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PLAN  O D N O W Y  M I E J S C O W O Ś C I 

Mąchocice Kapitulne 
 

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI  
 

 

Plan odnowy sołectwa Mąchocice Kapitulne jest dokumentem  zawierającym wszelkie 

przedsięwzięcia rozwojowe na terenie sołectwa w  latach 2008- 2009 w ujęciu szczegółowym oraz 

na lata 2009 – 2011 w ujęciu ogólnym. 

Jest dokumentem zaakceptowanym przez Zebranie Wiejskie oraz uchwalonym przez Radę 

Gminy i określającym najważniejsze działania mające na celu ciągły rozwój sołectwa oraz  

przewidywane efekty tych działań. Sporządzony został zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej, określonymi w „Zintegrowanym Programie Operacyjnym 

Rozwoju Regionalnego  2004 - 2006”. 

Celem Planu Odnowy Miejscowości jest tworzenie warunków konkurencyjności sołectwa, którą 

należy rozumieć, jako modernizację i rozbudowę infrastruktury technicznej i społecznej, mające 

podstawowe znaczenie dla jej rozwoju. 

Opracowanie ma charakter trójdzielny i zawiera: 

1. Część analityczną - opisującą istniejącą sytuację społeczno – gospodarczą,  

z wyodrębnieniem mocnych i słabych stron oraz szans  i zagrożeń, obejmując  różne sfery 

życia społeczno – gospodarczego. 

2. Część zadaniową   -     zawierającą opis działań mających na celu rozwój sołectwa poprzez 

realizację projektów, które mają w przyszłości przyczynić się do poprawy sytuacji  

społeczno – gospodarczej sołectwa. 

3. Opis systemu wdrażania i monitorowania 
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Przyjęte w Planie Odnowy Miejscowości działania władz lokalnych, poprzez realizację 

projektów są wynikiem konsultacji z mieszkańcami sołectwa. 

Podstawowym czynnikiem realizacji Planu  są środki publiczne. Mając na uwadze możliwości 

skorzystania z pomocy unijnej, przyjęte zostały dwa rodzaje rozwiązań: 

• planowanie i realizowanie projektów w oparciu o środki własne 

• planowanie i realizowanie projektów stosownie do zasad udzielania pomocy ze strony Unii 

Europejskiej. 

 

2. DIAGNOZA ISTNIEJ ĄCEGO STANU NA TERENIE SOŁECTW A 
 

2.1. Lokalizacja, obszar i rzeźba terenu 
 

Sołectwo Mąchocice Kapitulne o powierzchni 892 km  kwadratowe, leży we wschodnio-

południowej części gminy. Składa się z trzech wsi oraz kilku przysiółków: 

• Mąchocice Kapitulne Górne - wieś położona w środkowej części sołectwa, na 

południowych stokach góry Klonówki. Układ przestrzenny wsi to ciąg zwartej zabudowy po 

obu stronach drogi powiatowej oraz kompleks nieregularnej zabudowy wzdłuż drogi 

łączącej  Mąchocice Kapitulne Górne i Dolne 

• Mąchocice Kapitulne Dolne - wieś rozciągająca się przez całą południową część sołectwa  

o układzie przestrzennym, składającym się ze zwartego ciągu zabudowy po północnej 

stronie drogi i poprzerywanego ciągu zabudowy po jej stronie południowej 

• Radostowa - wieś położona w północnej części sołectwa, na  północnych stokach  góry 

Radostowej, układ przestrzenny wsi tworzy ciąg zabudowy schodzący po stoku  

w kierunku doliny rzeki Lubrzanki oraz na zachodzie grupa gospodarstw  

Dojazd do Kielc możliwy jest przez sołectwo Masłów jak i przez sołectwa Wola Kopcowa  

i Domaszowice, lub przez gminę Górno. Do centrum gminy prowadzą dwie drogi asfaltowe. Jedna  
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wojewódzka – nr 745  Leszczyny ( gmina. Górno) – Dąbrowa, druga powiatowa – nr 15498 

Masłów Podklonówka – Mąchocice Kapitulne o długości 4,1  km. 

              
Umiejscowienie  sołectwa Mąchocice Kapitulne na mapie województwa świętokrzyskiego 

 
• Lokalizacja sołectwa Mąchocice Kapitulne w Gminie Masłów 
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2.2. Ludność 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Źródło: Urząd Gminy w Masłowie 
 

W grudniu 2007 r sołectwo Mąchocice Kapitulne zamieszkiwało 1380 osób, co stanowi  

13,88 % wszystkich mieszkańców gminy. Gęstość zaludnienia ogółem wynosi 1,54 osób na 

kilometr kwadratowy. Poniżej tabela migracji ludności: 

 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

l.p. Sołectwo Liczba  ludności 

1 Barcza 335 

2 Brzezinki 564 

3 Ciekoty 408 

4 Dąbrowa 1078 

5 Dolina Marczakowa 372 

6 Domaszowice 1045 

7 Masłów  Pierwszy 1660 

8 Masłów Drugi 965 

9 Mąchocice Kapitulne 1380 

10 Mąchocice Scholasteria 459 

11 Wiśniówka 527 

12 Wola Kopcowa 1150 

Rok Przypływ Odpływ Saldo 

2000 36 18 +18 

2001 18 21 - 3 

2002 36 20 + 16 

2003 36 24 + 1 

2004 69 17 +52 

2005 44 16 +28 

2006 57 28 + 29 

2007 57 22 + 35 
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Kształtowanie się ludności Mąchocic Kapitulnych w przedziałach wiekowych ilustruje poniższe 

zestawienie: 

