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Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko: 

 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE OPRACOWANIA PROGNOZY 

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
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Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w związku z wymogiem art. 46 pkt 

1 oraz 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283). Zgodnie z art. 46 ww. ustawy, projekty studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt uchwały zainicjowany 

przez uchwałę Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr V/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski (dalej: projekt studium, przedmiotowe studium itp.).  

Poniżej wymieniono najważniejsze akty prawne, do których odwołują się zapisy prognozy: 

1. Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (Konwencja 

Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264); 

2. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska); 

3. Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzone we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98); 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2012 r. poz. 358); 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409); 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183); 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408); 

8. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 

sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz 

szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 337); 

9. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.); 

11. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.); 

12. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 282); 

13. Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6); 

14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.); 

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.); 

16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 293); 

17. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161); 

18. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 283); 

19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868 

ze zm.); 

20. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 

ze zm.); 
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21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.); 

23. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjęty rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 ze zm.); 

24. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/147/WE z dnia 

30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa; 

25. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa); 

26. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny 

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku; 

27. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

 

1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

Celem niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko…” jest ocena wpływu na środowisko 

przyrodnicze ustaleń projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rzepiennik Strzyżewski. Prognoza stanowi przedmiot procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko zamierzeń planistycznych. Jej celem jest określenie, analiza oraz ocena 

istniejącego stanu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem problemów ochrony środowiska, 

występujących na omawianych terenach. A także określenie, analiza i ocena skutków przewidywanych 

oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi. Prognoza określa czy zapisy projektu studium nie naruszają 

zasad prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego, a także przedstawia rozwiązania 

mające na celu ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu. 

 Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko został uzgodniony na podstawie art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) z właściwymi organami, 

o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy. 

 Zakres prognozy oparty jest na wytycznych zawartych w art. 51 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283).  

Biorąc pod uwagę powyższe, prognoza obejmuje: opis, analizę i ocenę aktualnego stanu 

funkcjonowania środowiska, ocenę skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu 

oraz określenie ewentualnych rozwiązań eliminujących i ograniczających negatywne oddziaływania 

na środowisko. Przedmiot opracowania przedstawiono w formie tekstowej. 

 

1.3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU 

PROGNOZY 

  

Sposób opracowania oraz zawartość niniejszej prognozy odpowiadają zapisom zawartym 

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 283). Wszystkie informacje zawarte w prognozie zostały zweryfikowane w materiałach 

źródłowych.  

Posłużono się danymi dostępnymi publicznie bądź uzyskanymi w drodze wniosku 

o udostępnienie informacji o środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011r. 

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016 poz. 1764), a także na podstawie art. 8 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 

uzasadniając to podnoszeniem jakości sporządzanych strategicznych ocen oddziaływania 

na środowisko.  

Z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku skierowano się do Zespołu Małopolskich 

Parków Krajobrazowych, w zakresie występowania na przedmiotowym obszarze objętych ochroną 

gatunków zwierząt, roślin i grzybów. 

Wykorzystane materiały źródłowe: 

1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Rzepiennik Srzyżewski na 

lata 2015 – 2020;  

2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016 – 2023; 

3. Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjęty Uchwałą Nr XLII/662/13 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2013 r.; 

4. Program Strategiczny Ochrona Środowiska przyjęty uchwałą Nr LVI/894/14  Sejmiku Woje-

wództwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.; 

5. Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 – 2022 przyjęty uchwałą 

Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dn. 27 marca 2017 r.; 

6. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gromnik na lata 2003 – 2022. Elaborat; RDPL Kraków;  

7. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gromnik na lata 2003 – 2022. Program Ochrony Przy-

rody; RDPL Kraków; 

8. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gorlice na lata 2016 – 2025. Elaborat; RDPL Kraków; 

9. Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Gorlice na lata 2016 – 2025. Program Ochrony Przyrody; 

RDPL Kraków; 

10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 podjęty 

Uchwałą Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2015 roku; 

11. Raport o stanie środowiska województwa małopolskiego w 2017 roku, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie 2018 r.; 

12. Ocena stanu klimatu akustycznego województwa małopolskiego na podstawie map akustycznych, 

Kraków 2018 r. WIOŚ Kraków; 

13. Klasyfikacja stanu ekologicznego/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie małopolskim w 2017 roku, 

Kraków 2018 r. WIOŚ Kraków; 

14. Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku, WIOŚ Kraków, Kraków 

2018 r.; 

15. Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w jcw 

– ocena za 2017 r. (arkusz STAN_ocena_jcw_2017); 

16. Raport syntetyczny dotyczący odejmowania źródeł naturalnych w ocenie jakości powietrza w 

województwie małopolskim w 2017 roku wykonany na podstawie wytycznych Komisji Europej-

skiej, WIOŚ w Krakowie, Kraków 2018 r.; 

17. Dane wrażliwe uzyskane z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego; 
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18. Ciężkowicko – Rożnowski Park Krakobrazowy. Przewodnik, Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego, Wydanie II, Kraków 2018 r.; 

19. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 (Dz. Urz. 

Woj. Małop. Z 2019 r. poz. 6536); 

20. Jan Marek Matuszkiewicz Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ PAN, Warszawa 2008; 

21. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce; Włodzimierz 

Jędrzejewski, Sabina Nowak, Krystyna Stachura, Michał Skierczyński, Robert W. Mysłajek, 

Krzysztof Niedziałkowski, Bogumiła Jędrzejewska, Jan M. Wójcik, Hanna Zalewska, Małgorzata 

Pilot, Marcin Górny, Rafał T. Kurek, Radosław Ślusarczyk; Zakład Badania Ssaków Polskiej 

Akademii Nauk; Białowieża 2011; 

22. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym - rola korytarzy ekologicznych, podręcznik 

metodyczny Ministerstwa Środowiska, Warszawa listopad 2016 r.; 

23. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym, red. Roman 

Bednarek, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Poznań 2012 r. 

24. Statystyka Regionalna oraz Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego; 

25. Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2016 r. Ministerstwo 

Środowiska; 

26. Atlas Podziału Hydrograficznego Polski Seria Atlasy i monografie IMGW Warszawa 2005.  

Praca zespołowa pod kierunkiem Haliny Czarneckiej; 

27. Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 1: 500 000 Robert Duda, Stanisław 

Witczak, Anna Żurek, Kraków 2011; 

28. Typy reżimów rzecznych w Polsce Dynowska I., Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 28, 1971; 

29. Hydrografia regionalne Polski Wody Słodkie Tom I Państwowy Instytut Geologiczny pod red. 

B.Paczyńskiego i A. Sadurskiego;Warszawa 2007; 

30. Okrasiński K., Mikusek R., Żyła P., Kokoszka R., Badora K., Parzóch K.: Poradnik ochrony 

ekosystemów górskich. Oddziaływanie ośrodków narciarskich na środowisko, Bystra: 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 2016. 

31. W. Okołowicz, D. Martyn Rejony klimatyczne Polski  Atlas geograficzny, Warszawa 1979 (w:) 

Alojzy Woś „Klimat Polski” Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1999; 

32. Solon J., Borzyszkowski J., Bidłasik M., Richling A., Badora K., Balon J., Brzezińska – Wójcik 

T., Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., Jadłowski M., Kistowski M., Kot R., Krąż 

P., Lechnio J., Macias A., Majchrowska A., Malinowska E., Migoń P., Myga – Piątek U., Nita J., 

Papińska E., Rodzik J., Strzyż M., Terpiłowski S., Ziaja W.: Physico-geographical mesoregions 

of Poland: verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data, 

Geographia Polonica 2018, Volume 91, Issue 2, pp. 143-170 

 

2. USTALENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIA 

Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE I ZAKRES PROJEKTU STUDIUM  

  

Projekt studium będący przedmiotem niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko…”, 

stanowi realizację Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski Nr V/38/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

Obowiązujące studium zostało sporządzone i uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym z 1994 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 15 poz. 139). Jego zmiana, która miała miejsce w roku 

2011 r. została przeprowadzona na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Miała ona jednak wyłącznie charakter zmian 

cząstkowych i nie zaktualizowała dokumentu całościowo. 

Od czasu ustanowienia studium, zmianie uległy liczne uwarunkowania dotyczące zagospodarowania 

przestrzennego a wynikające z dokumentów i opracowań sporządzonych na bazie przepisów odrębnych, 

m. in. w zakresie:  

 SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) sporządzanego od 2006 r. przez Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy,  

 form ochrony przyrody:  

 Obszaru Chronionego Krajobrazu Podgórza Ciężkowickiego w części położonej 

w Województwie Małopolskim uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/754/18 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Dz. U. Województwa Małopolskiego 

poz. 3524;  

 Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/546/17 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017r., Dz. U. Województwa 

Małopolskiego poz. 3894;  

 Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/535/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Dz. U. Województwa Małopolskiego 

poz. 3205, - 

oraz innych. 

 

Projekt studium składa się zasadniczo z dwóch części: 

I. Uwarunkowania rozwoju gminy 

II. Kierunki rozwoju gminy 

Natomiast część III. Uzasadnienie i synteza ustaleń studium stanowi podsumowanie. 

 

Część I. stanowi dwanaście rozdziałów mówiących o uwarunkowaniach przyrodniczych, kulturowych, 

ekonomicznych i społecznych rozwoju gminy Rzepiennik Strzyżewski: 

1. Gmina Rzepiennik Strzyżewski – podstawowe informacje 

2. Uwarunkowania wynikające z opracowań nadrzędnych dotyczących polityki przestrzennej 

3. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego zagospodarowania, uzbrojenia i przeznaczenia 

terenów 

4. Stan prawny gruntów 

5. Wymogi ochrony ładu przestrzennego 

6. Stan środowiska i wymogi jego ochrony 

7. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

8. Jakość życia i bezpieczeństwo ludności 

9. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

10. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

11. Podsumowanie potrzeb i możliwości rozwoju gminy Rzepiennik Strzyżewski 

12. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

 

Część II. Składa się z  

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym zmiany 

wynikające z audytu krajobrazowego 

1A. Cele rozwoju przestrzennego 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy 
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2A. Wytyczne dotyczące określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

2B. Tereny zachowujące mieszany charakter zabudowy (MR) 

2C. Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (TL) 

2D. Tereny usługowe (U) 

2E. Tereny usług sportu i rekreacji (US) 

2F. Tereny produkcyjno-usługowe (PU) 

2G. Tereny cmentarzy (ZC) 

2H. Teren cmentarza zamkniętego (ZCZ) 

2I. Tereny obsługi komunikacji (KP) 

2J. Tereny rolnicze (R) 

2K.Tereny rolnicze w obniżeniach dolinnych (ZR) 

2L. Tereny obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych ogrodniczych oraz 

gospodarstwach leśnych i rybackich (RU) 

2M. Tereny dolesień (ZLp) i lasów (ZL) 

2N. Tereny zieleni urządzonej (ZU) 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

5. Kierunki rozwoju komunikacji 

6. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej 

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 

8. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym 

9. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej 

10. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne 

11. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

12. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

13. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 

14. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 

ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady) 

15. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji w tym obszary 

zdegradowane 

16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 

17. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie 

18. Obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW 

 

Projekt studium przewiduje funkcje terenów oraz ustala wskaźniki zabudowy i zagospodarowania 

przestrzennego: 
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Tereny zachowujące mieszany charakter zabudowy (MR) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa zagrodowa, z zastrzeżeniem lit. j. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) usługi publiczne, z zastrzeżeniem lit. j, 

b) usługi podstawowe, tj. usługi handlu, gastronomii, pozostałe nieuciążliwe usługi dla ludności, 

w tym usługi rzemieślnicze (o charakterze wykonawczym, naprawczym, konserwacyjnym), 

agroturystyka, z zastrzeżeniem lit. j, 

c) obiekty rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem lit. j, 

d) drobna działalność produkcyjna, z zastrzeżeniem lit. j, 

e) place składowe i magazyny, z zastrzeżeniem lit. j, 

f) place i publiczne tereny zieleni z infrastrukturą rekreacyjną, 

g) stawy rybne, 

h) parkingi,  

i) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych, 

j) funkcje, związane z realizacją budynków, mogą być realizowane na obszarach osuwisk 

aktywnych ciągle i okresowo, wyłącznie w sytuacji gdy były one dopuszczone w już 

obowiązującym planie miejscowym. Powyższa zasada nie dotyczy budynków gospodarczych 

i garażowych, które mogą być realizowane nawet jeżeli nie były dopuszczone obowiązującym 

planem. 

 

Projekt studium mówi o idei „dobrego sąsiedztwa”, czyli takim kształtowaniu zabudowy 

mieszkaniowej i zagrodowej, by minimalizować negatywny wpływ produkcji rolnej na otaczające 

tereny mieszkaniowe. Na etapie sporządzania planu miejscowego zalecane jest wyodrębnienie terenów 

o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. 

 

Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska jest dopuszczenie na tych terenach, w ramach zabudowy 

zagrodowej hodowli, maksymalnie do 40DJP dla jednej inwestycji.  

 

Maksymalna wysokość zabudowy: 12 m. 

Na terenach objętych osuwiskami nieaktywnymi oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi 

maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć 9 m, a powierzchnia biologicznie czynna nie 

może być mniejsza niż 50%; odstępstwo od tej zasady można przyjąć jedynie w sytuacji, gdy inny 

parametr wynika z obowiązującego planu miejscowego – w tej sytuacji można zachować 

dotychczasowe parametry. Na obszarach objętych osuwiskami aktywnymi ciągle i okresowo, na których 

nie wyznacza się nowych terenów budowlanych, można przyjąć parametry zabudowy maksymalnie 

takie, jakie ustalono w obowiązujących planach miejscowych. Na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią parametr minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy, niż ustalony 

w obowiązującym planie miejscowym. 

 

Tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (TL) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: zabudowa rekreacji indywidualnej. 
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Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) usługi publiczne, 

c) zabudowa pensjonatowa, 

d) place i publiczne tereny zieleni z infrastrukturą rekreacyjną, 

e) parkingi, 

inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i ich 

mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

 

Maksymalna wysokość zabudowy przewidziana projektem studium – 10m. Minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna – 50%. 

 

Tereny usługowe (U) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: zabudowa usługowa (w tym usługi publiczne, 

komercyjne, kultu religijnego) oraz zachowanie, z możliwością przebudowy, nadbudowy i rozbudowy 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) usługi sportu i rekreacji, 

b) lokale mieszkalne w zabudowie usługowej, 

c) budynki mieszkalne, takie jak: klasztory, bursy szkolne, internaty, domy zakonne, plebanie, domy 

pielgrzyma 

d) drobna działalność produkcyjna, 

e) place składowe i magazyny, 

f) place i publiczne tereny zieleni z infrastrukturą rekreacyjną, 

g) parkingi, 

h) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

 

Maksymalna wysokość zabudowy:  

 dla obiektów sakralnych – 40m, 

 dla obiektów usług publicznych – 20m, 

 dla pozostałych obiektów usługowych – 15m, 

 dla obiektów mieszkalnych, o których mowa w lit. c – 14m, 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40%. 

 

Tereny usług sportu i rekreacji (US) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: zabudowa usługowa w postaci usług sportu i rekreacji. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) pozostałe usługi związane bezpośrednio z funkcją podstawową, 

b) place i publiczne tereny zieleni z infrastrukturą rekreacyjną, 

c) parkingi, 

d) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i 

ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 
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zabytkowych. 

Głównym kierunkiem rozwoju obszaru usług sportu i rekreacji powinno być tworzenie obiektów 

z zakresu sportów letnich, dostępnych dla mieszkańców i urozmaicających ofertę turystyczną gminy 

(boiska, korty itp.). 

Maksymalna wysokość zabudowy: 25 m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20%. 

 

Tereny produkcyjno-usługowe (PU) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, 

b) zabudowa usługowa. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) lokale mieszkalne bezpośrednio związane z funkcją podstawową, 

b) place i publiczne tereny zieleni z infrastrukturą rekreacyjną, 

c) parkingi, 

d) urządzenia produkujące energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujące energię słońca, 

również o mocy powyżej 100 kW, 

e) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

Istotnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest zapis: „W przypadkach ustalania terenów 

produkcyjnych w sąsiedztwie zabudowy wrażliwej, tj. mieszkaniowej i usługowej należy zobowiązać 

inwestorów do realizacji pasa zieleni izolacyjnej w celu minimalizacji negatywnego wpływu 

prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i warunki ich zamieszkania.” 

Maksymalna wysokość zabudowy – 20 m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 

 

Tereny cmentarzy (ZC) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny cmentarzy. 

 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa usługowa towarzysząca przeznaczeniu podstawowemu – obiekty architektury 

sakralnej, domy pogrzebowe, kwiaciarnie, budynki służące obsłudze cmentarza, 

b) parkingi, 

c) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

 

Maksymalna wysokość zabudowy: 15 m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 5%. 

 

Teren cmentarza zamkniętego (ZCZ) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny cmentarzy. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: inne, wyżej niewymienione – służące ochronie 

środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną 

prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub zabytkowych. 

Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 
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Tereny obsługi komunikacji (KP) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny obsługi komunikacji (parkingi) 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów:  

a) budynki związane z obsługą parkingu, 

b) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

Maksymalna wysokość zabudowy – 6 m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 5%. 

 

Tereny rolnicze (R) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny rolnicze. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa zagrodowa na terenie obsługiwanego areału nie mniejszego niż 20 ha, 

b) rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej, tj. dopuszczenie rozbudowy istniejących 

budynków a także lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, 

pod warunkiem iż żaden z realizowanych obiektów nie będzie znajdował się dalej niż 20 m od 

któregokolwiek budynku tworzącego istniejące siedlisko (warunek uznaje się za spełniony kiedy 

maksymalna odległość pomiędzy najbliższymi ścianami budynku istniejącego oraz budynku 

planowanego do realizacji nie przekroczy 20 m); poprzez budynek istniejący należy rozumieć 

budynek istniejący w dniu uchwalenia niniejszego studium, 

c) zalesienia gruntów klasy IV, V i VI, nieużytków oraz gruntów, które uległy samozalesieniu lub 

o spadkach terenu powyżej 15 stopni zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

oraz o lasach, z ograniczeniem tych które przesłaniają widok na ciągach, 

d) trwałe użytki zielone, 

e) zbiorniki wodne, 

f) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

 

Maksymalna wysokość zabudowy – 10m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 40%. 

 

Tereny rolnicze w obniżeniach dolinnych (ZR) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny rolnicze w obniżeniach dolinnych. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa zagrodowa na terenie obsługiwanego areału nie mniejszego niż 20 ha, 

b) rozbudowa istniejącej zabudowy zagrodowej, tj. dopuszczenie rozbudowy istniejących 

budynków a także lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, 

pod warunkiem iż żaden z realizowanych obiektów nie będzie znajdował się dalej niż 20 m od 

któregokolwiek budynku tworzącego istniejące siedlisko (warunek uznaje się za spełniony kiedy 

maksymalna odległość pomiędzy najbliższymi ścianami budynku istniejącego oraz budynku 

planowanego do realizacji nie przekroczy 20 m); poprzez budynek istniejący należy rozumieć 

budynek istniejący w dniu uchwalenia niniejszego studium, 

c) zalesienia gruntów klasy IV, V i VI, nieużytków oraz gruntów, które uległy samozalesieniu lub 

o spadkach terenu powyżej 15 stopni zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

oraz o lasach, z ograniczeniem tych które przesłaniają widok na ciągach, 
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d) trwałe użytki zielone, 

e) zbiorniki wodne, 

f) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i 

ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

 
Tereny obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych ogrodniczych oraz 

gospodarstwach leśnych i rybackich (RU) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa specjalistycznej produkcji rolnej, 

b) zalesienia gruntów klasy IV, V i VI, nieużytków oraz gruntów, które uległy samozalesieniu 

lub o spadkach terenu powyżej 15 stopni zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych oraz o lasach, z ograniczeniem tych które przesłaniają widok na ciągach widokowych  

c) trwałe użytki zielone, 

d) zbiorniki wodne, 

e) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub 

zabytkowych. 

 

Maksymalna wysokość zabudowy – 12 m. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10%. 

 

Tereny dolesień (ZLp) i lasów (ZL) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny lasów i dolesień. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

a) drogi leśne, 

b) inne, wyżej niewymienione – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi 

i ich mienia, w tym związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych 

lub zabytkowych, 

c) na terenach ZLp dopuszcza się również użytkowanie rolnicze.  

 

Tereny zieleni urządzonej (ZU) 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: tereny zieleni urządzonej. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów:  

a) Infrastruktura sportowo-rekreacyjna, 

b) Inne – służące ochronie środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i ich mienia, w tym 

związane z objęciem ochroną prawną terenów i obiektów przyrodniczych lub zabytkowych. 

 

Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej. 

 

W zakresie zaopatrzenia w wodę projekt ustala: 

Wraz ze stopniowym rozwojem zabudowy konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do jak 

najszybszej rozbudowy sieci wodociągowej, zwłaszcza w miejscach gdzie znajdują się już liczne 

zespoły zabudowy mieszkaniowej.   



   16 

 

Działania perspektywiczne powinny zapewnić rozwój istniejących systemów wodociągowych 

poprzez: 

 racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami wód, 

 tworzenie warunków pełnej dostępności do dobrej jakości wody wszystkim mieszkańcom, 

 obniżanie awaryjności i strat ilości wody, 

 modernizację i wymianę wyeksploatowanej sieci, 

rozbudowę sieci wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych wraz z rozwojem terenów zabudowy. 

 

W zakresie gospodarki ściekami 

W zakresie gospodarowania ściekami przewiduje się:  

 dalszą obsługę miejscowości wchodzących w skład aglomeracji poprzez oczyszczalnię ściekow 

w Tuchowie,  

 rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Tuchowie 

m.in.: całego obrębu Turza, Gąsiorów w obrębie Rzepiennik Biskupi, Rzepiennika Suchego 

Przydola i Dąbrów w południowej części obrębu Rzepiennik Strzyżewski, 

w indywidualnych przypadkach, w szczególności przy zabudowie rozproszonej, dopuszcza się 

realizację oczyszczalni przydomowych lub gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych, z usuwaniem ich taborem asenizacyjnym i transportem do oczyszczalni 

(przydomowych oczyszczalni ściekow nie dopuszcza się na terenach aglomeracji). Lokalizacje 

projektowanej oczyszczalni ścieków, a także koncepcyjne przebiegi projektowanych sieci kanalizacji 

sanitarnej wskazano na rysunku nr 2. 

Rozwój systemu kanalizacji sanitarnej powinien zapewnić sieciową obsługę wszystkich intensywnie 

zurbanizowanych terenów. 

 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło 

Na obszarze gminy nie planuje się budowy ogólnego gminnego systemu produkcji, przesyłu 

i dystrybucji ciepła. Zaopatrzenie w ciepło, tak jak dotychczas, realizowane będzie w oparciu o lokalne 

kotłownie i indywidualne źródła ciepła. 

W terenach produkcyjno usługowych (PU) dopuszcza się również realizację odnawialnych źródeł 

energii wykorzystujących energię słoneczną o mocy powyżej 100 kW. 

 

W zakresie zaopatrzenia w gaz 

Na terenie gminy nie przewiduje się budowy nowych gazociągów wysokiego ciśnienia oraz nowych 

systemowych stacji gazowych jak również nowej sieci gazowej dystrybucyjnej wykraczającej poza 

zakres lokalnej rozbudowy do nowoprzyłączonych obiektów budowlanych. 

 

W zakresie gospodarki odpadami  

System gospodarki odpadami należy realizować zgodnie z założeniami Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego Na Lata 2016-2022 uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. 

Przewiduje się kontynuację istniejących zasad gospodarowania odpadami oraz dalszy rozwój systemu 

selektywnej zbiórki odpadów, w tym w ramach głównego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych usytuowanego w Rzepienniku Biskupim na działce nr 381/6 obok Remizy OSP. Miejsce 

lokalizacji PSZOK wskazano na rysunku nr 2 Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego 

 

W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

Studium zakłada utrzymanie istniejącej sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji GPZ 110/15 kV 

„Tuchów”. 
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Perspektywiczny wzrost zapotrzebowania mocy oraz zapewnienie niezawodności zasilania, 

realizowane będzie poprzez: 

 budowę stacji transformatorowych SN/nN, 

 budowę linii średniego napięcia do zasilania nowych stacji transformatorowych, 

 budowę linii niskiego napięcia do zasilania poszczególnych odbiorców  

i oświetlenia ulicznego, 

 przebudowę istniejących stacji transformatorowych. 

Dopuszcza się w ramach istniejących i projektowanych terenów budowlanych realizację 

inwestycji związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych wykorzystujących energię 

słoneczną, geotermalną, wodną oraz pochodzącą z przetwarzania biomasy o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW, a także energię wiatru o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji. 

W terenach produkcyjno usługowych (PU) dopuszcza się również realizację odnawialnych źródeł 

energii wykorzystujących energię słoneczną o mocy powyżej 100 kW. 

 

W zakresie telekomunikacji 

Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 

wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, rozwój sieci bezprzewodowych oraz 

budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu. 

Należy ograniczyć możliwość realizacji masztów telefonii komórkowej na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Realizacja masztów telefonii 

komórkowej powinna być realizowana zgodnie z przepisami odrębnymi. 

~ Ramy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ~ 

Projekt studium wyznacza ramy dla realizacji przedsięwzięć wyznaczonych w Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

Na terenach produkcyjno – usługowych (PU) projekt studium przewiduje możliwość lokalizacji 

urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słońca. 

Dopuszcza się na tych terenach instalacje oze o mocy powyżej 100kW. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 

ww. rozporządzenia: 

54) Zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz 

z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–

5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a. 

 

Na terenach usług sportu i rekreacji (US), projekt studium przewiduje zabudowę usługową w postaci 

usług sportu i rekreacji. Jako główny kierunek rozwoju obszaru usług sportu i rekreacji wskazuje się 

tworzenie obiektów z zakresu sportów zimowych i letnich, dostępnych dla mieszkańców, ale też 

urozmaicających ofertę turystyczną gminy o boiska, korty itp.. Natomiast na terenach zieleni 

urządzonej (ZU), projekt studium dopuszcza infrastrukturę sportowo – rekreacyjną. Podobne 

dopuszczenie zapisano dla terenów usługowych (U): usługi sportu i rekreacji. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 

57 ww. rozporządzenia: 

57) zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności szpitale, placówki eduka-

cyjne, kina, teatry lub obiekty sportowe, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: 

a) objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:  
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 2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 

pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

 4 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze, 

b) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego 

planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:  

 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 

1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach 

form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,  

 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze. 

Wraz z rozwojem terenów usługowych (U) i produkcyjno – usługowych (PU) należy się spodziewać 

realizacji parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 58 

ww. rozporządzenia kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

58) garaże, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych, reali-

zowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 52, 54–57 i 59, wraz z towa-

rzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż: 

a) 0,2 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony 

przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a 

Zapisy projektu studium nie wykluczają też możliwości realizacji centr handlowych na terenach usłu-

gowych (U) - § 3 ust. 1 pkt 56 ww. rozporządzenia: 

56) centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniej-

szej niż: 

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 

1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form 

ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, 

b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a; 
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W ramach projektu studium na terenie gminy wyznacza się następujące tereny o niniejszych 

powierzchniach:  

 

Tabela 1 Wykaz terenów o określonym przeznaczeniu wraz z powierzchniami. 

