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Wstęp 

 

Pełna diagnoza obecnej sytuacji w Gminie Łagów służąca jednoznacznej i trafnej 

delimitacji zdegradowanych obszarów oraz zdefiniowaniu dotykających ich problemów, 

obejmuje łącznie sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową oraz kulturową. 

W jej ramach wykonana została analiza ilościowa i jakościowa pozyskanych danych 

statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem wybranych kryteriów 

określonych w art. 47 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 

2006 r.
1
, a także sporządzona charakterystyka ważnych dla rewitalizacji deficytów  

i walorów obszarów, obejmująca m.in. stan infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa, 

zagospodarowanie przestrzenne, wartości kulturowe i ustalenia ochrony konserwatorskiej, 

stan środowiska przyrodniczego oraz sytuację społeczną i gospodarczą. 

 

1. Sfera przestrzenna 

1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna 

 

Podstawowym dokumentem określającym politykę zagospodarowania 

przestrzennego gminy jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łagów – po uchwalonych zmianach w 2010 roku
2
. Uwzględniając 

uwarunkowania rozwoju oraz specyfikę Gminy Łagów dokument wyróżnia trzy główne 

strefy, obejmujące obszary o zbliżonym sposobie zagospodarowania oraz podobnym 

charakterze ustanowionych reżimów ochronnych
3
: 

1. Strefa działalności administracyjno-usługowej, związana z bezpośrednim 

oddziaływaniem ośrodka gminnego i charakteryzująca się największą ekspansją 

procesów urbanizacyjnych. Nadrzędnym kierunkiem polityki przestrzennej w tej 

strefie jest racjonalne rozmieszczenie różnych form zabudowy z jednoczesnym 

respektowaniem standardów środowiskowych i zasad ładu przestrzennego, harmonijne 

                                                 
1
 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 

wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 

rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007). 
2
 Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów – Uchwała Nr 

LIII/293/2010 Rady Gminy Łagów z dnia 18 styczna 2010 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowania  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łagów. 
3
 Jak w tym przypadku. 
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kształtowanie oraz wyznaczanie miejsc integracji społecznej i aktywności 

gospodarczej, rozbudowa infrastruktury technicznej oraz dalsza estetyzacja obiektów 

publicznych i ich otoczenia. Działania te winny być prowadzone w nawiązaniu  

do lokalnych tradycji i stylu zabudowy przy zastosowaniu rodzimych materiałów 

budowlanych. 

2. Strefa intensyfikacji działalności usługowej i przemysłowej, wyodrębniona w oparciu  

o ukształtowany trend lokalizacji działalności przemysłu wydobywczego: istniejąca 

kopalnia dolomitów „WINNA” oraz wapieni dewońskich „Nowy Staw”, „Łagów II”, 

„Łagów IV” i „Łagów V”, a także przewidywane do eksploatacji nowe tereny złóż 

surowców mineralnych. Wyznaczono tu również obszary działalności gospodarczej  

o charakterze produkcyjnym i usługowym z dopuszczeniem uciążliwszych funkcji 

oraz z możliwością lokalizacji zabudowy związanej z obsługą ww. działalności,  

pod warunkiem zachowania jej odpowiednich parametrów. 

3. Strefa krajobrazowo-turystyczna, obejmująca najbardziej wartościowe obszary  

i elementy dziedzictwa naturalnego. Nadrzędnym kierunkiem zagospodarowania tych 

terenów jest zachowanie oraz odtworzenie cennych wartości przyrodniczych  

i krajobrazowych, ochrona przed wprowadzaniem kolizyjnych form zabudowy  

oraz zainwestowania towarzyszącego (o charakterze konfliktowym), a także 

racjonalne udostępnienie turystyczne pod warunkiem zachowania zwiększonych 

rygorów ochronnych. 

 

Strukturę użytkowania gruntów na terenie gminy przedstawia tabela 1. Wynika z niej, 

że dominującym typem zagospodarowania przestrzeni są grunty orne o powierzchni  

6 052,3 ha, które stanowią ponad 57% ogółu. Znaczącą rolę w gminie odgrywają również 

lasy, zajmujące 2 706,27 ha, tj. ponad 25% całkowitej powierzchni. Zauważa się znikomy 

udział wód w strukturze gruntów, wynoszący 3,13 ha, co stanowi 0,03% obszaru. 
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Tabela 1 Struktura użytkowania gruntów w Gminie Łagów w 2013 roku 

R
O

D
Z

A
J

 G
R

U
N

T
Ó

W
 

POWIERZCHNIA 

Jednostka miary ha % 

Tereny 

zabudowane 

Mieszkaniowe 248,41 2,35 

Przemysłowe 135,85 1,28 

Inne 59,71 0,57 

Użytki rolne 

Grunty orne 6 052,3 57,32 

Sady 148,46 1,41 

Łąki 650,58 6,16 

Pastwiska 406,02 3,84 

Nieużytki 148,84 1,41 

Wody 3,13 0,03 

Lasy 2 706,27 25,63 

SUMA 10 559,57 100 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Łagowie 

 

 

 

1.2. Własność gruntów i budynków 

 

