kobiety 59 47 37 38 34 

Zgony ogółem 

ogółem 138 127 119 123 135 

mężczyźni 72 63 57 71 63 

kobiety 66 64 62 52 72 

Przyrost naturalny 

ogółem -37 -36 -38 -52 -64 

mężczyźni -30 -19 -13 -38 -26 

kobiety -7 -17 -25 -14 -38 

Źródło: GUS 

 
Rysunek 14. Kształtowanie się przyrostu naturalnego w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 
Strukturę ludności w Gminie Koniecpol w wieku przedprodukcyjnym (dane GUS za 2014 r.) stanowi: 15,7% 
ogółu mieszkańców gminy, w wieku produkcyjnym: 62,9%, a w wieku poprodukcyjnym: 21,4%. W ostatnich 5 
latach zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, natomiast zwiększył się udział 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym co oznacza, że społeczność gminy „starzeje się”. 
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Tabela 10. Procentowy udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Koniecpol w latach 2010-
2014  

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

w wieku przedprodukcyjnym 17,9 17,4 16,7 16,2 15,7 

w wieku produkcyjnym 63,2 63,0 62,7 62,7 62,9 

w wieku poprodukcyjnym 18,9 19,6 20,6 21,1 21,4 

Źródło: dane GUS 

 
Rysunek 15. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Koniecpol w 2014 roku 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 
Do negatywnych zjawisk demograficznych należy również saldo migracji, które w latach 2010-2014 
kształtowało się na ujemnym poziomie, dotyczy to przede wszystkim wymeldować w ruchu wewnętrznym. 
Saldo migracji na 1000 osób spadło z poziomu: -4,7 osób w 2010 roku do -1,3 osoby w 2014 roku. 
 
 
Tabela 11. Migracje wewnętrzne i zagraniczne w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Migracje na pobyt stały gminne wg płci migrantów, w ruchu wewnętrznym i zagranicznym 

 zameldowania w ruchu wewnętrznym           

      ogółem 74 57 48 75 64 

      mężczyźni 39 25 17 43 28 

      kobiety 35 32 31 32 36 

      zameldowania z zagranicy           

      ogółem 0 2 1 0 2 

      mężczyźni 0 1 0 0 0 

      kobiety 0 1 1 0 2 

      wymeldowania w ruchu wewnętrznym           
      ogółem 122 116 103 124 78 

      mężczyźni 69 54 51 60 39 

      kobiety 53 62 52 64 39 

15,7% 

62,9% 

21,4% 

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

      wymeldowania za granicę           

      ogółem 0 0 1 2 1 

      mężczyźni 0 0 0 1 0 

      kobiety 0 0 1 1 1 

      saldo migracji wewnętrznych           
      ogółem -48 -59 -55 -49 -14 

      mężczyźni -30 -29 -34 -17 -11 

      kobiety -18 -30 -21 -32 -3 

      saldo migracji zagranicznych           
      ogółem 0 2 0 -2 1 

      mężczyźni 0 1 0 -1 0 

      kobiety 0 1 0 -1 1 

Migracje na pobyt stały gminne wg płci 
migrantów i kierunku (miasto, wieś) 

          

      zameldowania ogółem           

      ogółem 74 59 49 75 66 

      mężczyźni 39 26 17 43 28 

      kobiety 35 33 32 32 38 

      zameldowania z miast           

      ogółem 37 33 22 49 36 

      mężczyźni 21 15 8 31 17 

      kobiety 16 18 14 18 19 

      zameldowania ze wsi           

      ogółem 37 24 26 26 28 

      mężczyźni 18 10 9 12 11 

      kobiety 19 14 17 14 17 

      zameldowania z zagranicy           

      ogółem 0 2 1 0 2 

      mężczyźni 0 1 0 0 0 

      kobiety 0 1 1 0 2 

      wymeldowania ogółem           

      ogółem 122 116 104 126 79 

      mężczyźni 69 54 51 61 39 

      kobiety 53 62 53 65 40 

      wymeldowania do miast           

      ogółem 74 89 68 62 44 

      mężczyźni 41 44 34 28 23 

      kobiety 33 45 34 34 21 

      wymeldowania na wieś           

      ogółem 48 27 35 62 34 

      mężczyźni 28 10 17 32 16 

      kobiety 20 17 18 30 18 

      wymeldowania za granicę           

      ogółem 0 0 1 2 1 

      mężczyźni 0 0 0 1 0 

      kobiety 0 0 1 1 1 

 Saldo migracji ogółem -48 -57 -55 -51 -13 

saldo migracji na 1000 osób ogółem -4,7 -5,6 -5,5 -5,1 -1,3 

 saldo migracji zagranicznych na 1000 osób 
ogółem 

0,00 0,20 0,00 -0,20 0,10 

Źródło: GUS 
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Rysunek 16. Saldo migracji na 100 osób w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 
 
 
 
 
 

RYNEK PRACY 
  
 
Na obszarze gminy funkcjonuje filia Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie: Gminne Centrum Pracy w 
Koniecpolu, które obsługuje gminy:  Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów. 
W ciągu ostatnich 5 lat najwięcej osób bezrobotnych z terenu Gminy Koniecpol, zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy, odnotowano w roku 2013: 1.049 osób, natomiast najmniej w  roku 2014: 933 
osoby.  Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł na koniec analizowanego 
okresu: 15,1 %, w tym kobiet: 17,0%, natomiast mężczyzn: 13,6%. Problem strukturalnego bezrobocia na 
terenie gminy wynika m.in. z likwidacji Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych. 
 
Tabela 12. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

Ogółem 950 1038 1041 1049 933 

Mężczyźni 461 485 529 522 467 

Kobiety 489 553 512 527 466 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci 

Ogółem 14,7 16,3 16,6 16,9 15,1 

Mężczyźni 13,1 13,9 15,4 15,2 13,6 

Kobiety 16,7 19,1 18,1 19,1 17,0 

Źródło: GUS 
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Rysunek 17. Kształtowanie się liczby  osób bezrobotnych w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
 
Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach za 2014 rok: udział osób długotrwale 
bezrobotnych (pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy) wyniósł: 65,5% ogółu osób zarejestrowanych w 
urzędzie pracy, natomiast z prawem do zasiłku: 14,2%. 
Największą liczbę bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 35-44: 25,5% oraz 25-34: 25% ogółu bezrobotnych. 
Natomiast wg kryterium wykształcenia, absolwenci szkoły zasadniczej zawodowej: 30,4% oraz szkół 
policealnych i średnich zawodowych: 27,8% ogółu zarejestrowanych w PUP. 
 
 
 
Rysunek 18. Struktura osób bezrobotnych wg wieku w Gminie Koniecpol w 2014 roku  

 
 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Katowicach 
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Rysunek 19. Struktura osób bezrobotnych wg wykształcenia w Gminie Koniecpol w 2014 roku  
 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUP w Katowicach 

 
 
 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA  
 
 
Na obszarze gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul Armii Krajowej 26 w Koniecpolu, 

 Zespół Szkół Nr 1  ul. Mickiewicza 26 w Koniecpolu,  

 Zespół Szkół Nr 2  ul. Szkolna 17 w Koniecpolu,  

 Stowarzyszenie "Nasza Szkoła Łysiny"  ul. Szkolna 14 w Łysinach,  

 Stowarzyszenie "Kuźnia Przyszłości"  Rudniki 1a w Rudnikach, 

 Przedszkole nr 1  ul. Pułaskiego 11/19 w Koniecpolu,  

 Przedszkole nr 2  ul. Zamkowa 8 w Koniecpolu,  

 Przedszkole „Jaś i Małgosia”  ul. Mickiewicza 10 w Koniecpolu. 
 
Zgodnie z danymi GUS za 2014r. działają tutaj 3 przedszkola (w tym: 2 prowadzone przez gminę) oraz 11 
oddziałów przedszkolnych zapewniających 270 miejsc. Poprzez wzrost liczy miejsc przedszkolnych, liczba dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym wzrosła w ciągu 5 lat o prawie 30%. Jednakże na 1 miejsce w 
przedszkolu przypada 1,03 dziecka, natomiast odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku: 3-5 lat 
wyniósł: 78,3%, wg danych na koniec 2014r.  
 