Symbol 

przeznaczenia 

terenu 

Nazwa terenu Powierzchnia terenów [ha] 

Ogółem Nowo wyznaczonych w niniejszym 

studium 

T
e

re
n

y
 p

rz
e

z
n

a
c
z
o

n
e

 p
o

d
 z

a
b

u
d

o
w

ę
 

i 
z
a

in
w

e
s

to
w

a
n

ie
 

MR Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej, z usługami 

1 782,2065 795,9572 

TL Tereny zabudowy rekreacji 

indywidualnej 
3,2143 0,4142 

RU Tereny obsługi produkcji rolnej w 

gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych ogrodniczych oraz 

gospodarstwach leśnych i rybackich 

2,1249 0,1633 

U Tereny usługowe  

31,402 
4,6965 

US Tereny usług sportu i rekreacji 4,0385 - 
PU Tereny produkcyjno-usługowe 13,0247 5,7217 

ZC Tereny cmentarzy 6,866 0,3080 

ZCZ Teren cmentarza zamkniętego 0,2529 - 
ZU Tereny zieleni uporządkowanej 3,9815 - 
KP Tereny obsługi komunikacji 0,3750 - 

T
e

re
n

y
 w

y
łą

c
z
o

n
e

 

s
p

o
d

 z
a

b
u

d
o

w
y

 

R Tereny rolnicze 3015,533 - 
ZR Tereny rolnicze w obniżeniach 

dolinnych 
461,0594 - 

ZLp Tereny dolesień 397,4778 63,7358 

ZL Tereny lasów 1400,3576 - 
WS Wody powierzchniowe 7,7943 - 



2.2. POWIĄZANIA PROJEKTU STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

Projekt studium nawiązuje do poniższych dokumentów strategicznych: 

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Rzepiennik 

Srzyżewski na lata 2015 – 2020 

Strategia zakłada że aktywizacja terenów wiejskich, przy uwzględnieniu ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i zachowania ich różnorodności biologicznej, wymagać będzie wdrożenia 

efektywniejszych mechanizmów wsparcia funkcjonowania rolnictwa oraz działalności około- 

i pozarolniczej, określenie trwałych ram współpracy władz lokalnych i regionalnych w stymulowaniu 

rozwoju małych i średnich miast oraz terenów wiejskich powinno przyczynić się do wzrostu udziału w 

tym procesie społeczności lokalnych. W “Strategii…” przyjęto 7 obszarów działań strategicznych. 

Przedmiotowe studium nawiązuje do obszaru 4 - KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY I 

INNE SUBREGIONY - którego celem strategicznym jest silna pozycja konkurencyjna Krakowskiego 

Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost potencjału ekonomicznego 

subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym oraz obszaru 4 - KRAKOWSKI OBSZAR 

METROPOLITALNY I INNE SUBREGIONY - którego celem strategicznym jest silna pozycja 

konkurencyjna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w przestrzeni europejskiej oraz wzrost 

potencjału ekonomicznego subregionów w wymiarze regionalnym i krajowym. W powyższe cele 

wpisują się założenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016 – 2023 

Gminny Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektów 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych związanych zarówno 

z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. Działania ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji 

obejmują zasięgiem całość obszaru dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych 

zjawisk kryzysowych. Wszystkie ujęte projekty realizowane będą na obszarze zdegradowanym. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy również ma na celu 

poprawę dobrostanu mieszkańców. Cele GPR pokrywają się z kierunkami rozwoju obranymi w suikzp 

gminy Rzepiennik Strzyżewski.  
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Rysunek 1. Oddziaływanie podstawowych infrastrukturalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych [źródło: Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2016 – 2023] 

 

Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego - Program 

Strategiczny Ochrona Środowiska  

Program Strategiczny Ochrona Środowiska stanowi Załącznik do Uchwały Nr LVI/894/14 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 roku i został ustanowiony w celu realizacji 

polityki ochrony środowiska na poziomie regionalnym. Program zakłada realizację działań w obszarze 

ośmiu priorytetów, dla których opracowano odpowiadające im przedsięwzięcia. Projekt studium jest 

spójny z Programem Strategicznym Ochrona Środowiska w zakresie działań: 

1. Poprawa jakości powietrza, ochrona przez hałasem oraz zapewnienie informacji o źródłach pól 

elektromagnetycznych: 

1.3 Stosowanie zabezpieczeń akustycznych; 

2. Ochrona zasobów wodnych: 

1.2 Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacji zużycia wody; 

3. Rozwijanie systemu gospodarki odpadami: 

3.1 Zapobieganie powstawaniu odpadów i przygotowanie ich do ponownego użycia; 

4. Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizowanie skutków  negatywnych zjawisk 

atmosferycznych, geodynamicznych i awarii przemysłowych: 

4.3 Współdziałanie z administracją rządową i sąsiednimi samorządami w celu realizacji 

kompleksowego systemu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły; 
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4.4 Identyfikacja osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, wprowadzenie systemu 

monitoringu, właściwe zabezpieczanie i zagospodarowanie terenów osuwiskowych i terenów 

o predyspozycjach osuwiskowych; 

5. Regionalna polityka energetyczna: 

5.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu zwiększenie udziału energii 

odnawialnej w bilansie energetycznym województwa; 

6. Ochrona i zachowanie środowiska przyrodniczego: 

1.3 Propagowanie idei ochrony przyrody poprzez wzmocnienie potencjału turystycznego 

na obszarach chronionych; 

7. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym: 

7.1 Rozwój oraz integracja systemów monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem 

publicznym w regionie; 

8. Edukacja ekologiczna, kształtowanie i promocja postaw w zakresie ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa publicznego oraz usprawnienie mechanizmów administracyjno – prawnych 

i ekonomicznych: 

8.1 Edukacja oraz kształtowanie postaw pro-środowiskowych. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 został podjęty Uchwałą Nr 240/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 14 marca 2015 roku. Założenia niniejszego dokumentu nawiązują do osi 

priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna. Celem głównym tej osi jest stworzenie warunków 

do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora 

energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne 

mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Cel 

tematyczny osi to wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. 

W ramach którego wyznacza się priorytety inwestycyjne spójne z założeniami projektu studium:  

 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”,  

 „Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach”, 

 „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach, i w sektorze 

mieszkaniowym”. 

Oś 5. Ochrona środowiska ma na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu 

z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem 

zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. 

W ramach osi przewiduje się cel tematyczny spójny z założeniami niniejszego dokumentu: Promowanie 

dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem. W ramach tego celu 

przewidziano priorytet inwestycyjny: 

 „Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym 

zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami 

i katastrofami”. 

 

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego  
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„Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze program ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego” przyjęty Uchwałą Nr XLII/662/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 

30 września 2013 r. Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym 

środowisku i oddychania czystym powietrzem. W Programie opracowano działania naprawcze. 

Ich celem jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń. 

Głównym działaniem naprawczym, wyróżniającym się dużym efektem ekologicznym oraz 

efektywnością ekonomiczną realizacji jest eliminacja starych niskosprawnych urządzeń grzewczych 

w ramach realizowanego przez gminę Rzepiennik Strzyżewski systemu dotacji do wymiany źródeł 

ogrzewania.  

 

Plan gospodarki odpadami województwa małopolskiego na lata 2016 – 2022  

Plan podjęto Uchwałą Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 

r. Aktualizacja Planu zawiera obowiązkowy plan inwestycyjny, którego celem jest wskazanie 

infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia 

wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia 

składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Projekt studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski obejmuje zagadnienia 

z zakresu gospodarki odpadami.  

3. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA   

3.1. POŁOŻENIE TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM STUDIUM ORAZ STAN ICH 

ZAINWESTOWANIA 

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski położona jest w południowo-wschodniej części województwa 

małopolskiego, na wschodnich obrzeżach województwa małopolskiego, bezpośrednio przy granicy 

z województwem podkarpackim, w znacznym oddaleniu od Krakowa - ośrodka regionalnego. Gmina 

jest jedną z 16- tu gmin powiatu tarnowskiego. 

Gmina graniczy: 

 od wschodu z gminą Szerzyny, 

 od południa z gminami Biecz i Moszczenica – granica ta stanowi jednocześnie 

granicę powiatów: tarnowskiego i gorlickiego,  

 od zachodu z gminami Ciężkowice i Gromnik, 

 od północy z gminą Tuchów. 
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Rysunek 2. Położenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w powiecie tarnowskim 

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski do 1998 roku znajdowała się w granicach  województwa 

tarnowskiego. 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy państwa, gmina Rzepiennik Strzyżewski weszła 

w skład powiatu ziemskiego tarnowskiego w województwie małopolskim. Tarnów jest obecnie siedzibą 

władz powiatu ziemskiego oraz oddziałów zamiejscowych organów administracji rządowej 

i samorządowej szczebla wojewódzkiego a dla okolicznych gmin jest ośrodkiem usługowym, 

kulturalnym, oświatowym oraz gospodarczym. 

Gminę tworzy sześć sołectw: Rzepiennik Strzyżewski, Olszyny, Rzepiennik Biskupi, 

Rzepiennik Suchy, Kołkówka i Turza.   

Wieś Rzepiennik Strzyżewski to największa wieś leżąca w gminie Rzepiennik Strzyżewski. 

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi 

Rzepiennik Strzyżewski to 1 301 z czego 50,7% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,3% ludności 

to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 19,1% mieszkańców gminy. W latach 1998-2011 liczba 

mieszkańców zmalała o 1,7%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 103 i jest porównywalny do 

współczynnika feminizacji dla województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy 

od współczynnika dla całej Polski. 60,6% mieszkańców wsi Rzepiennik Strzyżewski jest w wieku 

produkcyjnym, 22,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,4% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we we wsi Rzepiennik Strzyżewski 

64,9 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc nieznacznie 

większy od wskaźnika dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskaźnika obciążenia 

demograficznego dla całej Polski. 

Wieś Rzepiennik Biskupi, według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 roku liczba ludności we wsi Rzepiennik Biskupi to 1 463 z czego 50,7% mieszkańców stanowią 

kobiety, a 49,3% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 21,5% mieszkańców gminy. 

W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 9,3%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 

103 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla województwa małopolskiego oraz 
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nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 58,2% mieszkańców wsi Rzepiennik Biskupi 

jest w wieku produkcyjnym, 24,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,2% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Rzepiennik Biskupi 71,7 osób 

w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc znacznie większy od 

wskaźnika dla województwa małopolskiego oraz znacznie większy od wskaźnika obciążenia 

demograficznego dla całej Polski. 

Wieś Rzepiennik Suchy, według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 roku liczba ludności we wsi Rzepiennik Suchy to 663 z czego 49,5% mieszkańców stanowią 

kobiety, a 50,5% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 9,7% mieszkańców gminy. W latach 

1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 0,3%. Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 98 i jest 

mniejszy od współczynnika feminizacji dla województwa małopolskiego oraz mniejszy 

od współczynnika dla całej Polski. 61,5% mieszkańców wsi Rzepiennik Suchy jest w wieku 

produkcyjnym, 22,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,3% mieszkańców jest w wieku 

poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi Rzepiennik Suchy 62,5 osób 

w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc porównywalny do 

wskaźnika dla województwa małopolskiego oraz porównywalny do wskaźnika obciążenia 

demograficznego dla całej Polski. 

Wieś Olszyny to wieś leżąca we wschodniej części gminy Rzepiennik Strzyżewski. Według 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Olszyny to 

2 217 z czego 50,4% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,6% ludności to mężczyźni. Miejscowość 

zamieszkuje 32,5% mieszkańców gminy.  

Wieś Turza to wieś leżąca południowej części gminy Rzepiennik Strzyżewski. Według 

Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Turza to 1 

217 z czego 50,8% mieszkańców stanowią kobiety, a 49,2% ludności to mężczyźni. Miejscowość 

zamieszkuje 17,8% mieszkańców gminy. W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 10,2%. 

Współczynnik feminizacji we wsi wynosi 103 i jest porównywalny do współczynnika feminizacji dla 

województwa małopolskiego oraz nieznacznie mniejszy od współczynnika dla całej Polski. 59,2% 

mieszkańców wsi Turza jest w wieku produkcyjnym, 26,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,3% 

mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada we wsi 

Turza 69,0 osób w wieku nieprodukcyjnym. Ten wskaźnik obciążenia demograficznego jest więc 

znacznie większy od wskaźnika dla województwa małopolskiego oraz większy od wskaźnika obciążenia 

demograficznego dla całej Polski. 

Gminę w 2018 roku zamieszkiwało 6742 mieszkańców (3,3% ludności powiatu). W latach 

2002-2018 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38,4 lat i jest 

nieznacznie mniejszy od średniego wieku mieszkańców województwa małopolskiego oraz mniejszy od 

średniego wieku mieszkańców całej Polski. Zajmuje 70,7 km2 powierzchni. Gęstość zaludnienia 

wynosiła 95 os/km2 (GUS 2018 r.), podczas gdy dla powiatu wyniosła 143 os/km2. Kobiet jest dokładnie 

100 na 100 mężczyzn. Przyrost naturalny w Gminie wyniósł w 2018 roku 15, a saldo migracji -32. 

Bezrobocie rejestrowane w gminie Rzepiennik Strzyżewski wynosiło w 2017 roku 6,3% (7,1% wśród 

kobiet i 5,5% wśród mężczyzn).  

Rozwój miejscowości w gminie Rzepiennik Strzyżewski jest zdeterminowany ukształtowaniem 

terenu. Zabudowa, w przeważającej większości o charakterze rozproszonym nie tworzy zwartych 

zespołów. Jedynie w dolinach rzecznych i wzdłuż dróg wykazuje tendencje do formowania układów 

pasmowych. Poza dolinami, w miejscach dogodnych dla osadnictwa tworzy szereg przysiółków 

i pojedynczych rozproszonych gospodarstw rolnych. 
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Rysunek 3. Podział Gminy Rzepiennik na sołectwa: Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, 

Kołkówka i Turza 

Głównym ośrodkiem zapewniającym obsługę mieszkańców gminy jest oddalony o 25 km 

Tarnów (usługi ponadpodstawowe z zakresu oświaty, kultury, zdrowia, handlu, gastronomii i rzemiosła). 

Istotne związki z gminami sąsiednimi (Ciężkowice, Tuchów) i miastem powiatowym, występują 

w zakresie zatrudnienia. Obiekty związane z obsługą ludności koncentrują się na pograniczu 

Rzepiennika Strzyżewskiego i Rzepiennika Biskupiego, dzielących między siebie funkcje lokalnego 

ośrodka usługowego. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski 467 

osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 56 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc 

saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi -411. W 2017 roku w gminie Rzepiennik Strzyżewski 

oddano do użytku 19 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 2,82 nowych 

lokali. Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie 

mniejsza od średniej dla całej Polski. Całkowite zasoby mieszkaniowe w gminie Rzepiennik 

Strzyżewski to 1 873 nireuchomości. Na każdych 1000 mieszkańców przypada zatem 278 mieszkań. 

Jest to wartość znacznie mniejsza od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie mniejsza 

od średniej dla całej Polski.  

Podstawową dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo - głównie małoobszarowe 

gospodarstwa indywidualne, o produkcji roślinno - zwierzęcej. Lasy zajmują około 19,7 % powierzchni 

gminy. miejscowe warunki przyrodnicze decydują o strukturze  użytkowania gruntów. W gminie 

Rzepiennik Strzyżewski użytków rolnych jest więcej niż w województwie – 51,8%. Lesistość Gminy 

jest porównywalna do średniej dla powiatu – 20,6% (dla powiatu 20,9%). Ogólna powierzchnia gruntów 

gminy, w całości stanowiąca własność gospodarstw indywidualnych  wynosi 6462 ha. 20%  obszaru 

gruntów ornych stanowią odłogi i ugory. 59,9% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rzepiennik 

Strzyżewski pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 14,4% 

w przemyśle i budownictwie, a 10,6% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, 
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zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 0,4% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 2,2% (7) podmiotów jako 

rodzaj działalności deklarowało rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, jako przemysł 

i budownictwo swój rodzaj działalności deklarowało 42,9% (139) podmiotów, a 54,9% (178) 

podmiotów w rejestrze zakwalifikowana jest jako pozostała działalność. 

Rzepiennik położony jest na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu  

krajowym. Przez obszar gminy prowadzi droga wojewódzka (nr 980) relacji Gromnik - Biecz. 

Powiązania z gminami sąsiednimi zapewnia sieć dróg powiatowych, z których obecnie największego 

znaczenia nabierają (z uwagi na zapewnianie dojazdu do miejsc pracy):  

- droga numer 314, łącząca północną część gminy z Tuchowem i Tarnowem oraz  

- droga numer 372 - łącząca Rzepiennik Strzyżewski z Ciężkowicami. 

- Droga numer 373, łącząca Turzę z Ciężkowicami 

 

 

Rysunek 4. Sieć drogowa Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Przez obszar Gminy przebiega droga wojewódzka 

nr 980, którą uzupełnia sieć dróg powiatowych i gminnych 

Drogi gminne o długości ogółem 133 km (gęstość sieci drogowej 1,90 km/km2) są tylko częściowo 

utwardzone - 35% to drogi o nawierzchni gruntowej.  

 Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie posiada sieci wodociągowej. Gospodarstwa domowe 

zaopatrywane są w wodę z przydomowych studni o głębokości nie przekraczającej 20 m. Tylko pięć 

obiektów (szkoły, przedszkole, zlewnia mleka) zaopatrzonych jest w wodę ze studni głębinowych. 
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 Na terenie gminy nie ma oczyszczalni ścieków. Gmina nie posiada sieci kanalizacji sanitarnej. 

W związku z brakiem kanalizacji mieszkańcy gromadzą ścieki w zbiornikach bezodpływowych, korzy-

stając z obsługi taboru asenizacyjnego. Sporadycznie wywożone są do oczyszczalni ścieków w Gorli-

cach. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków to 1292 osoby. Gromadzone nieczystości ciekłe 

bytowe odebrane wynoszą 13704 m3. Na terenie Gminy zewidencjonowano w 2018 roku 1544 zbiorni-

ków bezodpływowych i 73 oczyszczalni przydomowych. Wytworzone przez podmioty gospodarcze 

w gminie ścieki technologiczne i poprodukcyjne nie podlegają indywidualnemu oczyszczaniu, groma-

dzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone do oczyszczania do oczyszczalni na podstawie 

umowy ich właścicieli z oczyszczalniami  ścieków. W większości ścieki te wywożone są do Grupowej 

Tarnowskiej Oczyszczalni Ścieków. 

 W gminie brak zorganizowanego wysypiska śmieci. Przez obszar opracowania przebiega gazociąg 

wysokiego ciśnienia - odnogi gazociągu Wygoda - Grybów do stacji redukcyjno – pomiarowej we wsi 

Olszyny oraz zasilanie sieci gazowej średniego ciśnienia. Sieć gazowa średniego ciśnienia rozbudowana 

jest w stopniu umożliwiającym podłączenie większości budynków . Ze względu na cenę, gaz używany 

jest głównie do przygotowania posiłków. Indywidualne urządzenia zaopatrzenia w ciepło bazują na 

paliwie stałym – węglu, drewnie, odpadach tartacznych. 

 Przez Gminę przebiega dwutorowa linia 110 kV Tarnów – Gorlice.  Stan sieci elektroenergetycznej 

na terenie gminy jest wystarczający dla zaspokojenia bieżących potrzeb. Napowietrzna sieć rozdzielcza 

z 56 stacjami transformatorowymi zapewnia pełne wyposażenie zabudowy w energię elektryczną, mimo 

stosunkowo dużego jej rozproszenia. 

 Jedynym operatorem telefonii stacjonarnej jest Telekomunikacja Polska S.A. Liczba abonentów 

jej sieci wynosiła 104,6 na1000 mieszkańców (1998 rok). Na terenie gminy, w Rzepienniku Suchym, 

zlokalizowana jest stacja bazowa Polskiej Telefonii Cyfrowej, pracująca w systemie GSM 900. 

 

3.2. CHARAKTERYSTYKA TERENU POD KĄTEM SYSTEMU POWIĄZAŃ 

PRZYRODNICZYCH 

 

Na cały obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski rozciągają się formy ochrony przyrody. Północna część 

gminy położona jest w zasięgu Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Część środkowa gminy znajduje 

się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Część zachodnia należy do 

Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.  

Poza granicami Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w odległości ok. 10 km od jej granic znajdują 

się:  

 Rezerwat Skamieniałe Miasto – położony w odległości ok. 3,1 km w kierunku 

północno-zachodnim; 

 Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu – położony w odległości ok. 

7,9 km w kierunku południowym; 

 Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 – 

położony w odległości ok 0,2 km w kierunku zachodnim; 

 Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – Biała tarnowska PLH120090 – położony w 

odległości ok 0,9 km w kierunku zachodnim; 

 Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – Dolny Dunajec PLH120085 – położony w 

odległości ok 6,7 km w kierunku zachodnim; 

 Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca 

PLH120020 – położony w odległości ok. 8,5 km w kierunku północno-zachodnim. 
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Na terenie Gminy funkcjonują formy ochrony przyrody: 

13. Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy 

14. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 

15. Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego oraz 

16. Osiem pomników przyrody (wszystkie ożywione). 

 

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy 

 

 

Rysunek 5. Położenie gminy Rzepiennik Strzyżewski (kolorem czerwonym) na tle mapy poglądowej Ciężkowicko - 

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego [źródło: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/546/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 3894)] 

 

Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy 1  to „piękny i bardzo cenny pod względem 

przyrodniczym obszar, w wielu miejscach o krajobrazie zbliżonym do naturalnego. Stąd też jego wysoka 

wartość, która zdecydowanie zasługuje na dokładne poznanie. Oprócz bogatych ekosystemów leśnych, 

Park poszczycić się może również wyjątkowymi elementami przyrody nieożywionej oraz wieloma 

ciekawymi zabytkami kulturowymi. Zróżnicowana rzeźba terenu, wspaniałe widoki oraz miejsca takie 

jak rezerwat przyrody „Skamieniałe Miasto” w Ciężkowicach czy użytek ekologiczny „Polichty” 

to atrakcje przyciągające niejednego turystę. Położony jest na Pogórzu Rożnowskim i Ciężkowickim, 

pomiędzy doliną Dunajca na zachodzie i doliną Białej na wschodzie. Swym zasięgiem obejmuje 

następujące gminy: Ciężkowice, Gromnik, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn i Czchów. Na terenie 

Parku znajduje się Ośrodek Edukacji Ekologicznej, prowadzony przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Małopolskiego”. 

Na potrzeby sporządzenia planu ochrony Parku, w latach 2014 – 2015, sporządzono 

inwentaryzację przyrodniczą wraz z waloryzacją całego obszaru Parku. Opracowanie to zawiera 

najbardziej aktualne dane przyrodnicze (inwentaryzacja terenu i literatura), na podstawie których 

określono cele ochrony Parku oraz zakazy jakie obowiązują na jego terenie. Poniższy opis Parku stanowi 

fragmenty opracowania „Dokumentacja do projektu planu ochrony Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku 

                                                 
1 Opis Parku pochodzi ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: 

https://zpkwm.pl/park/ciezkowicko-roznowski-park-krajobrazowy/ 
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Krajobrazowego. Tom I -  Inwentaryzacja i waloryzacja elementów przyrodniczych” Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 2015 r.  

Na terenie CRPK wśród analizowanych 665 gatunków rodzimych dla flory Polski, 320 należą 

do elementu holartycznego (w tym do podelementu eurosyberyjskiego 90, podelementu europejsko-

umiarkowanego 128, podelementu cyrkumborealnego 92, podelementu pontyjsko-pannońskiego 2, do 

elementu ałtajsko-alpijskiego 3, do podelementu arktyczno-alpijskiego 3 gatunki oraz 2 przedstawicieli 

podelementu amfiatlantyckiego), 13 do kosmopolitycznego, a 309 do łącznikowego. Trzy gatunki 

posiadają niepewny status w rodzimej florze. W przypadku 15 jednostek systematycznych roślin, nie 

zaliczono ich do żadnej z wyżej opisanych elementów i podelementów geograficznych flory. 

Na terenie Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 

78 archeofity, czyli gatunki obcego pochodzenia, które na teren Polski przywędrowały przed końcem 

XV w. Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 

796 gatunków roślin naczyniowych należących do 102 rodzin. Wśród nich 9 gatunków objętych jest 

ochroną ścisłą, a 31 gatunki ochroną częściową. Szesnaście gatunków znajduje się na Czerwonej liście 

roślin naczyniowych w Polsce, w tym 1 z kategorią wymierający, 9 z kategorią narażone, 4 z kategorią 

narażone (gatunki zagrożone na izolowanych stanowiskach, poza głównym obszarem występowania), 

oraz 2 z kategorią rzadkie. 

Gatunki posiadające podobne wymagania ekologiczne zajmują podobne rodzaje siedlisk. 

Tworzą one w ten sposób tzw. grupy siedliskowe. Gatunki leśne są najliczniejszą grupą siedliskową, 

która obejmuje 214 taksonów. Najliczniejszą grupą wśród roślin leśnych są gatunki lasów liściastych 

charakterystyczne dla klasy Querco-Fagetea. Ogólnie dla całej klasy typowe są: Anemona nemorosa, 

Betula pendula, Campanula trachelium, Carex digitata, Coryllus avellana, Epipactis helleborine, Geum 

urbanum, Lonicera xylosteum, Melica nutans, Moehringia trinervia, Polygonatum multiflorum, 

Quercus petrea, Quercus robur, Salvia glutinosa, Tilia platyphyllos, Acer platanoides, Actaea spicata, 

Ajuga reptans, Lysimachia nummularia, Listera ovata, Acer campestre, Carex brizoides, Anthriscus 

nitida, Euonymus europaea, Senecio ovatus, Platanthera bifolia, Cornus sanquinea, Viscum album 

subsp. abietis, Senecio germanicus, Poa nemoralis, Ulmus minor. 

Grupę gatunków łąkowych tworzą rośliny typowe dla klasy Molinio-Arrhenatheretea. Dla całej 

klasy są to: Agrostis gigantea, Alchemilla gracilis, Bellis perennis, Bromus hordaceus, Cardamine 

pratensis, Carum carvi, Cerastium holosteoides, Holcus lanatus, Leontodon hispidus, Odontites 

serotina, Phleum hubbardii, Senecio barbareifolius, Trifolium pratense, Veronica serpyllifolia subsp. 

serpyllifolia, Vicia cracca, Achillea millefolium, Leontodon autuminalis, Alchemilla xanthochlora, 

Carex ovalis, Agrostis capillaris, Alchemilla walasii, Centaurea oxylepis,Poa trivialis subsp.trivialis, 

Rhinanthus minor, Hieracium lactucella. 

Flora mszaków Pogórza Ciężkowickiego i Rożnowskiego jest bardzo słabo zbadana i z terenu 

Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego podano do tej pory zaledwie kilka stanowisk 

mszaków. Na terenie Parku zinwentaryzowano stanowiska 1 gatunku glewików (Anthocerotophyta), 

35 gatunków wątrobowców (Marchantiophyta) oraz 124 gatunków i 1 odmiany mchów (Bryophyta). 

W tym 26 taksonów objętych częściową ochroną gatunkową i jeden objęty ochroną ścisłą, oraz 

2 taksony (glewik i wątrobowiec) o statucie wymierający na Czerwonej liście wątrobowców i glewików 

w Polsce i jeden mech z kategorią narażony na odpowiedniku Czerwonej listy mchów. 

Obszar Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego jest urozmaicony. Duży udział 

w szacie roślinnej stanowią zarówno lasy jak i łąki, pastwiska i pola uprawne. Tego typu zróżnicowanie 

daje wiele możliwości pod względem występowania różnorodnej i interesującej bioty grzybów 

wielkoowocnikowych. Duży potencjał mikologiczny podnoszony jest również za sprawą bliskości 

„bieguna ciepła”, jakim jest rejon Tarnowa. Przykładem na wyjątkowość tych terenów jest 
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występowanie m.in. licznie owocników grzybów z rodzaju Albatrellus, które na terenie Polski 

spotykane są sporadycznie i w niewielkich ilościach. 