 
 
 

wiek łącznie kobiety mężczyźni 
do 18 365 170 195 

19 – 45  593 291 302 

45 – 60  254 119 135 

61 i więcej 168 102 66 

RAZEM 682 698 

% 49,42 50,58 

 
 
 

do 18
19 – 45
45 – 60
61 i więcej

 
 
 

Specyfiką sołectwa jest gwałtowny wzrost budownictwa jednorodzinnego, z czym, wiązać się  

będzie jeszcze gwałtowniejszy wzrost ludności napływowej, bogatej, z większymi potrzebami 

kulturalnymi. 

      Największe skupiska ludności znajdują się wzdłuż  drogi wojewódzkiej,  tzw. Mąchocice Dolne  

i drogi powiatowej, tzw. Mąchocice Górne. Najmniejsze wzdłuż przełomu  rzeki Lubrzanki. 
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2.3. Warunki geograficzno – przyrodnicze 
 

Sołectwo Mąchocice Kapitulne położone jest we wschodnio-południowej części gminy  Masłów 

na zboczach gór Klonówki, Radostowej (zbudowanych z odpornych na niszczenie kwarcytów  

i łupków kambryjskich) oraz w przełomie rzeki Lubrzanki, gdzie nachylenie zboczy doliny 

przekracza w wielu miejscach 15 – 20 %. Układ przestrzenny wsi stanowi zwarty ciąg zabudowy 

wzdłuż istniejących ulic. 

 Ważnym elementem środowiska przyrodniczego, decydującym o charakterze gospodarki rolnej, 

są gleby głównie IV i V klasy (bielicowe, pseudobielicowe oraz  częściowo brunatnokwaśne) 

wytworzone z piasków gliniastych i piasków luźnych, charakteryzujące się  niewielką zawartością 

składników pokarmowych i niekorzystnym stosunkiem wodno-powietrznym. Trafiają się również 

gleby III klasy bonitacyjnej. Są to gleby brunatne wytworzone na lesach  

i częściowo na skale wapiennej.  Na stokach gór mamy do czynienia ze zjawiskami erozji, 

szczególnie w tych miejscach, gdzie nachylenie stoku przekracza 10 %.  Agrotechniczne badania 

gleby wykonane w 1998 r. wykazały, że 62 % gleb jest nadmiernie zakwaszonych i wymaga 

wapniowania.  W strukturze upraw dominującą rolę odgrywają zboża (głównie żyto). Lasy na 

obszarze sołectwa, skupiają się głównie w górnych partiach górskich stoków.  Lasy tworzą głównie 

sosna, jodła, dąb oraz brzoza z domieszką modrzewia, osiki i grabu. W tej części gminy Masłów  

przeważają lasy gospodarcze ze zróżnicowanym wiekowo drzewostanem. 

     Obszar sołectwa  Mąchocice Kapitulne jest zróżnicowany pod względem klimatycznym. Na 

południowych stokach górskich  występuje topklimat  ciepły. Tereny te charakteryzują się bardzo 

dobrymi warunkami  solarnymi i termicznymi, dobrym przewietrzaniem, małą częstotliwością 

mgieł oraz krótszym okresem zalegania pokrywy śnieżnej.. Tym samym pod względem 

klimatycznym tereny te są najbardziej przydatne dla zabudowy mieszkaniowej. 
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     Pod względem hydrograficznym sołectwo Mąchocice Kapitulne leży w obrębie zlewni rzeki 

Lubrzanki.  We wschodniej części sołectwa (tzw. Zakaniowe) usytuowane jest ujęcie wody. Posiada 

ono wydajność 13m³/h, czyli 312 m³/dobę. W obecnej chwili ujęcie to niewłączone jest w system 

wodociągowy. 

 

2.4. Turystyka 
 

Mąchocice Kapitulne  mają bardzo dobre walory turystyczne. Świadczą o tym, między innymi: 

• rozbudowana baza hotelowa: 

- hotel „Przedwiośnie” - 150 miejsc sypialnych 
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- hotel „Ameliówka”   - 83 miejsca sypialne 

                          

- ośrodek szkoleniowy SIUL ( w obecnej chwili nieczynny) 

- gospodarstwo agroturystyczne  Leszka Trębacza - 24 miejsca noclegowe 

• walory przyrodnicze  (czyste powietrze, piękne widoki) 
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• walory wypoczynkowe  takie, jak woda, las, warunki bioklimatyczne (badania geologiczne   

wykazały, że na Ameliówce w dni słoneczne stężenie jodu w powietrzu jest takie, jak nad 

morzem przy sztormowej pogodzie) 

• turystyczny czerwony szlak Pasmem Klonowskim z Kielc do Św. Katarzyny 

• wyciąg narciarski na zachodnim  stoku góry Radostowej  

   Na terenie sołectwa rozwija się lokalna kultura ludowa, pielęgnowana przez zespół 

folklorystyczny  powstały przy Kole Gospodyń Wiejskich oraz kabaret „Golica”. 

