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Wstęp 

Niniejsza analiza przestrzenna planowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej w 

Czarnieckiej Górze została przygotowana z uwzględnieniem uwag Departamentu 

Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia, zawartych w piśmie DLD.511.13.2021.PP z dn. 

24.06.2021 r.  

 

Projekt granic stref ochrony uzdrowiskowej planowanego obszaru ochrony 

uzdrowiskowej Czarniecka Góra, zawierający dwa warianty przebiegu stref „A”, „B” i „C” 

został przesłany do Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia w dn. 27.05.2021 r. 

[znak pisma: OPA.0630.1.2021]. Przedstawione warianty różniły się wielkością 

powierzchni stref ochrony uzdrowiskowej „A”, „B” i „C” oraz usytuowaniem stref „A” i „B” 

względem siebie. Z uwagi na uwarunkowania przestrzenne planowanego obszaru 

ochrony uzdrowiskowej, granice strefy „C” w obu wariantach były takie same: 

ograniczono je do czterech sołectw: Czarniecka Góra, Błotnica, Janów i Czarna. 

 

Zawarte w piśmie uwagi Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia są 

następujące: 

- jako bardziej optymalny wariant został wskazany wariant 1 z uwagi na wąski pas otuliny 

strefy „C”, otaczający od wschodniej strony strefy „A” i „B” obszaru ochrony 

uzdrowiskowej  

- wskazane jest poszerzenie obszaru granicy strefy „C” ochrony uzdrowiskowej w części 

wschodniej, gdyż odległości między strefami „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej są za 

małe 

- należy również przesunąć w kierunku zachodnim granice strefy „A” i „B” ochrony 

uzdrowiskowej w celu uzyskania większej odległości między strefami „B” i „C” 

- należy powiększyć odległość między strefami „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej w części 

wschodniej planowanego obszaru. 

 

Przedstawiony poniżej wariant 3 funkcjonalno-przestrzennych założeń projektowych 

planowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej Czarniecka Góra został opracowany z 

uwzględnieniem powyższych uwag. 
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Ograniczenia przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej w Czarnieckiej Górze 

wynikające z uwarunkowań przestrzennych 

Ograniczenia przebiegu granic stref ochrony uzdrowiskowej w wariancie 3 są 

analogiczne jak w przypadku wariantów 1 i 2. W przypadku granic strefy „C”, 

ograniczenie jej powierzchni do czterech sołectw: Czarniecka Góra, Błotnica, Janów i 

Czarna wynika z położenia obszarów przeznaczonych pod lecznictwo uzdrowiskowe  

pomiędzy miastem Stąporków a zachodnią granicą gminy. 

 

Obszar planowanej strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, podobnie jak w przypadku 

wariantów 1 i 2, jest ograniczony w głównej mierze przez obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

 dla części terenu sołectwa Czarniecka Góra „Poręba” (Uchwała nr XVII/103/2019 

Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu 

sołectwa Czarniecka Góra – "Poręba") 

 dla terenu położonego na zachód od planowanej strefy „A” (Uchwała Nr 

XLI/278/2021 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

terenu sołectwa Czarniecka Góra). 

 

Według zapisów z tych dokumentów, tereny objęte planem są przeznaczone głównie 

pod zabudowę jednorodzinną co wyklucza włączenie ich w granice strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej  na podstawie art 38a pkt. 1 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U z 2020 r., poz. 1662).  
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Projekt granic stref ochrony uzdrowiskowej obszaru ochrony uzdrowiskowej 

Czarniecka Góra – WARIANT 3 

Po uwzględnieniu uwag Ministerstwa Zdrowia zaprojektowano nowe rozwiązanie 

planistyczne przebiegu stref ochrony uzdrowiskowej obszaru ochrony uzdrowiskowej 

Czarniecka Góra.  

Materiały kartograficzne przebiegu granic stref oraz zagospodarowania i funkcji 

obszarów planowanych do objęcia statusem obszaru ochrony uzdrowiskowej (skala 

1:20000) znajdują się w załącznikach 1 – 2 do niniejszego opracowania. 

 

 

 
 

Ryc. 1 Układ stref ochrony uzdrowiskowej – wariant 3 
w odniesieniu do układu stref z wariantu 1 
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Strefa „A” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 107 ha i wyliczony 

wskaźnik terenów zieleni 93%. Znajduje się na obszarze sołectwa Czarniecka Góra i 

obejmuje teren przeznaczony pod planowane lecznictwo uzdrowiskowe: Świętokrzyskie 

Centrum Rehabilitacji oraz tereny leśne - w większości w granicach PGL. Dokonano 

zmian granicy strefy „A” (ryc. 2) w następujących aspektach: 

- powiększenie w części środkowej w kierunku zachodnim o tereny leśne (własność 

gruntów prywatna). Na tym obszarze znajdują się również pojedyncze budynki usługowe 

(restauracja, pensjonaty) 

- przesunięcie jej wschodnich granic w kierunku zachodnim. 

