ANEKS II.
ZASOBY ARCHEOLOGICZNE

Strefy ochrony archeologicznej dóbr kultury
Tereny o rozpoznanej zawartości ważnych reliktów archeologicznych podlegają
ochronie konserwatorskiej.
Na obszarze miasta i gminy Szczekociny występuje 6 obszarów archeologicznych, dla
których ustanowione są strefy ochrony konserwatorskiej ścisłej. Są to:
W - Obszar 1,
Szczekociny nr 1/91 -55/1 grodzisko średniowieczne przy
Pilicy – Wschód
W - Obszar 2,
osada kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich
(teren "Agrofirmy" przy Lesie Gąszcze, od płn.)
W - Obszar 3,

Szczekociny nr 6/91-55/3- osada kultury przeworskiej z
okresu wpływów rzymskich, ślady osadnictwa kultury
łużyckiej z epoki brązu, intensywne ślady osadnictwa
nowożyt. (teren gospodarstwa "Agrofirmy" przy stawie)
W - Obszar 4,
Bonowice - nr 14/91-55/15 - osada kultury przeworskiej z
okresu wpływów rzymskich, liczne ślady osadnictwa
średniowiecznego (przy terenie cegielni)
W - Obszar 5,
Bonowice nr 13/91-55/25 osada kultury łużyckiej z epoki
brązu i okresu halszteckiego epoki żelaza. (przy rzece
Żebrowce)
W - Obszar 6,
Grabieć nr 3/91-55/28 - osada epoki neolitu i osada
kultury łużyckiej (przy rzece Żebrowce)
Obszary o domniemanej, na podstawie dotychczasowej wiedzy, zawartości reliktów
archeologicznych są objęte strefą konserwatorską obserwacji archeologicznej.
Na obszarze gminy występują liczne obszary reliktów archeologicznych.
Ustalonych jest 19 obszarów obserwacji archeologicznej :
OW - Obszar 1
Szczekociny - dawny system obronny związany ze strefą W1
grodziska średniowiecznego, w dolinie Pilicy, wschodnia część.
OW - Obszar 2
OW - Obszar 3

OW - Obszar 4

O W - Obszar 5

OW- Obszar 6

OW - Obszar 7

Szczekociny - teren wokół stanowisk archeologicznych W2, W3,
nad rzeką Pilicą, wschodnia część
Szczekociny - wokół 4 stanowisk archeologicznych nr 5/91-55/2,
9/91-44/6, 10/91-55/7, intensywne ślady osadnictwa
średniowiecznego i nowożytnego (teren położony na południe od
Lasu Gąszcze)
Szczekociny, stanowisko archeologiczne nr 14/91-55/11,
domniemana osada z okresu średniowiecznego i nowożyt. (teren
przy drodze krakowskiej, visa.viscegielni)
Rokitno, stanowisko archeologiczne nr 3/91-55/32, domniemana
osada z okresu późnego średniowiecza (po stronie wschodniej
cmentarza)
Rokitno, stanowisko archeologiczne nr 2/91-55/31, domniemana
osada z okresu późnego średniowiecza (teren na wschód od
kościoła)
Kresy, stanowisko archeologiczne nr 1/91-54/2, domniemana

osada z okresu średniowiecza (w dolinie Żebrówki)
OW - Obszar 8

OW Obszar 9

Bonowice nr 4-13/91-55
Bonowice nr 16-25
Grabieć nr 1-4/91-55
Grabieć nr 26-29
Rejon tzw. kompleksu osadniczo - pracowniczego z epoki
kamienia i wczesnego brązu oraz kultury łużyckiej (obszar przy
rzece Żebrowce, AZP nie prowadzono)
Grabieć i Bonowice, łącznie 4 stanowiska z epoki brązu,
występują też ślady osadnictwa średniowiecznego (między rzeką
Krztynia a drogą na Katowice, AZP nie prowadzono)

OWObszar
10

Grabieć, stanowisko z epoki kamienia, okresu wpływów
rzymskich i okresu wczesnego średniowiecza (na wyniesieniach
część północnej wsi)

OW - Obszar 11

Bonowice, obejmuje dwa stanowiska z epoki kamienia (na
zachodnim brzegu rzeki Krztyni, AZP nie prowadzono)

OW Obszar
12

Szczekociny, obejmuje dwa stanowiska z epoki kamienia (zachód
miasta, między rzeką Pilicą a stawami na Krztyni, AZP nie
prowadzono)

O W - Obszar
13

Szczekociny, obejmuje stanowiska archeologiczne z epoki
kamienia (część płn.-zach. miasta, na brzegu Pilicy, AZP nie
prowadzono)

OW - Obszar 14

OW Obszar
15

Tęgobórz, obejmuje stanowiska archeologiczne z epoki kamienia
(na wysoczyźnie na zachód od Pilicy, przy obecnych
zabudowaniach, AZP nie prowadzono)
Bógdał, stanowisko archeologiczne o nieustalonej chronologii
(między rzeką Pilicą, a drogą na Suchy Młyn, AZP nie
prowadzono)

OW Obszar
16

Przyłęk, stanowiska z epoki kamienia i kultury przeworskiej z
okresu wpływów rzymskich (między rzeką Pilicą a drogą na Suchy
Młyn, AZP nie prowadzono)

OW - Obszar
17

Przyłęk, stanowiska z epoki kamienia (między drogą na Suchy
Młyni drogą do Wólki Starzyńskiej, AZP nie prowadzono)

OW- Obszar 18
OW - Obszar 19

Kaszczor, nr 1/91-55-1, domniemana osada kultury Łużyckiej

Szczekociny, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu
miasta (strefa "B")
Na obszarze północno zachodniego Zarzecza objętego zmianą Studium położonych
jest 14 rozpoznanych stanowisk archeologicznych oznaczonych na planszy
podstawowej (rysunek jednolity) oraz w Aneksie III – Plansza uwarunkowań dla
obszarów objętych zmianą Studium
Na obszarze lokalizacji elektrowni wiatrowych objętego zmianą Studium położone
jest 1 stanowisko archeologiczne oznaczonych na planszy podstawowej (rysunek
jednolity) oraz w Aneksie III – Plansza uwarunkowań dla obszarów objętych
zmianą Studium
Ustalona jest ponadto strefa ochrony ekspozycji obszaru archeologicznego
grodziska średniowiecznego w Szczekocinach "E".