 

2. 5.  Zagospodarowanie przestrzenne 
 
 

2.5.1.  Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego  
 

      Istniejące zagrożenia, wynikające z działalności człowieka to: 

• wzrost zanieczyszczeń powietrza (głównym paliwem do produkcji ciepła                              

w gospodarstwach domowych jest węgiel i miał węglowy) 

• ścieki komunalne mogą stanowić niebezpieczeństwo do chwili wykonania kanalizacji 

• brak zainteresowania  mieszkańców selektywną zbiórką odpadów (mimo iż istnieją ku temu 

warunki) 

 

2. 5. 2.  Infrastruktura techniczna 
 

Przez Mąchocice Kapitulne prowadzą następujące drogi komunikacyjne: 

• droga  wojewódzka 745 Dąbrowa-Leszczyny 

• drogi powiatowe: 

               -  15497 Mąchocice Kapitulne – Św. Katarzyna, 

               -  15498 Masłów – Podklonówka – Mąchocice kapitulne  
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-  15501  droga do kompleksu wypoczynkowego  „ Przedwiośnie” 

a także drogi gminne o znaczeniu lokalnym. Droga wojewódzka, jak i powiatowe posiadają 

utwardzoną  asfaltem nawierzchnię tak samo, jak i część dróg lokalnych. Pozostałe drogi lokalne  

mają gruntową nawierzchnię, wymagającą stałego poprawiania. W części drogi wojewódzkiej, jak          

i przy drodze gminnej w kierunku szkoły, wybudowano chodnik z kostki brukowej. W celu 

poprawy bezpieczeństwa należy dokończyć budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej oraz 

wybudować we fragmentach, przy drogach powiatowych (w miejscach, gdzie występuje 

szczególnie duże nasilenie ruchu). Nawierzchnie asfaltowe, ze względu na bardzo duże obciążenie 

ruchem, wymagają w większości przypadków naprawy. 

 

2. 5. 3.  Gospodarka wodno- ściekowa 
 

Mąchocice Kapitulne w wiekszości swojego obszaru dysponują wodociagami. Woda 

podawana jest głównie z ujęcia w Woli Kopcowej. Jedynie wzdłuż drogi powiatowej 15501 woda 

podawana jest z ujęcia  w  Ciekotach i ten fragment sieci należy zmodernizować. 

Istniejące osadniki gnilne nie w pełni spełniają swoją rolę, powodując przedostawanie się do 

wód gruntowych zanieczyszczeń, co zagraża środowisku wodnemu rzeki Lubrzanki. Rozwiązanie 

tego problemu nastąpi niedługo, ponieważ przygotowana  jest dokumentacja projektowa kanalizacji 

dla całego sołectwa i w ramach programu “Spójność” zostanie wykonana do 2012 roku. 

 

2. 5. 4.  Gospodarka odpadami 

 

Gospodarką odpadami reguluje w gminie Masłów Uchwała nr XLII/357/06 z dnia  

27.04. 2006 r.  Rady Gminy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Masłów. 
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W związku z tym, w Mąchocicach Kapitulnych, została wprowadzona selektywna zbiórka 

odpadów komunalnych, zbiorniki do tego celu ustawiono w ogólnie dostępnych miejscach. 

Pozostałe odpady wywożone są przez  Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Komunalnymi  

w Kielcach na  wysypisko śmieci w Promniku. 

 

2. 5. 5.  Gospodarka energetyczna i cieplna 
 

Sołectwo nie posiada scentralizowanej sieci ciepłowniczej. Głównym materiałem opałowym 

jest miał i węgiel. Nieliczne gospodarstwa domowe wykorzystują gaz lub olej opałowy. Na terenie 

sołectwa nie ma także sieci gazowej.. Gospodarstwa domowe wykorzystują do zasilania kuchni 

domowych gaz propan-butan w butlach gazowych. 

 

2. 5. 6.  Energia elektryczna 
 

Analizując sytuację energetyczną sołectwa można stwierdzić, że media energetyczne  

zapewnią bezpieczeństwo na dłuższy czas.. Koniczna jednak będzie rozbudowa systemu sieci 

niskiego napięcia i z tym związana koniecznośc wybudowania nowych stacji transformatorowych. 

Podyktowane jest to wzrostem odbiorców i zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektyczną 

w stosunku do jednego gospodarstwa. 

 

2. 5. 7.  Kultura i stan dziedzictwa narodowego  
 

Na terenie Mąchocic Kapitulnych znajduje się stary budynek parterowy jednoizbowy, należący 

do Ochotniczej Straży Pożarnej, który pełni funkcję remizy strażackiej. Odbywają się tu zebrania 

mieszkańców, jak i spotkania członków ochotniczych straży pożarnych. Pełni on również funkcję 

świetlicy wiejskiej, gdzie młodzież i dzieci mogą spędzać swój wolny czas. W rejonie tzw. Golicy, 
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naprzeciwko ośrodka zdrowia, usytuowany jest budynek, w którym mieści się filia biblioteki 

publicznej w Masłowie. 