 
Tabela 13. Wychowanie przedszkolne w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 
 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

PRZEDSZKOLA           

ogółem 2 2 2 3 3 

oddziały 8,00 8,00 9,00 12,00 11,00 

miejsca 205 205 210 261 270 

dzieci 175 189 213 244 227 

w tym: prowadzone przez jednostki samorządu 
gminnego 

2 2 2 2 2 

wyższe 
10,9% policealne i średnie 

zawodowe 
27,8% 

średnie 
ogólnokształcące 

9,3% 

zasadnicze 
zawodowe 

30,4% 

gimnazjalne i poniżej 
21,5% 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

DZIECI OBJĘTE WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM   

dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, ogółem      

      dzieci w wieku 3 - 5 lat 149 171 174 214 217 

      dzieci w wieku 3 - 6 lat 212 234 254 282 261 

      dzieci w wieku 3 - 4 lat 87 88 106 126 136 

      dzieci w wieku 4 - 6 lat 186 199 219 224 204 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, ogółem  

      dzieci w wieku 3 - 5 lat 60,6 65,3 65,7 76,4 78,3 

      dzieci w wieku 3 - 6 lat 67,3 69,6 72,8 77,9 80,6 

      dzieci w wieku 3 - 4 lat 50,9 49,4 58,9 67,0 70,5 

      dzieci w wieku 4 - 6 lat 81,6 81,9 83,6 85,8 86,8 

   Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - wskaźniki     

dzieci w placówkach wychowania 
przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat 

606 653 657 764 783 

dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno 
miejsce w placówce wychowania 
przedszkolnego 

1,20 1,28 1,26 1,07 1,03 

Źródło: GUS 

 
 
Na obszarze gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz 1 szkoła zasadnicza zawodowa i średnia 
zawodowa. 
Zgodnie z danymi za 2014r. na obszarze  gminy liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 487 osób, 
gimnazjach 282 osoby, w szkołach ponadgimnazjalnych 298 osób. Liczba uczniów w każdej ze szkół, w 
analizowanym okresie czasu zmalała – wynika to przede wszystkim z negatywnej sytuacji demograficznej 
gminy. 

  
Tabela 14. Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadpodstawowe w Gminie Koniecpol w latach 2010-
2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE           

Szkoły podstawowe ogółem           

      ogółem 5 5 4 4 4 

      oddziały w szkołach 41,00 41,00 34,00 35,00 31,00 

      uczniowie 551 518 475 471 487 

      absolwenci 95 105 98 84 96 

Uczniowie przypadający na 1 oddział  13 13 14 13 16 

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE           

Gimnazja ogółem           

      ogółem 2 2 2 2 2 

      oddziały w szkołach 15,00 14,00 14,00 14,00 12,00 

      uczniowie 338 327 303 290 282 

      absolwenci 145 115 123 93 99 

Uczniowie przypadający na 1 oddział  23 23 22 21 24 

SZKOLNICTWO ZASADNICZE ZAWODOWE           

          ogółem 1 1 1 1 1 

     oddziały 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

     uczniowie 112 100 108 96 90 

     absolwenci 32 33 26 42 26 

Uczniowie przypadający na 1 oddział 28 25 27 32 30 

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE           
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ZAWODOWE I ARTYSTYCZNE 

   Szkoły średnie zawodowe razem           

      ogółem 1 1 1 1 1 

      oddziały 10,00 9,00 6,00 5,00 4,00 

      uczniowie 244 212 164 127 111 

      absolwenci 43 60 71 51 42 

odsetek uczniów wśród uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych ogółem 

44,6 43,8 38,9 37,4 37,2 

Technika (wraz z ogólnokształcącymi szkołami 
artystycznymi dającymi uprawnienia 
zawodowe) 

          

      ogółem 1 1 1 1 1 

      oddziały 10,00 9,00 6,00 5,00 4,00 

      uczniowie 244 212 164 127 111 

      absolwenci 43 60 71 51 42 

Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach 
średnich zawodowych i artystycznych 

24 24 27 25 28 

SZKOLNICTWO OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           

   Szkoły ogólnokształcące razem           

      ogółem 1 1 1 1 1 

      oddziały 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00 

      uczniowie 191 172 150 117 97 

      absolwenci 85 66 63 62 40 

Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach 
ogólnokształcących 

32 29 25 23 24 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I POLICEALNE           

Maturzyści i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 

absolwenci, którzy otrzymali świadectwo 
dojrzałości 

11 30 31 25 9 

absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego 

35 60 62 43 28 

Maturzyści i absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości 

absolwenci, którzy otrzymali świadectwo 
dojrzałości 

71 56 49 48 30 

absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu 
maturalnego 

83 65 62 60 35 

ZDAWALNOŚĆ EGZAMINÓW MATURALNYCH           

szkoły ponadgimnazjalne zawodowe 31,4 50,0 50,0 58,1 32,1 

licea ogólnokształcące 85,5 86,2 79,0 80,0 85,7 

 Szkoły ponadgimnazjalne i policealne ogółem           

      ogółem 3 3 3 3 3 

      oddziały 20,00 19,00 16,00 13,00 11,00 

      uczniowie 547 484 422 340 298 

      absolwenci 160 159 160 155 108 

      uczniowie przypadający na 1 oddział 27 25 26 26 27 

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych - 
wskaźniki 

          

absolwenci zasadniczych szkół zawodowych w 
ogólnej liczbie absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych 

20,0 20,8 16,3 27,1 19,4 

absolwenci techników w ogólnej liczbie 
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

26,9 37,7 44,4 32,9 38,9 
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Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

absolwenci liceów ogólnokształcących w ogólnej 
liczbie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych 

53,1 41,5 39,4 40,0 80,5 

absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz 
techników w ogólnej liczbie absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych 

27,4 33,3 29,2 40,4 39,4 

SKOLARYZACJA           

   Współczynniki skolaryzacji (szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne) 

      współczynnik skolaryzacji brutto           

      szkoły podstawowe 94,67 94,87 92,41 94,01 92,15 

      gimnazja 97,41 96,75 97,43 94,77 94,63 

      współczynnik skolaryzacji netto           

      szkoły podstawowe 94,67 93,04 91,83 93,21 91,39 

      gimnazja 96,54 95,86 95,82 93,14 93,29 

Źródło: GUS 

 
 
 

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA  
 
 
W Gminie Koniecpol główną funkcję podmiotu świadczącego usługi ochrony zdrowia pełni Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Rejonowa (wybudowana w 2010 roku z nowoczesnym 
wyposażeniem). Ponadto działają SPZ OZ Stacja Pogotowia Ratunkowego Filia Koniecpol, Przychodnia Lekarska 
"Vita" oraz Przychodnia "Witamina". 
W 2014 roku, na 10 tys. ludności przypadały 4 przychodnie, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
udzielono 45629 porad (z czego 58% ogółu było udzielonych w ramach Miejskiej Przychodni Rejonowej), 
natomiast w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej: 56777 porad lekarskich. W gminie prowadziło 
działalność 5 aptek, a liczba ludności przypadającej na 1 aptekę wynosiła 1967 osób. 