Zróżnicowana struktura własnościowa gruntów na terenie gminy jest jednym  

z czynników utrudniających przeprowadzenie procesu rewitalizacji, ponieważ wymaga 

podjęcia działań skutkujących osiągnięciem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami  

i potrzebami różnych grup interesariuszy. Z analizy przedstawionego poniżej wykresu 1,  

a także biorąc pod uwagę strukturę własności gruntów wynika, że największy odsetek 

gruntów na terenie gminy znajduje się w posiadaniu osób fizycznych (72,1%) oraz Skarbu 

Państwa (25,5%), tj. łącznie ok. 97%. Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, jest 

właścicielem zaledwie 1,1% całkowitej powierzchni, co znacznie utrudnia podjęcie działań 

rewitalizacyjnych i wymaga zaangażowania w zbudowanie partnerstw projektowych.  
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Wykres 1 Struktura własności gruntów na terenie Gminy Łagów w 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Łagowie 

 

 

 

1.3. Infrastruktura techniczna i mieszkalnictwo 

 

Infrastruktura techniczna gminy oraz zasoby i warunki mieszkaniowe determinują  

w znacznym stopniu jakość życia mieszkającej na tym terenie ludności. Wyposażenie gminy 

w infrastrukturę techniczną w sensie jej struktury, lokalizacji, jakości i dostępności ma silny 

wpływ na rozwój jednostki samorządu oraz stanowi jeden z podstawowych czynników 

kształtujących jej atrakcyjność i konkurencyjność. Przesądza również o kosztach 

inwestycyjnych rewitalizacji danego obszaru. Im wyższy jest stopień rozwoju infrastruktury 

technicznej, tym lepsze są warunki do przeprowadzenia zaplanowanych w jej zakresie zadań. 

Stan wyposażenia Gminy Łagów w wodociągi, kanalizację i sieć gazową,  

czyli urządzenia techniczne zorganizowane w komunalnych systemach sieciowych, określa 

odsetek mieszkańców korzystających z instalacji w odniesieniu do ogółu ludności gminy. 

Wskaźnik ten przedstawia wykres 2.  
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Wykres 2 Odsetek mieszkańców korzystających z instalacji w odniesieniu % do ogółu ludności  

Gminy Łagów w 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Sytuację w zakresie mieszkalnictwa na terenie Gminy Łagów przedstawiają wskaźniki 

zawarte w tabeli 2.  

 

Tabela 2 Wskaźniki mieszkaniowe dla Gminy Łagów w 2013 roku 

Wskaźnik mieszkaniowy 
Gmina 

Łagów 

powiat 

kielecki 

województwo 

świętokrzyskie 
Polska 

Liczba mieszkań na 1000 osób 290 279 341 360 

Powierzchnia użytkowa w m
2  

na 1 osobę 
 22,6 24,4 25,1 26,3 

Liczba dodatków mieszkaniowych 

na 1000 osób 
4 14 75 127 

Kwota dodatków mieszkaniowych 

w zł na 1 mieszkańca 
0,93 2,08 13,06 25,52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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1.4. Identyfikacja problemów 

 

Analizując sferę przestrzenną gminy, można zidentyfikować następujące problemy: 

1. Wysoki udział gruntów ornych w strukturze użytków gminy. 

2. Zróżnicowana struktura własności gruntów. 

3. Niewielka powierzchnia gruntów będących własnością gminy. 

4. Niska estetyka zabudowy i występujący lokalnie chaos przestrzenny. 

5. Wzmożony ruch kołowy, szczególnie tranzytowy w centrum Łagowa. 

6. Zły stan techniczny nawierzchni części dróg. 

7. Niewystarczający stopień wyposażenia gminy w infrastrukturę komunalną. 

8. Brak rezerw mieszkań komunalnych i socjalnych pozostających w dyspozycji gminy. 

9. Niewystarczająca efektywność energetyczna obiektów użyteczności publicznej  

i budynków mieszkalnych. 

10. Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i starszych. 

11. Brak spójnego systemu ścieżek rowerowych. 

12. Niedostatecznie rozwinięta baza turystyczna, sportowo-rekreacyjna i kulturalna. 
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2. Sfera społeczna 

2.1.  Struktura demograficzna i społeczna/trendy 

 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego
4
 na 2013 rok, stan ludności  

w Gminie Łagów zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania wynosił ogółem 6 978 osób,  

w tym 3 565 mężczyzn i 3 413 kobiet. Liczba ludności w gminie w latach 2010–2013 

kształtowała się na tym samym poziomie, z nieznaczną tendencją spadkową w roku 2013,  

co przedstawia wykres 3. 

 

Wykres 3 Liczba ludności w Gminie Łagów w latach 2008–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Wskaźnik udziału ludności według ekonomicznych grup wiekowych w stosunku %  

do ludności ogółem pokazuje, że mieszkańcy w wieku przedprodukcyjnym stanowią 19,3%, 

w wieku produkcyjnym 63,4%, natomiast w wieku poprodukcyjnym 17,3%. W ciągu kilku 

następnych lat będzie można zauważyć tendencję wzrostową liczby osób, które przekroczą 

potencjalny wiek zdolności do pracy, co w perspektywie długoterminowej wskazuje  

na postępujący proces starzenia się ludności. Oczywistym jest negatywny wpływ tego 

zjawiska na przyszłościowe możliwości sektora gospodarczego gminy. Potwierdza to również 

wskaźnik obciążenia demograficznego, dotyczący liczby osób w wieku nieprodukcyjnym 

przypadającej na każde 100 osób w wieku produkcyjnym, który wynosił 58 osób  

w 2013 roku. Pozwala on zakładać dalsze pogorszenie proporcji między liczbą osób w wieku 

produkcyjnym, a nieprodukcyjnym. 