 

 

   

2. 5. 8.  Identyfikacja problemów 
 
 

• słabe wykorzystanie walorów przyrodniczych na potrzeby turystyki 

• słaba ogólnie dostępna  infrastruktura   turystyczna 

• zły stan techniczny obiektów kultury 

• zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych spowodowany brakiem kanalizacji 

• brak terenów pod inwestycje 

• brak sieci gazowej  

• brak środków finansowych 
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2. 6.  Gospodarka 
 

2. 6. 1.  Rolnictwo 
 
 

Mąchocice Kapitulne powoli zatracają swój rolniczy charakter, przekształcając się w sołectwo 

o charakterze willowym. 

Powierzchnia ogólna sołectwa wynosi 884 ha w tym: 

• lasy i grunty leśne            23,71 ha 

• indywidualne gospodarstwa rolne    754,08 ha 

• inne grunty  indywidualne      53,53 ha 

• państwowe rowy i wody            4,96 ha 

• grunty orne                                        493,85 ha 

• sady                                          14,48 ha 

• łąki trwałe                                82,66 ha 

• pastwiska trwałe                      69,96 ha 

• drogi                                         22,21 ha 

W uprawach dominują żyto i ziemniaki. Brak jest typowych gospodarstw rolnych,                       

a prowadzący je mieszkańcy Mąchocic Kapitulnych mają również inne źródła dochodu. 

W zakresie produkcji zwierzęcej nastąpił gwałtowny spoadek pogłowia. 

 

2. 6. 2. Działalno ść gospodarcza 
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Na koniec 2007 roku na terenie Mąchocic Kapitulnych działało 64 zarejestrowanych  

w Urzędzie Gminy podmiotów gospodarczych (głównie drobna przedsiębiorczość). Największymi 

są działające od wielu lat firmy P.H.U. REMI (Mąchocice Kapitulne 91), Puchatek F.P.U.  

(Mąchocice Kapitulne 109). W 1999 roku na terenie sołectwa zarejestrowanych było 20 

podmiotów gospodarczych. W ostatnich latach nastąpił więc gwałtowny wzrost aktywności 

gospodarczej mieszkańców.  

Poniższe zestawienie charakteryzuje przedsiębiorczość pod koniec 2007 r. w całej gminie:  

Wyszczególnienie 

Sołectwo 

Produkcja Gastronomia 

 
 
Handel 
 
 

Usługi 
motoryzacyjne 

Usługi 
budowlane 

Pozostałe 
usługi Razem 

Barcza     2   9 3 14 

Brzezinki 3   7 2 2 4 18 

Ciekoty 2 3 1 2 5 11 24 

Dąbrowa 8 1 10 8 14 29 70 

Dolina 
Marczakowa 

1     1 5 3 10 

Domaszowice 7 1 24 7 23 28 90 

Masłów Pierwszy 12 4 22 4 14 37 93 

Masłów Drugi 6 1 14 6 13 15 55 

Mąchocice 
Kapitulne 

10 2 14 6 11 21 64 

Mąchocice 
Scholasteria 

2   8 1 2 1 14 

Wiśniówka     9   7 14 30 

Wola Kopcowa 12 3 17 7 16 46 101 

Ogółem 63 15 128 44 121 212 583 

Źródło: Urząd Gminy w Masłowie 

2. 6. 3. Identyfikacja problemów 
 

• duże  rozdrobnienie gospodarstw rolnych 

• słaba klasa gleb, mała dochodowość gospodarstw 

• brak konkurencyjności otoczenia okołobiznesowego 
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• brak środków finansowych na modernizację i unowocześnianie gospodarstw rolnych oraz        

działających na terenie sołectwa przedsiębiorstw 

 

 

2. 7.  Sfera społeczna 
 

2. 7. 1.  Oświata 
     

Na terenie sołectwa działa Zespół Szkół, składający się ze 6 klasowej szkoły podstawowej  

oraz gimnazium, do którego uczęszczają dzieci z Mąchocic Kapitulnych, Mąchocic Scholasterii, 

Ciekot oraz Wilkowa (gmina Bodzentyn). 

W posczególnych  placówkach  liczba dzieci kszatłtuje się następująco: 

• świetlica samorządowa   22 dzieci 

• “ O”                                 17 dzieci 

• Szkoła Podstawowa       122 dzieci 

• Gimnazium                     112 dzieci 
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2. 7. 2.  Budownictwo 
 

Machocice Kapitulne, ze względu na górzyste ukształtowanie terenu oraz charakter rolniczy 

sołectwa, nie należą do przodujących pod względem rozbudowy.  Istniejący stan budownictwa 

przedstawia poniższe zestawienie: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz dane z 2007r. Starostwa 
Powiatowego w Kielcach 

 

 

Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych 
Sołectwo 2000 2001 2002 2003 2007 

Barcza 1 5 - 1 4 

            Brzezinki 3 4 6 5 5 

Ciekoty 9 3 3 7 5 

Dąbrowa - 6 - - 4 

Dolina Marczakowa - 5 - 1 2 

Domaszowice 3 4 8 5 7 

Masłów I 10 9 10 14 19 

Masłów II 10 10 - 3 8 

Mąchocice Kapitulne 5 4 5 7 4 

Mąchocice Scholasteria 7 5 - - - 

Wiśniówka - 2 - - - 

Wola Kopcowa 17 20 13 10 28 

Ogółem 65 77 45 53 86 
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2. 7. 3.  Ochrona zdrowia 
 

Dostepność do podstawowych usług zdrowotnych ocenia się, jako dobrą. Mieszkańcy sołectwa 

w podstawowym zakresie obsługiwani są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 w Masłowie z siedzibą w Mąchocicach Kapitulnych. Bliskość miasta Kielc powoduje łatwy  

i szybki dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej. 