Tabela 15.  Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 

   Podmioty ambulatoryjne (stan w dniu 31 XII) 

      przychodnie ogółem 3 4 4 4 4 

      praktyki lekarskie w miastach 1 1 1 1 1 

      przychodnie na 10 tys. ludności 3 4 4 4 4 

   Przychodnie podległe samorządowi terytorialnemu (stan w dniu 31 XII) 

      przychodnie ogółem 1 1 1 1 1 

   Podstawowa opieka zdrowotna - porady 

      ogółem 42669 43395 40808 40864 45629 

      przychodnie podległe samorządowi 
terytorialnemu 

25109 24608 22368 23474 26657 

   Ambulatoryjna opieka zdrowotna - porady lekarskie 

      ogółem - - 52684 51965 56777 

APTEKI I PUNKTY APTECZNE 

      apteki 5 4 4 4 5 

      mgr farmacji 10 8 8 8 10 

   Apteki - wskaźniki 

      ludność na aptekę ogólnodostępną 2043 2530 2500 2474 1967 

Źródło: GUS 
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Jednym z problemów na terenie gminy jest wysoki odsetek ludności korzystającej z pomocy społecznej.  
W latach 2010-2014 udział osób będących klientami Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Koniecpolu (GMOPS) w ogólnej liczbie mieszkańców gminy wzrósł 7,6% (779 osób) w 2010 r. do 11,0% (1083 
osoby) w 2014 r. 
Ogółem z pomocy społecznej (wg kryterium dochodowego) w 2014 roku korzystały 322 gospodarstwa 
domowe, w tym: 90,1% ogółu z nich znajdowało się poniżej kryterium dochodowego. W latach 2010-2014 
wzrosła liczba gospodarstw korzystających z pomocy o ponad 56%. Z zasiłków rodzinnych na dzieci korzysta 489 
rodzin, w tym dzieci: 879 osób. Udział dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w 
ogólnej liczbie dzieci w tym wieku wyniósł: 49,7%. Wypłacona kwota świadczeń rodzinnych wynosiła: 
2,20 mln zł, w tym: zasiłków rodzinnych (wraz z dodatkami): 69%. 
 
 
Tabela 16.  Środowiskowa pomoc społeczna w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ŚRODOWISKOWA POMOC SPOŁECZNA 

   Gospodarstwa domowe korzystające z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

      ogółem 206 292 322 398 322 

      poniżej kryterium dochodowego 165 239 278 344 293 

      powyżej kryterium dochodowego 41 53 44 54 29 

   Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i 
ekonomicznych grup wieku 
      ogółem           

      ogółem 779 970 1075 1343 1083 

      poniżej kryterium dochodowego           

      ogółem 634 804 950 1165 970 

      powyżej kryterium dochodowego           

      ogółem 145 166 125 178 113 

   Zasięg korzystania z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego i ekonomicznych grup wieku 

      ogółem           

      ogółem 7,6 9,5 10,7 13,5 11,0 

      poniżej kryterium dochodowego           

      ogółem 6,2 7,9 9,4 11,7 9,9 

      powyżej kryterium dochodowego 

      ogółem 1,4 1,6 1,2 1,8 1,1 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

   Korzystający ze świadczeń rodzinnych 

rodziny otrzymujące zasiłki rodzinne na 
dzieci 

618 606 574 531 489 

dzieci, na które rodzice otrzymują zasiłek 
rodzinny - ogółem 

1172 1103 1043 963 879 

dzieci w wieku do lat 17, na które rodzice 
otrzymują zasiłek rodzinny 

1040 977 915 839 785 

udział dzieci w wieku do lat 17, na które 
rodzice otrzymują zasiłek rodzinny w ogólnej 
liczbie dzieci w tym wieku 

57,0 55,4 53,2 51,0 49,7 

 Kwoty świadczeń rodzinnych wypłaconych w roku - ogółem 

kwota świadczeń rodzinnych w tys. zł 2540 2444 2453 2463 2205 

kwota zasiłków rodzinnych (wraz z 
dodatkami) w tys. zł 

1982 1839 1715 1733 1523 

kwota zasiłków pielęgnacyjnych w tys. zł 317 322 328 334 348 

Źródło: GUS 

 
 
Na podstawie danych GMOPS, na koniec 2014r. liczba osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
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wykluczeniem społecznym kształtowała się następująco (zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020): 
• osoby korzystające ze świadczeń́ z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z 
przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 1371 osób; 
• osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym: 32 osoby; 
• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 3 osoby; 
• osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375): 77 osób; 
• rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze 
względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością - 22 rodziny; 
• osoby niesamodzielne 60 osób; 
• osoby odbywające kary pozbawienia wolności: 2 osoby, 
• osoby korzystające z PO PŻ: 1135 osób. 
 
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, spełniających co najmniej jedną z przesłanek określonych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (wg danych na koniec 2014r.) kształtuje się 
następująco: 
• ubóstwo: 681 osób - 49,7%, 
• potrzeba ochrony macierzyństwa: 87 osób (w tym; wielodzietność 79 osób) – 6,3%, 
• bezrobocie: 439 osób – 32%, 
• niepełnosprawność: 64 osoby – 4,7%, 
• długotrwała lub ciężka choroba: 57 osób – 4,2%, 
• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego: 34 osoby (w 
tym: rodziny 
niepełne: 18 osób, rodziny wielodzietne: 16 osób) – 2,5%, 
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego: 6 osób – 0,4%, 
• sytuacja kryzysowa: 3 osoby – 0,2%. 
Zgodnie z powyższym udział osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosi: 1371 osoby / 
9847 osób = 13,9 % ogółu mieszkańców gminy. 
 
 
 

KULTURA, SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA 
 
 
Od kwietnia 2016 roku zadania gminy z zakresu kultury realizuje Dom Kultury w Koniecpolu, w skład którego 
wchodzi Ośrodek Kultury i  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Koniecpolu. 
Przedmiotem działalności Domu Kultury jest:  

 Prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej,  

 Upowszechnianie sztuki oraz wspieranie aktywności społeczności lokalnej,  

 Pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie 
jej wartości,  

 Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa,  

 Współpraca ze szkołami, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury, 

 Prowadzenie dokumentacji życia kulturalnego miasta i gminy, 

 Realizacja zadań w dziedzinie kultury wynikających ze współpracy kulturalnej z miastami partnerskimi z 
kraju i zagranicy, 

 Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. 
 
Do głównych obiektów sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy zaliczyć można: 

 Stadion Sportowy - ul. Chrząstowska, 

 Hala Sportowa - przy Zespole Szkół nr 2, ul. Szkolna 17, 
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 Boisko ORLIK 2012 - przy Zespole Szkół nr 1, ul. Mickiewicza 10, 

 Boisko ORLIK 2012 - przy Zespole Szkół nr 2, ul. Szkolna 17, 

 Ścieżki Rowerowe i Nordic Walking - okoliczne lasy i łąki, 

 Spływy Kajakowe - na rzece Pilicy. 
 
Na terenie Koniecpola i okolic powstała w 2002 roku "Ścieżka rowerowa przyrodniczo-dydaktyczna”: 
1.  Początek trasy - Koniecpol - rynek. Możliwość zwiedzenia kościoła pw. św. Trójcy, zabytkowego domu z 
XVII w. (Tablica informacyjna dotycząca dziejów Koniecpola, szkic trasy) 
Odjazd ulicą Partyzantów - Armii Krajowej, wzdłuż rzeki Kopanki przez stary upust do pierwszego jazu. 
2.  Zbiornik wodny i jaz. (Tablica na temat historii regulacji rzeki Pilicy, budowy zbiorników wodnych i jazu - jego 
funkcje) 
Odjazd ulicą Klonową - Żeromskiego - Zamkową. 
3.  Obiekt pałacowo - parkowy - Koniecpol Chrząstów, kościół św. Michała. (Tablica informacyjna o historii 
Chrząstowa, obiektów pałacowo - parkowych, sportowych, kościół św. Michała, hotel, basen) 
Odjazd ulicą Zamkową - Szkolną - Różaną. 
4.  Nadleśnictwo Koniecpol (mała ścieżka przyrodnicza na terenie obiektu). (Tablica informacyjna na temat 
działalności Nadleśnictwa, wykorzystanie znajdującej się na tym terenie ścieżki przyrodniczej) 
Odjazd ulicą Różaną - Tartaczną w kierunku lasu - wjazd na ścieżkę leśną  - przejazd w kierunku Radoszewnicy. 
5.  Radoszewnica - żeremie bobrów. 
Przed mostem na rzece Pilicy możliwość dotarcia do stanowiska bobrów - powrót na most, kontynuowanie 
drogi w kierunku parku. 
6.  Radoszewnica - obiekt dworsko - parkowy. (Tablica informacyjna na temat historii Radoszewnicy, dworku 
Ostrowskich i parku) 
Odjazd w kierunku rezerwatu przyrody "Borek". 
7.  Radoszewnica - rezerwat "Borek". (Tablica informacyjna na temat powstania i obszarów chronionych) 
Odjazd w kierunku Koniecpola. 
8.  Wysypisko śmieci - Radoszewnica. (wzdłuż drogi powrotnej do Koniecpola możliwość dotarcia do śmietniska, 
kontynuowanie drogi do Koniecpola). 
9.  Cmentarz parafialny św. Trójcy - Koniecpol miasto. (Tablica informacyjna - historia obiektu i terenu 
otaczającego) 
Odjazd ulicą Mickiewicza - kierunek rynek. 
Zakończenie trasy. 
Na odcinku między obiektem Nadleśnictwa a miejscowością Radoszewnica, ścieżka pokrywa się z trasą "Leśnej 
edukacyjnej ścieżki rowerowej" przygotowanej przez Nadleśnictwo Koniecpol. Usytuowano tam tablice 
informacyjne w ośmiu punktach. Trasa "leśna" wiedzie m. in. obok mrowiska, fragmentów rowów strzeleckich 
wchodzących w skład umocnień fortyfikacyjnych wykonanych przez Niemców w roku 1944 - związanych z 
niemiecką linią obronną na prawym brzegu Pilicy i mogiły powstańców z 1863 roku. 
Fragmentami, ścieżka pokrywa się z trasą "Dookoła Koniecpola" wytyczoną przez koło turystyczne "Rowerek" 
z Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu - jednakże na odcinku "leśnym" obydwie trasy rozchodzą się. 
 