Do niewątpliwie najciekawszych miejsc w opisywanym parku krajobrazowy należy rezerwat 

przyrody „Styr”, gdzie obserwowano 16 gatunków chronionych, rzadkich i wymierających, w tym 10 

odnotowanych tylko w tym miejscu. Na szczególną uwagę, niewątpliwie zasługują stare drzewa 

owocowe, których na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego PK jeszcze nie brakuje. Na ich martwym 

drewnie obserwowano owocniki narażonego na wymarcie boczniaka łyżkowatego Pleurotus 

pulmonarius, rzadkiej kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea, nieczęstego boczniaka dębowego 

Pleurotus dryinus, a także pasożytniczego czyrenia jabłoniowo-olszowego Phellinus alni. Ich ochrona 

powinna polegać na wspieraniu m.in. poprzez promocję sadzenia kolejnych i zakładania sadów 

jabłoniowych, najlepiej złożonych z sadzonek i odmian pochodzenia lokalnego. Ponadto, na szczególną 

uwagę zasługują wszystkie lokalizacje, gdzie stwierdzono owocniki grzybów z rodzaju nazimek 

Albatrellus. Wszystko wskazuje na to, iż są to miejsca o wyjątkowych warunkach klimatyczno-

geologicznych, na których mogą występować liczne inne rzadkie grzyby. Inwentaryzacja bioty grzybów 

na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzona w 2014 roku wykazała 

obecność 259 taksonów. W tym 52 (na 106 stanowiskach), gatunków chronionych, rzadkich, 

wymierających i nielicznie obserwowanych w Polsce i w polskich Karpatach. W tym 5 chronionych, 

rzadkich i zagrożonych wymarciem, zamieszczonych na czerwonych listach w Czerwona lista grzybów 

wielkoowocnikowych w Polsce (Wojewoda, Ławrynowicz, 2006): – 39 gatunków, w tym: gatunków 

wymierających– 8, narażonych na wymarcie– 10, rzadkich – 18, o nieznanym zagrożeniu- 3; Pierwsza 

czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) zagrożonych w polskich Karpatach. 

Lichenoflora Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego liczy 106 gatunków 

porostów należących do 56 rodzajów. Rodzajami najbogatszymi w gatunki jest rodzaj chrobotek 

(Cladonia) – 16 gatunków oraz rodzaj misecznica (Lecanora) – 7 gatunków. 

Rozpatrując skład gatunkowy pod względem morfologicznym – można mówić o przewadze 

porostów skorupiastych i listkowatych (m. in. rodzaje Parmelia, Peltigera czy Xanthoparmelia). 

Nieliczne (na tle ogółu) formy krzaszkowate są reprezentowane m. in. przez rodzaj Cladonia. 

Dokonując podziału w oparciu o preferencje ekologiczne – dominującą grupą są tu epility 

(tj. porosty naskalne) (np. gatunki z rodzaju Parmelia czy Ramalina). Dość licznie reprezentowane 

są także gatunki nadrzewne i występujące na drewnie (odpowiednio – epifity i gatunki epiksyliczne). 

Porosty występujące na terenie Parku stanowią 6% flory porostów Polski (Fałtynowicz, 2003). 

Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego odnotowano 11 gatunków chronionych 

porostów. Pięć spośród nich objęte jest ścisłą ochroną gatunkową. Wśród taksonów chronionych 

wyróżniono gatunki rzadkie (mające 1-2 stanowiska). Wymienić tu można np. kruszownicę szorstką 

(Umbilicaria hirsuta), która występuje na terenie Parku w rezerwacie „Skamieniałe Miasto” i ma tu 

bogate, stosunkowo dobrze zachowane stanowisko (jedno z nielicznych w Polsce południowo-

wschodniej). 

Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego zidentyfikowano 10 siedlisk 

wymienionych w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. 

 

Tabela 2. Siedliska wymienione w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej występujące na terenie 

Ciężkowico-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego 

Lp Kod Nazwa 

1 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 
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2 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

3 6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

4 8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandellii 

5 8310 Jaskinie nieudostępniane do zwiedzania 

6 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

7 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

8 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

9 9190 Środkowoeuropejskie kwaśne dąbrowy Quercetea robori-petraeae 

10 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinosae-incanae, olsy źródliskowe) 

11 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum) 

Źrodło: Opracowanie na podstawie inwentaryzacji Krameko, ekspertyzy A. Stebla, danych z RDLP 

Kraków i GIOŚ, * - siedlisko priorytetowe 

Na obszarze Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 

126 gatunków motyli. Chrząszcze są najliczniejszą, spośród zinwentaryzowanych w CRPK, grupą 

bezkręgowców. Stwierdzono występowanie 632 gatunków chrząszczy. Stwierdzono występowanie 122 

gatunków owadów z rzędu muchówek. 

Dane literaturowe oraz inwentaryzacja 2014-2015 na potrzeby sporządzenia planu ochrony parku 

krajobrazowego wykazały na obszarze CRPK obecność 106 gatunków ptaków (spośród 450 gatunków 

krajowych). Teriofaunę Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego reprezentuje 41 gatunków. 

Występujące tu gatunki należą głównie do pospolitych ssaków. Wiewiórkę, jeża, czy kreta można 

spotkać na całym obszarze Parku w odpowiednich dla nich biotopach. Podobnie jest w przypadku 

myszowatych i nornikowatych. Ciekawą i dobrze poznaną grupą ssaków tego terenu są nietoperze. 

Stwierdzono występowanie 15 gatunków nietoperzy. Wśród gatunków zwierząt występujących 

w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym nie brak także gatunków obcych w faunie Polski 

(zgodnie z definicją zawartą w ustawie o ochronie przyrody gatunek obcy o gatunek występujący poza 

swoim naturalnym zasięgiem występowania, w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, 

zarodników, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą się one rozmnażać). Jeśli jednak 

wprowadzenie lub zawleczenie gatunku obcego wywołuje zagrożenia dla różnorodności biologicznej 

i/lub gospodarki człowieka wówczas mamy do czynienia z gatunkiem obcym inwazyjnym (red. 

Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. 2012). 

Na obszarze Ciężkowicko–Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, wykazano wiele cennych gatunków 

bezkręgowców, należących do różnych grup systematycznych. 13 z nich jest objętych ochroną 

gatunkową (4 ścisłą, 9 częściową). 23 spośród wszystkich gatunków stwierdzonych na terenie CPRK, 

to gatunki cenne i zagrożone, wpisane na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce 

i/lub wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Prace inwentaryzacyjne i dane literaturowe 

pozwoliły na identyfikacje 3 gatunków objętych ochroną programu Natura 2000. Na obszarze 

Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, wykazano ponad sto cennych gatunków 

kręgowców. Ochroną gatunkową objęte jest 151 z nich (121 ścisłą, w tym 38 gatunków ochroną ścisłą 

czynną, 29 częściową i jeden gatunek, posiadający oba statusy ochrony). 26 gatunków zagrożonych 

opisanych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt i/ lub Czerwonej Liście Zwierząt Ginących 
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i Zagrożonych. Ponadto, 31 gatunków spośród stwierdzonych na terenie Parku, kręgowców, jest 

objętych programem Natura 2000. 

 

Plan ochrony Parku został ustanowiony Uchwałą Nr LIV/822/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 15 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 7569).  

 

Na obszarze Parku zostały wyznaczone obszary działań ochronnych  

1) Obszar nr 1 (O1) – obszar krajobrazu zbliżonego do naturalnego; 

2) Obszar nr 2 (O2) – obszar krajobrazu naturalno-kulturowego; 

3) Obszar nr 3 (O3) – obszar krajobrazu kulturowego, 

w tym na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 

 

 

Rysunek 6. Położenie gminy Rzepiennik Strzyżewski (kolorem czerwonym) na tle mapy poglądowej Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki [źródło: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/535/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z 2017 r. poz. 3205)] 

 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 2  położony jest na Pogórzu Ciężkowickim, pomiędzy 

dolinami rzek: Białej na zachodzie i Wisłoki na wschodzie. Na jego terenie znajdują się następujące 

gminy: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski (Małopolska) oraz Jodłowa 

(Podkarpacie). To niewysokie wzgórza poprzecinane dolinami potoków oraz piękne widoki na okoliczne 

pasma górskie. Lasy kryjące ciekawostki zarówno florystyczne, jak i faunistyczne. To również kilka 

perełek architektonicznych w postaci kościołów i zespołów dworskich. W końcu to środowisko 

abiotyczne, na które składają się piaskowcowe formy skałkowe oraz niewielkie kamieniołomy, rozsiane 

                                                 
2 Opis Parku pochodzi ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: 

https://zpkwm.pl/park/ciezkowicko-roznowski-park-krajobrazowy/ 
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po całym terenie Parku. Warto poświęcić choć trochę czasu na poznanie tego niezwykle ciekawego 

obszaru. 

Na potrzeby sporządzenia planu ochrony Parku, w latach 2014 – 2015, sporządzono 

inwentaryzację przyrodniczą wraz z waloryzacją całego obszaru Parku. Opracowanie to zawiera 

najbardziej aktualne dane przyrodnicze (inwentaryzacja terenu i literatura), na podstawie których 

określono cele ochrony Parku oraz zakazy jakie obowiązują na jego terenie. Poniższy opis Parku stanowi 

fragmenty opracowania „Dokumentacja do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Pasma 

Brzanki. Tom I -  Inwentaryzacja i waloryzacja elementów przyrodniczych” Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 2015 r.  

Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki stwierdzono występowanie 669 gatunków roślin 

naczyniowych należących do 101 rodzin. 

Wśród nich 7 gatunków jest objętych ochroną ścisłą, 24 gatunki ochroną częściową. Osiem gatunków 

znajduje się na Czerwonej liście roślin naczyniowych w Polsce, w tym 2 z kategorią wymierające (a 

wśród nich 1 silnie zagrożony wymarciem na izolowanym stanowisku, poza głównym obszarem 

występowania), 4 z kategorią narażone, 2 z kategorią narażone (gatunki zagrożone na izolowanych 

stanowiskach, poza głównym obszarem występowania). 

W toku prowadzonych badań terenowych – na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki nie 

stwierdzono gatunków flory naczyniowej, które podlegają ochronie międzynarodowej (program 

"NATURA 2000"), a które zapisane zostały w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Gatunki posiadające podobne wymagania ekologiczne zajmują podobne rodzaje siedlisk. Tworzą one w 

ten sposób tzw. grupy siedliskowe. Gatunki leśne są najliczniejszą grupą siedliskową, która obejmuje 

216 taksonów. 

Najliczniejszą grupą wśród roślin leśnych są gatunki lasów liściastych charakterystyczne dla klasy 

Querco-Fagetea. Ogólnie dla całej klasy typowe są: Anemone nemorosa, Betula pendula, Campanula 

trachelium, Carex digitata, Coryllus avellana, Epipactis helleborine, Equisetum telmateia, Geum 

urbanum, Lonicera xylosteum, Melica nutans, Moehringia trinervia, Polygonatum multiflorum, Quercus 

petrea, Quercus robur, Salvia glutinosa, Tilia platyphyllos, Acer platanoides, Actaea spicata, Ajuga 

reptans, Lysimachia nummularia, Listera ovata, Acer campestre, Euonumus verrucosa, Carex brizoides, 

Anthriscus nitida, Euonymus europaea, Senecio ovatus, Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha, 

Cornus sanquinea, Viscum album subsp. abietis, Luzula pallescens, Euonymus verrucos, Senecio 

germanicus. 

 Grupę gatunków łąkowych tworzą rośliny typowe dla klasy Molinio-Arrhenatheretea. Dla całej 

klasy są to: Agrostis gigantea, Alchemilla gracilis, Bellis perennis, Bromus hordaceus, Cardamine 

pratensis, Carum carvi, Cerastium holosteoides, Holcus lanatus, Leontodon hispidus, Odontites 

serotina, Phleum hubbardii, Senecio barbareifolius, Trifolium pratense, Veronica serpyllifolia subsp. 

serpyllifolia, Vicia cracca, Achillea millefolium, Leontodon autumnalis, Alchemilla xanthochlora, Carex 

ovalis, Agrostis capillaris. Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki stwierdzono występowanie 

69 archeofitów , czyli gatunków obcego pochodzenia, które na teren polski przywędrowały przed 

końcem XV wieku. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki stwierdzono występowanie 11 gatunków inwazyjnych. 

W lasach powszechnie występuje niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, zdecydowanie 

rzadszy jest dąb czerwony Quercus rubra, na łąkach i nieużytkach pospolita jest nawłoć późna Solidago 

gigantea, oraz konyza kanadyjska Conyza canadensis i przymiotno białe Erigeron annuus. Częsty, 

zwłaszcza nad potokami jest rdestowiec ostrokończysty Reynoutria japonica, oraz niecierpek 

gruczołowaty Impatiens glandulifera. Sporadycznie spotyka się aster nowobelgijski Aster novi-belgii, 

nawłoć wąskolistną Solidago graminifolia, słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus i rudbekię nagą 

Rudbeckia laciniata. 
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Flora mszaków Pogórza Ciężkowickiego jest bardzo słabo zbadana i z terenu Parku Krajobrazowego 

Pasma Brzanki nie podano do tej pory ani jednego stanowiska mszaka. 

Całość informacji o florze glewików, wątrobowców i mchów pochodzi z badań, przeprowadzonych 

przez Adama Stebla w sierpniu i wrześniu 2014 roku. Na terenie Parku zinwentaryzowano stanowiska 

2 gatunków glewików (Anthocerotophyta), 24 gatunków wątrobowców (Marchantiophyta) oraz 104 

gatunków  i1odmiany mchów (Bryophyta). 

Obszar Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki jest urozmaicony. Duży udział w szacie roślinnej 

stanowią zarówno lasy, łąki, pastwiska i pola uprawne. Tego typu zróżnicowanie daje wiele możliwości 

pod względem występowania różnorodnej i interesującej bioty grzybów wielkoowocnikowych. Duży 

potencjał mikologiczny podnoszony jest również za sprawą bliskości „bieguna ciepła”, jakim jest rejon 

Tarnowa. Przykładem na wyjątkowość tych terenów jest występowanie m.in. licznie owocników 

grzybów z rodzaju Albatrellus, które na terenie Polski, poza okolicą Tarnowa spotykane są sporadycznie 

i w niewielkich ilościach. 

Do najciekawszych miejsc w opisywanym parku krajobrazowym należą lasy jodłowe w Swoszowej. Są 

to tereny, gdzie „co krok” rośnie coś bardzo rzadkiego w skali kraju, gdzie w wielu miejscach trzeba 

chodzić bardzo ostrożnie by nie deptać owocników z rodzaju Albatrellus – grzybów obserwowanych na 

terenie kraju sporadycznie. 

Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki zidentyfikowano 8 siedlisk wymienionych 

w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej. 

 

Tabela 3. Siedliska wymienione w I Załączniku Dyrektywy Siedliskowej występujące na terenie Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki 

L

p 

Kod Nazwa 

1 3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków 

2 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium) 

3 6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

5 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

6 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

7 9180* Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

8 91E0* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, 

Alnenion glutinosae-incanae, olsy źródliskowe) 

Źródło: Opracowane na podstawie inwentaryzacji Krameko, ekspertyzy A. Stebla, danych z RDLP 

Kraków i GIOŚ, * - siedlisko priorytetowe 

Chrzaszcze są najliczniejszą grupą bezkręgowców, spośród grup zinwentaryzowanych w PKPB.  

Stwierdzono występowanie 319 gatunków chrząszczy.  Na obszarze PKBP stwierdzono występowanie 

114 gatunków owadów z rzędu muchówek. Na podstawie badań terenowych oraz danych literaturowych 

dotyczących błonkówek Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, wykazano 27 gatunków należących do 

tego rzędu owadów. Na terenie Parku odnotowano obecność 142 gatunków kręgowców. 
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Na terenie PKBP wykazano 11 gatunków ryb. Opracowane dane dotyczące gatunków ryb 

z obszaru Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, pochodzą z prac naukowych (licencjackich, 

magisterskich, inżynierskich, czasopism naukowych), oraz uzyskanych wyników inwentaryzacji rzeki 

Białej Tarnowskiej. Pośród pospolitych ryb na obszarze Parku występują gatunki rzadkie i cenne - 

wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Kręgowców, na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i 

Zagrożonych w Polsce, a także zawarte w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej – np. brzanka, czy 

łosoś atlantycki. Pośród 18 gatunków płazów występujących w Polsce, na terenie Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki odnotowano 10. Wśród pospolitych płazów znaleźć tu także można 

rzadkie – np. takie jak traszka grzebieniasta, która w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt Kręgowych 

i na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce ma status NT (gatunek bliski 

zagrożenia), a także jest gatunkiem zawartym w II Załączniku Dyrektywy siedliskowej. Spośród 

wszystkich 10 gatunków gadów występujących w Polsce, na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma 

Brzanki można spotkać 5. Wszystkie stwierdzone gatunki to gady pospolicie występujące na całym 

obszarze parku.  

Dane literaturowe oraz inwentaryzacja przyrodnicza prowadzona w latach 2014-2015 roku 

wykazała na obszarze PKPB obecność 88 gatunków ptaków (spośród 450 gatunków krajowych). Łąki, 

pola orne, pastwiska i obszary podmokłe (czyli ekosystemy nieleśne) PKPB są miejscem polowań 

dużych ptaków drapieżnych: np. myszołowa, jastrzębia, jak również dzierzb (np. gąsiorka), 

czaplowatych i siewkowatych (np. czajka, która preferuje tereny wilgotne oraz zabagnione). Stawy 

i rzeki występujące dość licznie na terenie Parku stawy zapewniają ponadto siedlisko i pożywienie 

ptakom blaszkodziobym (np. krzyżówka). Lasy Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki stanowią 

siedlisko min. dla dzięciołów (np. dzięcioł czarny, dzięcioł średni) i drobnych ptaków wróblowych (np. 

muchołówka mała). 

Wśród zwierząt występujących w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki są trzy gatunki obce dla 

krajowej fauny. Na obszarze PKPB stwierdzono 16 cennych gatunków bezkręgowców. Wśród nich 11 

gatunków jest objętych ochroną gatunkową. Pięć zagrożonych gatunków motyli, występujących 

na opisywanym obszarze znajduje się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych, cztery 

gatunki owadów zostały umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt-Bezkręgowce.  

Na terenie PKBP wykazano jeden gatunek należący do gromady bezkręgowców, który jest objęty 

ochroną programu NATURA 2000. 

 

Tabela 4. Wykaz gatunków owadów stwierdzonych na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, 

objętych programem Natura 2000 

L

p. 

Nazwa łacińska Nazwa polska Dyrektywa siedliskowa, 

Załącznik II (Kod N2000))1) 

Rodzina: Niedźwiedziówkowte – Arctidae 

1 Callimorpha quadripunctaria Krasopani hera 1078 

Objaśnienia: 

1) Dyrektywa Rady 92/43/Ewedług z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7). 

Źródło: Opracowanie na podstawie materiałów niepublikowanych (Bunar A. 2014-1994). 
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Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego3 

 

Położony jest w gminie Pleśna oraz na części gmin: Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Ryglice, 

Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wojnicz, Zakliczyn. Niewielka część 

Obszaru leży w województwie Podkarpackim. 

Łagodne Pogórzańskie wzgórza są idealnym miejscem aby móc się zrelaksować podziwiając 

przepiękny rolniczo – leśny krajobraz. Miłośnicy leśnych przygód na pewno znajdą tu coś dla siebie. 

Bory i lasy obfitują w grzyby (borowiki szlachetne, podgrzybki) i owoce, a także całą gamę roślin 

zielnych takich jak żywiec gruczołowaty czy zawilec gajowy. W drzewostanie zaś wyróżnić można buki, 

jodły, świerki i sosny. 

Ze zwierząt podziwiać można sarny, jelenie, dziki oraz trochę mniejsze takie jak wiewiórki, norki 

europejskie, popielice i orzesznice. Wiele jest też ptaków, które radośnie śpiewając umilają pobyt na tym 

terenie. 

 

 

Rysunek 7. Położenie gminy Rzepiennik Strzyżewski (kolorem czerwonym) na tle mapy poglądowej Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego [źródło: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/754/18 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 3524 ze 

zm.)] 

OChKPC spełnia rolę otuliny dla Ciężkowicko -Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki, co nie zmienia faktu, że i na tym terenie występuje dużo ciekawych 

roślin, zwierząt i obiektów. 

Na terenach gdzie występuje woda spotkać można łęgi olszowe, jesionowe, wierzbowe 

i topolowe. Wzgórza głównie porośnięte sa przez grądy, buczyny czy jedliny. Występuje tu wiele roślin 

                                                 
3 Opis pochodzi ze strony Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: 

https://zpkwm.pl/obszary-chronionego-krajobrazu/obszar-chronionego-krajobrazu-pogorza-ciezkowickiego/ 
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rzadkich, niejednokrotnie chronionych, takich jak podrzeń żebrowiec, widłak wroniec, widłak goździsty, 

kłokoczka południowa, lilia złotogłów, czy bardzo rzadki bluszcz kwitnący. 

Przez zachodnią część Obszaru przepływa rzeka Dunajec, która to stanowi siedlisko dla wielu 

gatunków roślin i zwierząt. Najważniejsze z nich to łososie szlachetne, głowacze białopłetwe, bolenie 

i brzanki. W związku z tym, że miejsce to jest wyjątkowe zostało również objęte ochroną jako Obszar 

Natura 2000. W pobliżu płytszych zbiorników wodnych spotkać można liczne płazy: żaby, ropuchy, 

traszki, kumaki i rzekotki, a także gady takie jak zaskroniec. Na nieco suchszych terenach napotkać 

można żmije zygzakowate, jaszczurki zwinki i żyworodne oraz padalce. 

Na terenie Obszaru można prowadzić normalną gospodarkę rolną, leśną oraz rybacką w taki 

sposób aby nie kolidowało to celami ochrony obszaru. Działalność ludzi niejednokrotnie wzbogaca teren 

o elementy kulturowe. W związku z tym zachowało się na tym terenie dużo różnych obiektów kulturowych, 

sakralnych: kościołów, kapliczek, wiejskiej zabudowy. 

Najstarsze ślady bytowania ludzi na tym terenie wskazują na okres mezolitu i neolitu. Jednak 

jego intensywny rozwój nastąpił dopiero w okresie średniowiecza. W X wieku pojawiły się wzmianki 

o Tuchowie, w którym do dziś zobaczyć można wiele zabytków, między innymi późnobarokowy kościół 

p.w. św. Jakuba, kościół klasztorny redemptorystów z obrazem Matki Bożej Tuchowskiej. 

W Siemiechowie znajduje się kościół p.w. Matki Boskiej Gromnicznej i Wniebowstąpienia Pana Jezusa, 

który także warto zobaczyć. W Ołpinach z kolei znajduje się Klasztor Zgromadzenia SS Dominikanek 

z 1897 r. Jest też ceglana Stara Synagoga z XIX w. Na terenie całego OChK znajdują się liczne cmentarze 

wojenne, pomniki i kurhany, związane z linią frontu z lat 1914-1915. W Pleśnej interesującym obiektem 

jest kościół parafialny z 1930 r. z zabytkowymi obrazami. 

 

 

Rysunek 8. Powierzchniowej formy ochrony przyrody ustanowione na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 
Kultywowanie ludowych tradycji jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego ciągle żywe. Działają tu i tworzą lokalni artyści (malarze, rzeźbiarze, muzycy). 

Nie brakuje tu także regionalnych wydarzeń kulturalnych, w których biorą udział mieszkańcy oraz liczni 

goście. Na szczególna uwagę zasługują odbywające się w sierpniu w poszczególnych gminach dożynki. 
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Na obszarze Gminy ustanowionych zostało osiem pomników przyrody. Wszystkie te obiekty stanowią 

pomniki przyrody ożywionej: 

Tabela 5. Pomniki przyrody na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

Lp. Numer 

Obiektu 

 

Obiekt 

 

Miejscowość / 

Lokalizacja 

 

Podstawa prawna utworzenia 

1. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2199 

dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

koło drogi 

powiatowej 

Lubaszowa – 

Siepietnica 

Zarządzenie Nr 2/87 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 26.02.1987 

roku w sprawie uznania tworów 

przyrody za pomniki przyrody 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnowskiego Nr 3, Poz. 30 

2.  

PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2200 

 

drzewo Rzepiennik 

Suchy, na 

prywatnej 

posesji 

Zarządzenie Nr 2/87 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 26.02.1987 

roku w sprawie uznania tworów 

przyrody za pomniki przyrody 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnowskiego Nr 3, Poz. 30 

3. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2201 

dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

przy 

zabudowaniac

h dworskich w 

Rzepienniku 

Biskupim 

Rozporządzenie Nr 43/98 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 24.08.1998 

roku w sprawie uznania tworów 

przyrody za pomniki przyrody 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnowskiego Nr 17, poz. 226 

4. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2204 

wiąz szypułkowy - 

Ulmus laevis (Ulmus 

pedenculata, Ulmus 

effusa) 

przy 

zabudowaniac

h dworskich w 

Rzepienniku 

Biskupim 

Rozporządzenie Nr 43/98 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 24.08.1998 

roku w sprawie uznania tworów 

przyrody za pomniki przyrody 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnowskiego Nr 17, poz. 226 

5. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2205 

lipa drobnolistna - 

Tilia cordata 

Rzepiennik 

Strzyżewski, 

na prywatnej 

posesji 

Rozporządzenie Nr 43/98 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 24.08.1998 

roku w sprawie uznania tworów 

przyrody za pomniki przyrody 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnowskiego Nr 17, poz. 226 

6. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2206 

dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

Rzepiennik 

Strzyżewski, 

na prywatnej 

posesji  

Rozporządzenie Nr 43/98 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 24.08.1998 

roku w sprawie uznania tworów 

przyrody za pomniki przyrody  

Dziennik Urzędowy Województwa 

Tarnowskiego Nr 17, poz. 226 

7. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2208 

„Dąb Jakub” 

dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

Na granicy 

Rzepiennika 

Strzyżewskieg

o i 

Rzepiennika 

Marciszewskie

go 

chwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski z dnia 

22.09.2011 roku w sprawie uznania 

za pomnik przyrody 

Dziennik Urzędowy Województwa 

Małopolskiego Nr 505, pozycja 4956 
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8. PL.ZIPOP.1393.PP.

1216072.2866 
„Dąb Mietek” 

dąb szypułkowy - 

Quercus robur 

Rośnie w 

miejscowości 

Rzepiennik 

Strzyżewski 

na działce nr 

1877. Pomnik 

znajduje się 

przy drodze 

Powiatowej z 

Rzepiennika 

Strzyżewskieg

o do 

Ciężkowic i 

jest dobrze 

widoczny. 

UCHWAŁA NR XX/123/2016 

RADY GMINY RZEPIENNIK 

STRZYŻEWSKI z dnia 30 maja 

2016 roku w sprawie uznania za 

pomnik przyrody 

Dz. Urz. Woj. Młop. z 2016 r. poz. 

3391 

UCHWAŁA NR XXIV/153/2016 

RADY GMINY RZEPIENNIK 

STRZYŻEWSKI z dnia 23 września 

2016 roku w sprawie zmiany 

uchwały Nr XX/123/2016 Rady 

Gminy Rzepiennik Strzyżewski z 

dnia 30 maja 2016 r. w sprawie 

uznania za pomnik przyrody 

Dz. Urz. Woj. Młop. z 2016 r. poz. 