 

                            

 

2. 7. 4.  Bezpiecze ństwo publiczne 
 
 

W zapewnieniu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na poziomie sołectwa 

uczestniczą Policja, Straż Pożarna oraz Służba Zdrowia. 



Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne 

 20 

Teren sołectwa podlega Komisariatowi Policji w Bodzentynie a bezpośrednio Rewirowi 

dzielnicowych w Masłowie. 

 

 

 

Główne priorytety działań Komisariatu Policji obejmują: 

• wzrost poczucia bezpieczenstwa osobistego i mienia 

• dbanie o bezpieczenstwo na drogach 

• ochrona dzieci i młodziezy przed narkomanią, alkoholizmem i demoralizacją 

Na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej skupiająca w swoich 

szeregach 65 członków, w tym 12 działających w ramach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

Jednostka zrzeszona jest w Krajowym Systemie Ratowniczym. Dysponuje samochodem 

ratowniczym typu średniego i samochodem specjalistycznym (tzw. Oświetleniowym).  

Do końca 2008 r. planuje się: 

• rozpoczęcie budowy na bazie istenijącej remizy Międzygminnego Centrum Szkolenia 

Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 

• prowadzenie systematycznej pracy z młodzieżą, mających na celu  jej przyciagnięcie do 

ruchu strażackiego 

• doposażenie jednostki w sprzęt  techniczny służący do ratownictwa drogowego 

• zakup nowszego samochodu ratowniczego 

 

2. 7. 5.  Identyfikacja problemów 
 
 

• postępujące zubożenie mieszkańców sołectwa 

• niewystarczająca baza lokalowa i zły stan techniczny obiektów 



Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne 

 21 

• pogorszenie stanu bezpieczeństwa 

• niewystarczające zaplecze sprzętowe i lokalowe OSP 

 

 

3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW  
 
 

RODZAJ ZASOBU 
brak  o małym 

znaczeniu  

o średnik 

znaczeniu  

 o dużym 

znaczeniu  

Środowisko przyrodnicze 

- walory przyrodnicze 

- wody powierzchniowe 

- gleby 

- kopaliny 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

x 

x 

 

 

Środowisko kulturowe 

- walory architektury wiejskiej                  

i osobliwości kulturowe 

- walory zagospodarowania 

przestrzennego 

- zabytki      

- zespoły artystyczne   

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 

x 

 

 

 

Dziedzictwo religijne i historyczne 

- miejsca i przedmioty kultu,  

- święta, odpusty, pielgrzymki 

- tradycje, obrzędy, gwara 

- legendy, podania i fakty 

historyczne 

- ważne postacie historyczne 

  

X 

X 

 

X 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

Obiekty i tereny 

- działki pod zabudowę mieszkalna 

- działki pod domy letniskowe 

- działki pod zakłady usługowe               

i przemysł, pustostany mieszkaniowe, 

magazynowe i po przemysłowe 

- tradycyjne obiekty gospodarcze 

  

 

 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x 
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wsi (spichlerze, kuźnie, młyny) 

- place i miejsca publicznych 

spotkań 

- miejsca spotkań i rekreacji 

x 

 

 
 
 

 

 

x 

x 

Gospodarka, rolnictwo 

- specyficzne produkty (hodowle, 

uprawy polowe) 

- znane firmy produkcyjne i zakłady 

usługowe 

- możliwe do wykorzystania odpady 

poprodukcyjne  

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

Sąsiedzi i przyjezdni 

- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo 

(duże miasto, arteria komunikacyjna, 

atrakcja turystyczna) 

- ruch tranzytowy 

- przyjezdni stali i sezonowi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

Instytucje 

- placówki opieki społecznej 

- szkoły 

- Domy Kultury 

 

 

 

x 

   

X 

x 

 

 

 

Ludzie, organizacje społeczne 

- OSP 

- KGW 

- Stowarzyszenia 

- Darczyńcy i sponsorzy 

 

 

 

   x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

x 

 

x 

 

Poniższe zestawienie przedstawia diagnozę aktualnej sytuacji sołectwa Mąchocice Kapitulne  

i jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Jaka jest nasza wieś?” 