Na terenie Koniecpola znajdują się dwa zalewy. 
Pierwszy zasilany rzeką Białką - jest przeznaczony głównie dla wędkarzy. Można w nim złowić takie ryby jak: 
karp, leszcz, płoć, okoń, lin, szczupak, sandacz, amur, jaź. Powierzchnia lustra wody wynosi 6,8 ha natomiast 
powierzchnia ogólna 9,6 ha, pojemność wynosi 136000 m3.  
Drugi powstały w roku 1995 zasilany rzeką Pilicą - zbudowany został jako obiekt rekreacyjno - retencyjny. 
Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 7,54 ha, a pojemność 126000 m3. Pobór i doprowadzenie wody do 
zbiornika odbywa się za pomocą jazu. Dla piętrzenia i regulacji poziomu wody w zbiorniku zaprojektowano 
i zbudowano tzw. mnich typu MN-4, usytuowany w grobli zachodniej zbiornika. Latem na terenie zbiornika 
znajduje się strzeżone kąpielisko, przy którym można wypożyczyć rowery wodne i kajaki. Dodatkową atrakcją 
zalewu są wyznaczone miejsca przeznaczone na "grillowanie". 
 
Przez Koniecpol prowadzi szlak wodny Pilicy. Pilica jest największym lewym dopływem Wisły. Ma długość 326 
km. Jej dorzecze wynosi 9245 km2. Źródła rzeki znajdują się na południowy zachód od miejscowości Pilica, 
na wysokości 346 m n.p.m. 
Prowadzący tędy szlak kajakowy Szczekociny - Mniszew według klasyfikacji międzynarodowej posiada stopień 
trudności CL I (przejazd łatwy: małe regularne fale, nieznaczne bystrza, łachy piaszczyste, mielizny, łatwe 
zakręty), miejscami CL II (nieco trudniejszy: wąskie i kręte koryto, miejscami znaczny spadek, kamieniste dno). 



 

                                      Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku  
42 

Na odcinku Szczekociny - Przedbórz szlak prowadzi przez miejscowości: Szczekociny - Koniecpol - Pukarzów - 
Maluszyn - Sudzinek - Krzętów - Pratkowice - Przedbórz. 

 
 

2.3. WYMIAR GOSPODARCZY  
 

 

W Gminie Koniecpol na koniec 2014 roku funkcjonowały 673 podmioty gospodarki narodowej wpisane 
do rejestru REGON, w tym: 96,0% ogółu podmiotów, tj. 646 jednostek należało do sektora prywatnego, a 4,0% 
do sektora publicznego. Wśród podmiotów publicznych przeważały państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego. Natomiast w sektorze prywatnym przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – tj. 83,3% ogółu podmiotów prywatnych. 
 
Tabela 17. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych  
w Gminie  Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 705 657 668 675 673 

sektor publiczny - ogółem 26 26 25 26 27 

państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego 

22 22 19 19 19 

spółki handlowe 0 0 2 3 3 
sektor prywatny 679 631 643 649 646 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

597 550 549 548 538 

spółki handlowe 19 20 27 31 31 
spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

2 2 2 2 2 

spółdzielnie 9 9 9 9 9 

fundacje 1 1 2 1 1 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 15 16 17 19 22 

Źródło: GUS 
 
 

W latach 2010-2014 liczba podmiotów gospodarki narodowej spadła o ok. 5% - przede wszystkim w sektorze 
prywatnym, w związku ze zmniejszeniem się liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
na terenie gminy. 
 
Rysunek 20. Kształtowanie się liczby podmiotów gospodarki narodowej wpisanych w rejestrze REGON  
w Gminie Koniecpol  w latach 2010-2014 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Analizując poszczególne sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej  - PKD 2007, należy stwierdzić, 
iż największa liczba podmiotów gospodarki narodowej w gminie w 2014 roku była zarejestrowana w sekcjach: 

 G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle: 189 
jednostek tj. 28,1% ogółu podmiotów; 

 C. Przetwórstwo przemysłowe: 133 jednostki,  tj. 19,8% ogółu podmiotów; 

 F. Budownictwo: 83 jednostki, tj. 12,3% ogółu podmiotów. 
 

Tabela 18. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sekcji i działów PKD 2007  
w Gminie Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

Ogółem 705 657 668 675 673 

Sekcja A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 33 29 33 31 23 

Sekcja C. Przetwórstwo przemysłowe  129 122 119 117 133 

Sekcja D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyz. 

0 0 2 2 2 

Sekcja E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją  

4 6 6 7 6 

Sekcja F. Budownictwo  92 89 86 95 83 

Sekcja G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych włączając motocykle  

215 195 197 188 189 

Sekcja H. Transport i gospodarka magazynowa  38 32 35 36 39 

Sekcja I. Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

13 13 11 8 8 

Sekcja J. Informacja i komunikacja 15 12 11 13 9 
Sekcja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 17 17 18 18 15 
Sekcja L. Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości  

7 7 7 8 8 

Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna 

30 30 34 36 34 

Sekcja N. Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca  

5 7 8 7 5 

Sekcja O. Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

10 10 10 10 11 
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Sekcja P. Edukacja  34 31 30 29 28 

Sekcja Q. Opieka zdrowotna i społeczna 22 21 23 26 27 

Sekcja R. Działalność związana z kultura, rozrywką i 
rekreacją  

7 6 5 5 3 

Sekcja S. Pozostała działalność usługowa i T Gosp. 
domowe zatrudniające pracowników, gosp. domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 
potrzeby  

34 30 33 39 50 

Źródło: GUS 
 
 

Wszystkie działające podmioty należą do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 
249 pracowników, jednakże ponad 94% z nich to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. 
 

 

 

 

 

 

Tabela 19. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg klas wielkości w Gminie  
Koniecpol w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

ogółem 705 657 668 675 673 

0 - 9 654 604 626 635 633 

10 - 49 46 48 35 34 34 

50 - 249 5 5 7 6 6 

0 - 249 705 657 668 675 673 

Źródło: GUS 
 

Wskaźnik dotyczący podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w latach 
2010-2014 uległ zmniejszeniu o ok. 1% i na koniec 2014 roku wyniósł: 684 jednostki. Natomiast liczba 
podmiotów na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym wyniosła 108,8 jednostek i również wskaźnik ten 
nieznacznie zmalał w analizowanym okresie.  Problem ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia aktywności 
gospodarczej mieszkańców, na koniec 2014r. wskaźnik dotyczący osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł 8,7 (w porównaniu z 2010r.: 9,3), natomiast na 1000 
ludności: 55 (w porównaniu z 2010r.: 58 osób). 
 