5507 

 

 

Tabela 6. Pomniki przyrody ożywionej - informacje szczegółowe 

1. Dąb szypułkowy Quercus robur – wys. 21 m, 

pierśnica 194 cm 
2. Drzewo w Rzepienniku Suchym 

 

 

Fotografia 1. Pomnik przyrody dąb szypułkowy - Qu-

ercus robur koło drogi powiatowej Lubaszowa – Sie-

pietnica [źródło: geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

Fotografia 2. Pomnik przyrody w Rzepienniku Suchym 

[źródło: geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

3. Dąb szypułkowy Quercus robur przy zabudo-

waniach dworskich w Rzepienniku Biskupim 

- wysokość 20 m, pierśnica 108 cm 

4. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis (Ulmus pe-

denculata, Ulmus effusa) przy zabudowa-

niach dworskich w Rzepienniku Biskupim - 

wysokość 23 m, pierśnica 159 cm 
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Fotografia 3. Dąb szypułkowy Quercus robur przy za-

budowaniach dworskich w Rzepienniku Biskupim 

[źródło: geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

Fotografia 4. Wiąz szypułkowy Ulmus laevis (Ulmus 

pedenculata, Ulmus effusa) przy zabudowaniach 

dworskich w Rzepienniku Biskupim [źródło: geoser-

wis.gdos.gov.pl] 

5. Lipa drobnolistna Tilia cordata - Rzepiennik 

Strzyżewski - wysokość 28 m, pierśnica159 

cm 

6. Dąb szypułkowy Quercus robur - wysokość 

24 m, pierśnica 113 cm, dąb szypułkowy o 

obwodzie 428 cm, okazała równomiernie roz-

winięta korona 

 

Fotografia 5. Lipa drobnolistna Tilia cordata [źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

Fotografia 6. Dąb szypułkowy Quercus robur na pry-

watnej posesji w Rzepienniku Strzyżewskim [źródło: 

geoserwis.gdos.gov.pl] 

 

7. „Dąb Jakub” Dąb szypułkowy Quercus robur  

- wysokość 21m, pierśnica 174 cm 

8. Dąb Mietek - Dąb szypułkowy (Quercus ro-

bur L.), o obwodzie pnia 388 cm, 
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Fotografia 7. „Dąb Jakub” - dąb szypułkowy Quercus 

robur w Rzepienniku Strzyżewskim [źródło: geoser-

wis.gdos.gov.pl] 

 

Wiek szacuje się na 250 lat. Drzewo ma re-

gularna koronę i jest wysokie na ok 22 m 

 

W strukturze krajobrazu ekologicznego stanowiącego mozaikę wielu różnych ekosystemów 

wyróżnia się węzły ekologiczne. Są to ekosystemy, które reprezentują najwyższe wartości środowiska 

przyrodniczego, odgrywają najważniejszą rolę ze względu na różnorodność, zagęszczenie gatunków, 

naturalność i stabilność. Węzły ekologiczne powiązane są między sobą korytarzami ekologicznymi lub 

w skali lokalnej ciągami ekologicznymi, umożliwiającymi ich zasilanie poprzez bardziej intensywny 

przepływ materii, energii i informacji genetycznej. Korytarz ekologiczny nie jest formą ochrony 

przyrody i nie podlega ochronie na mocy prawa. Jednak jego funkcjonowanie konieczne jest do 

zachowania ciągłości i integralności sieci Natura 2000. Z dyrektywy siedliskowej nie wynika, aby 

obowiązek zachowania struktury i funkcji (m.in. ekologicznych) dotyczył samych obszarów Natura 

2000. Gdy ich istnienie jest konieczne dla zachowania siedlisk i gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, odpowiednia struktura i funkcje powinny być utrzymane także na 

obszarach nieobjętych ochroną prawną w ramach sieci Natura 2000, a szczególnie w obrębie korytarzy 

ekologicznych łączących obszary N2000 (M.Kistowski, M.Pchałek 2009). Funkcje takich korytarzy 

pełnią mało przekształcone przez człowieka doliny rzek i cieków, strefy zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych lub wydłużone kompleksy leśne.  

Północna część Gminy, głownie jej obszary zalesione, została uznana za fragment Główny 

Korytarz Południowy Pogórze Ciężkowickie (GKPd-8) 

Korytarz ekologiczny nie jest formą ochrony przyrody i nie podlega ochronie na mocy prawa. 

Jednak jego funkcjonowanie konieczne jest do zachowania ciągłości i integralności sieci Natura 2000. 

Z dyrektywy siedliskowej nie wynika, aby obowiązek zachowania struktury i funkcji (m.in. 

ekologicznych) dotyczył samych obszarów Natura 2000. 
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Rysunek 9. Gmina Rzepiennik Strzyżewski na tle przebiegu Głównego Korytarza Pogórze Ciężkowickie (GKPd-8) 

[źródło: Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce; Włodzimierz 

Jędrzejewski, Sabina Nowak, Krystyna Stachura, Michał Skierczyński, Robert W. Mysłajek, Krzysztof 

Niedziałkowski, Bogumiła Jędrzejewska, Jan M. Wójcik, Hanna Zalewska, Małgorzata Pilot, Marcin Górny, Rafał 

T. Kurek, Radosław Ślusarczyk; Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk; Białowieża 2011] 

 

Gdy ich istnienie jest konieczne dla zachowania siedlisk i gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, odpowiednia struktura i funkcje powinny być utrzymane także na 

obszarach nieobjętych ochroną prawną w ramach sieci Natura 2000, a szczególnie w obrębie korytarzy 

ekologicznych łączących obszary N2000 (M. Kistowski, M. Pchałek 2009). Z tego względu niezbędnym 

jest zapewnienie drożności korytarza ekologicznego celem zachowania spójności sieci Natura 2000. 

Analiza rozmieszczenia wybranych gatunków wskaźnikowych tj. żubra Bison bonasus, łosia Alces 

alces, jelenia Cervus elaphus, niedźwiedzia Ursus arctos, wilka Canis lupus i rysia Lynx lynx, wykazała, 

że zasięg niektórych z tych gatunków obejmuje przedmiotowy teren. 

Przez obszar gminy przebiegają korytarze ekologiczne rangi lokalnej. Obowiązujący miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego wskazał na terenie gminy przebieg tych korytarzy (2005 r.). 

Poniższy rysunek przedstawia przebieg korytarza lokalnego ustanowionego w Miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 

15 lipca 2005 r., (zmieniony uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 

24 stycznia 2013 r.) oraz Głównego Korytarza Południowego Pogórze Ciężkowickie (GKPd-8) – żółty 

szraf. Kolorem czerwonym oznaczono punktowe zmiany planu miejscowego. 
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Rysunek 10. Północne tereny gminy Rzepiennik Strzyżewski, przez które przebiega Główny Korytarz Pogórze 

Ciężkowickie (GKPd-8) [źródło: Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w 

Polsce; Włodzimierz Jędrzejewski, Sabina Nowak, Krystyna Stachura, Michał Skierczyński, Robert W. Mysłajek, 

Krzysztof Niedziałkowski, Bogumiła Jędrzejewska, Jan M. Wójcik, Hanna Zalewska, Małgorzata Pilot, Marcin 

Górny, Rafał T. Kurek, Radosław Ślusarczyk; Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk; Białowieża 2011] 

 

Od czasu ustanowienia mpzp w 2005 roku przebieg korytarzy ekologicznych został 

zweryfikowany podczas prac nad planem ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz 

Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowy.  

Na terenie Parku 4  wyznaczono korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym, a więc zapewniające 

połączenia poszczególnych ekosystemów w obrębie Parku, jak również łączące Park z otoczeniem. 

Częściowo korytarze lokalne pokrywają się z przebiegiem korytarza regionalnego. Korytarze lokalne 

na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego zapewniają przede wszystkim 

połączenie oddalonych od siebie ekosystemów leśnych, jak na przykład korytarz łączący rezerwat Styr 

z większym kompleksem leśnym sąsiadującym z miejscowością Jamna. 

Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy stanowi część Korytarza Południowego: Babia Góra – 

Pasmo Brzanki. Korytarz ten łączy rejon pogórzy, przebiegając przez kompleksy leśne porastające 

szczytowe partie Beskidu Makowskiego, Beskidu Wyspowego, Pogórza Rożnowskiego aż na Pogórze 

Ciężkowickie (Perzanowska i inni 2005). Fragment tego korytarza obejmuje większe kompleksy leśne, 

jak również tereny otwarte w północnej części Parku i ma przebieg ze wschodu na zachód. 

Korytarz regionalny w jednym z wariantów zakłada także połączenie lasów sąsiedniego Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki z Beskidem Niskim. W granicach Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku 

Krajobrazowego obejmuje tereny leśne oraz tereny otwarte, częściowo przekształcone przez człowieka 

w sąsiedztwie Białówki, Turska, Ciężkowic, jak również część doliny Białej (poniżej Ciężkowic). 

 

                                                 
4  „Dokumentacja do projektu planu ochrony Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Tom I -  

Inwentaryzacja i waloryzacja elementów przyrodniczych” Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Małopolskiego 2015 r. 
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Rysunek 11. Korytarz ekologiczny rangi lokalnej - kolorem zielonym, wskazany w obowiązującym mpzp, Główny 

Korytarz Południowy Pogórze Ciężkowickie - żółty szraf oraz lokalizacja zmian punktowych planu miejscowego 

[źródło: opracowanie własne na podstawie obowiązującego planu, mapy korytarzy głównych oraz projektu zmiany 

planu] 

 

 

Rysunek 12. Przebieg korytarzy ekologicznych Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Ciężkowicko - 

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego na podstawie najnowszych danych - planów ochrony Parków [źródło: dane 

pozyskane z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego] 
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Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki5 rolę korytarzy lokalnych pełnią wyznaczone 

przez Polski Związek Łowiecki trasy migracji zwierząt. Miejsca te zapewniają przede wszystkim 

połączenia poszczególnych ekosystemów w obrębie Parku. Przykładem takiego korytarza jest choćby 

obszar łączący ze sobą zwarte kompleksy leśne rozdzielone drogą prowadzącą z Lubaszowej do 

Jodłówki Tuchowskiej. 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki stanowi część Korytarza Południowego: Babia Góra – 

Pasmo Brzanki. Korytarz ten łączy rejon pogórzy, przebiegając przez kompleksy leśne porastające 

szczytowe partie Beskidu Makowskiego, Beskidu Wyspowego, Pogórza Rożnowskiego aż na Pogórze 

Ciężkowickie (Perzanowska i inni, 2005). 

Od strony południowej korytarz regionalny zakłada połączenie lasów Parku z Beskidem Niskim. 

W granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki obejmuje tereny leśne oraz tereny otwarte, 

częściowo przekształcone przez człowieka, w rejonie Żurowej, przysiółka Krzemieniec oraz przysiółka 

Maleniec. 

Od strony północnej i północno-zachodniej korytarz łączy Park z lasami Radłowskimi. 

W granicach Parku obejmuje tereny leśne oraz tereny w rejonie przysiółka Chybie, przysiółka Gilowa-

Góry oraz okolic Golanki. 

Od zachodniej korytarz regionalny łączy Park Krajobrazowy Pasma Brzanki z Ciężkowicko-

Rożnowskim Parkiem Krajobrazowym. 

W znacznej mierze, przebieg obu wyznaczonych korytarzy pokrywa się. 

 

Polityka przestrzenna Gminy Rzepiennik Strzyzewski powinna być skierowana na zachowanie, ochronę 

i rozwój wszystkich elementów systemu przyrodniczego, na którego składają się: 

1. elementy rangi lokalnej systemu: 

a) zbiorniki wodne, 

b) roślinność nadrzeczna, 

c) zadrzewienia i zakrzaczenia, 

d) roślinność przydrożna, 

e) trwałe użytki zielone, 

f) pomniki przyrody, 

 

2. elementy rangi regionalnej: 

a) korytarze ekologiczne  

b) kompleksy leśne, 

c) Park Krajobrazowy Pasma Brzenki, 

d) Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy 

e) Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, 

 

3. elementy rangi ponadregionalnej: 

a) Korytarze ekologiczne: Główny Korytarz Południowy Pogórze Ciężkowickie (GKPd-8) 

 

Wskazuje się, że powyższe dane dotyczące głównych korytarzy ekologicznych tj. ważnych 

elementów sieci ekologicznej, stanowią o ponadprzeciętnej randze gminy w sieci powiązań 

przyrodniczych na poziomie międzynarodowym i krajowym, które poprzez sieć międzynarodowych 

i krajowych korytarzy ekologicznych łączą się tworząc europejską sieć ekologiczną. 

                                                 
5  „Dokumentacja do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Tom I -  Inwentaryzacja 

i waloryzacja elementów przyrodniczych” Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 2015 r. 
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3.3. WALORYZACJA FAUNISTYCZNA I FLORYSTYCZNA 

Pod względem geobotanicznym [Matuszkiewicz J. M. 2008] przedmiotowy teren położony jest 

w prowincji Karpackiej (H), Krainy Karpat Zachodnich (H.1.), Podkrainy Zachodniobeskidzkiej (H.1a.),  

Okręgu Pogdórzy Rożnowsko – Ciężkowickich (H.1a.3.). Południowa część gminy należy do 

podokręgu Ciężkowickiego (H.1a.3.c.), natomiast część północna leży w podokręgu Ryglickim 

(H.1a.3.d).  

 

 

Rysunek 13. Podział geobotaniczny wg. Matuszkiewicz J. M. 2008 r. – fragment Arkusza D3 

 

Według „Regionalizacji Przyrodniczo Leśnej” (IBL - Trampler 1999), opartej na podstawach 

ekologiczno-fizjograficznych (obowiązującej w LP), grunty gminy Rzepiennik Strzyżewski położone 

są w mezoregionie Pogórza Ciężkowicko-Dynowskiego.  

Na obszarze gminy wyróżnimy pięć jednostek roślinności potencjalnej na podstawie mapy 

potencjalnej roślinności naturalnej Polski (J.M. Matuszkiewicz): 

 grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma podgórska, seria uboga  

(Tilio-Carpinrtum, submont., poor), 

 grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma podgórska, seria żyzna  

(Tilio-Carpinrtum, submont., rich), 

 żyzna buczyna karpacka, odmiana zachodnio karpacka, forma reglowa (Dentario glandulosae-

Fagetum, westcarp., montane), 

 wyżynny bór jodłowy (Abietetum polonicum), 

 nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae). 
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 Na terenie gminy dominują nieleśne zbiorowiska roślinne - 62% powierzchni gminy zajmują 

grunty orne. Lasy - najcenniejszy składnik szaty roślinnej, zajmują zaledwie 20% ogólnej powierzchni 

gminy. Wśród siedlisk leśnych dominuje las wyżynny. Niewielki jest udział boru mieszanego świeżego 

i lasu mieszanego wyżynnego. W drzewostanach najliczniej reprezentowane są: jodła, sosna, buk, dąb; 

rzadziej występują: grab, olsza czarna, świerk, brzoza i jesion. Liczne skupiska leśne to lasy prywatne - 

gospodarcze. W zasadzie, za wyjątkiem trzech obszarów (południowy stok grzbietu Brzanka - Liwocz, 

wzgórze między dolinami Rzepianki i Kamykówki, zespół leśny „Dąbry”) nie tworzą większych 

zwartych kompleksów. Lasy państwowe gminy Rzepiennik Strzyżewski, będące w 1993 w zarządzie 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gromnik (trzy oddziały) zostały 

zaliczone do lasów ochronnych – glebochronnych na stromych zboczach (obecnie dawny oddział 151 

nie jest własnością Skarbu Państwa).  

 Łąki i pastwiska stanowią 12% ogólnej powierzchni gminy. Żyzne łąki występują w dnach dolin 

rzek i większych potoków, na zboczach wzniesień występują świeże łąki rajgrasowe. W lasach bytują 

zwierzęta łowne: sarna, dzik, lis, zając. Na terenie gminy gniazdują ptaki drapieżne: myszołowy, 

jastrzębie i liczne gatunki ptaków śpiewających takich jak np: skowronek, świrgotek, pliszka. 

Na terenach otwartych żyją bażanty, kuropatwy i liczne gatunki gryzoni. 

Głównymi gatunkami flory są gatunki niżowe. Ponadto obserwuje się zwiększony udział 

gatunków górskich. Wiele z nich objętych jest całkowitą (m.in. widłaki, storczyki, parzydło leśne, 

kłokoczka południowa) lub częściową ochroną (m.in. kopytnik pospolity, marzanka wonna, pierwiosnka 

wyniosła). Do najbardziej interesujących należą: róża alpejska, żywokost sercowaty, widłak wroniec. 

Fauna opisywanego obszaru to typowa fauna dla Beskidu Wschodniego. Większość gatunków 

związana jest z terenami leśnymi, wśród których łatwo napotkać duże zwierzęta łowne. Najczęściej 

bywa to sarna, ale żyją tu również jelenie, dziki, zające, lisy, kuny i tchórze. Można tu spotkać borsuka, 

popielicę a nawet wydrę. 

Lasy są miejscem gniazdowania myszołowa i jastrzębia. Tereny otwarte zamieszkują ptaki 

łowne (bażant, kuropatwa), oraz ptaki preferujące otwarte przestrzenie (skowronki, pokrzewki, pliszki, 

świergotki i inne). 

 

Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy6  

Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej Parku są ekosystemy leśne o wysokim stopniu 

naturalności. Dominujące gatunki drzew to: buk, jodła, sosna zwyczajna oraz dąb szypułkowy. 

Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej – okolice Jamnej, 

Siekierczyny, Borowej i Bruśnika. W szczytowych partiach Rosulca (Jamna) i paśmie Mogiły występuje 

zespół kwaśnej buczyny górskiej.  

W warstwie krzewów niepodzielnie panuje odnawiająca się jodła z domieszką leszczyny. 

Natomiast w runie leśnym najczęściej spotkać można jeżynę gruczołowatą, zawilca gajowego, 

konwalijkę dwulistną, starca gajowego. Zaś w najniższych partiach Parku charakterystycznym 

zbiorowiskiem leśnym jest zespół grądu z grabem zwyczajnym. 

Najciekawsze naturalne zbiorowiska nieleśne tworzy roślinność naskalna, porastająca 

wychodnie piaskowca ciężkowickiego oraz płaty roślinności o charakterze muraw kserotermicznych (na 

zboczach dolin rzek Białej i Dunajca) z kłosownicą pierzastą, ciemiężykiem biało kwiatowym i omanem 

Szlachtową. O szczególnej wartości przyrodniczej Parku świadczy występowanie 40 gatunków roślin 

chronionych. Między innymi: widłaki – jałowcowaty, goździsty, wroniec widlasty; paprocie – paprotka 

zwyczajna, podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi; ponadto – goryczka trojeściowa, kłokoczka 

                                                 
6 Informacje w całości pochodzą z Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gromnik 

na okres gospodarczy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r., RDLP w Krakowie 
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południowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna, kruszyn pospolita. Teren Parku odznacza się ponadto 

ogromnym zróżnicowaniem gatunkowym grzybów, wśród których można spotkać rzadkie należące do 

czerwonej listy gatunki, np.: soplówka jodłowa, siedzeń sosnowy czy borowiec dęty.  

Niewielki stopień przekształcenia środowiska naturalnego oraz duża różnorodność warunków 

siedliskowych sprawiają, że fauna Parku wyróżnia się dużym bogactwem i zróżnicowaniem 

gatunkowym, przy znacznym udziale gatunków chronionych, rzadkich, a nawet ginących. Wśród nich 

należy wymienić między innymi ptaki: – bocian czarny, krogulec, dzięcioł czarny; gady: zaskroniec, 

żmija zygzakowata, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec; ssaki: popielica, orzesznica, 

rzęsorek rzeczek, jeż oraz pięć gatunków nietoperzy. Na terenie Parku stwierdzono ponadto 

występowanie wielu chronionych i rzadkich gatunków chrząszczy: biegacz skórzasty, biegacz 

fioletowy, biegacz zielonozłoty, biegacz granulowany, tęcznik liszkarz. Ponadto spotkać można gatunki 

motyli takie jak: paź żeglarz, mieniak: stróżnik, tęczowiec, zmierzchnica trupia główka.  

 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki7  

W lasach ligockiego pasma znajdują się niewykorzystane jak do tej pory źródła wód 

mineralnych. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki wyróżnia się dużym bogactwem flory. Dominującym 

kompleksem leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej Dentario glandulosae – Fagetum tworzący 

rozległe kompleksy w wyższych partiach pasma Brzanki i Liwocza. W drzewostanie dominuje buk 

zwyczajny ze znacznym udziałem jodły. Występują tu również klon jawor, grab zwyczajny, brzoza 

brodawkowata i czarna w formie podgórskiej, dąb szypułkowy i sosna zwyczajna.  

Najczęściej spotykane tu krzewy to: leszczyna, dziki bez czarny i koralowy. Runo tego 

kompleksu jest bogate, najczęściej i najliczniej występującymi gatunkami są m.in. żywiec gruczołowaty, 

zawilec gajowy, narecznica samcza, jeżyna gruczołowata. Innymi zespołami leśnymi występującymi na 

terenie Parku są: kwaśna buczyna karpacka, bór mieszany, podgórski łęg jesionowy, i grąd 

subkontynentalny.  

Na terenie Parku występuje ponad 30 gatunków roślin chronionych. Do najcenniejszych należą 

języcznik zwyczajny, pokrzyk wilcza jagoda, wawrzynek wilczełyko, orlik pospolity, kłokoczka 

południowa, kukułka plamista, kukułka szerokolistna i wroniec widlasty. Stosunkowo duży udział 

we florze naczyniowej Parku mają rośliny górskie.  najciekawsze z nich to: narecznica górska, 

śnieżyczka przebiśnieg, turzyca zwisła. Na terenie Parku spotykane są także grzyby prawnie chronione 

takie jak: soplówka jodłowa, szmaciak gałęzisty, smardz jadalny i szyszkowiec łuskowaty.  

Fauna Pasma Brzanki obfituje przede wszystkim w zwierzynę łowną, jak: sarny, jelenie, dziki, 

lisy. Spotykane są tu także gatunki ssaków objęte ochroną prawną m.in. jeż, gronostaj, łasica, wydra. 

Występuje tu ok. 140 gatunków ptaków, w tym: bocian czarny, kruk, krogulec, myszołów, jastrząb. 

Z gadów możemy spotkać: zaskrońca, żmiję zygzakowatą, jaszczurki: zwinkę i żyworodną oraz 

padalca. Płazy reprezentowane są przez: salamandrę plamistą, kumaka górskiego, ropuchy: szarą 

i zieloną, rzekotkę drzewną oraz żaby i traszki. 

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego8 

W krajobrazie dominują szerokie, urozmaicone wysokimi grzbietami, pasma wzgórz, położone 

między dolinami Dunajca i Białej. Pasma wzgórz porośnięte są lasami: północne - lasami 

bukowojodłowymi, bukowo-sosnowymi, jedlinami i buczynami z domieszką dębu, modrzewia 

                                                 
7 Informacje w całości pochodzą z Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gromnik 

na okres gospodarczy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r., RDLP w Krakowie 
8 Informacje w całości pochodzą z Programu Ochrony Przyrody Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Gromnik 

na okres gospodarczy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2022 r., RDLP w Krakowie 
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i jesionu. Przeważają tu drzewostany pochodzenia naturalnego, o bogatym runie.  

Spotyka się gatunki typowe dla buczyn i grądów: żywiec gruczołowaty, marzanka wodna, 

gajowiec żółty, miodunka ćma, a także gatunki chronione: lilia złotogłów, podrzeń żebrowiec, skrzyp 

olbrzymi, bluszcz pospolity, pokrzyk wilcza jagoda, i widłak wroniec. W granicach obszaru występują 

również zbiorowiska roślinności kserotermicznej.  

W lasach żyją jelenie, dziki, lisy borsuki, tchórze, gronostaje, a z gatunków rzadkich żbik, wydra, łasica 

i orzesznica. Wśród wielu gatunków ptaków na uwagę zasługuje m.in. myszołów zwyczajny, jastrząb 

gołębiarz, krogulec trzmielojad, orzechówka, jarząbek. Bardzo bogaty jest świat owadów.  

 

3.4. GEOLOGIA, MORFOLOGIA, ZASOBY NATURALNE I WALORY KRAJOBRAZOWE 

 
Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski znajduje się w zasięgu [Solon i in. 2018 r.]: 

 megaregionu – Region Karpacki (5) 

 prowincji – Karpaty Zachodnie (51) 

 podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

 makroregionu – Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6) 

 mezoregionu – Pogórze Ciężkowickie (513.62) 

Cały obszar gminy leży w obrębie Pogórza Ciężkowickiego, stanowiącego część Pogórza 

Środkowokarpackiego. Rzeźba terenu jest mocno urozmaicona - pasma wzgórz o układzie 

równoleżnikowym, o szerokich, łagodnych grzbietach przecinają głębokie doliny potoków Olszynki, 

Rzepianki i ich dopływów. Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-

wschodniej Polsce. Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Rożnowskim (oddziela je rzeka Biała), od 

wschodu z Pogórzem Strzyżowskim (oddziela je rzeka Wisłoka). W budowie geologicznej wyróżniają 

się dwie odrębne serie geologiczne – sfałdowany flisz serii śląskiej i pokrywa czwartorzędowa. Obszar 

ten zbudowany jest głównie z piaskowców i zlepieńców ciężkowickich. Środowisko przyrodnicze 

przekształcone w dużym stopniu w wyniku działalności człowieka. Na najlepiej zachowanej części 

regionu utworzono Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy i kilka rezerwatów przyrody. 

Powierzchnia regionu wynosi około 740 km2.  

Obszar gminy rozciąga się na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego. Jest to teren wyżynny, 

ukształtowany przez ciągi wzniesień o wysokości bezwzględnej 300 – 500 m i wysokości względnej od 

100 do 300 m. Wzniesienia rozdzielone są dolinami potoków Rzepianka i Olszynka oraz licznymi ich 

dopływami – potokami. Część gminy znajduje się w granicach dwóch parków krajobrazowych: 

Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 

Pod względem geologicznym obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski leży w obrębie fliszu 

karpackiego, powstałego w młodszym trzeciorzędzie, w czasie alpejskich ruchów górotwórczych, razem 

z m. in. Alpami i Apeninami. Na karpackie utwory fliszowe składają się przeważnie grube serie 

ułożonych naprzemianlegle ławic piaskowych i zlepieńców oraz łupków ilastych i wapnistych. Podłoże 

skalne okryte jest serią utworów czwartorzędowych o zróżnicowanej genezie, składzie mechanicznym 

i miąższości. Są to głównie gliny pylaste i piaszczyste z rumoszami i kamieniami. Dna dolin wyściełają 

osady rzeczne – wiry i pospółki. 

  Przebieg elementów tektonicznych (z północnego zachodu na południowy wschód) jest 

regularny. W osiach stromych fałdów Brzanki i Rzepienników wyłaniają się odporne serie piaskowców 

lgockich i istebniańskich, obramowane eoceńskimi piaskowcami ciężkowickimi. Strefy synklinalne 

między fałdami wypełniają mało odporne warstwy krośnieńskie. Podłoże skalne okryte jest serią 

utworów czwartorzędowych o zróżnicowanej genezie, składzie mechanicznym i miąższości. W obrębie 

wyniesień terenu są to wietrzeliny (gliny pylaste, piaszczyste, zwięzłe z rumoszem, rumosze 
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piaskowcowo - łupkowe o miąższości 1 - 3 m), osady soliflukcyjno - deluwialne (gliny pylaste, 

piaszczyste z domieszkami rumoszy o miąższości 2 - 3 m) i osady koluwialne (gliny piaszczyste i 

zwięzłe z rumoszami i kamieniami o miąższości przekraczającej 5 m). Dna dolin wyściełają osady 

rzeczne (żwiry i pospółki o miąższości ok. 3 m). 