Co jest 
wyróżnikiem 

sołectwa? 

ciekawe położenie geograficzne, walory i atrakcje turystyczne, sprzyja 
rozwojowi agroturystyki 
 

Jakie sołectwo 
pełni funkcje? 

mieszkaniową, społeczną, rolniczą, oświatową, kulturową, turystyczną, 
agroturystyczną 
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Z czego się 
utrzymuj ą 

mieszkańcy? 

rolnictwo i praca zarobkowa poza rolnictwem; działalność gospodarcza 
 

Jak 
zorganizowani 
są mieszkańcy? 

 wspólne działania na rzecz rozwoju sołectwa,  
 

W jaki sposób 
rozwiązują 
problemy? 

organizowanie zebrań wiejskich z sołtysem i radą sołecką, współpraca z Wójtem 
i Urzędem Gminy 

Jak wygląda 
nasza wieś? 

malowniczy krajobraz, czyste środowisko,  
 

Jakie obyczaje 
i tradycje są           

u nas 
pielęgnowane                       
i rozwijane? 

dożynki, przeglądy  folklorystyczne, biesiady 
 

JAK 
WYGL ĄDAJĄ 
MIESZKANIA          
I OBEJŚCIA? 

w większości budynki nowe, co w dużej mierze wynika z faktu napływu nowych 
mieszkańców  

 

Jaki jest stan 
otoczenia               

i środowiska? 

czyste środowisko; brak dużych zakładów przemysłowych,  
 

Jakie jest 
rolnictwo? 

rolnictwo głównie dla potrzeb własnych; mało dochodowe; ziemie klasy V i VI  

Jakie są 
powiązania 

komunikacyjne
? 

Dobra komunikacja; droga wojewódzka prowadząca do Kielc i centrum Gminy,  drogi 
powiatowe do Kielc i Świętej Katarzyny, utwardzone drogi lokalne 

Co 
proponujemy 

dzieciom i 
młodzieży? 

organizowanie zajęcia pozalekcyjnych w szkole i świetlicy środowiskowej; 
imprezy sportowe; rozgrywki piłkarski; plac zabaw; zimowe lodowisko przy SP, 
zajęcia organizowane przez Kościół, zajęcia organizowane przez OSP, 

 

 
 
 
4. ANALIZA SWOT  
 

            Plan Rozwoju Lokalnego sołectwa Mąchocice Kapitulne opracowany został na bazie analizy 

SWOT, która określa silne i słabe strony  sołectwa, a także szanse i zagrożenia. Silne i słabe strony 

sołectwa odzwierciedlają stan obecny, natomiast szanse i zagrożenia dotyczą przyszłych okresów. 



Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne 

 24 

Zarówno szanse, jak i zagrożenia, są uzależnione od wielu czynników zewnętrznych  

i wewnętrznych. 

 

 
 
4.1.Uwarunkowania zewnętrzne 
 

Szanse rozwojowe sołectwa: 

• pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji 

• rozwój turystyki i agroturystyki 

• korzystna lokalizacja sołectwa -  bliskość miasta Kielce 

• rozwój świadomości społecznej społeczeństwa 

• dobre  warunki komunikacyjne 

 

       Słabe strony sołectwa: 

• brak środków na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  

i społecznej 

• bezrobocie 

• brak większych zakładów pracy 

• degradacja środowiska naturalnego 

• ograniczone możliwości finansowe Urzędu Gminy 

 

4. 2. Uwarunkowania wewnętrzne 
 

Silne strony sołectwa: 

• tradycja i historia wsi 

• zaangażowanie mieszkańców  wsi w jej rozwój 
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• walory turystyczne wsi  

• napływ nowych, opiniotwórczych mieszkańców 

• istnienie aktywnych organizacji pozarządowych  

• atrakcyjne tereny budowlane 

• dobrze rozbudowana baza turystyczna 

Słabe strony sołectwa: 

• zanik gospodarstw rolnych 

• niska  klasa gleby 

• silne zróżnicowanie terenu 

• brak pomieszczeń o charakterze społeczno - kulturalnym 

• brak kanalizacji 

• słaby stan techniczny dróg 

• brak instytucji okołobiznesowych 

 

 

5. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU   
 

Sołectwo Mąchocice Kapitulne należy do obszarów wiejskich, gdzie głównym celem 

aktywizacji, zgodnie ze strategią rozwoju gminy, jest wspomaganie procesu przekształceń 

strukturalnych na wsi, w tym rozwój infrastruktury technicznej, zwiększenie mobilności zawodowej 

i przestrzennej mieszkańców, zwiększenie poziomu wykształcenia oraz nabywanie nowych 

umiejętności przez ludność rolniczą, wzrost poziomu przedsiębiorczości, zapewnienie większego 

dostępu do podstawowych usług społecznych, zdrowotnych, kulturowych, wzrostu roli społecznej   

i gospodarczej gminy, tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem, wykorzystanie 

ukształtowania terenu, warunków przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego w celu zwiększenia 
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dochodów. Wszystkie te cele należy realizować na całym terenie sołectwa z dużym 

uwzględnieniem potrzeb mieszkańców. 