Tabela 20. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w Gminie  Koniecpol - wskaźniki  
w latach 2010-2014 

Wyszczególnienie 2010 2011 2012 2013 2014 

podmioty wpisane do rejestru REGON na 
10 tys. ludności 

690 649 668 682 684 

podmioty wpisane do rejestru na 1000 
ludności 

69 65 67 68 68 

podmioty na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 

109,3 103,1 106,6 108,8 108,8 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 1000 ludności 

58 54 55 55 55 

osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

9,3 8,6 8,8 8,8 8,7 

fundacje, stowarzyszenia i organizacje 1,57 1,68 1,90 2,02 2,34 
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społeczne na 1000 mieszkańców 

Źródło: GUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. GMINA NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 
 
W celu przeprowadzenia analizy poziomu rozwoju Gminy Koniecpol, dokonano porównania podstawowych 
wskaźników statystycznych ze średnimi wskaźnikami dla powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego. 
 
Tabela 21. Porównanie głównych wskaźników statystycznych dla Gminy Koniecpol ze średnimi wskaźnikami 
dla powiatu częstochowskiego i województwa śląskiego (wg danych za 2014r.) 

Wskaźnik Gmina 
Koniecpol 

powiat 
częstochowski 

województwo 
śląskie 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -6,5 -2,7 -1,1 

Saldo migracji na 1000 osób -1,3 2,0 -1,6 

Średni wiek mieszkańców 41,8 41,2 41,5 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w 
wieku produkcyjnym 

59,0 57,0 58,2 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym w % 

15,1 9,4 6,1 

Stopa bezrobocia w % 28,8 18,0 9,6 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN 3 097,00 3 097,00 4 101,00 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. 
ludności 

684 772 1007 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 

8,7 10,0 11,6 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 
1000 mieszkańców 

2,34 2,47 2,44 

Udział osób korzystających z pomocy społecznej w 
liczbie ludności ogółem w % 

11 7,0 5,3 

Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. 
mieszkańców 

16 28 21 

Przychodnie na 10 tys. ludności 4 5 6 
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

wodociąg 66,9 90,3 95,6 

kanalizacja 43,2 38,1 75,8 
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gaz 0,3 19,6 62,4 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem       

w wieku przedprodukcyjnym 15,7 17,2 16,8 

w wieku produkcyjnym 62,9 63,7 63,2 

w wieku poprodukcyjnym 21,4 19,1 20,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 
 
Analizując wskaźniki statystyczne, na tle województwa śląskiego i powiatu częstochowskiego, Gmina Koniecpol 
boryka się z dużą ilością problemów, przede wszystkim w zakresie depopulacji, udziału osób w wieku 
nieprodukcyjnym, bezrobocia, niskiego poziomu przedsiębiorczości, mieszkalnictwa i wyposażenia w 
infrastrukturę techniczną. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. ANALIZA SWOT 
 
 
W wyniku przeprowadzonej w poprzednich rozdziałach analizy stanu istniejącego oraz na podstawie danych 
historycznych (w tym: statystycznych) i wyników badań ankietowych w ramach konsultacji społecznych, 
przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy Koniecpol, opracowano analizę SWOT. 
Analiza SWOT to jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania 
informacji, w formie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Jest narzędziem, które służy 
do porządkowania informacji zebranych z otoczenia, w związku z przeprowadzoną diagnozą oraz wynikami 
badań przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych.  
Analiza SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji na podstawie badań na cztery grupy (cztery 
kategorie czynników strategicznych): 

 S (Strengths) – mocne strony 

 W (Weaknesses) – słabe strony 

 O (Opportunities) – szanse 

 T (Threats) – zagrożenia 
 
 
 
Rysunek 21.  Model analizy SWOT 
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Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
Analiza strategiczna pozwala na identyfikację problemów w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym, 
które muszą zostać rozwiązane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 22. Analiza SWOT dla Gminy Koniecpol 

Mocne strony Słabe strony 

 Znaczne walory przyrodniczo-krajobrazowe 
sprzyjające do rozwoju turystyki 

 Bogate dziedzictwo kulturowe 

 Wysoki udział użytków rolnych umożliwiających 
rozwój produkcji rolnej 

 Dobra jakość szkolnictwa podstawowego i 
gimnazjalnego 

 Wyposażenie w obiekty sportowe i rekreacyjne 

 Dobra jakość infrastruktury zdrowotnej i usług 
ochrony zdrowia 

 Dobry dostęp do internetu 

 Dogodny dostęp transportu publicznego 

 Niski poziom przestępczości 

 Duży potencjał dla rozwoju odnawialnych źródeł 
energii 

 Przychylny stosunek władz gminy do inwestorów 
lokujących i rozwijających działalność gospodarczą na 
terenie gminy 

 Słabo rozwinięta infrastruktura techniczna, w tym 
wodociągowa i kanalizacyjna 

 Niski poziom rozwoju budownictwa, w tym 
mieszkalnictwa 

 Deficyt w mieszkaniach socjalnych 

 Depopulacja związana z ujemnym przyrostem 
naturalnym i saldem migracji 

 Wzrost i znaczny udział liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym 

 Znaczny udział osób korzystających z pomocy 
społecznej 

 Duży udział osób bezrobotnych, niedostateczna 
atrakcyjność rynku pracy i możliwości zatrudnienia 

 Ryzyko zagrożeń wykluczenia społecznego i patologii 
społecznych (w tym wynikających z uzależnień, 
braku pracy) 

 Niedostateczna aktywność społeczna mieszkańców 

 Niewystarczająca oferta wydarzeń kulturalnych, 

Mocne 
strony 

Słabe 
strony 

Szanse 
rozwoju 

Zagrożenia 
rozwoju 
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 niski dostęp do kultury i rozrywki 

 Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości 

 Brak atrakcyjnych ofert pracy 

 Niedostatecznie rozwinięte usługi dla rozwoju i 
obsługi ruchu turystycznego (gastronomiczne, 
noclegowe) 

 Niewykorzystany potencjał turystyczno-rekreacyjny 
gminy 

 Słaba promocja walorów turystycznych gminy 

 Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

 Brak przygotowanych terenów przeznaczonych pod 
inwestycje, 

 Brak kompleksowej promocji gminy 

 Wysokie zadłużenie gminy 

Szanse rozwoju Zagrożenia rozwoju 

 Wzrost liczby mieszkańców przede wszystkim w wieku 
produkcyjnym 

 Rozwój przedsiębiorczości, w tym firm 
wykorzystujących nowoczesne technologie i 
innowacje oraz  tworzących atrakcyjne miejsca pracy 

 Programy i działania aktywizujące osoby bezrobotne i 
zmniejszające patologie i marginalizację społeczną 
wśród mieszkańców 

 Dalszy rozwój infrastruktury technicznej 

 Utrzymujący się wzrost gospodarczy 

 Wykorzystanie środków ze środków zewnętrznych, w 
tym funduszy europejskich na rozwój gminy 

 Rozszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej 

 Zwiekszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
gminy 

 

 Postępujące zjawisko „starzenia się” społeczeństwa 

 Brak korzystnej oferty na rynku pracy oraz dalszy 
wzrost bezrobocia, patologii i wykluczenia 
społecznego, przestępczości 

 Stagnacja w rozwoju infrastruktury technicznej 

 Niski rozwój ruchu turystycznego związany z 
brakiem postępu przy rozwoju usług turystycznych i 
infrastruktury 

 Silna konkurencja ze strony większych ośrodków 
miejskich 

 Ograniczone środki finansowe budżetu gminy, w 
tym: na pokrycie wkładu własnego w inwestycjach 
planowanych do realizacji w okresie 2014-2020 