                                                 
4
 Portal informacyjny Głównego Urzędu Statystycznego, Bank Danych Lokalnych, http://stat.gov.pl. 

http://stat.gov.pl/
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Przyrost naturalny w Gminie Łagów w ciągu ostatnich sześciu lat podlegał 

dynamicznym zmianom, co przedstawiono w tabeli 3. Zgodnie z zawartymi w niej danymi, 

począwszy od 2012 roku, wskaźnik ten kształtuje się na poziomie ujemnym i wykazuje dalszą 

niekorzystną tendencję spadkową. 

 

Tabela 3 Ruch naturalny ludności w Gminie Łagów w latach 2008–2013 

Rok Urodzenia Zgony 

Przyrost 

naturalny na 

1000 osób 

2008 72 94 -3,1 

2009 73 93 -2,9 

2010 95 86 1,3 

2011 75 70 0,7 

2012 77 83 -0,9 

2013 63 75 -1,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dynamika liczby ludności gminy kształtowana jest w dużej mierze przez ruchy 

migracyjne na pobyt stały, które zestawiono w tabeli 4. 

 
Tabela 4 Saldo migracji na pobyt stały ludności w Gminie Łagów w latach 2008–2013 

Migracje 
Rok 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Zameldowania z miast 24 19 12 23 20 8 

Zameldowania ze wsi 23 15 22 33 20 27 

Zameldowania z zagranicy 3 1 1 0 1 0 

Ogółem 50 35 35 56 41 35 

Wymeldowania do miast 45 32 26 37 27 35 

Wymeldowania na wieś 43 32 22 34 25 31 

Wymeldowania za granicę 3 2 0 0 0 1 

Ogółem 91 66 48 71 52 67 

Saldo migracji  

na 1000 osób 
-6,0 -4,6 -1,9 -2,1 -1,6 -4,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 
Saldo migracji, czyli różnica między napływem (imigracja), a odpływem (emigracja) 

ludności z obszaru Gminy Łagów w latach 2008–2013 wskazuje na znacznie rosnącą 

tendencję odpływu ludności.  
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Liczbę ludności w podziale na poszczególne miejscowości według stanu na 2014 rok 

przedstawia tabela 5. Wynika z niej, że największa koncentracja ludności występuje  

na terenie miejscowości Łagów, która stanowi centrum społeczno-gospodarcze gminy oraz 

położonej w jej pobliżu Woli Łagowskiej, gdzie zlokalizowane jest targowisko.  

 

Tabela 5 Podział ludności zamieszkującej Gminę Łagów na poszczególne miejscowości według stanu na 

31.10.2014 roku 

Lp. Nazwa miejscowości 
Liczba 

ludności 
Udział % 

1. Czyżów 353 5,02 

2. Duraczów 90 1,28 

3. Gęsice 243 3,47 

4. Lechówek 389 5,55 

5. Łagów 1 602 22,85 

6. Małacentów 62 0,88 

7. Melonek 101 1,44 

8. Nowa Zbelutka 215 3,07 

9. Nowy Staw 168 2,40 

10. Piotrów–Gułaczów 246 3,51 

11. Piotrów–Podłazy  237 3,38 

12. Piotrów–Porębiska  226 3,22 

13. Piotrów–Zagościniec  161 2,30 

14. Płucki 298 4,25 

15. Ruda 59 0,84 

16. Sadków 437 6,23 

17. Sędek 327 4,66 

18. Stara Zbelutka 468 6,68 

19. Winna 43 0,61 

20. Wiśniowa 142 2,03 

21. Wola Łagowska 536 7,65 

22. Zamkowa Wola 344 4,91 

23. Złota Woda 264 3,77 

SUMA 7011 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Łagowie 
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2.2.  Edukacja i wychowanie przedszkolne 

 

Edukacja rozumiana jako wychowanie, wykształcenie, nauka oraz zdobywanie wiedzy 

i umiejętności, pełni zasadniczą rolę w podniesieniu jakości zasobów ludzkich, a tym samym 

rozwiązywaniu problemów występujących na zdegradowanych obszarach gminy. Niski 

poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik przerywania 

kształcenia mieszkańców kwalifikuje dany teren do podjęcia działań rewitalizacyjnych.  

W związku z tym istotne jest, aby lokalna społeczność miała równy dostęp do edukacji  

przez całe życie i usługa ta świadczona była na wysokim poziomie. 

Ważnym wskaźnikiem pokazującym dostęp do wysokiej jakości usługi publicznej  

w zakresie wychowania przedszkolnego jest odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy (odsetek ten przedstawiono na wykresie 4). 

 

Wykres 4 Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Łagów  

w 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
 

 

Z wykresu 4 wynika, że odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 

kształtował się w gminie na dużo niższym poziomie niż w powiecie, województwie czy kraju. 

Świadczy to o niedostatecznym dostępie do wysokiej jakości usług publicznych w tym 

zakresie na terenie gminy. 
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O stanie edukacji świadczy również liczba uczniów w szkołach podstawowych  

i gimnazjach na 1000 mieszkańców. Liczba ta systematycznie maleje, co świadczy  

o zmniejszającym się kapitale społecznym gminy (tabela 6). 