Północno - wschodnią część gminy obejmuje fragment południowego skłonu Pasma Brzanki, 

będącego grzbietem o charakterze ostańcowym. Są to najwyżej położone tereny gminy. Wysokości 

bezwzględne osiągają tu 430 - 460 m npm. Grzbiet rozcina, na szereg drobnych garbów, sieć 

resekwentnych i subsekwentnych dolin wciosowych. Garby, odchodzące na południe od głównego 

grzbietu Brzanki, ulegają stopniowemu obniżeniu, rozszerzeniu i spłaszczeniu, tworząc w rejonie wsi 

Olszyny rozległą wklęsłą formę terenu, rozdzielającą grzbiet Brzanki od płaskowyżu Rzepienników. 

Osią tego terenu jest płaskodenna dolina Olszynki. Płaskowyż Rzepiennicki to szereg spłaszczonych 

garbów porozcinanych płaskodennymi dolinami wciętymi do 50 - 70 m. Od płaskich, wyrównanych, 

szerokich wierzchowin opadają stoki o profilu wypukłym i wypukło - wklęsłym o dużych spadkach 12 

- 25%. Stoki ponacinane są licznymi dolinkami, parowami, wądołami i wciosami. Modelowane są przez 

spływ powierzchniowy i linijny. Niebezpieczne są, występujące w obrębie stromych stoków, osuwiska. 

W dnach dolin występuje erozja boczna, wsteczna i akumulacja.  

Na terenie Gminy dominuje pogórska rzeźba terenu o charakterze wyżynnym. Najwyższym 

wzniesieniem jest Jura o wysokości 432 m n.p.m. położona w Pasmie Brzanki w północnej części 

Gminy.  

 

Osuwiska 

Ruchy masowe polegają na grawitacyjnym przemieszczaniu mas skalnych zainicjowanym 

zewnętrznie, w wyniku oddziaływania klimatu, hydrosfery, zmian warunków występowania wód 

podziemnych a także poprzez czynniki antropogeniczne. Najbardziej powszechnym przejawem ruchów 

masowych w polskich warunkach środowiskowych jest osuwanie.  

Obszarem największej częstotliwości powstawania osuwisk w Polsce są Karpaty. Dużą 

powierzchnię zajmują ponadto tereny o dużej predyspozycji do osuwania. Warunki geologiczne (flisz 

karpacki) i morfologicznych (zróżnicowanie wysokości, strome zbocza) odgrywają decydującą rolę w 

ich powstawaniu. Generalnie impulsem do powstawania osuwisk mogą być również niezwykle rzadkie 

w polskiej części Karpat wstrząsy sejsmiczne. 

W warunkach naturalnych istotną rolę odgrywa szereg innych czynników mogących wpływać 

przyspieszająco lub opóźniająco na zainicjowanie ruchu osuwiskowego, takich jak stan 

zagospodarowania terenu, a tym samym obciążenia podłoża, obecność roślinności na powierzchni i na 

szczycie stoku, oddziaływanie klimatu, głównie wód opadowych i roztopowych lub zamrozów, a także 

miąższość pokrywy glebowej. Same zmiany kąta nachylenia stoków są najczęściej powodowane 

działalnością erozyjną potoków, podcinających stok u jego podstawy (erozja boczna) lecz także 

niszczącą działalnością wiatrów i opadów atmosferycznych. Przyczyny antropogeniczne powstawania 

osuwisk polegają na niewłaściwym wykorzystaniu powierzchni terenu najczęściej przy prowadzeniu 

prac inżynieryjnych związanych z wybieraniem materiału skalnego bądź zmianami jego struktury, także 

z degradacją szaty roślinnej (np. wycinka drzew) lub też przy nieodpowiednio prowadzonej 

odkrywkowej eksploatacji kopalin. Tego rodzaju geneza ruchów masowych należy na ogół do rzadkości. 

Zgodnie z danymi Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO, na terenie gminy Rzepiennik 

Strzyżewski zarejestrowano 334 osuwiska.  
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Rysunek 14. Zarejestrowane osuwiska na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski wg. Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej SOPO 

 

Surowce naturalne 

Na terenie gminy nie występują złoża kruszywa naturalnego. W strefie przypowierzchniowej 

występują piaskowce istebniańskie i cieżkowickie, o niskich parametrach jakościowych, najczęściej 

zwietrzałe, nieprzydatne do eksploatacji. Jedynym surowcem mineralnym wykorzystywanym 

na potrzeby lokalne są gliny zwietrzelinowe. Miąższość tych glin, łącznie ze zwietrzałymi łupkami 

krośnieńskimi jest niewielka i nie przekracza 2 m. Jedyne większe złoże zarejestrowane - "Turza" 

o zasobach 7 tys.m3  zlokalizowane jest w miejscu uniemożliwiającym jego dalszą eksploatację. 

 

Walory krajobrazowe 

O walorach krajobrazowych gminy Rzepiennik Strzyżewski decydują przede wszystkim: 

- urozmaicona rzeźba terenu: wydłużone wzgórza i garby poprzecinane wąskimi wądołami i stro-

mymi jarami, oraz malownicze doliny rzek i potoków z kompleksami łąk, tworzącymi w okresie 

kwitnienia barwne kompozycje, 

-  tereny rolne z charakterystyczną mozaiką pól i zadrzewień śródpolnych oraz enklawami lasów 

jodłowo - bukowych, 

-  liczne cieki wodne tworzące system korytarzy ekologicznych oraz łąki i pastwiska stanowiące ich 

naturalną biologiczną obudowę, 

-  dominanty przestrzenne: wieże kościołów parafialnych w otoczeniu zespołów zieleni i kapliczki 

przydrożne, 
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-  miejsca widokowe, zapewniające szczególne warunki ekspozycji i penetracji krajobrazu. 

Wśród wartości przyrodniczych największą rangę krajoznawczą ma występowanie 

na powierzchni skał niemal wszystkich formacji geologicznych i związane z nimi różne zjawiska 

geologiczno – dynamiczne. Walory krajobrazowe podnoszą liczne zabytki kultury materialnej 

i duchowej, miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi, rozwojem literatury polskiej, 

walkami o niepodległość.  

Biorąc pod uwagę powyższe walory można dokonać klasyfikacji krajobrazu. Najistotniejszą 

częścią krajobrazu zawsze są elementy naturalne lub prawie naturalne. Są one uzupełniane mniejszą lub 

większą ilością elementów antropogenicznych. Do elementów naturalnych zaliczane są: klimat, gleba, 

rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, szata roślinna, świat zwierząt, natomiast do elementów 

antropogenicznych: infrastruktura (budynki, drogi, zakłady przemysłowe itp.), sztuczne użytki 

gruntowe oraz różnego rodzaju odpady i zanieczyszczenia pochodzące z działalności człowieka. Na 

terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski wyróżnia się typy krajobrazu: 

- krajobraz seminaturalny – krajobraz zmieniony działalnością człowieka, który jednak nie zatracił 

jeszcze głównych cech krajobrazu pierwotnego tzn. w krajobraze tym występuje jeszcze równowaga 

biologiczna, w pod względem ekologicznym różnica pomiędzy wartościami biocenoz krajobrazów 

natulanych i pierwotnych jest jeszcze niewielka; 

Do krajobrazu seminaturalnego zakwalifikowane są tereny lasów Pasma Brzanki i Pasma 

Pogórza Ciężkowickiego.  

- krajobraz kulturowy – zmiany wprowadzone przez człowieka idą tak daleko, że istnienie tak 

ukształtowanego krajobrazu może być utrzymane dzięki stałym zabiegom. Krajobraz kulturowy można 

podzielić na harmonijny bądź zdewastowany [Więckowicz Z. w: Bieszczad S., Sobota J. 1999]. W 

Gminie Rzepiennik Strzyżewski nie wytypowano jednak miejsc, które możnaby zaliczyć do 

zdewastowanych. Krajobraz kulturowy to przede wszystkim krajobraz zabudowy Rzepiennika 

Strzyżewskiego oraz miejscowości położonych na trasie drogi wojewódzkiej nr 980: Rzepiennika 

Biskupiego i Rzepiennika Suchego.  

W piśmiennictwie można też spotkać typologię krajobrazu pod względem pełnionej funkcji przez 

określone obszary [Minorski J. 1977]. Biorąc pod uwagę powyższe można mówić, że tereny zabudowy 

to głównie rodzaj krajobrazu osiedleńczego, pomiędzy którym występuje krajobraz rolniczy. Ponad 

dolinami występuje krajobraz leśny zajmujący głównie pasma wzniesień.  

W opracowaniach planistycznych często używa się określenia „krajobrazu otwartego” [Więckowicz Z. 

w: Bieszczad S., Sobota J. 1999] używanego dla rozległego widoku  obszarów nie zabudowanych, 

zielonych itp., gdzie elementami przyrodniczymi są rzeźba terenu, wody powierzchniowe o szata 

roślinna, a elementami sztucznymi są tu szlaki komunikacyjne oraz budowle i osiedla. W tym ujęciu, 

można mówić, że teren Gminy dzieli się na krajobraz otwarty oraz krajobraz leśny.  

Dla województwa małopolskiego nie został przeprowadzony audyt krajobrazowy. 
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Fotografia 8. Widok z Rzepiennika Suchego na Pasmo Brzanki [fot. Krzysztof Parszewski 2019 r.] 

 

Fotografia 9. Olszyny - widok w kierunku południowym na Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego [fot. Krzysztof Parszewski 2019 r.] 
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3.5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW WODNYCH: WODY POWIERZCHNIOWE 

I PODZIEMNE 

 

Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski odwadniany jest przez dwa cieki wodne. Rzepianka i jej 

dopływy, należąca do zlewni Białej, odwadnia zachodnią i centralną część gminy.  Olszynka i jej 

dopływy, należąca do zlewni Ropy, odwadnia północno-wschodnią część gminy. Sieć wodna jest 

stosunkowo bogata – stanowią ją drobne cieki odwadniające wzniesienia, wpadające do potoków 

płynących dnami dolin (zwykle w kierunku  północny wschód - południowy zachód). Wodostany 

potoków mają zmienny charakter i są zależne od czynników atmosferycznych, przy czym najwyższe 

stany wód notowane są w okresie roztopów wiosennych. Wezbrania roztopowe i deszczowe mają szybki 

przebieg, co wynika z dużego nachylenia stoków i znacznego wylesienia terenu. Wylewy powodziowe 

zalewają najniższe poziomy dolin. Podmokłości stałe lub okresowe występują w dnach dolin, 

na terenach osuwiskowych, w lejach źródłowych oraz u podnóży stoków. Wody potoków Rzepianka 

i Kamykówka znajdują się w II klasie czystości wód. 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska wynika z art. 349 a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie 

ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędnej 

do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją 

i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Monitoring realizowany jest w oparciu o wyznaczone tzw. 

jednolite części wód (JCW), które należy rozumieć, jako oddzielne i znaczące elementy wód 

powierzchniowych, stanowiące podstawową jednostkę gospodarowania wodami. Od 2007 roku 

są prowadzone trzy rodzaje monitoringu wód powierzchniowych: diagnostyczny, operacyjny 

i badawczy. 

Ramowa Dyrektywa Wodna określa wymóg osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego  

i chemicznego dla jednolitych części wód. Podstawą formalno – prawną dokonania oceny jakości wód 

powierzchniowych jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187).   

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się w pięciostopniowej skali 

ustalonej wg wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych: (klasa I – stan 

bardzo dobry, klasa II – stan dobry, klasa III – stan umiarkowany, klasa IV – stan słaby, klasa V- stan 

zły). 

Potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się w skali: (klasa 

I-II – potencjał dobry i wyższy niż dobry, klasa III – potencjał umiarkowany, klasa IV – potencjał słaby, 

klasa V- potencjał zły). 

Rzepianka (nazywana również Rzepiennikiem) – potok długości ok. 13,5 km na Pogórzu 

Ciężkowickim, prawobrzeżny dopływ Białej Odwadnia teren gmin Rzepiennik i Gromnik.  

Rzepianka bierze swój początek w Rzepienniku Suchym na wysokości 380 m n.p.m., następnie 

przepływa przez Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Marciszewski i Golankę, 

gdzie uchodzi do Białej Dunajcowej na wysokości 230 m n.p.m. Największe dopływy to Kamykówka 

i Turza. Rzepianka jest naturalną częścią wód. PLRW2000122148569 jest niemonitorowana. Jej stan 

określa się jako dobry. Za cel środowiskowy obrano dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określił tą JCW jako niezagrożoną 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 
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Rysunek 15. Jednolite części wód na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski [źródło: Państwowa Służba 

Hydrogeologczna] 

 

Olszynka – rzeka, lewy dopływ Ropy o długości około 24 km. Jej zlewnia z całości znajduje 

się na Pogórzu Ciężkowickim. Odwadnia teren gmin Rzepiennik, Szerzyny i Skołyszyn. Olszynka 

stanowi południową granicę Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. PLRW2000122182899 jest 

monitorowana, a jej aktualy stan określa się jako zły. Olszynka jest zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych jakimi są: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla tej JCW zastosowano 

odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu (do 2021 r.): - brak możliwości technicznych. 

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 

wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie  szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 

zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 

hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód powierzchniowych. 
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Moszczanka – jest to potok. Należy do zlewiska Morza Bałtyckiego dorzecza Wisły. Jego 

źródła znajdują się w Staszkówce. Następnie potok przepływa przez Moszczenicę (obie wsie w gm. 

Moszczenica), Zagórzany (gm. Wiejsk a Gorlice), miasto Gorlice oraz Klęczany (gm. wiejska Gorlice), 

gdzie uchodzi do Ropy. PLRW2000122182749 jest niemonitorowana. Jej aktualy stan określa się jako 

zły. Olszynka jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są: dobry stan ekologiczny 

i dobry stan chemiczny. Dla tej JCW zastosowano odstępstwo - przedłużenie terminu osiągnięcia celu 

(do 2021 r.): - brak możliwości technicznych. Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. 

Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku 

z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego 

– przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach 

wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 

postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej 

skuteczności. 

Sitniczanka – potok, lewy dopływ Ropy. Jest ciekiem 4 rzędu o długości 19, 36 km. Ma źródła 

na wysokości około 360 m w miejscowości Sitnica. Spływa przez miejscowości Rożnowice, 

Racławice. Binarowa i miasto Biecz, w którym na wysokości 245 m uchodzi do Ropy. 

Cała zlewnia Sitniczanki znajduje się na Pogórzu Ciężkowickim. W większości są to tereny bezleśne – 

pola uprawne i zabudowania. PLRW2000122182789 jest niemonitorowana. jej aktualy stan określa się 

jako zły. Sitniczanka jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są: dobry stan 

ekologiczny i dobry stan chemiczny. Dla tej JCW zastosowano odstępstwo - przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu (do 2021 r.): - brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty.  

PLRW200012214858 Rostówka jest niemonitorowana. Jej aktualy stan określa się jako dobry. 

Rostówka jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych jakimi są: dobry stan ekologiczny 

i dobry stan chemiczny. 

PLRW2000122148552 Ostruszanka to naturalna część wód. Rostówka jest niemonitorowana. 

Jej aktualny stan określa się jako dobry. Ostruszanka jest niezagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych jakimi są: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

PLRW2000142148579 Biała od Binczarówki do Rostówki to monitorowana część wód. Jej 

aktualny stan określa się jako dobry. PLRW2000142148579 nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych jakimi są: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

PLRW2000122148699 Szwedka stanowi naturalną część wód. Szwedka jest niemonitorowana. 

Jej aktualny stan określa się jako dobry. Szwedka nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów 

środowiskowych jakimi są: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

Tabela 7. Wykaz jednolitych części wód na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

JCWP Nazwa 

JCWP 

Monitoring Aktua

lny 

stan 

JCW

P 

Cel środowiskowy  Ocena 

ryzyka 

nieosiągnię

cia celów 

środowisko

wych 

O
d

stęp
stw

o
 

Przedłu

żenie 

terminu 

osiągnię

cia celu 

środowi

skoweg

o 

RW2000122148569 Rzepianka niemonitoro

wana 

dobry dobry potencjał 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

niezagrożon

a 

nie 2015 

RW2000122182899 Olszynka monitoriwa

na 

zły dobry potencjał 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

zagrożona tak 2021 
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RW2000122182749 Moszczanka niemonitoro

wana 

zły dobry potencjał 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

zagrożona tak 2021 

RW2000122182789 Sitniczanka niemonitoro

wana 

dobry dobry stan 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

zagrożona tak 2021 

RW200012214858 Rostówka niemonitoro

wana 

dobry dobry stan 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

niezagrożon

a 

nie 2015 

RW2000122148552 Ostruszanka niemonitoro

wana 

dobry dobry stan 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

niezagrożon

a 

nie 2015 

RW2000142148579 Biała od 

Binczarówk

i do 

Rostówki 

monitoriwa

na 

dobry  dobry stan 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

niezagrożon

a 

nie 2015 

RW2000122148699 Szwedka niemonitoro

wana 

dobry dobry potencjał 

ekologiczny, 

dobry stan chemiczny 

niezagrożon

a 

nie 2015 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911)  
 
Ocena monitorowanych jednolitych części wód powierzchniowych na terytorium Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski: 

Tabela 8. Częściowe wyniki klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego rzek 

w jednolitych częściach 

rzeka i punkt pomiarowy 
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zanieczyszczeni

a syntetyczne i 

niesyntetyczne K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 

fi
zy
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ch
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RW2000142148579 

Biała od Binczarówki do 

Rostówki 

Ppk.  

Biała - Lubaszowa 

III I Umiarkowany Zły I 

Źródło: Wyniki klasyfikacji i oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w województwie 

małopolskim; WIOŚ w Krakowie 2015r. 

 
Gmina zagrożona jest dwoma typami wezbrań: 

 opadowo-rozlewnymi spowodowanymi opadami ciągłymi, 

  opadowo-nawalnymi wywołanymi gwałtownymi ulewami letnimi, które stwarzają zagrożenie 

dla obszarów przyległych do potoków. 

Główną przyczyną gwałtownych i szybkich wezbrań powodziowych, jakie następują w następstwie 

opadów atmosferycznych jest wylesienie oraz fliszowa – nieprzepuszczalna budowa geologiczna 

podłoża. Woda opadowa, nie zatrzymywana przez system korzeniowy roślin spływa ciekami wzdłuż 

wąskich dolin, co ostatecznie wywołuje występowanie z brzegów głównych potoków odwadniających 

teren gminy. Zjawisko to szczególnie groźny charakter w dolinie Rzepianki, w obrębie sołectwa 

Rzepiennik Strzyżewski, gdzie osadnictwo skupiło się w części doliny szczególnie narażonej na 

niebezpieczeństwo powodzi. Na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski nie występują obszary 
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szczególnego zagrożenia powodziowego oraz narażonych na powodzie zgodnie z Informatycznym 

Systemem Osłony Kraju. Opracowania szczegółowe: „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni 

Dunajca” oraz „Studium Ochrony Przeciwpowodziowej dla rzek Moszczanka i Olszynka” wskazują 

strefę zalewową wody Q1% od Rzepianki, Moszczanki i Olszynki. Opracowania te zostały 

uwzględnione w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, przyjętym na mocy rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem 

powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841). 

Efektywnymi sposobami zwiększenia retencji wód w gminie w obrębie małej zlewni jest 

budowa małych zbiorników wodnych i oczek wodnych, regulacja odpływu ze stawów i oczek wodnych, 

gromadzenie wody w rowach melioracyjnych i kanałach, retencjonowanie odpływów z systemów 

drenarskich oraz zwiększenie retencji dolinowej. Przyczynia się to również do spowolnienia odpływu 

wód powierzchniowych, podniesienia poziomu wód gruntowych, powstrzymania degradacji siedlisk 

wodno-bagiennych, zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru oraz powstrzymania erozji 

terenowej. Ponadto w celu zapobiegania małym lokalnym podtopieniom należy zadbać o stan rowów 

odwadniających wykonanych na terenach rolnych oraz wzdłuż dróg, tak aby spływająca nimi woda nie 

natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie się. Aby zapewnić właściwy odpływ wody 

w rowach należy zadbać także o ich częstą konserwację i wykaszanie. 

Na obszarach przyległych do cieków należy zachować pasy ochronne w celu dostępu do wody 

w ramach powszechnego korzystania z wód oraz umożliwienia administratorowi cieków prowadzenia 

konserwacji w korytach cieków jak również w celu ochrony otuliny biologicznej cieku. Pasy ochronne 

wzdłuż cieków wodnych należy zagospodarować poprzez porost łęgowy, łąki lub pastwiska (bez stałego 

pobytu bydła) z wykluczeniem lub ograniczeniem gruntów ornych. Pas ochronny powinien zostać 

wykluczony spod zabudowy kubaturowej. 

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawa Wodnego zabrania się grodzenia 

nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m 

od linii brzegu. W związku z art. 28 w/w ustawy właściciel nieruchomości przyległej 

do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby 

wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód. W związku z art. 25 w/w ustawy Prawo wodne 

zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących 

brzeg wodny, budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi 

wodami powierzchniowymi. 

 W celu zapobiegania małym lokalnym podtopieniom należy zadbać o stan rowów 

odwadniających wykonanych na terenach rolnych oraz wzdłuż dróg, tak aby spływająca nimi woda nie 

natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie się. Aby zapewnić właściwy odpływ wody 

w rowach należy zadbać także o ich częstą konserwację i wykaszanie. 

Wszystkie tereny zalewowe powinny być bezwzględnie wykluczone spod zabudowy mieszkaniowej 

i przemysłowej celem ochrony życia ludzi i ich mienia przed skutkami powodzi oraz środowiska 

naturalnego przed dewastacją. 

Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy są ściśle związane z jej budową geologiczną, 

tektoniką podłoża i morfologią terenu. Według podziału hydrograficznego gmina Rzepiennik 

Strzyżewski zlokalizowana jest w regionie karpackim.  

Na wielkość zasobów wodnych mają wpływ m.in. 

 czynniki hydrometeorologiczne : wielkość opadów atmosferycznych, zdolności retencyjne 

zlewni, warunki infiltracji, 
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 czynniki antropogeniczne : melioracja terenów rolnych, regulacja cieków wodnych, zmiany 

struktury wykorzystania gruntów, w tym głównie wyrąb lasów i zadrzewień, wielkość  poboru 

wody, ilość wprowadzanych do wód i do ziemi zanieczyszczeń.  

 

Obszar regionu karpackiego cechuje się znacznymi opadami i dużym spływem po mało przepuszczal-

nych utworach fliszowych. Obszar ten wyróżnia się dużą liczbą źródeł o małej wydajności i dużym 

zagęszczeniem sieci rzecznej. Rzeki o deszczowo-śnieżnym systemie zasilania cechują się wezbraniami 

wiosennymi i powodziami letnimi. W regionie karpackim uwidaczniają się znaczne różnice pomiędzy 

częścią powiatu tarnowskiego po dolinę Dunajca włącznie a częścią wschodnią, począwszy od rzeki 

Białej Tarnowskiej. Zróżnicowanie to wynika ze ścierających się wpływów postępującego od zachodu 

oceanizmu a od wschodu kontynentalizmu. 

Średnie spływy jednostkowe na obszarze Karpat są wysokie i w zależności od wielkości zlewni kształ-

tują się w granicach 10-40 l/s/km2. Od wielkości opadu i wielkości jego odpływu uzależniony jest prze-

pływ wody w rzekach. Na rzekach górskich występuje zmienność między przepływami lat „suchych” 

i „mokrych”. Według badań Punzeta w dorzeczu górnej Wisły średnie przepływy w latach „suchych: 

są mniejsze o ok. 28 %, a w latach „mokrych” większe o ok. 35 % od średniorocznego przepływu z wie-

lolecia. 

Zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 

wymagających szczególnej ochrony w skali 1: 500 000” pod red. A.S Kleczowskiego teren Gminy 

położony jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych.  

Zgodnie z aktualnym, zweryfikowanym podziałem (Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

„Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd” Wa-wa, grudzień 2009), 

terytorium Gminy Rzepiennik Strzyżewski leży w zasięgu dwóch jednolitych części wód podziemnych:  

- JCWPd nr 150 o identyfikatorze UE: PLGW2000150 – południową i wschodnią część Gminy, 

- JCWPd nr 151 o identyfikatorze UE: PLGW2000151 – zachodnia część Gminy. 

 

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 150 zajmuje oko 2042,3 km2. Należy do Regionu 

wodnego Górnej Wisły RZGW Kraków oraz do Głównej Zlewni Dunajec (II). Wody podziemne 

zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także w niewielkim 

stopniu poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego 

zależy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. 

Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych oraz Kotliny Zakliczyńskiej. 

Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią bazę drenażu.  

Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które generalnie pokrywają 

się z działami wód powierzchniowych. Północną granicę JCWPd nr 150 stanowi ujście Dunajca do 

Wisły. Od wschodu i zachodu JCWPd ogranicza zasięg zlewni Dunajca. Południowa granica przebiega 

działami wodnymi niższego rzędu, na południe Jeziora Rożnowskiego. Naturalnymi strefami drenażu 

wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw 

wodonośnych jest to głównie rzeka Dunajec. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych 

(studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane ze 

względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego.  

Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku 

naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich 

obszarach. 
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Jednolita Część Wód Podziemnych nr 151 zajmuje około 2648 km2. należy do regionu wodnego 

Górnej Wisły RZGW Kraków. Główna zlewnia w jej obrębie to Wisłoka (II). 

 

Rysunek 16. Jednolite części wód podziemnych na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
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Jej wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ 

z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy głównie od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta 

nachylenia stoków. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych. Przepływ 

wód podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu. Granice 

hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się z działami wód 

powierzchniowych. Północną granicę JCWPd stanowi wododział 3-go rzędu zamknięty ujściem Potoku 

Chołowskiego do Wisłoki powyżej Dębicy. Od wschodu i zachodu JCWPd ogranicza zasięg zlewni 

Wisłoki. Południowa granica przebiega wzdłuż granicy Polski ze Słowacją. 

Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla 

głębiej położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka Wisłoka. Funkcję drenażu pełnią także 

ujęcia wód podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych 

są często skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu 

karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają 

w kierunku naturalnych stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie 

na niewielkich obszarach. 

Jakość wód podziemnych w 2017 roku została określona według klasyfikacji podanej 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). Jakość wód podziemnych ostatni 

raz badano w 2016 roku. Najbliżej granic obszarów opracowania w JCWPd nr 150 znalazł się punkt 

nr 144. Na jego podstawie, jakość wód w zakresie wskaźników fizyczno-chemicznych została 

przyporządkowana klasie IV. Końcowa klasa jakości została określona jako II.  

W JCWPd nr 151 najbliżej znalazł się punkt 1331. Według badania, klasa jakości – wskaźniki 

fizyczno-chemiczne, została określona jako III. Natomiast końcowa klasa określona została jako II.  

Wg oceny stanu JCWPd z 2012 r. stan ilościowy, chemiczny oraz ogólna ocena stanu zarówno 

dla JCWPd nr 150 jak i JCWPd nr 151 został określony, jako dobry. Ocena ryzyka niespełnienia celów 

środowiskowych została określona, jako niezagrożona, także dla obydwu jednostek.  

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911), JCWPd 150 jest monitorowana 

i niazagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jej stan ilościowy oceniono na dobry, podobnie 

jak stan chemiczny. Za cel środowiskowy ustalono dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. 

Podobnie, JCWPd 151 jest monitorowana, jej stan ilościowy orz chemiczny oceniono na dobry. Za cel 

środowiskowy ustalono dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. JCWPd 151 nie jest zagrożona 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Nieprawidłowe stosowanie nawozów i chemicznych środków ochrony roślin. 

Dużym zagrożeniem dla jakości wód może być nadmierne stosowanie nawozów sztucznych 

i chemicznych środków ochrony roślin używanych w rolnictwie. Zbyt wysokie dawki tych substancji 

tylko częściowo są wykorzystywane przez rośliny, podczas gdy pozostała ilość spływa z wodami 

opadowymi do wód powierzchniowych oraz przenika w wyniku infiltracji do wód podziemnych.  