 Zwiększające się zadłużenie gminy 

 Brak zainteresowania gminą wśród potencjalnych 
inwestorów 

 Niska opłacalność produkcji rolnej 

 Globalny kryzys gospodarczy 

 Dalszy wzrost bezrobocia 

 Niespójność prawa oraz ciągłe zmiany przepisów 
Źródło: opracowanie własne 

III. WIZJA ROZWOJU ORAZ MISJA 
 
 
W wyniku przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego, z uwzględnieniem potrzeb i problemów mieszkańców 
wskazanych podczas badań ankietowych oraz analizy SWOT, wskazano wizję i misję  dla Gminy Koniecpol.  
Wizja rozwoju to obraz gminy oraz stan w przyszłości do jakiego dąży się poprzez realizację wielu zamierzonych 
działań oraz osiągając założone cele, przy zaangażowaniu możliwych i dostępnych zasobów. Natomiast misja 
wyznacza określony priorytet i kierunek działań rozwojowych w celu osiągnięcia pożądanego stanu.  
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Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. OBSZARY PRIORYTETOWE, CELE I KIERUNKI ROZWOJU 
 
 

Na podstawie diagnozy dla Gminy Koniecpol oraz przeprowadzonych badań określono priorytety rozwoju oraz 
cele strategiczne i operacyjne w zakresie rozwoju gminy. Priorytety wyszczególnione w Strategii wynikają 
z przyjętej wizji rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku i zdefiniowanych wyzwań rozwojowych. Ze względu 
na stwarzanie w perspektywie długookresowej największych możliwości wzrostu, uznane one zostały 
za najważniejsze. Wyodrębniono zatem obszary priorytetowe, które są względem siebie równoważne 
i uzupełniają się. Do każdego z obszarów przypisano cel strategiczny, a następnie cele operacyjne i kierunki 
rozwoju o różnym poziomie szczegółowości. 
 
Rysunek 22.  Priorytety, cele strategiczne oraz operacyjne 

Wizja rozwoju 

Koniecpol to gmina czysta 
ekologicznie, zapewniająca swoim 
mieszkańcom wysoką jakość życia, 
wyposażona w infrastrukturę 
techniczną, społeczną i turystyczną, 
oferująca wysoki standard usług 
publicznych, atrakcyjna dla turystów i 
inwestorów, z rozwijającą się 
przedsiębiorczością  i nowymi 
miejscami pracy. 

 

Misja 

Zrównoważony rozwój społeczno-
gospodarczy oraz infrastrukturalny 
gminy poprzez stworzenie warunków 
do wzrostu poziomu 
przedsiębiorczości i wysokiej jakości 
życia mieszkańców oraz promocja 
walorów gminy wśród turystów. 
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Źródło: opracowanie własne 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIORYTET I. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO NATURALNE 
 

CEL STRATEGICZNY: KONIECPOL –  GMINĄ Z ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNĄ, DBAJĄCĄ O 
ŚRODOWISKO NATURALNE Z UPORZĄDKOWANĄ  I EFEKTYWNIE WYKORZYSTANA PRZESTRZENIĄ 

 
 
Cel operacyjny I.1.  Rozwój infrastruktury komunalnej i drogowej 
 
Kierunki działań: 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz ochrona wód podziemnych poprzez realizację inwestycji w 
sektorze wodno-ściekowym; 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej; 

PRIORYTET I. PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 
NATURALNE  

CEL STRATEGICZNY:  

KONIECPOL –  GMINĄ Z 
ROZWINIĘTĄ INFRASTRUKTURA 

TECHNICZNĄ, DBAJĄCĄ O 
ŚRODOWISKO NATURALNE Z 

UPORZĄDKOWANĄ  I EFEKTYWNIE 
WYKORZYSTANA PRZESTRZENIĄ 

Cele operacyjne: 

I.1.  Rozwój infrastruktury 
komunalnej i drogowej 

I.2.  Rewitalizacja zdegradowanych  
obszarów 

I.3.  Poprawa efektywności 
energetycznej budynków oraz 
proekologiczne gospodarowanie 
odpadami 

I.4.  Zagospodarowanie turystyczne 
i rekreacyjne terenów gminy 

I.5. Poprawa dostępu do internetu 
oraz usług elektronicznych   

 

 

PRIORYTET II. JAKOŚC ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW  I ROZWÓJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

CEL STRATEGICZNY:  

KONIECPOL – GMINĄ O WYSOKIEJ 
JAKOŚCI ŻYCIA I WYSOKIM 

POZIOMIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
OFERUJĄCĄ NOWE MIEJSCA PRACY 

 

 

 

Cele operacyjne: 

II.1. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców 

 II.2. Stworzenie dogodnych 
warunków dla życia mieszkańców 
oraz włączenie społeczne 

II.3. Wspieranie i rozwój 
przedsiębiorczości mieszkańców 

II.4. Wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego gminy oraz jakości 
placówek oświaty 

II.5. Zapewnienie atrakcyjnej oferty 
kulturalnej oraz możliwości 
spędzania wolnego czasu  

 

 

 

PRIORYTET III . WIZERUNEK 
ZEWNĘTRZNY GMINY 

CEL STRATEGICZNY:  

KONIECPOL – GMINĄ OTWARTĄ 
NA WSPÓŁPRACĘ Z PODMIOTAMI 

ZEWNĘTRZNYMI  ORAZ 
ROZPOZNAWALNĄ W KRAJU I 

ZAGRANICĄ 

Cele operacyjne:  

III.1. Wzrost współpracy z 
podmiotami zewnętrznymi ,  w 
tym: samorządami oraz realizacja 
wspólnych przedsięwzięć 

III.2. Atrakcyjny wizerunek gminy 
oraz wzrost rozpoznawalności w 
kraju i zagranicą 
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 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

 Rozbudowa i utrzymanie ścieżek rowerowych. 
  
Cel operacyjny  I.2.  Rewitalizacja zdegradowanych  obszarów 
 
 Kierunki działań: 

 Renowacja i zabezpieczenie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego; 

 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów i budynków, celem wzrostu spójności społecznej i zmniejszania 
dysproporcji w poziomie życia mieszkańców; 

 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego; 

 Utworzenie i rozwój centrum usług społecznych i świetlic środowiskowych. 
 
Cel operacyjny   I.3.  Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz proekologiczne gospodarowanie  
odpadami 
 Kierunki działań: 

 Poprawa jakości powietrza poprzez wdrażanie rozwiązań ograniczających niską emisję, m.in. 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, modernizację oświetlenia ulicznego, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (instalacji o mocy do 40 kW); 

 Rozwój systemu gospodarki odpadami oraz segregacji i recyklingu odpadów, likwidacja „dzikich” wysypisk 
śmieci, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest; 

 Ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i ograniczanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: 
przeciwdziałanie skutkom suszy, burzy, pożarów,  m.in. poprzez wzmocnienie potencjału służb ratowniczych 

 Wspieranie edukacji ekologicznej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa. 
 
Cel operacyjny  I.4.  Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów gminy 
 
 Kierunki działań: 

 Rozwój przedsiębiorczości w obszarze rekreacji i turystyki (w zakresie rozwoju bazy noclegowej i 
gastronomicznej) oraz nowych usług w zakresie spędzania wolnego czasu (w tym: w obszarze turystyki 
aktywnej, kulturowej, agroturystyki i ekoturystyki oraz rekreacji, wykorzystujących atrakcje i lokalny 
potencjał); 

 Wykorzystanie potencjału gminy do rozwoju agroturystyki; 

 Stworzenie i promocja lokalnego produktu turystycznego; 

 Promocja atrakcji turystycznych gminy. 
 
Cel operacyjny  I.5. Poprawa dostępu do internetu oraz usług elektronicznych   
 
Kierunki działań: 

 Rozwój e-usług publicznych poprzez wdrażanie rozwiązań́ informatycznych służących świadczeniu usług 
publicznych drogą elektroniczną; 

 Digitalizacja zasobów publicznych wraz z zapewnieniem dostępu do zdigitalizowanych treści drogą 
elektroniczną; 

 Budowa i rozbudowa sieci szerokopasmowych; 

 Budowa publicznych punktów dostępu do Internetu oraz hotpot’ów. 
 