 

Tabela 6 Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na 1000 mieszkańców Gminy Łagów  

w latach 2008–2013 

Rok 

Liczba uczniów na 1000 mieszkańców 

Szkoły podstawowe Gimnazja 

2008 72 50 

2009 69 47 

2010 63 41 

2011 61 40 

2012 56 38 

2013 56 38 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 

2.3. Sektor pozarządowy 

 

Organizacje pozarządowe są przejawem społeczeństwa obywatelskiego oraz jedną  

z form aktywności lokalnej. Odgrywają ważną rolę nie tylko w umacnianiu więzi społecznych 

i organizacyjnym wzmacnianiu władz lokalnych, lecz również zwiększają możliwości 

rozwoju społecznego gminy. 

Według danych GUS na terenie gminy w 2013 roku funkcjonowało 19 stowarzyszeń  

i innych organizacji społecznych o różnym profilu działalności. Wykres 5 wskazuje na to,  

że ich liczba na przestrzeni ostatnich sześciu lat utrzymuje się na tym samym poziomie,  

z nieznacznym spadkiem w 2013 roku (likwidacja jedynej funkcjonującej na tym terenie 

fundacji). Zauważa się jednak brak aktywności i współuczestnictwa tych organizacji  

w dotychczasowym realizowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie gminy. 
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Wykres 5 Liczba organizacji pozarządowych na terenie Gminy Łagów w latach 2008–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

2.4.  Bezpieczeństwo publiczne 

 

Bezpieczeństwo publiczne jest istotnym czynnikiem oceny skali rozwiązywania 

różnych problemów społecznych w rewitalizacji. Wysoki poziom przestępczości może mieć 

wpływ na formowanie się postaw i zachowań ludzi tworzących społeczność lokalną,  

dlatego tak istotne jest prowadzenie adekwatnych działań prewencyjnych i operacyjnych  

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku publicznego mieszkańców,  

w szczególności na obszarach problemowych. 

Za bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji  

w Łagowie. Według danych statystycznych za lata 2008–2012 liczba przestępstw 

zarejestrowanych przez tę jednostkę wynosiła ogółem 1 867.  

W wyżej wymienionym okresie zakres terytorialny działalności komisariatu 

obejmował również miejscowości Gmin Nowa Słupia i Raków, a ze względu na inny system 

rejestrujący przestępczość nie jest możliwe wyodrębnienie danych statystycznych, 

dotyczących liczby przestępstw popełnionych tylko na obszarze Gminy Łagów. 

Liczbę zarejestrowanych przestępstw oraz ich wykrywalność w poszczególnych latach 

zaprezentowano na wykresach 6 i 7. 
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Wykres 6 Liczba przestępstw zarejestrowanych przez Komisariat Policji w Łagowie w latach 2008–2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

 

Wykres 7 Średnia wykrywalność przestępstw zarejestrowanych przez Komisariat Policji w Łagowie  

w latach 2008–2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

 

 
 

Średnia wykrywalność przestępstw na przestrzeni lat 2008–2012 kształtowała się  

na poziomie 65,4%. 

Liczbę i udział % przestępstw popełnionych na terenie Gminy Łagów w podziale  

na poszczególne miejscowości w 2013 roku i w okresie od stycznia do października  

2014 roku przedstawiono w tabeli 7. 
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Tabela 7 Liczba i udział % przestępstw popełnionych na terenie Gminy Łagów w podziale  

na poszczególne miejscowości w 2013 roku i w miesiącach I–X 2014 roku 

Lp. 
Nazwa 

miejscowości 

2013 rok I–X2014 rok SUMA 

Liczba  
Udział 

% 
Liczba 

Udział 

% 
Liczba  

Średni 

udział % 

1. Czyżów 3 2,5 2 2,7 5 3,9 

2. Duraczów 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

3. Gęsice 0 0,0 2 2,7 2 1,4 

4. Lechówek 6 5,0 4 5,4 10 7,7 

5. Łagów 61 50,8 23 31,1 84 66,4 

6. Małacentów 1 0,8 2 2,7 3 2,2 

7. Melonek 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

8. Nowa Zbelutka 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

9. Nowy Staw 1 0,8 1 1,3 2 1,5 

10. Piotrów 17 14,2 12 16,2 29 22,3 

11. Płucki 1 0,8 1 1,3 2 1,5 

12. Ruda 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

13. Sadków 7 5,9 3 4,1 10 7,9 

14. Sędek 3 2,5 6 8,1 9 6,6 

15. Stara Zbelutka 5 4,2 3 4,1 8 6,2 

16. Winna 3 2,5 1 1,3 4 3,2 

17. Wiśniowa 1 0,8 0 0,0 1 0,8 

18. Wola Łagowska 4 3,4 5 6,8 9 6,7 

19. Zamkowa Wola 2 1,7 4 5,4 6 4,4 

20. Złota Woda 3 2,5 5 6,8 8 5,9 

SUMA 120 100 74 100 194 --- 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 
 

Tabela 7 pokazuje, iż najwięcej przestępstw popełnionych zostało na terenie Łagowa  

– łącznie 84, co stanowi aż 66,4% ogółu przestępstw. Wysokim wskaźnikiem przestępczości 

charakteryzuje się również miejscowość Piotrów, gdzie popełniono w sumie 29 przestępstw, 

których udział wynosił 22,3%. Najbezpieczniejszymi miejscowościami Gminy Łagów, 

według statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach są: Melonek i Ruda, ponieważ 

nie zanotowano tam żadnego przestępstwa. 