Skażenie pestycydami stanowi poważne zagrożenie dla życia biologicznego w wodach. 

W wyniku dopływu biogenów zawartych w nawozach (gł. związków azotu i fosforu) następuje 

stopniowy proces eutrofizacji wód. Zwiększa się ilość organizmów, gł. planktonowych (masowe 

zakwity glonów), zmniejsza się przezroczystość wód, następuje spadek stężenia tlenu w wodzie oraz 

nasycenie wody szkodliwymi metabolitami i produktami rozkładu materii organicznej. W krańcowych 
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przypadkach może dojść do saprotrofizacji, czyli „duszenia” się zbiornika z powodu braku tlenu 

i wysokich stężeń trujących produktów beztlenowego rozkładu materii.  

W celu zapobiegania spływów powierzchniowych należy: 

 stosować odpowiednie dawki nawozów i środków ochrony roślin,  

 stale utrzymywać gleby pod okrywą roślinną,  

stosować ochronne pasy zadrzewień, zakrzewień, zbiorowisk szuwarowych oraz roślinności łąkowej 

i nadwodnej wzdłuż cieków wodnych i zbiorników wód, które stanowią skuteczną barierę 

biogeochemiczną, przechwytując i neutralizując spływające zanieczyszczenia. 

 

3.6. CHARAKTERYSTYKA I OCENA WARUNKÓW GLEBOWYCH 

 

Przestrzenne rozmieszczenie typów i rodzajów gleb wykazuje bardzo duże powiązanie 

z litologią utworów powierzchniowych. Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada dobre warunki 

glebowe. Gleby należy ocenić, jako średnie oraz dobre. W głównej mierze są to grunty rolne klasy III 

i IV. Ponad 80% gruntów ornych gminy zajmują gleby pyłowe całkowite w typie brunatnym 

i pseudobielicowym. 

W obszarze gminy występują procesy erozji gleb, które szczególnie nasilają się na stokach  

o dużym nachyleniu. Procesy te prowadzą do wypłukiwania składników odżywczych, a nawet 

zniszczenia warstwy urodzajnej gleby. Degradacja gleb polegająca na stracie określonej masy gleby 

w granicach opracowania i w skali całej gminy, spowodowana jest wieloma czynnikami. 

Najważniejszym zagrożeniem jest zanieczyszczenie gleb odpadami lub metalami ciężkimi 

spowodowanymi m.in. dzikimi wysypiskami śmieci. Ponadto, duże zagrożenie niosą zjawiska 

geodynamiczne spowodowane przekształcaniem naturalnej konfiguracji terenu, likwidowaniem 

zespołów zieleni wysokiej, czy ograniczaniem terenów biologicznie czynnych.  Niebezpieczna jest 

również powierzchniowa erozją wodną i wiatrowa niszcząca (wskutek wymywania lub zwiewania) 

wierzchnich, a często także i głębszych warstw gleby oraz przemieszczane cząstek glebowych 

i składników mineralnych zawartych w glebie do wód powierzchniowych. Ponadto, zachodzi 

mechaniczne niszczenie roślin i odsłanianie ich systemu korzeniowego. Również jakość wód 

(w szczególności związki biogenne - azot i fosfor) oraz powietrza jest zagrożona ze względu 

na zanieczyszczenie cząstkami gleby. Ochrona gleb przed erozją wodną jest też zarazem ochroną wód.  

Nasilenie zjawisk erozyjnych uzależnione jest od następujących czynników: 

 wielkości i natężenia opadów atmosferycznych, spływów roztopowych; 

 rodzaju i składu granulometrycznego gleb (największa podatność gleb z kompleksów 3 i 6); 

 nachylenie i długości zbocza (spadki 5-12% - zagrożenie silne, >12% - zagrożenie bardzo silne); 

 rodzaju okrywy roślinnej; 

 sposobu uprawy gleby. 

Do działań na obszarze Gminy Rzepiennik Strzyżewski w celu ograniczenia i zatrzymania degradacji 

gleb należy: 

 zadarnianie dróg spływu wód opadowych,  

 zakładanie i pielęgnowanie pasów zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,  

 stosowanie płodozmianów przeciwerozyjnych i roślin poplonowych,  

 stałe utrzymywanie gleby pod okrywą roślinną,  

 wykonywanie zabiegów uprawowych w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku. 

 stosować odpowiednie dawki nawozów i środków ochrony roślin,  

 zlikwidować lub ograniczyć wpływ zanieczyszczeń na środowisko 
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stosować ochronne pasy zadrzewień, zakrzewień, zbiorowisk szuwarowych oraz roślinności 

łąkowej i nadwodnej wzdłuż cieków wodnych i zbiorników wód, które stanowią skuteczną barierę 

biogeochemiczną, przechwytując i neutralizując spływające zanieczyszczenia. 

 

3.7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH, STANU JAKOŚCI 

POWIETRZA I HIGIENY ATMOSFERY 

 

         Obszar Gminy Rzepiennik Strzyżewski położony jest w Obszarze Pogórza Ciężkowickiego, który 

to należy do podkarpackiej strefy klimatycznej. Jest to pas przejściowy pomiędzy górami a kotlinami 

podgórskimi. Chłodnych dni z przymrozkami jest rocznie 100 – 150, śnieg leży przez 80 – 90 dni. 

Średnia temperatura roczna w rejonie Rzepiennika wynosi ok. 7,5 ºC, najzimniejszym miesiącem jest 

styczeń (średnia temperatura około – 4,6 ºC), najcieplejszym lipiec (średnia temperatura około 16,9 ºC). 

Roczna suma opadów atmosferycznych waha się w granicach 950-1350 mm, średnia prędkość wiatru 

od 2,2 do 2,5 m/sek., z wilgotnością względną od 86 do 88%. Zróżnicowanie temperatur uzależnione 

jest od wysokości bezwzględnych i od ekspozycji stoków. We wklęsłych formach terenu występują 

inwersje temperatur, które rozprzestrzeniają się na wyższe partie stoków. Okres wegetacyjny trwa 215 

dni. Przez większą część roku pogodę kształtują tu napływające z zachodu masy powietrza polarno-

morskiego, jedynie zimą częste są napływy mas powietrza ze wschodu, o cechach kontynentalnych. 

W związku z tym na terenie gminy pozostaje przewaga wiatrów zachodnich, południowo-zachodnich 

i południowe. W chłodnej porze roku (listopad-marzec) występuje wiatr halny charakteryzujący się du-

żymi prędkościami  - 8 m/sek. 

 Na terenie gminy występują następujące typy mezoklimatów: 

I typ – mezoklimat obniżeń dolinnych o najwyższych gradientach termiczno – wilgotnościowych. 

 Podtyp  -  dna dolin o wysokościach względnych do około 20m. 

Stanowią zbiorniki chłodnego powietrza, o najniższych temperaturach minimalnych, najwyższych 

amplitudach dobowych temperatury i największej częstości występowania przymrozków oraz dużej 

wilgotności powietrza w nocy. Okres bezprzymrozkowy jest tutaj stosunkowo krótki. Częste 

inwersje powodują nie tylko liczne przymrozki i spadki temperatur ale także zatrzymują ewentualne 

zanieczyszczenia atmosfery. 

Są to obszary najmniej korzystne pod względem klimatycznym, zwłaszcza dla rolnictwa ale także 

dla osadnictwa i przemysłu. 

 Podtyp  - zbocza dolinne do wysokości względnej  40-60 m. 

Korzystniejsze warunki klimatyczne, cieplejsze i suchsze noce, okres bezprzymrozkowy wydłużony 

około 15-30 dni  w dolnej części zboczy do 30-50 dni w górnej. 

       II typ – mezoklimat stoków i wierzchowin o optymalnych walorach 

Są to obszary położone powyżej 40-60 m nad dnem dolin. Występują tu: górna granica inwersji 

minimalnej, najmniejsze dobowe wahania temperatury, najkrótszy okres bezprzymrozkowy. Obszary 

te posiadają najwyższe walory klimatyczne z punktu widzenia rolnictwa, osadnictwa i innych dziedzin 

działalności gospodarczej. Najkorzystniejsze warunki dla rolnictwa mają stoki o ekspozycji 

południowej ( największe usłonecznienie), korzystnymi terenami dla osadnictwa są wierzchowiny. 

Rzeźba terenu tj. pasowy układ pasm górskich i dolin oraz znaczne wysokości względne, 

zróżnicowanie klimatyczne, rodzaj podłoża i roślinność mają tu wpływ na kształtowanie się warunków 

topoklimatycznych. Najkorzystniej kształtują się są one na terenach wyniesionych. Wyjątkowe 

właściwości pod tym względem mają tereny stokowe o ekspozycji południowej. Najmniej korzystna 

jest sytuacja na obszarach dolin rzecznych. Występują tam większe amplitudy temperatur. Z powodu 

bardzo dużej wilgotności powietrza znacznie częściej niż na wysoczyznach pojawiają się tu mgły. 
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Gmina Rzepiennik Strzyżewski charakteryzuje się następującymi warunkami topoklimatycznymi:  

– warunki dolinne – odznaczają się największymi wahaniami temperatury i najniższymi sumami 

opadów; cechują je największe kontrasty termiczne w skali doby; istnieje tu duże zagrożenie 

przymrozkami, co daje najniższe minima w zimie – inwersja temperatury, oraz najwyższe mak-

sima w lecie; gdzie rozróżniamy: 

- obszary dolinne o płytkim poziomie wód gruntowych, doliny rzeczne i jej dopływy - 

topoklimat wilgotny, zastoiskowy charakteryzujący się mniej korzystnymi warunkami 

klimatycznymi; tereny te nie są wskazane do wszelkiej zabudowy ani lokalizacji miejsc 

wypoczynku; roślinność towarzysząca to nadbrzeżne łęgi z wierzbą, gęstym runem 

o charakterze zaroślowym;  

- obszary dolinne zabudowane - topoklimat umiarkowany charakteryzujący się bardziej 

kontrastowym przebiegiem temperatur i wilgotności powietrza; 

- obszary dolinne niezabudowane - topoklimat wilgotny, charakteryzują się względnymi 

warunkami klimatycznymi; w gminie są to tereny głównie upraw rolnych lub łąki o różnym 

stopniu wilgotności; 

– warunki stokowe, to tereny uprzywilejowane termicznie, charakteryzujące się najmniejszymi 

wahaniami temperatury; w obszarze stoków temperatury maksymalne są generalnie o około 1° 

niższe niż w dnach dolin; natomiast dobowe wahania temperatury powietrza są tu silnie zmniej-

szone i wynoszą 7-10°; podczas pogody wyżowej występuje często inwersyjny rozkład tempe-

ratury minimalnej powietrza; rozróżnia się tu: 

- obszary stokowe o ekspozycji południowej - topoklimat ciepły charakteryzujący się bardzo 

dobrymi warunkami do zabudowy mieszkaniowej;  

- obszary stokowe o ekspozycji północnej – topoklimat chłodny charakteryzujący się mało 

korzystnymi warunkami klimatycznymi,  

- obszary zalesione, w tym piętro kulminacji wzniesień i pasm górskich - topoklimat wilgotny 

charakteryzujący się dużym osłabieniem promieniowania słonecznego, dużą zacisznością, 

wyrównanym profilem termicznym, podwyższoną wilgotnością względną, a przede wszystkim 

bakteriostatycznym działaniem olejków eterycznych; piętro szczytowe ma zdecydowanie 

najniższe wartości średniej temperatury miesięcznej, średniej temperatury maksymalnej 

i średniej rocznej;  

– warunki śródleśnej zabudowy na stoku północnym – topoklimat chłodny, charakteryzujący 

się dużą zacisznością, gdzie przylegający kompleks lasu jodłowego ma wpływ na dużą wilgot-

ność, zaciszność oraz umiarkowaną przewiewność. 

 

Gminę Rzepiennik Strzyżewski charakteryzują korzystne warunki decydujące o stanie jakości 

powietrza atmosferycznego i jego potencjalnym zagrożeniu. Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty, 

które oddziaływałyby w sposób szczególnie szkodliwy na powietrze atmosferyczne.  

 

Na podstawie danych pomiarowych w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 

małopolskim z 2017 roku (WIOŚ Kraków) ustalono, że poziom dopuszczalny dwutlenku azotu (NO 2) 

i dwutlenku siarki (SO 2 ) jest zachowany na obszarze województwa - obszar strefy małopolskiej –

wynikowo zakwalifikowano do klasy A. Stężenia średnioroczne NO 2 zarejestrowane na podstawie 

pomiarów nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu 40 μg/m³. Stężenia 1-godzinne NO 2 także nie 

przekraczały dopuszczalnego poziomu 200 μg/m³. Strefie małopolskiej, do której zaliczane są obszary 
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opracowania, przyporządkowano klasę C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 

stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. Zestawienie klas wynikowych uzyskanych przez strefę małopolską 

w corocznej ocenie WIOŚ na rok 2017 pod kątem ochrony zdrowia zostały zestawione w poniższej 

tabeli. 

Według obowiązujących przepisów, ocena jakości powietrza dokonywana jest  

w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny 

jakości powietrza wojewoda dokonuje przynajmniej co pięć lat klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem 

poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy w których przekroczone są wartości kryterialne 

(dopuszczalne, progowe) oraz co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, 

a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Wykonawcą, w imieniu Wojewody Małopolskiego, obu ocen 

jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Najbliższa stacja pomiarowe jakości powietrza znajduje się w Gorlicach (MpGorlKrasin), na ul. 

Krasińskiego 9. Stacja jest manualna, a parametrami mierzonymi w stacji są benzo(a)piren w PM10 i 

PM10 - Pył zawieszony PM10. Nieco dalej położona jest automatyczna i manualna stacja Szymbark 

(MpSzymbaGorl). Parametry mierzone na stacji to: NO - Tlenek azotu, SO2 - Dwutlenek siarki, NO2 

- Dwutlenek azotu, NOX - Tlenki azotu, O3 – Ozon oraz mierzone metodą manualną: BAP_PM10 - 

benzo(a)piren w PM10 i PM10 - Pył zawieszony PM10.  

Wynikiem przeprowadzonej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w  roku 

2017 jest zaliczenie wszystkich substancji podlegających ocenie, do jednej z klas A lub C. 

Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej 

obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami, co do działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

(w przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia 

ona przyjęte standardy).  

 

Tabela 9. Klasy strefy małopolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane uzyskane  

w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia w roku 
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Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie „Ocena jakości powietrza 

w województwie świętokrzyskim w roku 2017” Kraków WIOŚ 2018 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono [„Ocena jakości powietrza 

w województwie świętokrzyskim w roku 2017” Kielce WIOŚ 2018] przekroczenia pyłów zawieszonego 

PM2,5 i PM10, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz poziomu celu długoterminowego 

ozonu. 

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się: 
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– emisja zorganizowana, pochodząca ze źródeł punktowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, 

z ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja), 

– emisja niezorganizowana, tj. emisję substancji wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa 

przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza 

obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp.,  

– emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi). 

 

Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego mają wpływ: 

 emisja komunikacyjna. Źródłem tego rodzaju emisji są drogi o dużym natężeniu ruchu koło-

wego. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, wę-

glowodory, pyły, metale ciężkie. Istotne jest również zapylenie powstające na skutek ścierania 

się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni dróg. Emisja komunikacyjna stanowi szcze-

gólne zagrożenie dla terenów położonych wzdłuż dróg. Emisja z transportu w Gminie Rzepien-

nik Strzyżewski generowana jest przez transport lokalny (mieszkańców poruszających się na 

terenie gminy i miasta) oraz tranzyt (samochody przejeżdżające przez teren gminy i miasta w 

drodze do innych miejscowości). 

 emisja niska. Jej źródłem są lokalne kotłownie i piece węglowe używane  

w indywidualnych gospodarstwach domowych. Takie lokalne systemy grzewcze i piece 

domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji z tych 

źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową wynikającą z sezonu 

grzewczego. Na terenie Gminy nie funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza. Budynki mieszkalne 

ogrzewane są ze źródeł indywidualnych. Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji 

mieszkańców blisko 90% budynków wykorzystuje węgiel jako podstawowe źródło ciepła. 

Zanieczyszczenia z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (ok. 20%), siarki (1-

2%) oraz azotu (1%). Ze względu na małą wysokość emitorów, emisja taka może powodować 

wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie. Jest to szczególnie uciążliwe na terenach o słabych warunkach 

przewietrzania. 

 Na stan powietrza udział mają również zanieczyszczenia gazowe i pyłowe przemieszczające się 

zgodnie z kierunkiem wiatru, które emitowane są do środowiska z poza obszarów gminy: za-

nieczyszczenia komunikacyjne i niska emisja oraz zanieczyszczenia przemysłowe z dużych 

ośrodków przemysłowych Górnego Śląska, Bełchatowa i Krakowa. 

 

Wpływ, na jakość powietrza atmosferycznego w gminie Rzepiennik mają zabudowania 

znajdujące się na obszarach opracowania a także ruch odbywający się ma drogach przebiegających  

w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów.  

Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły 

z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego.  

Ponadto wpływ na jakość mogą mieć również zabudowania mieszkaniowe znajdujące się  

w sąsiedztwie obszaru opracowania. Paleniska domowe i małe kotłownie emitują tlenki węgla, siarki  

i pyły. Uciążliwość tej emisji odczuwalna jest szczególnie w okresach grzewczych. Mała wysokość 

emitorów uniemożliwia rozproszenie zanieczyszczeń w atmosferze, powodując koncentrację 

zanieczyszczeń na małym obszarze. 

Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa klimat 

akustyczny, rozumiany, jako wynik różnych grup hałasu i wibracji. Hałasem nazywa się niepożądane, 
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nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające  

za pośrednictwem powietrza na ośrodek słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.  

W przypadku wibracji drgania przenoszone są przez ciała stałe.  

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski główne zagrożenie stanowi hałas komunikacyjny 

pochodzący z przebiegających przez ten obszar dróg głównych oraz pozostałych ciągów 

komunikacyjnych rozprowadzających ruch samochodowy do posesji znajdujących się na terenie 

opracowania.  

Ruch kołowy jest bardzo uciążliwym źródłem hałasu w środowisku. Na poziom hałasu 

komunikacyjnego mają wpływ czynniki związane z warunkami ruchu, parametrami drogi, rodzajem 

pojazdów. Należy zaznaczyć, iż zagrożenie środowiska hałasem drogowym znacznie wzrasta,  

co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem liczby pojazdów.  

Gmina Rzepiennik Strzyżewski nie należy do aglomeracji o liczbie powyżej 100 tys. W związku 

z tym nie należy do jej obowiązków przeprowadzania oceny akustycznej. Hałas komunikacyjny stanowi 

największy procent uciążliwości akustycznej, składa się na niego szereg czynników jak: natężenie ruchu, 

płynność ruchu, średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny, udział pojazdów ciężkich 

i hałaśliwych, rodzaj i stan nawierzchni oraz pochylenie podłużne drogi, luku.  

Ostatnie pomiary hałasu drogowego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wykonał w 2018 roku w ramach „Programu 

Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020”. Dla drogi 

wojewódzkiej nr 980 punkt pomiarowy zlokalizowany był w miejscowości Charzewice. Pomiaru 

dokonano w dniach 27 i 28 września 2018 roku. Pomiary krótkookresowe hałasu drogowego wykazały 

przekroczenie o 10,1 dB w dzień i 10,5 dB nocą [Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie 

województwa małopolskiego w roku 2018, WIOŚ Kraków 2019 r.].  

Dla województwa małopolskiego opracowane zostały programy ochrony powietrza (POP), 

zawierające listy działań i przedsięwzięć naprawczych, których realizacja pozwoli uzyskać wymierne 

efekty w zakresie poprawy jakości powietrza. Obowiązuje Uchwała Nr XXXII/451/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia Programu ochrony 

powietrza dla województwa małopolskiego pn.: Małopolska w zdrowiej atmosferze. Program 

przewiduje realizację szeregu działań naprawczych w obszarze planowania przestrzennego, w tym 

wprowadzenie ograniczeń w użytkowaniu instalacji na paliwa stałe.  

Reasumując, stwierdza się, iż stan czystości powietrza na terenie gminy przedstawia się 

zadowalająco. Nie występują tu również przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, 

stanowiące zagrożenia dla zdrowia ludzi, które stwierdzono na obszarze miasta Kraków czy Tarnów. 

Ponadnormatywne zanieczyszczenie ozonem w kryterium ochrony roślin jest problemem 

ogólnokrajowym i wymaga podjęcia kompleksowych działań w skali krajowej i europejskiej. 

Źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego mającego negatywny pływ 

na środowisko są linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje elektroenergetyczne, stacje radiowe 

i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne, niektóre urządzenia przemysłowe. 

W celu umożliwienia właściwego użytkowania terenu oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

stosownie do odrębnych przepisów ustalono strefy techniczne wzdłuż linii. Linie napowietrzne 15 kV 

posiadają pasy ochronne o szerokości 15 m (po 7,5m od osi linii).  

Ponadto, szerokości tych pasów mogą ulec zmianom, w wyniku wytycznych i decyzji zarządów 

sieci elektroenergetycznych. Stacje telefonii komórkowej są obecnie najbardziej rozpowszechnionym 

rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii 

komórkowych pola elektromagnetyczne o wartościach wyższych od dopuszczalnych występują nie 

dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i na wysokości ich zainstalowania. 

W Gminie Rzepiennik Strzyżewski zlokalizowane saą 2 stacje bazowe telefonii komórkowej : 
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 w Rzepienniku Biskupim 141 – Play ID:TAR2027, 

 w Rzepienniku Suchym – T-Mobile. 

  

3.8. ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

  Najstarsze ślady osadnictwa na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski 9  wiążą się z epoką 

kamienną. Z uwagi na szczupłość zgromadzonego materiału badawczego (realizacja Archeologicznego 

Zdjęcia Polski w ok. 8%) nie można formułować wniosków na temat skali zjawisk osadniczych w tym 

okresie, ani też w okresie późniejszym.  

  W okresie średniowiecza osadnictwo uwarunkowane było warunkami naturalnymi. Skupiało się 

ono w dolinie potoku Olszynki, potoków Rzepianka i Kamykówka,  oraz na wzgórzu wsi Turza. 

Przebiegały tędy szlaki komunikacyjne biegnące z zachodu w kierunku Jasła, Biecza  

i Gorlic. Poprzecznie do nich przebiegały szlaki łączące ze sobą poszczególne ośrodki osadnicze. 

Przebieg tych szlaków jest widoczny w kierunkach i lokalizacji współcześnie istniejącej sieci drogowej. 

W okresie średniowiecza powstały wszystkie wsie gminy Rzepiennik Strzyżewski: 

 

Rzepiennik Biskupi 

  Wieś wzmiankowana w 1124 roku (wieś „Nemysko”). Należała do dóbr opactwa tynieckiego. 

Przyłączona do dóbr królewskich przez Władysława Łokietka. W 1347 roku otrzymała dokument 

lokacyjny na prawie niemieckim. Od roku 1354 wchodziła w skład dóbr biskupów krakowskich. We wsi 

istniał folwark - dzierżawiony przez szlachtę i dwór obronny z pocz. XVI wieku (przebudowany 

na pocz. XX wieku). Od ok. 1800 stanowiła własność Szołayskich herbu Starża. Ok. 1900r., dwór 

przeszedł na własność Więckowskich herbu Jastrzębiec. 

 

Rzepiennik Strzyżewski 

  Wieś lokowana na prawie niemieckim na terenie istniejącej dotychczas wsi Rzepiennik Wyżny 

przez Strzeszów w 1347 roku. W XIX wieku ważny ośrodek tkacki w regionie. Duży rozwój 

rękodzielnictwa (rymarstwo, kowalstwo, szewstwo, kołodziejstwo). 

 

Rzepiennik Suchy 

  Wieś wzmiankowana jest w bieckich dokumentach sądowych w 1382 roku. 

 

Turza 

 Wieś należała do dóbr klasztoru tynieckiego od XII wieku. W 1288 roku wieś Turza 

wzmiankowana jest w dokumencie Leszka Czarnego, nadającym klasztorowi w Tyńcu przywilej 

lokowania miast i wsi na prawie niemieckim. Od XV wieku własność rodu Turskich. 

 

Olszyny 

Wieś założona przez benedyktynów tynieckich w XII wieku. W wieku XIV własność królewska. 

Prawo magdeburskie wieś otrzymała przed 1383 rokiem. W 1388r, w dokumentach, pojawia się 

informacja o kościele w Olszynach. Z 1391 roku pochodzi wzmianka o przynależności Olszyn do 

rodziny Melsztyńskich. W wieku XVI i XVII wieś stanowiła własność Jordanów i Tarłów. 

 

                                                 
9  Informacje pochodzą w całości z obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rzepiennik Srzyżewski 
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Kołkówka 

Wieś lokowana przez biskupów krakowskich w 1388 roku. 

 

Tradycyjnym materiałem budowlanym, podobnie jak dla cełego regionu, było drewno. Budynki 

murowane zaczęły powstawać dopiero w latach 60-tych XX wieku. Przeważał typ budynku 

jednotraktowego na rzucie prostokąta, szerokofrontowy, jednotraktowy, o konstrukcji zrębowej, 

na podmurówce z dużych kamieni polnych i gliny. Ściany wznoszone były z bali, bielonych na zewnątrz 

i wewnątrz. Dach czterospadowy kryty słomą, o więźbie krokwiowo - jętkowej. Elewacja 

o asymetrycznym układzie otworów okiennych. Po prawej stronie przelotowej sieni mieściła się jedna 

lub dwie izby (kuchenna lub kuchenna i mieszkalna). W izbie kuchennej znajdował się otwór dymny 

lub piec. Po lewej stronie sieni znajdowała się jedna lub dwie komory. Podłogę stanowiło klepisko lub 

podłoga z desek. Strop nagi z desek łączonych na styk, okna skrzynkowe. Do budynku mogła przylegać 

od szczytu, po stronie komory, niewielka szopka lub inne pomieszczenie gospodarcze. Proporcje rzutu 

w granicach od 1:2 do1:3, w zależności od rozkładu i ilości pomieszczeń wewnątrz budynku. Budynek 

gospodarczy pełnił funkcję stodoły lub budynku inwentarskiego. Był to najczęściej budynek 

szerokofrontowy, na rzucie prostokąta o proporcjach 1:2, symetryczny, z przejezdnym boiskiem. Po obu 

stronach boiska znajdował się sąsiek i obora, chlew, stajnia albo dwa sąsieki. Podłogę stanowiło klepisko. 

Stodoły, o konstrukcji zębowej z bali sosnowych, posadawiano na podmurówce z kamieni polnych. 

Dach czterospadowy o konstrukcji krokwiowo - jętkowej z poszyciem ze słomy. Budynek mieszkalny 

i budynek gospodarczy najczęściej sytuowano kalenicowo do drogi. 