PRIORYTET II. JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
 

CEL STRATEGICZNY:  KONIECPOL – GMINA O WYSOKIEJ JAKOŚCI ŻYCIA I WYSOKIM POZIOMIE 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERUJĄCĄ NOWE MIEJSCA PRACY 

 
Cel operacyjny  II.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 
 
 Kierunki działań: 

 Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług medycznych, w tym rozszerzenie oferty usług medycznych; 

 Stworzenie systemu profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz ograniczania chorób i uzależnień  
cywilizacyjnych z uwzględnieniem zmian demograficznych; 
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 Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia oraz profilaktyki zdrowotnej, w tym działania na rzecz 
ograniczania chorób i uzależnień  cywilizacyjnych z uwzględnieniem zmian demograficznych. 

 
Cel operacyjny II.2. Stworzenie dogodnych warunków dla życia mieszkańców oraz włączenie społeczne 
 
 Kierunki działań: 

 Wdrożenie działań poprawiających warunki startu życiowego i zawodowego osób młodych; 

 Poprawa dostępu i zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców; 

 Wsparcie sektora ekonomii społecznej; 

 Stworzenie efektywnych form wspierania aktywności zawodowej, sprzyjających wzrostowi zatrudnienia 
i zmniejszeniu bezrobocia; 

 Zapewnienie wysokiej jakości usług opiekuńczych nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi i starszymi; 

 Stworzenie szerokiej oferty wsparcia, integracji i aktywizacji osób starszych; 

 Wdrażanie rozwiązań w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego, w tym realizacja działań w obszarze 
zarządzania kryzysowego. 

 
Cel operacyjny  II.3. Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 
 
Kierunki działań: 

 Przyjazny „klimat” dla rozwoju przedsiębiorczości (ulgi podatkowe, proste i sprawne procedury urzędowe); 

 Uzbrojenie i zwiększenie powierzchni inwestycyjnych udostępnianych przedsiębiorstwom; 

 Promowanie przedsiębiorczych postaw oraz samozatrudnienia wśród mieszkańców; 

 Promocja walorów inwestycyjnych gminy. 
 
Cel operacyjny   II.4. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego gminy oraz jakości placówek oświaty 
 
 Kierunki działań: 

 Doskonalenie oferty edukacyjnej szkół (m.in. doradztwo zawodowe w gimnazjach, zajęcia pozalekcyjne 
i wyrównawcze, staże, stypendia, podwyższanie kwalifikacji nauczycieli); 

 Dostęp do wysokiej jakości infrastruktury i wyposażenia placówek oświatowych; 

 Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji. 
 
Cel operacyjny II.5. Zapewnienie atrakcyjnej oferty kulturalnej oraz możliwości spędzania wolnego czasu 
 
Kierunki działań: 

 Poprawa dostępu do instytucji kultury zapewniających atrakcyjną i zróżnicowaną ofertę kulturalną 
dostosowaną do potrzeb mieszkańców; 

 Podniesienie jakości i zwiększenie oferty w zakresie sportu i rekreacji zapewniającej możliwość atrakcyjnego 
spędzania wolnego czasu; 

 Wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę umożliwiającą ̨ wspólne spędzanie czasu przez 
mieszkańców oraz integrację społeczności lokalnych; 

 Rozwój i poprawa standardu instytucji kultury,  obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
 
 
 
 

PRIORYTET III. WIZERUNEK ZEWNĘTRZNY GMINY 
 

CEL STRATEGICZNY: KONIECPOL – GMINĄ OTWARTĄ NA WSPÓŁPRACĘ Z PODMIOTAMI 
ZEWNĘTRZNYMI  ORAZ ROZPOZNAWALNĄ W KRAJU I ZAGRANICĄ 

 
 
Cel operacyjny III.1. Wzrost współpracy z podmiotami zewnętrznymi,  w tym: samorządami oraz realizacja 
wspólnych przedsięwzięć 
 
 Kierunki działań: 
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 Aktywny udział we współpracy jednostek samorządu terytorialnego subregionu północnego województwa 
śląskiego w zakresie przygotowania i realizacji zintegrowanych przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, 
turystyki, gospodarki niskoemisyjnej, transportu publicznego i drogowego; 

 Wspieranie i rozwijanie współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i transnarodowej; 

 Współpraca lokalna w zakresie kreowania produktów turystycznych gminy i regionu. 
 
 
Cel operacyjny III.2. Atrakcyjny wizerunek gminy oraz wzrost rozpoznawalności w kraju i zagranicą 
  
Kierunki działań: 

 Kreowanie pozytywnego wizerunku i potencjału gminy; 

 Współpraca zagraniczna, w tym: realizowana w ramach programów i funduszy zewnętrznych; 

 Organizacja imprez i wydarzeń, m.in.: kulturalnych, sportowych promujących gminę i jej walory; 

 Rozwój i promocja lokalnych produktów turystycznych i kulturalnych. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU 
 
 
Strategia Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku to dokument, który został opracowany na zasadach 
partnerstwa społecznego (partycypacji społecznej), określający priorytety i cele rozwoju w perspektywie 
długofalowej. Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju leży po stronie samorządu gminy.  
Głównym  podmiotem odpowiedzialnym za proces realizacji założeń Strategii jest Urząd Miasta i Gminy w 
Koniecpolu. 
W celu prawidłowego wdrożenia założeń Strategii konieczna jest realizacja konkretnych przedsięwzięć, w tym 
inwestycji. Aby usprawnić realizację zawartych w dokumencie działań i osiągnięcie zakładanych celów, budżet 
gminy powinien zostać podporządkowany celom, natomiast organizacja wykonania działań powierzona 
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poszczególnym jednostkom organizacyjnym według ich kompetencji, m.in. odpowiednim komórkom 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu lub samorządowym jednostkom organizacyjnym. Zadania 
o charakterze bardziej złożonym, wymagające współpracy z podmiotami zewnętrznymi, a także o charakterze 
ponadlokalnym, będą realizowane w formie partnerstwa podmiotów publicznych różnych szczebli. 
Realizacja Strategii jest wyzwaniem, nie tylko dla władz samorządowych, lecz również dla wszystkich 
pozostałych podmiotów funkcjonujących w gminie, m.in.: organizacji pozarządowych, podmiotów 
gospodarczych oraz samych mieszkańców. Gmina jest również integralną częścią większej przestrzeni 
terytorialnej (powiatu, regionu, kraju, Unii Europejskiej), dlatego też komplementarnych działań oraz źródeł 
finansowania realizacji Strategii, należy poszukiwać także na szczeblach wyższych (np. fundusze Unii 
Europejskiej).  
Etapy procesu wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku: 

 długoletnie prognozowanie budżetu gminy, w tym: przychodów i wydatków, ocena kondycji finansowej 
gminy, określenie zdolności kredytowej gminy, opracowanie i aktualizacja Wieloletniej Prognozy 
Finansowej, wprowadzenie procesu hierarchizacji przedsięwzięć, 

 przygotowanie, aktualizacja oraz realizacja programów, przedsięwzięć, projektów, w tym zadań 
inwestycyjnych, 

  monitoring realizacji projektów i ich zakładanych efektów (oraz porównanie wartości końcowej 
wskaźników z ich z wartością bazową określoną na etapie programowania), 

 aktualizacja Strategii Rozwoju, w tym: współpraca i prowadzenie konsultacji społecznych z podmiotami 
lokalnymi w zakresie planowanych zmian, 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych. 
Realizacja założeń Strategii leży w gestii władz samorządowych. Podobnie jednak jak w fazie diagnozy 
i programowania, uspołecznienie procesów związanych z jej realizacją jest kluczowym czynnikiem, który 
przyczyniał się będzie do sukcesu.  
 