Średnia wykrywalność przestępstw popełnionych na terenie Gminy Łagów  

w 2013 roku wynosiła 65,8%, natomiast w okresie I–X 2014 roku  – 67,6%.  
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Podział popełnionych przestępstw w 2013 roku na terenie Gminy Łagów, według 

kwalifikacji prawnej czynu przedstawiono na wykresie 8. 

 

Wykres 8 Rodzaj przestępstw popełnionych na terenie Gminy Łagów według kwalifikacji prawnej czynu 

w 2013 roku 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

 

Analizując wykres 8 zauważyć można, iż największa liczba popełnionych przestępstw 

dotyczy bezpieczeństwa w komunikacji oraz posiadanego mienia i wynosi ona odpowiednio 

40% i 38,3% wszystkich. Najrzadziej popełnianie przestępstwa na tym terenie to przestępstwa 

przeciwko życiu i zdrowiu oraz rodzinie i opiece, których łączny udział wynosi 4,2 % ogółu. 

 

 

2.5.  Pomoc społeczna 

 

Problemy natury socjalnej nieustannie towarzyszą przemianom społeczno 

-gospodarczym. Z czasem zmienia się ich rodzaj i wymiar społeczny. Świadczenia socjalne 

stanowią istotną część polityki społecznej gminy. Zadania w tym zakresie realizuje  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który powołany został na mocy Uchwały Nr X/43/90 

Gminnej Rady Narodowej w Łagowie z dnia 29.03.1990 roku oraz Zarządzeniem nr 2/920 

Naczelnika Gminy Łagów z dnia 20.04.1990 roku. 
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Osobom zakwalifikowanym do pomocy, które znalazły się w trudnej sytuacji 

życiowej, udzielane są świadczenia w formie pieniężnej oraz rzeczowej. 

Wydatki budżetowe Gminy Łagów na zadania w sferze polityki społecznej w latach 

2008–2013 miały tendencję wzrostową, co przedstawiono na wykresie 9. Ponadto 

negatywnym zjawiskiem jest to, że kształtują się one na znacznie wyższym poziomie  

w porównaniu do średniej kraju, województwa, a nawet powiatu (wykres 10). 

 

Wykres 9 Wydatki Gminy Łagów na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej  

na 1 mieszkańca w złotych w latach 2008–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

Wykres 10 Wydatki Gminy Łagów na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 

w 2013 roku na tle powiatu, województwa i kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Kryterium wysokiego poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego zostało zmierzone 

przy pomocy wskaźnika udziału osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej  

w ludności ogółem. Analizując wykres 11 zauważa się duży spadek liczby osób 

korzystających z pomocy społecznej na przestrzeni lat 2008–2010, a następnie ich wzrost, 

począwszy od 2012 roku, co wskazuje na rosnące ubożenie społeczności lokalnej. 

 

Wykres 11 Udział % osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w ludności ogółem Gminy Łagów w latach 2008–2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 

2.6. Identyfikacja problemów 

 

Biorąc pod uwagę przedstawioną sferę społeczną Gminy Łagów można określić 

następujące problemy: 

1. Postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej. 

2. Ujemne saldo migracji. 

3. Rosnący ujemny przyrost naturalny. 

4. Niewystarczająca aktywność społeczna w organizacjach pozarządowych.  

5. Wysoki i rosnący udział osób w gospodarstwach domowych korzystających  

ze środowiskowej pomocy społecznej. 

6. Rosnące wydatki budżetu gminy na pomoc społeczną i inne zadania z zakresu polityki 

społecznej. 
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7. Niskie poczucie dobra wspólnego i małe zaangażowanie mieszkańców gminy  

w sprawy lokalne. 

8. Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi (uzależnienia, przemoc, ubóstwo itd.). 

9. Brak podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie gminy. 

10. Niższy od średniej w powiecie, województwie i kraju odsetek dzieci w wieku 3–5 lat 

objętych wychowaniem przedszkolnym. 

11. Zmniejszająca się liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. 

12. Niewystarczająca ilość i dostępność wysokiej jakości usług publicznych. 

13. Wysoki udział przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ogólnej 

liczbie przestępstw popełnionych na terenie gminy. 

14. Niedostateczna wykrywalność przestępstw. 
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3. Sfera gospodarcza 

3.1. Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie gminy 

 

Podstawowym elementem gospodarki w Gminie Łagów jest eksploatacja 

powierzchniowa surowców mineralnych, uzupełniona drobnotowarowym, indywidualnym 

rolnictwem, handlem i usługami (zwłaszcza w sektorze budowlanym) oraz drobną 

wytwórczością. Działalność handlowo-usługowa koncentruje się głównie w Łagowie oraz  

w Woli Łagowskiej, gdzie funkcjonuje targowisko gminne.  

Procentowy udział poszczególnych branż gospodarki w łącznej liczbie podmiotów 

gospodarczych zlokalizowanych na terenie Gminy Łagów przedstawia wykres 12. 

 

Wykres 12 Jednostki wpisane do rejestru REGON według sekcji PKD 2007 funkcjonujące na terenie 

Gminy Łagów w 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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W 2013 roku najwięcej przedsiębiorstw z terenu gminy, bo prawie 50%, 

funkcjonowało w sektorze handlu hurtowego i detalicznego (włącznie z naprawą pojazdów). 

