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PLAnnInG In ThE COMMunE – ŁAGóW CASE STudY 
(śWIęTOKRZYSKIE vOIvOdShIP)
S t r e s z c z e n i e

Planowanie przestrzenne pełni zasadniczą rolę w sterowaniu rozwojem jednostek terytorialnych, który zgodnie 
z obowiązującym prawem powinien uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń, a przez to oszczędnie i efektywnie 
wykorzystywać zasoby naturalne. Gmina Łagów położona jest w województwie świętokrzyskim, w centrum Gór 
świętokrzyskich. na jej obszarze doszło do niezorganizowanego zderzenia się różnych koncepcji kierunków 
rozwoju, przy jednoczesnym braku przyjętych mechanizmów prawnych takich jak studium uwarunkowań, 
wyznaczonych kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. W związku z udokumentowaniem na terenie gminy Łagów złóż dolomitów, przy wykorzystaniu 
poważnych luk w planowaniu przestrzennym, w ciągu ostatniej dekady nastąpiła intensyfikacja ich eksploatacji 
metodą odkrywkową. W sposób zasadniczy zmieniło to krajobraz oraz doprowadziło do negatywnych zmian 
środowiskowych w stosunku do pierwotnych walorów tego terenu jako centrum geoedukacji. jest to przykład 
negatywnego oddziaływania braku uregulowań prawnych na stan środowiska, mający przełożenie na zmianę 
charakteru obszaru z turystycznego na przemysłowy.
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A b s t r a c t

Spatial planning has a crucial role in controlling the development of territorial units which, in accordance with 
applicable law, should take into account the needs of present and future generations, and utilize resources 
sparingly and effectively. Łagów Commune is lacated in the świętokrzyskie voivodship, in the central part of 
świętokrzyskie Mountains. unorganized coexistence of completely different ideas of spatial development has 
taken place there. Simultaneously there was no accepted legal mechanisms such as the study of conditions and 
directions of spatial development and local zoning plan. In a straight connection with got an evidences about 
dolomites fields some business concerns have taken advantages of these legal blanks and located there many 
quarries and started exploitation of dolomites by open cast mining methods in last decade. It fundamentally 
changed the original landscape and bring on many negative environmental changes in comparison with primary 
values of Łagów area. This example shows how the lack of legal regulation could influence on changes of 
environment and have a negative impact for tourism and environment protection.
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1. Wstęp

Gospodarowanie przestrzenią jest zadaniem 
bardzo odpowiedzialnym, którego ramy określone 
są przepisami prawa europejskiego i polskiego. Za-
sada rozwoju zrównoważonego1 (sustainable deve-
lopment) jest, a przynajmniej być powinna, zasadą 
nadrzędną w procesie planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego oraz ogólnie pojmowanego 
procesu rozwoju. Warto także zauważyć, że w pol-
skim prawie ochrony środowiska jasno zapisano, iż: 
,,polityki, strategie, plany lub programy dotyczące 
w szczególności przemysłu, energetyki, transportu 
(...) powinny uwzględniać zasady ochrony środo-
wiska i zrównoważonego rozwoju”. Podobnie usta-
wa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek 
uwzględniania wymagań ładu przestrzennego i wy-
magań ochrony środowiska w procesie planowania 
przestrzennego. uzasadnione jest zatem postrze-
ganie planowania przestrzennego jako ważnego 
narzędzia zarówno w osiąganiu zrównoważonego 
rozwoju jak i ochrony środowiska. Potwierdzają to 
m.in. zapisy Europejskiej Perspektywy Rozwoju 
Przestrzennego czy polityka ekologiczna państwa 
na lata 2007–20102. 

Wykorzystanie zasobów zawsze było motorem 
rozwoju gospodarczego, jednak stosowane przy 
tym metody i technologie w bardzo znaczącym stop-
niu przekształcają środowisko przyrodnicze. Z opra-
cowanego pod kuratelą OnZ Raportu Milenijnego 
(Millennium Assessment Report) wynika, że wśród 
24 usług pochodzenia ekosystemowego, które do-
starczają surowców i umożliwiają życie na Ziemi 15 
ulega niszczeniu lub są stosowane w sposób nie-
zrównoważony, zagrażający planecie3. Racjonalne 
wykorzystywanie zasobów naturalnych jest jedną 
z podstawowych zasad rozwoju zrównoważonego. 
dlatego w niniejszym artykule autorzy skupili się na 
odniesieniu planowania przestrzennego, a dokład-
nie zapisów prawa i dokumentów planistycznych do 
sposobu wykorzystania zasobów mineralnych.