 
 
Do głównych źródeł finansowania działań wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy należą m.in.:  

 środki własne gminy, 

 środki pochodzące z budżetu państwa, 

 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 

 środki z funduszy celowych (m.in. Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ROZWOJU 
 
 
Monitoring to proces polegający na okresowej kontroli i ocenie stopnia realizacji działań zapisanych w Strategii 
Rozwoju oraz wprowadzaniu modyfikacji, zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi 
i wewnętrznymi wpływającymi na rozwój gminy. 
Monitorowanie wdrażania zapisów dokumentu jest podstawowym warunkiem realizacji określonych w nim 
celów. Monitoring ma również służyć kontroli postępu realizacji założonych działań, weryfikacji osiągniętych 
rezultatów i porównywaniu ich zgodności z celami. Z upływem czasu istotnym zadaniem będzie również ocena 
sytuacji zewnętrznej i  założeń, które mogą się dezaktualizować w związku ze zmianami sytuacji gminy, regionu 
i kraju.  
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Odpowiednio przeprowadzony monitoring w postaci analizy wskaźników ilościowych i jakościowych (opisanych 
w ramach diagnozy) w odniesieniu do celów, umożliwi sprawne zarządzanie rozwojem gminy. Dzięki niemu 
wdrażanie Strategii będzie procesem ciągłym i dynamicznym.  
Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji będzie ocena dokonywana na podstawie diagnozy sytuacji istniejącej 
w ramach konkretnych obszarów priorytetowych (dokonanej w niniejszym opracowaniu). Zakłada się ̨również, 
iż istotnym elementem będzie przeprowadzanie analizy ex-ante, czyli przed przystąpieniem do realizacji 
konkretnych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd gminny. Kolejne etapy ewaluacji będą obejmować 
ocenę mid-term, a także ex-post (ocena po zakończeniu okresu dla którego jest przewidziana Strategia) – 
w ramach raportu monitoringowego. 
 
Wskazano główne wskaźniki ewaluacji celów strategicznych. Jednocześnie dodatkowe wskaźniki zostaną 
określone na etapie realizacji konkretnych przedsięwzięć. 
 
 
Tabela 23. Główne wskaźniki ewaluacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 
roku 

Wskaźnik Wartość bazowa: 
2014r. 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -6,5 

Saldo migracji na 1000 osób -1,3 

Średni wiek mieszkańców 41,8 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 59,0 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % 15,1 

Stopa bezrobocia w % 28,8 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w PLN 3 097,00 

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 684 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

8,7 

Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców 2,34 
Udział osób korzystających z pomocy społecznej w liczbie ludności ogółem w % 11 
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. mieszkańców 16 
Przychodnie na 10 tys. ludności 4 
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 

wodociąg 66,9 

kanalizacja 43,2 

gaz 0,3 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem       

w wieku przedprodukcyjnym 15,7 

w wieku produkcyjnym 62,9 

w wieku poprodukcyjnym 21,4 

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS 
 
 
 
 

Monitoring wdrażania Strategii, poprzez realizację poszczególnych przedsięwzięć i projektów, będzie 
przeprowadzany w dwóch zakresach: rzeczowym i finansowym. Pierwszy będzie obrazem postępu w osiąganiu 
celów oraz będzie stanowił kontrolę realizacji założeń. Drugi natomiast oceniał będzie racjonalność ́i wysokość 
wydatków finansowych na realizację poszczególnych działań (nakład / rezultat). 
Monitoring realizacji założeń zawartych w niniejszym dokumencie umożliwi dokonanie okresowych analiz 
i ocen skutków wdrażanych działań dla życia społeczno-gospodarczego gminy, w oparciu o szereg wskaźników 
pochodzących z publicznego systemu informacji statystycznej (GUS) lub wewnętrznego systemu 
sprawozdawczości gminy – w ramach ewaluacji (oceny). 
Szczególnie ważna jest spójność Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku z innymi dokumentami 
o charakterze rzeczowym, czy finansowym m.in. ze względu na długoterminowość zawartych zadań 
obejmujących kilka przyszłych lat budżetowych. 
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VII. ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 
 
Zapisy Strategii Rozwoju Gminy Koniecpol do 2025 roku są zgodne z dokumentami strategicznymi, w których 
zawarte są cele i zamierzenia priorytetów regionu, kraju i Unii Europejskiej, do najważniejszych z nich należą  
przede wszystkim: 
 
 

Unia Europejska Pakiet legislacyjny polityki spójności na lata 2014-2020; 
Strategia Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu; 
Powyższe dokumenty dotyczą polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, jak 
również celów, kierunków i zakresu interwencji wsparcia wspólnotowego w ramach 
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poszczególnych dziedzin służących rozwojowi UE. 

Kraj Strategia Rozwoju Kraju 2020 - główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. - wskazuje 
najważniejsze zadania państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by 
przyspieszyć rozwój Polski, orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania 
zaplanowanych działań; 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - jest najważniejszym 
dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. W 
dokumencie:  przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, 
określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazano 
zasady, według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni; 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 
(KSRR) - określa najważniejsze wyzwania, założenia i cele polityki regionalnej państwa. 
Wyznacza też zasady i mechanizmy współpracy pomiędzy rządem a samorządami 
wojewódzkimi oraz koordynacji działań obu szczebli. 

Województwo 
Śląskie 

Planowanie rozwoju jest jednym z kluczowych zadań, jakie ustawowo zostały przypisane 
samorządowi województwa. Opracowuje on strategię, stanowiącą zapis świadomych 
wyborów społeczności regionu, zorientowanych na rozwiązanie głównych problemów i 
utrzymanie województwa na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 
podnoszenie konkurencyjności regionu: 
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” - stanowi plan samorządu 
województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w 
kontekście występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku; 
Plan Przestrzennego Zagospodarowania Województwa Śląskiego - ma w okresie 
najbliższych kilkunastu lat odegrać zasadniczą rolę w sterowaniu przyszłością regionu tak,  
aby w optymalny sposób wykorzystywać istniejące zasoby i szanse, zapewniając przez to 
województwu długotrwały, zrównoważony rozwój; 
Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030 - dokument mający charakter 
długoletni, uwzględnia warunki funkcjonowania oraz prognozy rozwoju obszarów wiejskich, 
a także zawiera ustalenia strategiczne dla obszarów wiejskich całego województwa 
śląskiego; 
Strategia Ochrony Przyrody do roku 2030 - strategia odzwierciedlająca związki 
przyczynowo-skutkowe między przyrodą i człowiekiem, formułowana w oparciu o wiedzę o 
przyrodzie, człowieku, społeczeństwie, kulturze i gospodarce a zawierająca diagnozę i 
prognozę ich stanu. Obejmuje całą sferę rozwoju społeczno-gospodarczego województwa 
w dłuższym okresie planistycznym, w aspektach: społecznym, gospodarczym, 
środowiskowym i przestrzennym; 
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z 
uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 - głównym celem dokumentu jest dążenie do 
poprawy stanu środowiska w województwie oraz ograniczenie negatywnego wpływu na 
środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami; 
Program Ochrony Powietrza - mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji; 
Program rozwoju turystyki w województwie śląskim – określa założenia i kierunki, które 
mają przyczynić się do zwiększenia ruchu turystycznego i przychodów regionu z turystyki, 
rozwijania nowej interdyscyplinarnej gałęzi gospodarki, tzw. przemysłu czasu wolnego, 
zarówno dla turystów jak i mieszkańców regionu; 
Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – wytycza cele i kierunki działań w 
obszarze społeczeństwa informacyjnego, w tym e-usług i nowoczesnych technologii 
informacyjnych; 
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 - określa 
działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu, m.in.: 
wspieranie rodzin, rozwój ekonomii społecznej, ochronę dzieci i młodzieży przed 
zjawiskami dezorganizacji społecznej, aktywizację osób niepełnosprawnych, przełamywanie 
barier w aktywizacji osób starszych, integrację systemu pomocy społecznej oraz 
bezpieczeństwo publiczne; 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 – główne cele 
dokumentu koncentrują się wokół dwóch priorytetów innowacyjnego rozwoju regionu:  
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zwiększanie i integracja istniejącego potencjału regionu, kreowanie inteligentnych rynków 
dla technologii przyszłości. 

Subregion 
północny 
województwa 
śląskiego 

Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu  Północnego Województwa 
Śląskiego – określa dziedziny interwencji i cele Strategii RIT w zakresie wsparcia z funduszy 
wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020. 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 
 

VIII. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
 
Na podstawie art. 47, w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. 
poz. 200, 277), uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ), czy istnieje 
konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju 
Gminy Koniecpol do 2025 roku. 
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