 

Tabela 10. Obiekty wpisane do rejestru zabytków MWKZ w Krakowie 

L.p. Miejscowość Nazwa obiektu Nr Wpisu  

do Rejestru Zabytków 

1. Olszyny  - Kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 

 

 

 - Cmentarz wojenny nr 113 z I wojny światowej 

 

 

- Kapliczka pw. MB Częstochowskiej 

 

 

A-206 z 10.12.1979 

 

 

A-1361/M z 17.09.2013 

 

A-1426/M z 22.12.2014 

 

2. Rzepiennik 

Biskupi 

Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP 

 

Kościół fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, 

dzwonnica 

 

 

Kapliczka przydrożna z figurą Chrystusa u 

Słupa 

 

 

Zespół dworsko - parkowy i folwarczny 

A-279 z 24.06.1986 (Tar) 

 

A-101 z 19.07.1969 oraz 

A-163 z 25.08.1978 (Tar) 

 

 

[A-1398/M] z 

02.07.2018 

 

 

A-387  z 14.07.1971 oraz 

A-139 z 19.01.1978 
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3. Rzepiennik 

Strzyżewski 

Zespół kościoła par. p. w. Miłosierdzia Bożego 

 

Cmentarz wojenny nr 114 z I wojny światowej 

   

 

Cmentarz partyzantów z II wojny światowej   

 

 

Budynek mieszkalno-gospodarczy nr 218 

A-354 z 12.05.1993 (Tar) 

 

[A-1362/M] z 

14.10.2013 

 

[A-1419/M] z 

27.10.2014 

 

A-769 z 03.10.1974 (Tar) 

4. Turza Kościół paraf. pw. św. Katarzyny P. i M. 

 

 

Kapliczka pw. św. Katarzyny wraz otaczającymi 

drzewami     

 

Kapliczka pw. św. Jana Nepomucena  

[A-1279/M] z 

06.10.2011 r. 

 

[A-1427/M] z 

29.12.2014 

 

[A-1350/M] z 

20.03.2015 r. 

 

Olszyny  

 
Kościół par. p.w. Podwyższenia Krzyża Św.  

Kościół drewniany z 1900 r. o konstrukcji zrębowej, kryty blachą. Trzynawowy z węższym prezbiterium, 

zakrystia i niewielka kruchta. We wnętrzu neogotycka polichromia figuralna i ornamentalna oraz 

neogotycka chrzcielnica z 1910 r. W bocznej nawie cenny obraz „Upadek pod krzyżem” z XVI w. 

W otoczeniu kościoła neogotycka kamienna dzwonnica z 1908 r. zbudowana przez Jana Karasia. 

 

Cmentarz wojenny nr 113 z I wojny światowej 

Cmentarz zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego. Centralne miejsce zajmuje kamienna brama 

w formie półkoliście sklepionej arkady. Miejsce spoczynku 179 żołnierzy: 90 niemieckich 

i 89 nierozpoznanych. 

 

Rzepiennik Biskupi 

 
Kościół fil. p.w. św. Jana Chrzciciela, dzwonnica 

Kościół św. Jana Chrzciciela jest jednym z najstarszych drewnianych kościołów w Małopolsce. 

Budowany na zrąb z bali modrzewiowych i sosnowych, podbity gontem, jednonawowy. W kościółku 

znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny z początku XVII w. z obrazem Matki Bożej Niepokalanie 

Poczętej z 1719 r. Ponadto tryptyk gotycko–renesansowy z XVI wieku ze scenami z życia św. Mikołaja 

i Męki Pańskiej oraz barokowy ołtarz boczny z XVII w. z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela. Na uwagę 

zasługują obrazy, w tym  szczególnie „Ukrzyżowanie Miletynskie”, oraz rzeźby z różnych epok. 

 

Kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP 

Kościół zbudowany w latach 1856 – 1864. Jest to budowla neogotycka, z cegły i kamienia; bazylikowy 

z transeptem i prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Powstał jako jeden z pierwszych polskich 

kościołów neogotyckich. Wyposażenie kościoła pochodzi z przełomu XIX i XX w. Bogata dekoracja 

wnętrza pochodzi z 1912 roku; wykonał ją młodopolski artysta Jan Bulas. Podstawowym motywem 

są kwiaty; pospolicie rosnące maki, bławaty, lilie, nasturcje. W ołtarzu głównym znajduje się  tryptyk 
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z rzeźbą Matki Bożej Wniebowziętej i płaskorzeźby ze scenami maryjnymi. W ołtarzu bocznym słynący 

łaskami obraz Matki Bożej Śnieżnej „Rzepiennickiej” z XVII wieku. 

 

Zespół dworsko - parkowy i folwarczny 

Dwór szlachecki z XVI w., należał m.in. do rodów Szołayskich i Więckowskich. W środku tego dworu 

znajduje się wspaniała barokowa polichromia z początku XX w.  wykonana przez Jana Bulasa. 

Zachowały się tutaj również gotyckie piwnice. W obrębie posiadłości otoczonej resztkami dawnego 

parku z kilkusetletnim dębem (pomnikiem przyrody) znajduje się XIX-wieczny zespół budynków 

gospodarczych złożony ze stajni, stodoły i spichlerza. 

 

 

Fotografia 10. Kościół św. Jana Chrzciciela w Rzepienniku Biskupim [fot. Krzysztof Parszewski 2019 r.] 

 

Rzepiennik Strzyżewski 

 

Cmentarz wojenny nr 114 z I wojny światowej,   

Cmentarz wojenny znajduje się obok cmentarza parafialnego. W centralnym miejscu usytuowano 

kamienny obelisk, u stóp którego znajdują się groby poległych oficerów. Pola grobowe oznaczono 

betonowymi stelami. Spoczywa na nim 18 Austriaków i 128 Rosjan poległych w 1915  r. 

 

Zespół kościoła par. p.w. Miłosierdzia Bożego 

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego  został zbudowany w latach 1947–1949 z fundacji rodziny księży 

Bochenków. Na wyposażenie składają się m.in. rzeźby Bronisława Chromego, Jerzego Bandury, 

Anatola i Bogdany Drwalów, Piotra Waligóry. Przy kościele istnieje Muzeum Parafialne, oddział 

Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, gdzie można zobaczyć dzieła: W. Majeranowskiego, 
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J. Wojnarowskiego, M. Reja, J. Kochanowskiego, S. Batorego, S. Żółkiewskiego, J. Chodkiewicza, 

K. Pułaskiego, J. Malczewskiego i V. Hoffmana. 

 

Cmentarz partyzantów z II wojny światowej   

Pomnik i cmentarz partyzancki. Cmentarz żołnierski gdzie spoczywa 18 żołnierzy AK Oddziału „Regina 

II” poległych w boju w dniu 17 października 1944 r. 

 

Turza 

 

Kościół paraf. pw. św. Katarzyny P. i M. 

Kościół p.w. św. Katarzyny zbudowany w 1916 roku w miejscu kościoła drewnianego pochodzącego 

z czasów powstania parafii (XIV w.). Neogotycki, murowany, jednonawowy z wieżą zwieńczoną 

hełmem. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługuje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w. 

oraz łaskami słynący obraz Przemienienia Pańskiego. Zachowały się tutaj ciekawe feretrony z końca 

XIX w. 

 

Na obszarze gminy istnieje również szereg obiektów wpisanych do ewidencji zabytków. Zaliczono 

do nich10: 

 kościoły i budynki dworskie 

- budynki zespołu kościoła parafialnego w Rzepienniku Biskupim – plebania 

z 1902r. i budynek dawnego katolickiego domu ludowego, 

- kościół parafialny w Turzy - neogotycki, wzniesiony w latach 1912 - 1930  

w miejscu wcześniejszego, drewnianego, pochodzącego z XIVw., 

- neoklasycystyczny dwór w Olszynach z XIX w. 

cmentarze  

- cmentarz parafialny w Rzepienniku Strzyżewskim (czynny) 

- cmentarz parafialny w Rzepienniku Suchym (czynny) 

- cmentarz parafialny w Olszynach (czynny) 

- cmentarz parafialny przy kościele parafialnym w Turzy (nieczynny) 

- cmentarz parafialny w Turzy (czynny) 

- cmentarz wojenny nr 113 z I wojny światowej w Olszynach 

- cmentarz wojenny nr 114 z I wojny światowej w Rzepienniku Strzyżewskim 

- cmentarz wojenny żołnierzy AK w Rzepienniku Strzyżewskim (przysiółek Dąbry) 

- miejsce masowej egzekucji Żydów z 1943 roku w Rzepienniku Strzyżewskim (las „Dąbry”) 

Należy podkreślić, że poza ewidencją zabytków znajduje się nieczynny, nie zabezpieczony cmentarz 

żydowski w Rzepienniku Strzyżewskim. 

 

Zabudowa zespołu dworu w Rzepienniku Biskupim: 

- zabudowania gospodarcze - obora, spichlerz, stodoła i pozostałości fundamentów stajni 

(XIX w.)  

- secesyjna brama wjazdowa z 1928r.  

- zespół starodrzewia (w tym pomniki przyrody) związany z budynkiem dworu i zabudowa-

niami gospodarczymi , będący pozostałością parku tarasowego (w tym pomniki przyrody) 

 

                                                 
10  Informacje pochodzą w całości z obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rzepiennik Srzyżewski 
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budynki mieszkalne i gospodarcze 

- chałupa i stodoła drewniana – 1901/1905 rok (Olszyny 19) 

- stodoła drewniana – lata 70-te XIX wieku (Olszyny 42) 

- chałupa drewniana – lata 80-te XIX wieku (Olszyny 81) 

- chałupa drewniana – lata 90-te XIX wieku (Olszyny 82) 

- chałupa kurna – XIX wiek (Olszyny 201) 

- chałupa drewniana – lata 70-te XIX wieku (Olszyny 456) 

- chałupa i stodoła drewniana – lata 80-te XIX wieku (Olszyny 503) 

- chałupa drewniana  –  lata 90-te XIX wieku (Rzepiennik Biskupi 257). 

 

Teren gminy nasycony jest miejscami pamięci narodowej związanymi z I wojną światową, konspiracją 

i walką, eksterminacją ludności oraz wyzwoleniem. Miejsca te świadczą o lokalnej tradycji 

patriotycznej. 

Tabela 11. Miejsca pamięci narodowej 

Lp. Nazwa Lokalizacja Data 

1. Pomnik poległych partyzantów Dąbry, Rzepiennik Strzyżewski, przy 

szlaku niebieskim prowadzącym z 

Rzepiennika do Ciężkowic 

1958/2006 

2. Cmentarz z I wojny światowej nr 

286  

Olszyny, na cmentarzu parafialnym - 

3. Pomnik grunwaldzki Olszyny, przy drodze prowadzącej do 

kościoła 

1910 

4. Pomnik poległych lotników Olszyny, przy drodze z Olszyn do 

Szerzyn 

1969/ 17 VIII 

2010 

5. Tablica pamiątkowa 18 

partyzantów Batalionu Barbara 

16 PP AK 

Rzepiennik Biskupi, w przedsionku 

kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP 

- 

6. Pomnik upamiętniający śmierć 

członków ruchu oporu  

Rzepiennik Suchy, około kilometr za 

kościołem, na stoku po lewej stronie 

drogi z Gromnika do Biecza 

1968 

 

Pomnik poległych partyzantów  

Zlokalizowany jest w Dąbrach przy zabudowaniach przysiółka. Został wybudowany staraniem 

10 Tarnowskiej Drużyny Harcerek. Gruntowna renowacja pomnika nastąpiła w 2006 r. Aktualnie obok 

pomnika stoi wysoki drewniany krzyż, a całość otoczona jest metalowym ogrodzeniem wspartym 

na słupach. Pomnik zbudowany jest z piaskowca ciężkowickiego, posiada tablicę inskrypcyjną 

z czarnego granitu. 

 

Cmentarz z I wojny światowej nr 286 

Kwatera ma kształt kwadratu, z tyłu znajduje się wyłom mieszczący pomnik centralny z tablicą 

inskrypcyjną. Na osi cmentarza znajduje się wysoki krzyż łaciński. Na jego terenie umieszczono 

symboliczną mogiłę legionisty porucznika Józefa Cieśli. 

 

Pomnik grunwaldzki 

Pomnik ma kształt obelisku, znajduje się na nim krucyfiks. Ufundowany został przez Józefa Bąka. 
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W czasie II wojny światowej napis na pomniku został zasłonięty przez Aleksandra Sterkowicza 

i Władysława Bąka, z obawy przed zniszczeniem pomnika przez Niemców. 

Pomnik poległych lotników 

Pomnik częściowo nawiązuje do skrzydeł samolotu. Z prawej strony znajduje się tablica inskrypcyjna. 

Tuż obok ustawione są dwie tablice informacyjne. W roku 1969 społeczeństwo ziemi gorlickiej 

ufundowało poległym bohaterom pomnik wraz z tablicą pamiątkową - tablica ta zawierała tylko pięć 

nazwisk i błędy w ich pisowni. Od 17 sierpnia 2010 r. na pomniku znajduje się nowa aktualna tablica 

pamiątkowa.  

 

Tablica pamiątkowa 18 partyzantów Batalionu Barbara 16 PP AK 

W centrum górnej części tablicy umieszczony jest orzeł w koronie z wpisanym wizerunkiem Matki 

Boskiej Ostrobramskiej i znakiem Polski Walczącej. Tablica została odsłonięta staraniem mjr. 

dr. Jerzego Pertkiewicza ps. "Drzazga", Aliny Szymiczek ps. "Joanna-Ala" oraz kpt. ks. Stanisława 

Pyciora ps. "Gruda". 

 

Pomnik upamiętniający śmierć członków ruchu oporu 

Pomnik stanowi betonowy cokół ze spiżową tablicą inskrypcyjną, do którego prowadzą szerokie 

betonowe schody. Po prawej stronie pomnika znajduje się drewniany krzyż. Pomnik został  ufundowany 

przez Gorlickie Zakłady Przemysłu Drzewnego "Forest". 

 

Stan techniczny obiektów jest zróżnicowany. W dobrym stanie technicznym znajdują się 

obiekty będące własnością parafii rzymsko – katolickich. Pilnej interwencji konserwatorskiej wymaga 

nieczynny cmentarz żydowski w Rzepienniku Strzyżewskim. Stan obiektów tradycyjnego drewnianego 

budownictwa wiejskiego sukcesywnie pogarsza się z uwagi na zaprzestawanie ich użytkowania. Lista 

obiektów wpisanych do ewidencji wymaga aktualizacji i weryfikacji. Na terenie gminy znajduje się 

jeszcze ok. 50 obiektów tradycyjnego drewnianego budownictwa wiejskiego, ok.13 cennych kapliczek 

i krzyży przydrożnych. Niezbędne jest wykonanie odpowiednich prac inwentaryzacyjnych i studialnych, 

umożliwiających opracowanie i przyjęcie gminnego  programu ochrony istniejących dóbr kultury.  

Na obszarze gminy zarejestrowano do tej pory 21 stanowisk archeologicznych, w tym 17 odkryć 

datowanych jest na okres epoki kamiennej (8 neolit), 3 na okres prehistoryczny i 3 na okres późnego 

średniowiecza.  Niestety badaniami objęto tylko ok. 8 % obszaru, w granicach administracyjnych gminy. 

Niezbędne jest podjecie dalszych, podstawowych badań pozwalających na sformułowanie wniosków 

dotyczących kształtowania się procesów osadniczych. Przed zakończeniem badań AZP, wszelkie 

większe prace budowlane, powinny być prowadzone przy współpracy ze służbami konserwatorskimi.  

 

3.9. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

Obszary gminy Rzepiennik Strzyżewski odznacza się szczególnymi walorami przyrodniczymi, 

krajobrazowymi i kulturowymi. Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski położony jest w granicach form 

ochrony krajobrazowej i obszarowej. Elementy systemu przyrodniczego znajdują się pod dużą 

antropopresją związaną z bliskością aglomeracji tarnowskiej.   

Analizując dane dotyczące stanu środowiska przyrodniczego, a także zaplanowane działania gminy 

na najbliższe lata można zauważyć duże potrzeby w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. 

Środowisko wodne jest zatem obciążane jeszcze niewystarczająco oczyszczonymi ściekami ze źródeł 
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komunikacyjnych, przemysłowych i komunalnych. Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski nie 

funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Ścieki z terenu gminy odprowadzane są do oczyszczalni ścieków 

w mieście Tuchów, która to obsługuje również gminy Tuchów i Ryglice. Aktualnie w gminie 

skanalizowane są częściowo miejscowości Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik 

Suchy oraz Olszyny. Wg danych z raportu o stanie gminy Rzepiennik Strzyżewski na koniec 2018 r. 18% 

budynków mieszkalnych w gminie podłączonych było do sieci kanalizacyjnej a długość czynnej sieci 

rozdzielczej kanalizacyjnej wynosiła 49,3 km.  Liczba przyłączy kanalizacyjnych na koniec 2018 r. 

wynosiła 328. 

Samorządy starają się wykorzystać wszelkie atuty do podniesienia jakości życia mieszkańców 

miasta i gminy oraz przyczynić się do podniesienia jej wizerunku. Jako jedno z głównych zagrożeń 

wymienia się zatem inwestycyjną presję na tereny otwarte. Dotyczy to w szczególności przeznaczenia 

terenów pod zabudowę mieszkaniową. Tereny otwarte wobec niewystarczająco rozwiniętego systemu 

komunikacyjnego, transportowego czy infrastrukturalnego poddawane są obciążeniom skutkującym 

niedostosowanym i dynamicznym przeobrażeniom. Obszary otwarte stanowią przeważnie ważny 

element krajobrazu kulturowego bądź stanowią ważny korytarz ekologiczny. 

3.10 OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

  

  Na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski obowiązuje „Studium....” sporządzone 

i uchwalone na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 

15 poz. 139). Jego zmiana, która miała miejsce w roku 2011 r. została przeprowadzona na podstawie 

aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Miała ona jednak wyłącznie charakter zmian cząstkowych i nie zaktualizowała 

dokumentu całościowo. Podjęcie prac nad nowym studium wynikło z potrzeby dostosowania niektórych 

zapisów do obowiązujących nowych regulacji prawnych, a w szczególności do ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uwzględnienia opracowań poziomu 

regionalnego, w tym: wytycznych z „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

małopolskiego, oraz uwarunkowań wynikających z faktu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Zapisy 

studium oraz obrane kierunki rozwoju należy dostosować do obowiązujących aktów prawnych w 

zakresie form ochrony przyrody: 

 Obszaru Chronionego Krajobrazu Podgórza Ciężkowickiego w części położonej 

w Województwie Małopolskim uchwalonego Uchwałą Nr XLVIII/754/18 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Dz. U. Województwa Małopolskiego 

poz. 3524;  

 Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVI/546/17 

Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2017r., Dz. U. Województwa 

Małopolskiego poz. 3894;  

 Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/535/17 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Dz. U. Województwa Małopolskiego 

poz. 3205. 

Konieczność uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

wynika ze zmieniających się potrzeb rozwojowych, konieczności dostosowanie formy i zakresu 

Studium do zmieniających się przepisów. 

 W przypadku pozostawienia dotychczasowego użytkowania i zaniechania aktualizacji 

kierunków polityki przestrzennej gminy, będą obowiązywać ustalenia obecnego Studium Uwarunkowań 
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i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które nie uwzględniają aktualnych aktów prawnych, 

programów i polityk. Brak realizacji Studium może skutkować rozprzestrzenianiem się zabudowy 

na terenach cennych przyrodniczo o różnym charakterze i funkcji.  

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy oraz kierunki rozwoju infrastruktury, 

w związku z upływem czasu oraz zmianami jakie zaszły na terenie obszaru gminy, a także zmianą 

przepisów prawnych nie będą odpowiadać potrzebom rozwoju gminy oraz zadaniom ochrony 

środowiska, co może oddziaływać negatywnie dla elementy środowiska przyrodniczego.  

 Studium gminy jako dokument strategiczny podlega konsultacjom społecznym, w związku 

z czym zapobiega konfliktom przestrzennym. Gwarantuje to rozwój gminy oparty na jawnej 

i akceptowanej polityce rozwoju gminy. Rozwój terenów osadniczych, przemysłowych, energetyki 

odnawialnej to kierunki konfliktogenne. Powstanie tych inwestycji powinno być poprzedzone dyskusją 

nad kierunkiem polityki przestrzennej gminy.  

 

4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

  

Podstawowym dokumentem ustanowionym na szczeblu międzynarodowym, do przestrzegania, 

którego Polska jest zobowiązana jest opracowany w 1992 roku Światowy Program Rozwoju 

Zrównoważonego „Agenda 21”. Ten obszerny dokument przedstawia sposób opracowania i wdrażania 

programów zrównoważonego rozwoju w życie lokalne. Dotyczy rozwiązywania problemów wszystkich 

obszarów działalności ludzkiej w odniesieniu do każdej społeczności i jednostki. Kolejny dokument, 

który narzuca Polsce konkretne działania w zakresie ochrony środowiska to międzynarodowy traktat 

uzupełniający Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – Protokół 

z Kioto. Dokument stanowi międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu 

ociepleniu. Traktat funkcjonował jedynie siedem lat i tylko państwa zrzeszone w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym postanowiły przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z Traktatu do 2020 roku.  

Ramy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oparte są o programy. 

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej polskie prawo z zakresu ochrony przyrody 

zostało dostosowane do wymogów stawianych przez Wspólnotę.  

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym podstawę 

do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje międzynarodowe, 

ratyfikowane przez Polskę, m.in.: 

1) Konwencja Berneńska- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk naturalnych, zawarta w Bernie w 1979r., zobowiązująca poszczególne państwa do ochrony 

siedlisk dzikiej fauny na swoim terytorium, zwłaszcza gatunków ginących i zagrożonych, 

migrujących i endemicznych. Gatunki te zostały wymienione w załącznikach. Ponadto określono 

ściśle zakazane sposoby i środki odłowu dzikich zwierząt. Państwa, które ratyfikowały Konwencję 

zgadzają się na ochronę siedlisk tych gatunków w swoich planach i polityce rozwoju oraz 

na zwrócenie szczególnej uwagi na obszary, które są ważne dla gatunków wędrownych podanych 

w załącznikach do tej Konwencji. Na terenie opracowania występują zwierzęta umieszczone w II 

załączniku do tej Konwencji jako ściśle chronione. 

2) Konwencja o różnorodności biologicznej podpisana w Rio de Janeiro w 1992 r. 

3) Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 
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4) Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

5) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro – 1992 r., 

6) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto – 1997 r. wraz 

Protokołem., 

7) Konwencja Bońska – Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, zawarta 

w Bonn w 1979r., zobowiązująca do ochrony i w miarę możliwości odtworzenia siedlisk gatunków 

wędrownych, zapobiegania, usuwania, rekompensowania lub zmniejszania skutków 

uniemożliwiających lub pogarszających wędrówkę gatunków 

8) Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000r. 

 Ramy działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska oparte są o programy. 

Polska jako członek Unii Europejskiej jest zobowiązany do dostosowania swoich działań do polityki 

Unii Europejskiej. Cele określone w powyższych dokumentach ustanowionych na szczeblu światowym 

są zbyt ogólne, aby odnieść się do celów studium ustanawianego dla polskiej gminy. Stąd odniesiono 

się do obecnie obowiązującego 7 Programu Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska 

przyjętego decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE w sprawie ogólnego unijnego 

programu działań do 2020 r. pod nazwą: „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej 

planety” (Dz. Urz. L347 z 28.12.2013 r.). Decyzja zobowiązuje instytucje Unii i państwa członkowskie 

do podejmowania działań służących osiągnięciu celów priorytetowych Siódmego Programu, który 

stanowi załącznik aktu, a wszelkie organy publiczne do współpracy z przedsiębiorstwami, partnerami 

społecznymi, społeczeństwem europejskim i obywatelami w realizacji programu. 

Cele priorytetowe Siódmego Programu to: 

 ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

 przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 

 ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami 

dla zdrowia, i dobrostanu, 

 maksymalizacja korzyści z prawodawstwa środowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy 

dowodowej w zakresie środowiska i ochrony klimatu, 

 zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie zrównoważonych miast, 

 lepsze uwzględnianie w działaniach bardziej spójnej polityki środowiskowej i efektywne 

podejmowanie wyzwań międzynarodowych, dotyczących środowiska i klimatu. 

Projekt dokumentu uwzględnia powyższe cele poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących 

przestrzegania zakazów ustanowionych na obszarach objętych ochroną prawną.   

 Ze względu na poprawę krajobrazu, będący skutkiem realizacji zapisów dokumentu, należy 

przeanalizować w jaki sposób nawiązuje on do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej 

we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 roku Nr 14, poz. 98). Podczas Konwencji 

określono następujące cele: promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu, a także 

organizowanie współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu. Artykuł 

5 Konwencji „Środki ogólne” mówi, że: „Każda ze Stron podejmie działania na rzecz zintegrowania 

krajobrazu z własną polityka w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego i własną polityką 

kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą, jak również wszelką inną polityką, która 

bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje na krajobraz”. 

 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik 

Strzyżewski realizuje kierunki interwencji wskazane w Celu 7 Strategii – Zapewnienie bezpieczeństwa 
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energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu Środowiska: 

- Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

- Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

- Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

- Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

 

 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020  

W projekcie studium wskazuje się na realizację zadań z zakresu Obszaru strategicznego 

II. Konkurencyjna gospodarka. W obszarze tym wyznaczono Cel II.6 Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko. Wśród wymienionych tu priorytetowych kierunków interwencji należy wymienić:  

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami; 

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej; 

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska; 

- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu. 

Zadania wskazane do realizacji na terenie projektu studium, nawiązują też do Obszaru strategicznego 

III. Spójność społeczna i terytorialna. W szczególności realizowane będą tu priorytetowe kierunki 

interwencji z zakresu Celu III.3. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju 

oraz integracja przestrzenna dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych: 

- III.3.1. Tworzenie warunków instytucjonalnych, prawnych i finansowych dla realizacji działań 

rozwojowych w regionach; 

- III.3.3. Tworzenie warunków dla rozwoju ośrodków regionalnych, subregionalnych i lokalnych 

oraz wzmacniania potencjału obszarów wiejskich. 

 

 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko 

Wskazuje się na realizację kierunków interwencji wymienionych  

- w Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: 

- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin, 

- 1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody, 

- w Celu 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 

w energię: 

- 2.2. Poprawa efektywności energetycznej, 

- 2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, 

- oraz w Celu 3. Poprawa stanu środowiska: 

- 3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne, 

- 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki, 

- 3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych, 

- 3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy. 

-  

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” 

W wyznaczonym w „Strategii…” Celu 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 

i surowców, wskazuje się na realizację działania z zakresu kierunku:  

- 3.1. Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, 

- 3.2. Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na etapie planowania, projektowania, 

wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi przez cały cykl życia: 
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- Działanie 3.2.1. Poprawa efektywności energetycznej i materiałowej przedsięwzięć 

architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów, 

- Działanie 3.2.2. Stosowanie zasad zrównoważonej architektury. 

-  

Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 

Ustalenia projektu studium realizują w szczególności kierunki interwencji określone w Celu 

szczegółowym 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności 

przestrzennej: 

- Priorytet 2.1. Rozwój infrastruktury gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne, 

sanitarne i wodne na obszarach wiejskich: 

- Kierunek interwencji 2.1.1. Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych energii 

elektrycznej, 

- Kierunek interwencji 2.1.2. Dywersyfikacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej, 

- Kierunek interwencji 2.1.3. Rozbudowa i modernizacja ujęć wody i sieci wodociągowej, 

- Kierunek interwencji 2.1.4. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 

ścieków, 

- Kierunek interwencji 2.1.5. Rozwój systemów zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, 

- Kierunek interwencji 2.1.6. Rozbudowa sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego 

oraz kierunki interwencji wyszczególnione w Celu szczegółowym 5. Ochrona środowiska i adaptacja 

do zmian klimatu na obszarach wiejskich: 

- Priorytet 5.1. Ochrona środowiska naturalnego w sektorze rolniczym i różnorodności 

biologicznej na obszarach wiejskich 

- Kierunek interwencji 5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych 

ekosystemów oraz flory i fauny związanych z gospodarką rolną i rybacką, 

- Kierunek interwencji 5.1.2. Ochrona jakości wód, w tym racjonalna gospodarka nawozami 

i środkami ochrony roślin, 

- Kierunek interwencji 5.1.3. Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych na potrzeby 

rolnictwa i rybactwa oraz zwiększanie retencji wodnej, 

- Kierunek interwencji 5.1.4. Ochrona gleb przed erozją, zakwaszeniem, spadkiem zawartości 

materii organicznej i zanieczyszczeniem metalami ciężkimi, 

- Kierunek interwencji 5.1.5. Rozwój wiedzy w zakresie ochrony środowiska rolniczego 

i różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i jej upowszechnianie. 