 

 

 

Lp. Nazwa zadania Koszt w zł Źródła 
finansowania 

1 Dokończenie budowy chodnika 1333m 
wspólnie z ŚZD 

1 300 000,00 
50/50 

2 Budowa Międzygminnego Centrum 
Szkolenia Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych 

1 100 000,00 
 

3 Projekt rozbudowy szkoły 960 000,00  
 

4 Budowa kanalizacji – Program 
Spójność 

Przewidziany koszt dla 
całej gminy 170 mln zł Środki UE 

5 Modernizacja budynku, tzw. 
„Agronomówki”, na potrzeby 

społeczności lokalnej 

 
 

250 000 40/60 

 
 
 
 

6. WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA  
 

Poniższe zestawienie przedstawia wizję sołectwa i jest odpowiedzią na pytanie: 

Jak za kilka lat wyglądać będą Mąchocice Kapitulne? 

 

 
Co ma ją wyróżniać? -  pełna infrastruktura techniczna 

-  ciekawa  oferta agroturystyczna i turystyczna 
-  nieskazitelne środowisko 
-  estetyka zabudowań 

 

Jakie ma pełnić 
funkcje? 

-  mieszkaniową 
-  społeczną 
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-  rolniczą 
-  kulturową 
-  sportową 
-  oświatową 
-  turystyczną i agroturystyczną  
 

Kim mają być 
mieszkańcy? 

- rolnicy, dzieci i młodzież, agroturyści działający na rzecz rozwoju 
miejscowości, identyfikujący się z miejscowością 

 

Co ma dać utrzymanie? -  rolnictwo 
-  agroturystyka 
-  placówki oświatowe i sportowe 
-  działalność gospodarcza 
-  inna praca zarobkowa 

W jaki sposób ma być 
zorganizowana wieś i 
mieszkańcy? 

- wspólnie działający mieszkańcy poprzez: zespoły ludowe, drużyny 
sportowe, stowarzyszenia,  

 

W jaki sposób mają 
być rozwiązywane 
problemy? 

-  poprzez liczne spotkania wiejskie dot. omawiania  bieżących potrzeb 
mieszkańców, 
-  praca  społeczna mieszkańców  

 

Jak ma wyglądać nasza 
wieś? 

-  piękna i estetyczna zabudowa mieszkalna 
-  uporządkowany teren zielony i otoczenie wokół gospodarstw 

Jakie obyczaje i 
tradycje mają być u nas 
pielęgnowane i 
rozwijane? 

-  rozwój tradycji ludowych 
-  rozwój sportu 
-  rozwój turystyki i agroturystyki 
 

Jak mają wyglądać 
mieszkania i obejścia? 

-  estetyczna zabudowa 
-  pełne uzbrojenie techniczne 
-  obiekt sportowy  

Jaki ma być stan 
otoczenia i 
środowiska? 

-  realizowane zadania wynikające z Programem Ochrony Środowiska dla 
Gminy Masłów 
- usunięty azbest z pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych               
i gospodarczych 
-  uporządkowana gospodarka odpadami 
-  zwiększona świadomość ekologiczna mieszkańców 

Jakie ma być 
rolnictwo? 

-  bardziej dochodowe 
-  zmodernizowane 
-  ekologiczne 

Jakie mają być 
powiązania 
komunikacyjne? 

-  dobre powiązania komunikacyjne z centrum gminy, z Kielcami                   
z gminami sąsiadującym 

 

Co zaproponujemy 
dzieciom i młodzieży? 

-  nowe miejsca do spędzania wolnego czasu 
-  stałe i cykliczne imprezy dla dzieci i młodzieży mające na celu rozwój 
edukacyjny i sportowy 
-  kultywowanie tradycji ludowych 

 
 
 



Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne 

 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZI ĘCIA  
 

Projekt dotyczy stworzenia w remizie OSP międzygminnego centrum szkolenia  

młodzieżowych drużyn pożarniczych z nowoczesną wielofunkcyjną salą wyposażoną w sprzęt 

multimedialny,  komputery z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 

 

 

 

 

Centrum będzie pełnić funkcje szkoleniowe dla drużyn młodzieżowych, oraz pełnić funkcję 

świetlicy wiejskiej do organizacji spotkań, organizowania turniejów gier młodzieżowych, nie 
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stanowi funkcji komercyjnej. Z remizy, w głównej mierze, korzystać będą strażacy ochotnicy, stąd 

też obiekt będzie służył do celów statutowych i szkoleniowych członków ochotniczej straży 

pożarnej. Jednocześnie przewiduje się wykorzystanie świetlicy na potrzeby społeczności wiejskiej  

z myślą wykorzystania i zagospodarowania czasu wolnego. 

 

 

W budynku zlokalizowano: 

• parter -  sala dydaktyczno – szkoleniowa  na 70 osób (z dodatkową funkcją świetlicy 

wiejskiej do organizacji spotkań towarzyskich, rozgrywek, turniejów); zaplecze gospodarcze 

do przechowywania sprzętu i urządzeń; sanitariaty; boksy garażowe z zapleczem dla 

członków OSP 

• poddasze – pomieszczenia, w których znajdą się: biuro, archiwum, sala komputerowa, 

łazienki oraz hall, klatka schodowa, pomieszczenia dla organizacji społecznych, 

działających na terenie sołectwa 

Konstrukcja budynku murowana tradycyjna. 

 

Przedmiotowa działka nie leży w strefie zainteresowania konserwatora zabytków oraz w strefie 

parków krajobrazowych, w związku z powyższym projekt zagospodarowania działki nie podlega  

uzgodnieniu w Parkach Krajobrazowych konserwatora zabytków.  