Kolejne miejsce pod względem liczebności zajmowały działalności związane  

z budownictwem, stanowiące 10,5% wszystkich. Na analizowanym terenie najmniejszy 

udział miały podmioty z zakresu działalności związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją  

oraz zakwaterowaniem, czyli powiązane z sektorem usług turystycznych – udział ten wyniósł 

zaledwie 3% ogółu. Taki sam odsetek miały również przedsiębiorstwa, których przedmiot 

działalności związany jest z opieką zdrowotną i pomocą społeczną. 

W dokumencie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łagów wyodrębniona została „strefa intensyfikacji działalności usługowej  

i przemysłowe”, obejmująca swym zasięgiem działalność istniejących kopalń: dolomitów 

„WINNA” oraz wapieni dewońskich „Nowy Staw”, „Łagów II”, „Łagów IV”  

i „Łagów V”, a także przewidywane do eksploatacji nowe tereny złóż surowców mineralnych. 

 

3.2. Struktura podmiotów gospodarczych i zatrudnienia 

 

W Gminie Łagów, według stanu na 2013 rok, zarejestrowanych było ogółem  

401 podmiotów gospodarczych, w tym 13 z sektora publicznego i 388 z sektora prywatnego. 

Liczbę przedsiębiorstw wpisanych do rejestru REGON przypadającą na 10 tys. ludności  

w 2013 roku przedstawiono na wykresie 13. 

 

Wykres 13 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności w Gminie Łagów  

w 2013 roku na tle powiatu, województwa i kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Analizując dane na wykresie 13, zauważyć można znacznie niższą wartość wskaźnika 

dla Gminy Łagów w porównaniu do średniej innych jednostek, która świadczy o niskiej 

przedsiębiorczości mieszkańców. Problemem wydaje się być również fakt spadającej od 2012 

roku liczby nowo rejestrowanych jednostek w rejestrze REGON na 10 tys. ludności,  

co przedstawiono na wykresie 14. Jest to niepokojąca sytuacja, która może w przyszłości 

spowodować stagnację w dalszym rozwoju gospodarczym gminy. 

 

Wykres 14 Liczba jednostek nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w Gminie 

Łagów w latach 2009–2013 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 

Procesy demograficzne wpływające na starzenie się społeczności gminy wiążą się  

z koniecznością prowadzenia odpowiedniej polityki w zakresie rynku pracy, który w Łagowie 

charakteryzuje się niedostosowaniem w strukturze kwalifikacji, wynikającym z obecnego 

systemu i kierunku kształcenia młodych ludzi. 

Wpływa to na udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym, co przedstawiono na wykresie 15. 

Analiza danych z lat 2008–2013 pokazuje niepokojące zjawisko jakim jest znaczący 

wzrost liczby bezrobotnych na terenie gminy. Bezrobocie powoduje negatywne skutki 

ekonomiczne (tj. spadek dochodów gospodarstw domowych) oraz społeczne (tj. patologie 

społeczne i wzrost przestępczości). 
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Wykres 15 Udział % bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

 

3.3. Identyfikacja problemów 

 

Analiza sytuacji gospodarczej pozwala zidentyfikować na terenie Gminy Łagów takie  

problemy jak: 

1. Wysoki i rosnący udział % osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. 

2. Spadek liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw.  

3. Niższa liczba podmiotów gospodarczych na terenie gminy w stosunku do średniej 

powiatu, województwa czy kraju. 

4. Mały udział przedsiębiorców z branży turystycznej w lokalnej gospodarce. 

5. Brak zinstytucjonalizowanego Centrum lub Biura Obsługi Inwestora.  

6. Brak Inkubatora Przedsiębiorczości. 

7. Niski poziom innowacyjności i wykorzystywania TIK przez przedsiębiorstwa. 

8. Niewystarczająca liczba wysokiej jakości usług biznesowych. 

9. Brak systemu preferencji ekonomicznych do rozwoju przedsiębiorczości. 

10. Niewystarczający rozwój sfery usług związanych z obsługą ruchu turystycznego  

w centrum Łagowa. 

11. Niedostosowane kwalifikacje osób bezrobotnych do sytuacji na rynku pracy. 
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4. Sfera środowiskowa 

4.1. Uwarunkowania ochrony środowiska 

 

Gmina Łagów odznacza się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi  

i z tego powodu prawie w całości została objęta prawną ochroną przyrody. Jej teren położony 

jest w następujących obszarach chronionych
5
: 

1. Otulina Świętokrzyskiego Parku Narodowego (północno-zachodni fragment gminy), 

2. Parki krajobrazowe (Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, Jeleniowski Park 

Krajobrazowy). 

3. Obszary chronionego krajobrazu (Cisowsko-Orłowiński, Chmielnicko-Szydłowski, 

Jeleniowski). 

4. Obszary Natura 2000 (Ostoja Jeleniowska, Lasy Cisowsko-Orłowińskie). 

 

Uzupełnieniem wieloprzestrzennego systemu ochrony przyrody są zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody, które przedstawia 

tabela 8. 