2. Charakterystyka obszaru Łagowa

Łagów jest siedzibą gminy wiejskiej położonej 
w centralnej części Gór świętokrzyskich, której do-
kumentacje materialne dotyczące działalności ludzi 
sięgają kilku tysięcy lat wstecz, a dokumenty histo-
ryczne pisane pochodzą z XII wieku4. W obrębie tej 

historii duże znaczenie ma osiągnięcie przez Łagów 
dobrobytu w związku z obecnością na tym obszarze 
złóż rud ołowiu, żelaza i glinek ceramicznych oraz 
rozległych lasów. działalność przemysłowa dopro-
wadziła w minionych wiekach do zyskania przez 
ówczesne miasto dużego znaczenia o charakterze 
politycznym w wymiarze regionalnym oraz zyskania 
przez mieszkańców pewnego stopnia zamożności. 
działalność ta prowadzona z różnym natężeniem 
przez trzy stulecia nie doprowadziła jednak do 
wyczerpania eksploatowanych dóbr, była bowiem 
prowadzona przez ludność miejscową na potrze-
by lokalne. jedynymi śladami po tych czasach są 
zresztą obiekty pozwalające je dziś zakwalifikować 
do walorów, takie jak szyby górnicze, ruiny wapien-
ników i wiele znajdowanych zabytków ruchomych 
badanych przez archeologów. Załamanie się tego 
rozwojowego kursu miało podłoże polityczne i było 
związane z upadkiem Powstania Styczniowego.

niewątpliwą wartością z dziedziny dóbr natural-
nych gminy Łagów są odsłaniające się na jej obsza-
rze dolomity w kilku udokumentowanych złożach. 
Skały te wykazujące dobre właściwości chemicz-
ne i mechaniczne były eksploatowane na potrzeby 
lokalne od ok. 150 lat; początkowo jako kamień 
drogowy i budowlany, później do produkcji wapna. 
Obecnie zasoby te są przedmiotem intensywnej 
eksploatacji metodą odkrywkową w 5 kamienioło-
mach zlokalizowanych na wschód od miejscowości. 
jednocześnie na terenie gminy zintensyfikowano 
rozpoczęte przed wielu laty geologiczne badania 
naukowe, które doprowadziły do odkrycia stanowisk 
paleontologicznych, w których stwierdzono wystę-
powanie unikatowej w skali świata skamieniałej fau-
ny kręgowców. Ponadto gmina charakteryzuje się 
pierwotnie pozytywnymi walorami edukacyjnymi, 
zwłaszcza w zakresie historii górnictwa na obszarze 
świętokrzyskim i nauk o Ziemi.

3. Planowanie przestrzenne w gminie Łagów

Gmina Łagów jest gminą wiejską, w której przez 
wiele lat planowanie przestrzenne bazowało na de-
cyzjach o warunkach zabudowy uwzględniających 
zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego. W 2006 roku przyjęto 
uchwałę nr Xv/77/2007 w sprawie przystąpienia 
do zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego, które ostatecznie 
uchwalono 18.01.2010 r. W zmienionym uchwałą 
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nr LIII/293/2010 Rady Gminy w Łagowie studium 
za cel główny przyjęto ,,osiągnięcie trwale zrów-
noważonego rozwoju społeczno-gospodarczego”. 
Wyznaczono w nim trzy strefy bardzo różnej polityki 
przestrzennej: strefę działalności administracyjnej, 
strefę intensyfikacji działalności usługowej i prze-
mysłowej – związaną głównie z wydobyciem surow-
ców mineralnych na terenie gminy i miejscowości 
Łagów – oraz strefę krajobrazowo-turystyczną. Po-
nadto uznano, że każde sołectwo powinno posiadać 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
a co za tym idzie plany powinny objąć teren całej 
gminy. 

W bieżącym roku przygotowano do uchwalenia 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go sołectwa Łagów na terenie gminy Łagów. Zapi-
sy projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczące obszarów eksploatacji 
surowców węglanowych wprowadziły zakaz wy-
korzystania złóż na cele inne niż związane z dzia-
łalnością górniczą i wydobywczą, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej (paragraf 12 
ust. 7).

jako że teren objęty ustaleniami planu położony 
jest w obrębie obszarów chronionych na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro-
dy wprowadzono ograniczenia dotyczące zagospo-
darowania tych terenów. W paragrafie 13 ustaleń 
planu określającym sposoby zagospodarowania 
Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 
oraz pomników przyrody, wprowadzono zakazy wy-
nikające z ustawy o ochronie przyrody. jednak czę-
ściowo zakres zakazów został ograniczony, gdyż 
zgodnie z rozporządzeniem nr 10/2009 Wojewody 
świętokrzyskiego na obszarze Cisowsko-Orłowiń-
skiego OChK skreślono zapis dotyczący zakazu wy-
konywania prac ziemnych trwale zniekształcających 
rzeźbę terenu. Konsekwencją pominięcia takiego 
zakazu może być dopuszczenie do działalności 
górniczej, która w znaczący sposób przekształca 
powierzchnię ziemi, w obrębie OChK. Co ciekawe, 
dla innych form ochrony przyrody, tj. zespołów przy-
rodniczo-krajobrazowych oraz pomników przyrody, 
zapisy planu wprowadzają wszystkie sugerowane 
zakazy, w tym wykonywania prac ziemnych trwale 
zmieniających rzeźbę terenu, wynikające z ustawy 
o ochronie przyrody, które dla tych terenów określo-
no w art. 45 przytoczonej ustawy. 