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w zakresie ochrony wód, ziemi i powietrza, 

jak również nie stwarza zagrożenia dla higieny  i  zdrowia użytkowników  jak i sąsiadów. 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• Zlecenie inwestora 

• Decyzja 150/2007 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
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• projekt architektoniczno - budowlany pełno branżowy rozbudowy i przebudowy budynku 

remizy OSP 

• pomiary inwentaryzacyjne na gruncie 

• Ustawa z dnia 7  lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

 

 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego 

• obowiązujące normy i literatura fachowa 

 

Przedmiot i zakres opracowania 

 

•  od strony północnej działki 406 i 407 – teren upraw rolniczych 

• od strony południowej z drogą dojazdową powiatową o nawierzchni asfaltowej 

•  od zachodniej działka nr 404 - zabudowana budynkiem (zainwestowana) mieszkalnym 

jednorodzinnym 2 kondygnacyjnym 

• od strony wschodniej działka nr 409 zainwestowana – zabudowana budynkiem 

mieszkalnym dwukondygnacyjnym murowanym oraz gospodarczym jednokondygnacyjnym 

murowanym 

• na przedmiotowej działce przewiduje się rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP  

z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń dla potrzeb społeczności 

wiejskiej, organizacji społecznych działających w środowisku wiejskim  

• lokalizacja rozbudowy nie zacienia działek sąsiednich oraz nie utrudnia użytkowania wyżej 

wymienionych działek 

• ciąg pieszy prowadzący do budynku i ciąg komunikacyjny utwardzone 
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Program funkcjonalny budynku stanowi: 

 

KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
 Pomieszczenie garażowe 36, 90 m kw. 

PARTER Pomieszczenie garażowe 49, 41 m mkw. 

 Komunikacja 4, 73 m mkw. 

 Pomieszczenie socjalne 6, 90 m mkw. 

 Szatnia strażacka 9,06 m mkw. 

 Sanitariat strażacki 7, 46 m mkw. 

 Sanitariat męski 18, 36 m mkw. 

 Klatka schodowa 14,06 m kw 

 Sanitariat damski 19,74 m kw 

 Hall 18,39 m kw 

 Szatnia 6,12 m kw 

 Wiatrołap 5,11 m kw 

 Pomieszczenia porządkowe 2,93 m kw 

 Pomieszczenie techniczne 36,90 m kw 

 Sala szkoleniowa 156,25 m kw 

 Kotłownia 16,15 m kw 
 
Suma powierzchni: 408,47m2 

 
 
 
            

KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

 Komunikacja 3,98 m kw 

PIĘTRO Pomieszczenie magazynowe 29,39 m kw 

 Pomieszczenie biurowe 19,87 m kw 

 Hall 40,84 m kw 

 Sanitariat 18,71 m kw 
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 Pomieszczenia porządkowe 5,47 m kw 

 Strych 164,10 m kw 

   
 
Suma powierzchni: 282,36m2  

 

 

 

 

8. KOSZTORYS I HARMONOGRAM  
 

 

  W wyniku małego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę na wykonanie projektu 

budowlanego  „Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP.” 

    W dniu 24 września 2007 podpisano umowę z  P.P.U.H. JARBUD na kwotę 24 000 zł ( brutto) 

 Termin opracowania został dotrzymany.  

 
 
 

9. MONITORING I PROMOCJA  
 
 
 

Monitoring Planu Rozwoju Lokalnego będzie polegał na kontroli przebiegu realizacji projektu. 

Ocena planu będzie służyła przede wszystkim do oszacowania uzyskanych efektów z realizacji 

poszczególnych projektów. 

Czynnikiem decydującym o realizacji Planu jest współpraca pomiędzy sektorem publicznym, 

prywatnym i organizacjami pozarządowymi. Drugim istotnym czynnikiem do rozwoju sołectwa jest 

komunikatywność władz samorządowych z mieszkańcami sołectwa. 

Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne jest dokumentem otwartym i podlegał będzie 

aktualizacji w miarę potrzeb lokalnych. 

Instytucją odpowiedzialną za promocję jest Urząd Gminy w Masłowie. 
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Realizacja powyższego Planu Odnowy Miejscowości uzależniona jest od możliwości 

finansowych zwłaszcza od wysokości uzyskanych środków zarówno krajowych jak  

i strukturalnych. Przyjęte do realizacji w latach 2005-2006 projekty są w większości 

zaawansowane. W celu efektywności sprawnego wdrażania Planu konieczna będzie koordynacja 

działań na poziomie gminy. Rolę koordynatora pełnić będzie powołany zespól zadaniowy. 

 
 
 
 
 
 
10. GALERIA ZDJĘĆ 
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• Mąchocice Kapitulne 
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• Hotel Przedwiośnie 
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• Mąchocice Kapitulne 
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• Mąchocice Kapitulne 
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• Dolina Lubrzanki  
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• Rzeka Lubrzanka 
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• Rzeka Lubrzanka 
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• Hotel Ameliówka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Plan Odnowy Miejscowości Mąchocice Kapitulne 

 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