 

Tabela 8 Formy ochrony przyrody występujące na terenie Gminy Łagów według stanu na 31.10.2014 roku 

Forma 

ochrony 

przyrody 

Nazwa z aktu 

prawnego  

o ustanowieniu  

i nr w rej. RDOŚ 

Obowiązująca  

podstawa prawna 

Data 

utworzenia 
Lokalizacja 

Z
es

p
o

ły
 p

rz
y

ro
d

n
ic

zo
- 

k
ra

jo
b

ra
zo

w
e 

Teren  

z jaskinią zwaną 

„Jaskinią 

Zbójecką” 

(nr rej. 4) 

Rozporządzenie nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 19.02.2002 r. w sprawie 

uznania za zespoły przyrodniczo 

-krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego,  

Nr 23 poz. 290) 

19.02.2002  

Położony w Łagowie, 

na wschodnim zboczu 

wąwozu Dule, ok. 1 km  

na północny-wschód  

od Rynku w Łagowie. 

„Dolina 

Łagowicy” 

(nr rej. 3) 

Rozporządzenie nr 18/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 19.02.2002 r. w sprawie 

uznania za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego,  

Nr 23 poz. 290) 

19.02.2002  

Teren położony  

w południowo 

-wschodniej części 

Łagowa; obejmuje 

wschodni odcinek zbocza 

doliny rzeki Łagowicy  

o długości ok. 1 km. 

U
ży

tk
i 

ek
o

lo
g

ic
zn

e
 

Śródleśna łąka – 

Trwały użytek 

zielony 

(nr rej. 8) 

Uchwała nr XXVI/202/2001 Rady 

Gminy Łagów z dnia 28.12.2001 

r. w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego (Dz. Urz.  

Woj. Świętokrzyskiego z dnia 

22.05.2002 r., Nr 88 poz. 843) 

28.12.2001  

Łąka położona jest  

na gruntach 

wchodzących w skład 

obrębu Czyżów,  

w środku dużego 

kompleksu leśnego,  

                                                 
5
 Strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Geoserwis mapy, 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy., inf. z 31.10.2014. 
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w odległości ok. 8,5 km 

na południowy-zachód  

od Łagowa i ok. 2 km  

na południe od osady 

Orłowiny. 

Łąka śródleśna 

(nr rej. 68) 

Rozporządzenie nr 19/2002 

Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 19.02.2002 r. w sprawie 

uznania za użytki ekologiczne 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 

z dnia 22.02.2002 r., Nr 23 poz. 

291) 

19.02.2002  
Oddział 114 b  

w leśnictwie Paprocice. 

P
o

m
n

ik
 p

rz
y

ro
d

y
 

Hałda i rów 

(nr rej. 167) 

1) Zarządzenie nr 23/87 

Wojewody Kieleckiego z dnia 

02.10.1987 r. w sprawie 

uznania za pomniki przyrody 

(Dz. Urz. Woj. Kieleckiego nr 

19 poz. 223) 

2) Rozporządzenie nr 6/94 

Wojewody Kieleckiego z dnia 

20.06.1994 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania 

za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Kieleckiego z dnia 

30.08.1994 r., Nr 8 poz. 54)  

3) Rozporządzenie nr 7/94 

Wojewody Kieleckiego z dnia 

04.08.1994 r. zmieniające 

zarządzenie w sprawie uznania 

za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Kieleckiego z dnia 

30.08.1994 r., Nr 8 poz. 55) 

4) Rozporządzenie nr 276/2001 

Wojewody Świętokrzyskiego  

z dnia 09.08.2001 r. 

zmieniające zarządzenie i 

rozporządzenia  

w sprawie uznania za pomniki 

przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 

16.08.2001 r., nr 85 poz. 987) 

02.10.1987  

Obiekty położone są  

na zapleczu gospodarstw 

właścicieli prywatnych  

w miejscowości Płucki. 

Odsłonięcie 

geologiczne 

(nr rej. 169) 

Odsłonięcie usytuowane 

w północnej części 

Łagowa w osiedlu 

zwanym Dule  

w zachodnim zboczu 

wąwozu biegnącego  

w stronę Jaskini 

Zbójeckiej. 

Źródło 

(nr rej. 170) 

Zlokalizowane ok. 1 km 

na południowy-wschód  

od Rynku w Łagowie  

w dolinie Łagowicy  

– na lewym brzegu rzeki, 

naprzeciw oczyszczalni 

ścieków. 

Źródło 

(nr rej. 171)  

Zlokalizowane w dolinie 

Wszachówki w msc 

Nowy Staw. 

Ponor i dolinka 

krasowa 

(nr rej. 172) 

Położone są przy drodze 

Kielce-Opatów, ok. 100 

m na południowy-zachód 

od najdalej ku zachodowi 

wysuniętych domów os. 

Piotrów–Zagościniec.  

Grupa 7 dębów 

szypułkowych 

(nr rej. 362) 

Uchwała Rady Gminy  

w Łagowie nr XX/126/96 z dnia 

30.08.1996 r. w sprawie uznania 

za pomnik przyrody  

(bez publikatora) 

30.08.1998  

Położone na terenie 

częściowo zadrzewionym  

(nadrzeczna łąka) 

przylegającym do 

zabudowań Nadleśnictwa 

Łagów, Obręb Łagów, 

Leśnictwo Orłowiny, 

oddział 158h  

Grupa 3 dębów 

szypułkowych 

(nr rej. 851) 

Uchwała Rady Gminy  

w Łagowie nr XLII/239/09  

z dnia 27.04.2009 r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody  

– grupy trzech dębów 

szypułkowych w miejscowości 

Zamkowa Wola (Dz. Urz. Woj. 