 

Ryc. 2. Zmiany w przebiegu granic strefy A” ochrony uzdrowiskowej w odniesieniu do wariantu 1  
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Wschodnia granica strefy „A” została przesunięta o 70 – 140 m w kierunku zachodnim w wyniku 

czego minimalne odległości granicy strefy „A” od granicy strefy „B” wynoszą od ponad 300 do 

200 m (ryc. 3). Najmniejsza odległość między granicami stref „A” i „B” wynosi 115m - znajduje się 

w jednym miejscu, w północno-wschodniej części stref „A” i „B” na terenie zalesionym, w 

obszarze Natura 2000. 

 

Ryc. 3. Odległości (w m) między granicą stref „A” i „B” ochrony uzdrowiskowej  
w części wschodniej 
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Odległości granicy strefy „A” od granicy strefy „C” we wschodniej części planowanego 

obszaru ochrony uzdrowiskowej wynoszą ok. 600 – 800 m. Najmniejsza odległość 

wynosi 440 m, jednak znajduje się ona w miejscu gdzie strefa „C” ochrony 

uzdrowiskowej graniczy z terenami niezabudowanymi (łąki, pola, zalesienia śródpolne) 

(ryc. 4). 

 

 
Ryc. 4. Odległości (w m) między granicą stref „A” i „C” ochrony uzdrowiskowej  

w części wschodniej 
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Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej obejmuje obszar o powierzchni 612,8 ha i wyliczony 

wskaźnik terenów zieleni 94%. Położona jest w obrębie sołectw Czarniecka Góra, 

Błotnica, Czarna. Na terenie strefy  „B” dominują obszary leśne, tereny przeznaczone 

pod zabudowę zlokalizowane są w jej północnej (Czarna) oraz centralnej (Czarniecka 

Góra) części. Przy północnej granicy strefy „B” biegnie dolina rzeki Czarna.  

 

 

Ryc. 3. Odległości (w m) między granicą stref „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej  
w części wschodniej 
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Granice strefy „B” biegną w jej wschodniej, południowej i zachodniej części po granicach 

działek leśnych. W części wschodniej granica biegnie przez miejscowość Czarna, 

głównie po drodze powiatowej nr 15663. 

Zmiana granic wschodnich strefy „B” w stosunku do wariantu 1 dotyczy przesunięcia ich 

na zachód w środkowej i północno-wschodniej jej części (ryc. 5). W wyniku tego, 

odległości między granicą strefy „B” i strefy „C” wynoszą od 350 do 450 m. Najmniejsza 

odległość wynosi 165 m, jednak znajduje się ona w miejscu gdzie strefa „C” ochrony 

uzdrowiskowej graniczy z terenami niezabudowanymi (łąki, pola, zalesienia śródpolne, 

lasy). 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej zajmuje obszar o  powierzchni 1625 ha i wyliczony 

wskaźnik terenów biologicznie czynnych 95%. W jej granicach położone są głównie 

tereny lasów. Poza tym w strukturze gruntów wyodrębnić należy tereny otwarte (łąki, 

pola, nieużytki, podmokłe obszary w dolinie rzeki Czarna), obszar zalewu na Czarnej w 

Janowie, tereny zabudowane (Janów, Stary Janów, Błotnica, Nowa Wieś). Obejmuje 

obszar sołectw: Czarniecka Góra, Błotnica, Janów, Czarna i przebiega po ich 

zewnętrznych granicach. 

 
Powierzchnie stref „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej oraz obszary biologicznie czynne i tereny 
zieleni w poszczególnych strefach – wariant 3 

strefa ochrony 
uzdrowiskowej 

całkowita 
powierzchnia 

[ha] 

powierzchnia terenu 
biologicznie czynna 

powierzchnia terenów zieleni 

ha % 
% 

wymagany 
wg ustawy* 

ha % 
% 

wymagany 
wg ustawy* 

„A” 107,06 - - - 104,7 97 65 

„B” 612,8 - - - 580,3 95 50 

„C” 1625 1587,1 98 45  - - -  

  

Powierzchnia planowanego obszaru ochrony uzdrowiskowej Czarniecka Góra 

wynosi 2344,9 ha. Od wschodu graniczy z miastem Stąporków, od zachodu z gminą 

Końskie. 

 

 

Załączniki 

1. Projekt przebiegu granic stref „A” „B” i „C” obszaru ochrony uzdrowiskowej – wariant 3 

2. Zagospodarowanie i funkcje terenu stref „A” „B” i „C” obszaru ochrony uzdrowiskowej 

– wariant 3 

 