W projekcie planu miejscowego właściwie nie 
wprowadzono ograniczeń dotyczących zasad zago-
spodarowania terenów eksploatacji surowców mine-

ralnych. Ponadto budowę i formowanie składowisk 
nakładu mas ziemnych i eksploatacyjnych dopusz-
czono zarówno na terenach eksploatacji surowców 
mineralnych, jak i na terenach do nich przylegają-
cych (paragraf 39 projektu planu).

Odnosząc ustalenia dokumentów do celu głów-
nego studium, jakim jest ,,osiągnięcie trwale zrów-
noważonego rozwoju społeczno-gospodarczego” 
można zacytować prognozę oddziaływania na śro-
dowisko ustaleń miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego sołectwa Łagów na terenie 
gminy Łagów, która mówi, ,,że w sołectwie Łagów 
względy społeczno-gospodarcze wezmą górę nad 
środowiskowymi”. Tym samym można wnioskować, 
że o jakiejkolwiek harmonii czy równowadze pomię-
dzy rozwojem społeczno-gospodarczym a środowi-
skiem przyrodniczym nie może być mowy.

4. Działalność górnicza 
a dalszy rozwój Łagowa

Kopalnie odkrywkowe złóż dolomitów urucha-
miane są przy wsparciu władz gminy coraz bliżej 
zabudowań miejscowości, co w znaczący sposób 
ujemnie wpływa na standard życia mieszkańców. 
Ponadto może powodować brak zainteresowania 
odwiedzaniem terenu gminy przez turystów. Zmie-
nia także w znaczący sposób krajobraz, zwłasz-
cza wobec obecnie szacowanego, co najmniej  
20-letniego okresu dalszej eksploatacji. W tym przy-
padku ma to tym boleśniejsze skutki, że pierwotny-
mi walorami są m.in. jaskinia Zbójecka czy Wąwóz 
dule (objęty ochroną rezerwatową), który poza 
malowniczym położeniem i ciekawą, krasową ge-
nezą, ma unikatowe stanowisko paleontologiczne 
ze skamieniałościami morskich bezkręgowców de-
wońskich. Zwłaszcza jaskinia Zbójecka jest obec-
nie szczególnie zagrożona postępującymi proce-
sami uprzemysłowienia poprzez bliskie (ok. 200 m) 
sąsiedztwo nowootwartej kopalni, gdzie główną 
metodą urobku złoża jest strzelanie. Ma to nega-
tywny wpływ zarówno na stan delikatnej architektu-
ry jaskini, jak też ściśle chronioną faunę nietoperzy 
i pajęczaków, które ją zamieszkują. Podkreślenia 
wymaga fakt, że Wąwóz dule z jaskinią Zbójecką 
to wizytówki Łagowa, z którymi miejscowość jest 
kojarzona przez odwiedzających. Zgodnie z celem 
głównym studium, którym jest osiągnięcie trwale 
zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodar-
czego zmierzającego do utrzymania równowagi 
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między zachowaniem cennych walorów przyrod-
niczych, kulturowych i krajobrazowych a potrzebą 
wskazania atrakcyjnej oferty terenów pod różne 
formy zabudowy, kontynuacja ekspansywnego gór-
nictwa odkrywkowego powinna być wstrzymana. 
Skoordynowanie działań związanych z rozwojem 
gminy polegające na wykorzystaniu walorów przy-
rodniczych, obejmujących malownicze położenie 
i cenne obiekty przyrodnicze, powinno pójść w kie-

Il. 1. Szkic ukazujący lokalizację zakładów górniczych w stosunku do miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 
chronionych

Ill. 1. Asketch of the location of mines in relation to the town including protected obiects

runku promowania różnych form turystyki. jest to 
uzasadnione deklarowanymi w studium intencjami, 
jak też dobrą tradycją regionu świętokrzyskiego 
w promowaniu się poprzez geoturystykę. Łagów 
ma jak na razie wszelkie podstawy do obrania ta-
kiego właśnie kierunku rozwoju, pod warunkiem 
konsekwentnej realizacji zrównoważonego gospo-
darowania przestrzenią przy jednoczesnym posza-
nowaniu dla posiadanych walorów naturalnych.

Przypisy

1 W polskim prawodawstwie rozwój zrównoważony zdefiniowano w ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; rozumie się 
go jako: ,,rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń”.

2 „planowanie przestrzenne zapewnia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej w procesie organizacji przestrzeni dla potrzeb spo-
łeczności i prognozowania rozwoju gospodarczego. Kierunek ten jest zgodny z zasadniczymi celami polityki unii Europejskiej zawartymi 
między innymi w  Europejskiej Perspektywie Rozwoju Przestrzennego” (Polityka ekologiczna państwa na lata 2001–2010). 

3 http://www.europa.eu.int/comm/environment/natres/index.htm/europa.eu/rapid/pressReleasesAction.
4 Kalina d., Mirowski R., Łagów i okolice, Gmina Łagów, Kielce–Łagów 2010, s. 1-232. 
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