Świętokrzyskiego z dnia 

06.07.2009 r., Nr 261 poz. 2054)  

27.04.2009  

Grupa rośnie blisko 

południowej części 

działek, przy granicy 

pomiędzy działkami  

nr 12 i 40 w 

miejscowości Zamkowa 

Wola. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Łagowie 
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Według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Łagów nadrzędnym kierunkiem zagospodarowania ww. obszarów będzie zachowanie  

oraz odtworzenie cennych wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także racjonalne 

udostępnienie turystyczne pod warunkiem zachowania zwiększonych rygorów ochronnych. 

Istotnym działaniem powinna być rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, zwłaszcza  

w kierunku środowiskowym i turystycznym oraz wprowadzenie zieleni ochronnej 

(osłonowej) wokół obiektów stwarzających kolizje krajobrazowe. W związku z tym, 

występujące na terenie Gminy Łagów obszary i obiekty przyrodnicze stanowiące dziedzictwo 

naturalne pełnią istotną rolę w podniesieniu jakości środowiska, a tym samym życia 

mieszkańców. 

 

Udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w budżecie gminy 

w roku 2013 na tle innych jednostek terytorialnych przedstawiono na wykresie 16. 

 

 

Wykres 16 Udział wydatków na gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska w budżecie  

Gminy Łagów w 2013 roku na tle powiatu, województwa i kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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4.2. Identyfikacja problemów 

 

Podsumowując analizę sfery środowiskowej Gminy Łagów wyodrębnić można 

następujące problemy: 

1. Niska emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości  

lub odpadów w paleniskach domowych. 

2. Niezorganizowana emisja pyłów do środowiska i degradacja terenu w związku  

z działalnością przemysłu wydobywczego. 

3. Niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej. 

4. Ograniczenia dotyczące możliwości zagospodarowania terenów, wynikające  

z systemu prawnej ochrony przyrody. 

5. Niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego, tj. rzeki Łagowicy. 

6. Niski udział wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wydatkach 

budżetu gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do LPR Gminy Łagów na lata 2015–2024 – Diagnoza obecnej sytuacji w Gminie Łagów 

29 

 

5. Sfera kulturowa 

5.1. Granice stref ochrony konserwatorskiej 

 

Gmina Łagów charakteryzuje się niskim stopniem zachowania substancji zabytkowej. 

Zespoły urbanistyczno-architektoniczne i poszczególne obiekty oraz stanowiska 

archeologiczne stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy objęte są ochroną Świętokrzyskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach. Cały zasób podlegający ochronie  

i rewaloryzacji został zawarty w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łagów, której 

utworzenie narzuca Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446). 

 

Tabela 9 Wykaz zabytków nieruchomych Gminy Łagów wpisanych do rejestru zabytków według stanu  

na 30.09.2014 roku 

Lp. Nazwa obiektu zabytkowego 
Nr i data wpisu  

do rejestru zabytków 
Miejscowość 

1. 
Założenie urbanistyczne  

- śródmieście 

nr rej.: A.495  

z 01.12.1956 r. 

Łagów 

2. 

Kościół parafialny  

p.w. św. Michała Archanioła,  

k. XV, XVI w. 

nr rej.: A.406  

z 16.10.1956 r.  

i z 21.06.1967 r. 

3. 
Cmentarz parafialny, kaplica, 

I poł. XIX w. 

nr rej.: A.407/1-2  

z 16.09.1972 r.  

i z 02.06.1992 r. 

4. Dom, Rynek 45 (d. 52), 1890 r. nr rej.: A.842 z 28.09.1979 r. 

5. 
Kapliczka przydrożna,  

I poł. XIX w. 
nr rej.: A.408 z 16.09.1972 r. Płucki 

6. 
Kościół parafialny  

p.w. św. Doroty 

nr rej.: A.409 z 26.01.1957 r. i z 

15.04.1967 r. 

Stara Zbelutka 

7. 
Cmentarz parafialny i kaplica, poł. 

XIX w. 

nr rej.: A.410/1-2  

z 25.05.1992 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
6 

 

 

 

                                                 
6
 Strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Rejestr zabytków, http://www.nid.pl/pl/,  

inf. z 31.10.2014 r. 

 

http://www.nid.pl/pl/
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Na całym obszarze gminy występują liczne obiekty nie zewidencjonowane o cechach 

zabytkowych i wartościach historycznych, etnograficznych i estetycznych, m.in. kapliczki, 

figury i krzyże przydrożne, będące akcentami krajobrazowymi oraz istotnymi elementami 

tożsamości kulturowej gminy.  

Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżecie gminy  

w 2013 roku na tle innych jednostek terytorialnych przedstawiono na wykresie 17. 

 

Wykres 17 Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżecie Gminy Łagów  

w 2013 roku na tle powiatu, województwa i kraju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

 

5.2. Identyfikacja problemów 

 

Biorąc pod uwagę przedstawioną sferę kulturową Gminy Łagów można określić 

następujące problemy: 

1. Postępująca degradacja techniczna obiektów zabytkowych. 

2. Zły stan techniczny oraz rozbiórki zabytkowych domów drewnianych i elementów 

zagród. 

3. Zaniedbany teren dawnego cmentarza żydowskiego. 

4. Słabe dostosowanie istniejących przestrzeni publicznych do celów kulturalnych. 

5. Niski udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wydatkach 

budżetu gminy. 
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