-  

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Ustalenia projektu studium realizują głównie cele „Polityki” poprzez zadania z zakresu odnawialnych 

źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza ze względu na przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

zanieczyszczeń w powietrzu: 

2. Kierunek – rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw: 

- Cel główny – wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii 

co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach 

następnych, 

- Cel główny – osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

- Cel główny – ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 
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tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz 

zachować różnorodność biologiczną, 

- Cel główny – wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, 

- Cel główny – zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do 

rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach, 

3. Kierunek – ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko: 

- Cel główny – ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 

- Cel główny – ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów 

wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

- Cel główny – ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

- Cel główny – minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce, 

- Cel główny – zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030) 

Głównym celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jakości powietrza 

na terenie kraju, a w szczególności na obszarach, gdzie stwierdzone zostały przekroczenia standardów 

jakości. Zgodnie z założeniami KPOP ma to nastąpić poprzez osiągnięcie, w możliwie krótkim czasie, 

dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego i innych substancji szkodliwych w powietrzu, 

wymaganych przepisami prawa unijnego transponowanych do prawa polskiego, a w perspektywie 

do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową Organizację Zdrowia. Projekt studium zakłada 

realizację zadań w zakresie poprawy stanu i jakości powietrza, tak by osiągnąć dopuszczalne poziomy 

pyłu zawieszonego i innych substancji szkodliwych w powietrzu w jak najkrótszym czasie. 

 

Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (SPA2020) 

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) określa warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego 

w obliczu ryzyka, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. SPA 2020 jest elementem szerszego projektu 

badawczego o nazwie KLIMADA, obejmującego okres do 2070 roku. Strategia wpisuje się w działania 

unijnej strategii adaptacji do zmian klimatu, której celem jest poprawa „odporności” państw 

członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem lepszego 

przygotowania do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcji kosztów 

społeczno-ekonomicznych z tym związanych. W dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne 

i oczekiwane zmiany klimatu, w tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030. Przedmiotowy 

„Program…” realizuje w szczególności Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego 

stanu środowiska poprzez realizację na polu obu kierunków: Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zmian 

klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie oraz Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności 

biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu.  

 

Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju 

Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania 

w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania 
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programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów 

środowiskowych. PWŚK 2016 określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy 

lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.  

 

Przedmiotowy dokument został więc oparty o postanowienia wyżej wymienionych dokumentów, 

ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, krajowym i wspólnotowym. 

 

5. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA, W TYM 

NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ NA 

INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

5.1. OCENA ZGODNOŚCI POSTANOWIEŃ PROJEKTU DOKUMENTU Z AKTAMI 

PRAWNYMI DOTYCZĄCYMI FORM OCHRONY PRZYRODY 

 

Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski w 100% pokryty jest powierzchniowymi formami 

ochrony przyrody.  

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 

Północna część gminy leży w zasięgu Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Obowiązującym 

aktem prawnym dla tego parku krajobrazowego jest uchwała Nr XXXV/535/17 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz. Urz. 

Woj. Małop. z 2017 r. poz. 3205). Zmiana studium na terenie Parku związana jest głównie 

z uzupełnieniem zabudowy. Uzupełnienia wynikają zarówno z ustaleń przyjętych z obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i nowych wniosków mieszkańców. 

Względem obowiązującego planu zmianie podlegają jedynie wskaźniki zabudowy i parametry 

w zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ulegają zmianie: dopuszczalna wysokość budynków, 

maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy oraz minimalny procentowy udział powierzchni 

biologicznie czynnej.     

Niemniej, zwraca się uwagę, iż przedmiotowy plan (obowiązujący) został uchwalony przed 

wejściem w życie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Parku Krajobrazowego 

Pasma Brzanki.  

Zgodnie z § 2. ww. Uchwały, dla Parku ustala się następujące szczególne cele ochrony: 

1. Ochrona wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie zbiorowisk leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem buczyny karpackiej, w tym 

chronionych i rzadkich roślin, grzybów i zwierząt,  

b) zachowanie unikalnych form geologicznych, głównie wychodni i odsłonięć warstw skalnych,  

c) zachowanie korytarzy ekologicznych. 

2. Ochrona wartości kulturowych i historycznych: 

a) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytkowej architektury sakralnej oraz miejsc 

pamięci narodowej,  

b) popieranie rodzimej twórczości ludowej. 

3. Ochrona walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolno-leśnego, 

b) zachowanie obszarów źródliskowych oraz malowniczych odcinków rzek i potoków 

o przełomowym charakterze, w szczególności Białej i Rostówki 
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c) zachowanie punktów i ciągów widokowych.  

 

Ad. 1 

Na terenie położonym w zasięgu Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, tam gdzie występują 

zbiorowiska leśne pozostawia się tereny w dotychczasowym użytkowaniu. Projekt studium nie będzie 

też wpływał na tereny gdzie mogą występować unikalne formy geologiczne jak wychodnie 

czy odsłonięcia warstw skalnych. Przez teren gminy w granicach Parku przebiega korytarz ekologiczny. 

Funkcje mieszkalne wyznaczone w granicach tego korytarza nie będą wpływać na jego drożność 

i integralność. Projekt studium nie wpłynie na osiąganie celów ochrony Parku w zakresie wartości 

przyrodniczych.  

 

Ad. 2 

Na terenie objętym zmianą studium w granicach Parku brak jest obiektów zabytkowych. Projekt 

studium nie wpłynie na osiąganie celów ochrony Parku w zakresie wartości kulturowych i historycznych. 

 

Ad. 3 

Teren objęty zmianą studium w granicach Parku jest eksponowany w krajobrazie. Wyróżnić tu można 

kilka ważnych punktów widokowych [źródło: Plan ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki]. 

Pośród czterech najważniejszych punktów widokowych:   

1) Jodłówka Tuchowska – granica Parku 

2) Rzepiennik Strzyżewski – granica Parku 

3) Olszyny 

4) Olszyny granica Parku 

Projekt studium wprowadza zabudowę na terenie tego ostatniego, co przyczyni się do zamknięcia tego 

widoku i przesunięcia go w stronę północną, przez co nie będzie on ogólnodostępny z drogi. Niemniej, 

projekt studium postuluje charakterystycznego krajobrazu rolno-leśnego. Obrane kierunki zmian mają 

charakter uzupełniający istniejące i rozwijające się tu funkcje. Nie przewiduje się zatem znacząco 

negatywnego oddziaływania ustaleń projektu studium na punkty i ciągi widokowe w skali całego Parku. 

Projekt studium nie wpłynie na osiąganie celów ochrony Parku w zakresie walorów krajobrazowych. 

 

Zgodnie z ww. Uchwałą, w § 3. 1. Wskazano zakazy obowiązujące na terenie Parku: 

1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-

sów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.); 

2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-

nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wy-

nikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wod-

nych; 

4. pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 
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5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związa-

nych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbu-

dową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7. budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości:  

a)  100 m od linii brzegów rzeki Biała;  

b) 15 m od linii brzegów rzeki Rostówka;  

c)  15 m od linii brzegów rzeki Szwedka w granicach administracyjnych miejscowości Bistu-

szowa; 

    - z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodnobłotnych; 

9. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

10. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

11. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

12. organizowania rajdów motorowych i samochodowych. 

 

Ad. 1 

Projekt studium nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 wrze-

śnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1839) w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Projekt studium nie spowoduje złamania 

zakazu. 

 

Ad. 2 

Sposób realizacji zabudowy powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody 

i ochronie środowiska. Zabudowę czy różnego rodzaju przedsięwzięcia należy więc realizować 

w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejące siedliska roślinne 

i zwierzęce.  

Projekt studium dopuszcza zabudowę na terenach otwartych, na których mogą znajdować się dziko 

występujące zwierzęta. Projekt studium przewiduje rozwój funkcji jak powstanie nowej zabudowy, 

natomiast w skali całego Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, stanowią one niewielki odsetek jego 

powierzchni. Większość terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski położonego w granicach Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki to tereny otwarte, niezabudowane. Tylko niewielka część gruntów 

rolnych zostanie przekształcona w dalszej procedurze planistycznej, na skutek obranego w projekcie 

studium przeznaczenia, na tereny budowlane. Ocenia się więc brak negatywnego oddziaływania założeń 

projektu studium na dziko występujące zwierzęta ich nory, legowiska i inne schronienia i miejsca 

rozrodu oraz tarliska, złożoną ikrę w obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.  

Dodatkowo zaznacza się, że na dalszym etapie realizacji inwestycji, w zakresie dopuszczenia zabudowy 

na terenach otwartych na których mogą występować miejsca rozrodu, regularnego przebywania dziko 

występujących zwierząt, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) właściwy organ 

sprawdza zgodność projektu budowlanego m. in. z wymaganiami ochrony środowiska, do których 

zaliczyć należy kwestie związane z ochroną gatunkową. Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), właściwy organ administracji w pozwoleniu na 

budowę określa szczegółowo zakres obowiązków dot. ochrony środowiska na obszarze prowadzenia 
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prac oraz kompensację przyrodniczą. 

 

Ad. 3 

W obszarach objętych zmianą funkcji, położonych w granicach Parku, występują zadrzewienia. Park 

Krajobrazowy Pasma Brzanki, zajmuje powierzchnię 12 974,28 ha. Tereny objęte zmianą dotychczaso-

wego użytkowania położone w granicach Parku zajmują niewielki odsetek tej powierzchni. Zgodnie z § 

3. ust. 3  zakaz ten nie dotyczy wycinania drzew i krzewów pod warunkiem zachowania funkcji przy-

rodniczej zadrzewień, Zaznacza się, że z uwagi na wartość przyrodniczą drzew i krzewów, remiz śród-

polnych, zadrzewień przydrożnych i nadwodnych, należy projektować nowopowstałą zabudowę oraz 

drogi w taki sposób, by usunąć tylko te drzewa i krzewy, które mogą stanowić na przykład zagrożenie 

dla bezpieczeństwa ludzi czy ruchu drogowego. Z uwagi na awifaunę – wycinkę drzew i krzewów prze-

prowadza się w okresie jesiennym i zimowym (od 16 października do końca lutego). Ze względu na 

nieznaczne kolizje planowanego zagospodarowania oraz możliwości zastosowania działań minimalizu-

jących lub zapobiegających oddziaływanie na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne stwier-

dza się brak negatywnego oddziaływania projektu studium na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i 

nadwodne w obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 

 

Ad. 4 

Projekt studium nie przewiduje w granicach Parku pozyskiwania do celów gospodarczych skał, torfów 

czy skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów. 

 

Ad. 5 

Przewidziana w granicach studium zabudowa spowoduje miejscowe wykonanie prac ziemnych, co nie 

będzie związane z makroniwelacją terenu czy zniekształceniem rzeźby terenu w skali mogącej mieć 

znaczenie dla obszaru Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Dla tego zakazu stosuje się odstępstwo 

wskazane w § 3. ust. 4 pkt 1, gdzie zakaz ten nie dotyczy wykonywania prac związanych z robotami 

budowlanymi dopuszczonymi do realizacji przez właściwe organy na podstawie przepisów ustawy 

Prawo budowlane na terenach przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowa-

nia przestrzennego.  

 

Ad. 6 

Projekt studium przewiduje powstanie nowej zabudowy, ale nie przewiduje budowy zbiorników 

wodnych. Realizacja zamierzeń na terenie położonym w granicach Parku, biorąc pod uwagę 

różnorodność zagospodarowania całego Parku, w tym rozległe tereny otwarte oraz tereny leśne i wodne, 

nie spowoduje negatywnego oddziaływania w zakresie zmiany stosunków wodnych na obszarze Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki. Inwestycje te mają charakter punktowy (jak zabudowa mieszkaniowa) 

oraz lokalny (jak drogi) i sumarycznie nie będą wpływać na stosunki wodne całego Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki. W związku z powyższym ocenia się brak negatywnego oddziaływania 

projektu studium na stosunki wodne Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 

 

Ad. 7 

Projekt studium nie przewiduje zabudowy w pasie brzegów rzeki Biała, Rostówka czy Szwedka.   

 

 

Ad. 8 

W obszarze objętym projektem studium nie przewiduje się zmiany funkcji terenów na których wystę-

pują zbiorniki wodne, starorzecza oraz obszary wodno – błotne. Nie przewiduje się złamania zakazu 
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polegającego na likwidowaniu, zasypywaniu i przekształcaniu zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych. 

 

Ad. 9 

Nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 10 

Nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 11 

Nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 12 

Projekt studium nie przewiduje w obszarze położonym w granicach Parku organizowania rajdów mo-

torowych i samochodowych. 

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się brak negatywnego oddziaływania ustaleń projektu stu-

dium na Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. 

 

Dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki obowiązuje plan ochrony ustanowiony Uchwałą 

Nr XII/140/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie ustano-

wienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie woje-

wództwa małopolskiego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 

Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 (Dz. Urz. Woj. Małop. Z 2019 r. poz. 6536). 

Cele ustanowione w planie ochrony są tożsame z celami ochrony Parku ustanowionymi uchwałą anali-

zowaną powyżej.  

W rozdziale 3: „Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i po-

tencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków” nie wskazano zagrożeń, które 

mogą być skutkiem realizacji zamierzeń projektu studium. W zakresie zmniejszenia funkcjonalności 

(drożności) i ciągłości korytarzy ekologicznych przeprowadzono analizę, na podstawie której stwier-

dzono, że wyznaczone w dokumentacji do planu ochrony korytarze ekologiczne nie utracą drożności i 

integralności na skutek realizacji ustaleń studium. 
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Rysunek 17. Fragment mapy obszarów realizacji działań ochronnych [źródło: Załącznik Nr 6 do planu ochrony 

Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki] 

 

Rysunek 18. Fragment mapy projektowanych działań ochronnych – środowisko przyrodnicze [źródło: Załącznik 

Nr 4A do planu ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki] 
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Rysunek 19. Fragment mapy projektowanych działań ochronnych – kultura i krajobraz [źródło: Załącznik Nr 4B 

do planu ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki] 

 

W zakresie obniżania walorów wizualnych krajobrazu przez nowo powstającą zabudowę oraz obniżenie 

walorów widokowych przez zróżnicowaną zabudowę, zaznacza się, że teren objęty zmianą studium 

w granicach Parku jest eksponowany w krajobrazie. Wyróżnić tu można kilka ważnych punktów 

widokowych [źródło: Plan ochrony Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki]. Pośród czterech 

najważniejszych punktów widokowych:   

1) Jodłówka Tuchowska – granica Parku 

2) Rzepiennik Strzyżewski – granica Parku 

3) Olszyny 

4) Olszyny granica Parku 

Projekt studium wprowadza zabudowę na terenie tego ostatniego, co przyczyni się do zamknięcia tego 

widoku i przesunięcia go w stronę północną, przez co nie będzie on ogólnodostępny z drogi. Zmiana 

funkcji na tym terenie będzie mieć charakter punktowy, uzupełniający istniejące tu funkcje. Nie prze-

widuje się zatem znacząco negatywnego oddziaływania ustaleń projektu studium na punkty i ciągi wi-

dokowe w skali całego Parku. 

 

W zakresie wprowadzania obiektów dysharmonizujących krajobraz wskazuje się, że projekt studium 

nie przewiduje wprowadzenia dominant w krajobrazie. Ustalenia projektu studium nie wpłyną na obni-

żenie walorów estetycznych. 

 

Odnośnie rozdziału 4: „Obszary realizacji działań ochronnych” wskazuje się, że przedmiotowy teren 

położony jest w obszarze nr 2 (o2) – obszar krajobrazu naturalno – kulturowego. Zmiany wprowadzone 

w projekcie studium nie stoją w sprzeczności z zadaniami wskazanymi w planie z zakresu ochrony 

elementów środowiska abiotycznego, ochrony szaty roślinnej, ochrony zwierząt, ochrony krajobrazu, 

ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. 

 
W rozdziale 7: „Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania prze-

strzennego województwa małopolskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń” plan ochrony 

Parku wskazuje szereg ustaleń, z których istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu są te-

reny wskazane jako wolne od zabudowy oraz wskazane do zalesienia. 

 

Analiza rozmieszczenia tych terenów wykazała, że teren położony w Olszynach, który stanowi jedno-

cześnie ww. punkt widokowy wskazany jest jako obszar planowany do zalesienia i wolny od zabudowy, 

natomiast projekt studium przewiduje tu rozwój funkcji MR.  
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Ustalenia projektu studium są zgodne z ustaleniami Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma 

Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego uwzględniającego zakres planu za-

dań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 (Dz. Urz. Woj. Małop. 

z 2019 r. poz. 6536) i nie stoją w sprzeczności co do ustanowionych w Planie ochrony zadań. 

 

Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy 

Zachodnia część gminy leży w zasięgu Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, 

dla którego obowiązują Uchwała Nr XXXVI/546/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 

maja 2017 roku w sprawie Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. 

z 2017 r. poz. 3894). 

 

Zgodnie z § 2. ww. Uchwały, ustala się szczególne cele ochrony Parku: 

1. Ochrona wartości przyrodniczych: 

a) zachowanie różnych ekosystemów, ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych zbiorowisk bu-

czyny karpackiej, bogactwa przyrody żywej, a w szczególności chronionych i rzadkich roślin, grzybów 

i zwierząt, 

b) zachowanie cennych form geologicznych z wieloma wychodniami piaskowca ciężkowickiego, 

c) zachowanie naturalnych wypływów i źródeł wód mineralnych, 

d) zachowanie korytarzy ekologicznych. 

 

Na terenie objętym granicami Parku, studium przewiduje uzupełnienie istniejącej zabudowy. Na nie-

wielkim obszarze wzdłuż rzeki Rzepienianki (Rzepianki) stwierdzono występowanie pierwiosnka wy-

niosłego, gdzie projekt studium przewiduje funkcję mieszkaniową (MR). Na skutek zmiany w dotych-

czasowym użytkowaniu możliwa jest utrata tego stanowiska. Pierwiosnek wyniosły jest dość pospolitą 

rośliną w Sudetach i Karpatach. Dlatego uważa się, że w południowej Polsce gatunek ten nie jest zagro-

żony. Inwentaryzacja wykonana na potrzeby sporządzenia planu ochrony Parku wykazała też występo-

wanie gąsiorka Lanius collurio A338. Jest to gatunek naturowy. Utrata siedlisk na skutek kurczenia się 

terenów lęgowych wskutek urbanizacji jest jednym z najpowszechniejszych rodzajów zagrożeń tego 

gatunku. Ze względu na uzupełniający charakter zabudowy oraz pozostawienie charakteru rolniczego 

gminy stwierdza się dużą możliwość zachowania tego stanowiska. Na pozostałym terenie, gdzie wyka-

zano lokalizację miejsc występowania chronionych i rzadkich roślin, grzybów i zwierząt, projekt stu-

dium przewiduje pozostawienie funkcji dotychczasowej (przeważnie lasów).  Dokumentacja Planu 

ochrony nie wskazuje też na tych terenach miejsc występowania naturalnych wypływów i źródeł wód 

mineralnych ani cennych form geologicznych z wieloma wychodniami piaskowca ciężkowickiego.  

W zakresie wpływu na korytarze ekologiczne, przeprowadzono analizę w wyniku której wykazano, 

że w przebiegu korytarza ekologicznego projekt studium nie przewiduje zmian w pełnieniu funkcji te-

renów położonych w granicach korytarza. Kilka punkowych zmian nie będzie miało wpływu na droż-

ność i zachowanie integralności tego korytarza ekologicznego.  

 

Projekt studium nie wpłynie na osiąganie celów ochrony Parku w zakresie wartości przyrodniczych. 

 

2. Ochrona wartości kulturowych i historycznych: 

a) zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej i tradycyjnych form architektonicznych, 

b) wspieranie działań zmierzających do zachowania zabytkowej architektury sakralnej, zabytkowych 

założeń dworsko - parkowych oraz miejsc związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, 
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c) wspieranie działań mających na celu zachowanie tradycyjnej funkcji wsi, zwyczajów ludowych oraz 

popieranie rozwoju miejscowego rękodzielnictwa. 

 

Projekt studium przewiduje zmiany, które mają na celu uporządkowanie zabudowy i wprowadzenie ładu 

przestrzennego. Przyjęte w projekcie studium rozwiązania nie wprowadzają ustaleń dla zabudowy 

będącej kontynuacją zabudowy wiejskiej XIX wieku, a obecnej, współczesnej, tak by stanowiła ona 

harmonijną całość z otoczeniem. Projekt studium przewiduje ochronę obiektów zabytkowych 

i o cechach zabytkowych. Projekt studium nie wpłynie na osiąganie celów ochrony Parku w zakresie 

wartości kulturowych i historycznych. 

 

3. Ochrona walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie charakterystycznego krajobrazu rolniczego, 

b) zachowanie obszarów źródliskowych oraz potoków o przełomowym charakterze, w szczególności 

Słonianki, Paleśnianki, Rudzanki i Jastrzębianki, 

c) zachowanie punktów i ciągów widokowych. 

 

Projekt studium w obszarach położonych w granicach Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku 

Krajobrazowego wprowadza zabudowę jako dopełnienie już istniejącej. Obszary źródliskowe, potoki 

o przełomowym charakterze, objęte są w projekcie studium przeznaczeniem ZR - tereny rolnicze 

w obniżeniach dolinnych. Plan ochrony Parku wskazuje na cenny punkt widokowy „Rzepiennik 

Strzyżewski – droga łącząca Dąbry z Przydolem”. Na skutek ustaleń projekt studium teren ten zostanie 

uzupełniony zabudową (MR). Projekt studium nie wprowadza dominant krajobrazowych ani nowych 

jednostek urbanistycznych, co wpłynie na osiąganie celów ochrony Parku w zakresie walorów 

krajobrazowych. 
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Rysunek 20.  Fragment mapy obszarów realizacji działań ochronnych [źródło: Załącznik Nr 6 do planu ochrony 

Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego] 
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Rysunek 21. Fragment mapy projektowanych działań ochronnych – środowisko przyrodnicze [źródło: Załącznik 

Nr 4A do planu ochrony Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego] 
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Rysunek 22. Fragment mapy projektowanych działań ochronnych – kultura i krajobraz [źródło: Załącznik Nr 4B 

do planu ochrony Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego] 

 

Zgodnie z ustaleniami § 3. 1. ww. Uchwały, w Parku zakazuje się: 
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1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-

sów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz.U. 2016 poz. 353 z późn. zm.); 

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schro-

nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wy-

nikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wod-

nych; 

4) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związa-

nych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbu-

dową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjo-

nalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości:  

a) 100 m od linii brzegów rzeki Biała;  

b) 30 m od linii brzegów rzeki Dunajec;  

c) 15 m od linii brzegów rzek: Słonianka, Paleśnianka, Rudzanka, Jastrzębianka i Bieśnianka 

(Zborowianka);  

d) 100 m od linii brzegów sztucznego zbiornika wodnego Jezioro Czchowskie;  

- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodnobłotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 

11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych. 

 

Ad. 1 

Projekt studium nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 wrze-

śnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1839) w granicach Parku. Projekt studium nie spowoduje złamania zakazu. 

 

Ad. 2 

Sposób realizacji zabudowy powinien być przeprowadzony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody 

i ochronie środowiska. Zabudowę czy różnego rodzaju przedsięwzięcia należy więc realizować w taki 

sposób, by w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejące siedliska roślinne i zwierzęce.  

Projekt studium dopuszcza zabudowę na terenach otwartych, na których mogą znajdować się dziko 

występujące zwierzęta. Projekt studium przewiduje rozwój funkcji jak powstanie nowej zabudowy, 

natomiast w skali całego Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, stanowią one niewielki 

odsetek jego powierzchni. Znaczna część terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski położonego w 

granicach Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego to tereny otwarte, zalesione bądź 
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niezabudowane. Tylko niewielka część gruntów rolnych zostanie przekształcona w dalszej procedurze 

planistycznej, na skutek obranej w projekcie studium funkcji, na tereny budowlane. Ocenia się więc 

brak negatywnego oddziaływania założeń projektu studium na dziko występujące zwierzęta ich nory, 

legowiska i inne schronienia i miejsca rozrodu oraz tarliska, złożoną ikrę w obszarze Ciężkowicko - 

Rożnowskiego Parku Krajobrazowego.  

Dodatkowo zaznacza się, że na dalszym etapie realizacji inwestycji, w zakresie dopuszczenia zabudowy 

na terenach otwartych na których mogą występować miejsca rozrodu, regularnego przebywania dziko 

występujących zwierząt, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) właściwy organ 

sprawdza zgodność projektu budowlanego m. in. z wymaganiami ochrony środowiska, do których 

zaliczyć należy kwestie związane z ochroną gatunkową. Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), właściwy organ administracji w pozwoleniu na 

budowę określa szczegółowo zakres obowiązków dot. ochrony środowiska na obszarze prowadzenia 

prac oraz kompensację przyrodniczą. 

Ad. 3 

W obszarze objętym granicami Parku występują zadrzewienia różnej funkcji. Ciężkowicko - Rożnow-

skiego Park Krajobrazowy, zajmuje powierzchnię 18 247,20 ha. Tereny objęte zmianą studium, dla któ-

rych przewidziana jest zmiana dotychczasowej funkcji na tereny związane z zabudową, położone w gra-

nicach Parku zajmują niewielki odsetek powierzchni całego Parku. Projekt studium dopuszcza nowe 

zagospodarowanie w stosunku do obecnego użytkowania na niewielkich powierzchniach stanowiących 

uzupełnienie istniejącej już funkcji. Zgodnie z § 3. ust. 3  zakaz ten nie dotyczy wycinania drzew i krze-

wów pod warunkiem zachowania funkcji przyrodniczej zadrzewień, Zaznacza się, że z uwagi na wartość 

przyrodniczą drzew i krzewów, remiz śródpolnych, zadrzewień przydrożnych i nadwodnych, należy 

projektować nowopowstałą zabudowę oraz drogi w taki sposób, by usunąć tylko te drzewa i krzewy, 

które mogą stanowić na przykład zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi czy ruchu drogowego. Z uwagi 

na awifaunę – wycinkę drzew i krzewów przeprowadza się w okresie jesiennym i zimowym (od 16 

października do końca lutego). Ze względu na nieznaczne kolizje planowanego zagospodarowania oraz 

możliwości zastosowania działań minimalizujących lub zapobiegających oddziaływanie na zadrzewie-

nia śródpolne, przydrożne i nadwodne stwierdza się brak negatywnego oddziaływania projektu studium 

na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne w obszarze Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku 

Krajobrazowego. 

 

Ad. 4 

Projekt studium nie przewiduje w granicach Parku pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym 

torfy oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów. 

 

Ad. 5 

Zmiany punktowe w dotychczasowym użytkowaniu terenu, położone w granicach Ciężkowicko - Roż-

nowskiego Parku Krajobrazowego zajmują niewielki odsetek powierzchni całego Parku. Gro terenów 

położonych w granicach Parku pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu, natomiast tam gdzie projekt 

studium przewiduje zabudowę, będzie ona stanowiła uzupełnienie już istniejącej. Przewidziana w gra-

nicach studium zabudowa spowoduje miejscowe wykonanie prac ziemnych, co nie będzie związane z 

makroniwelacją terenu czy zniekształceniem rzeźby terenu w skali mogącej mieć znaczenie dla obszaru 

Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Dla tego zakazu stosuje się odstępstwo wskazane 

w § 3. ust. 4 pkt 1, gdzie zakaz ten nie dotyczy wykonywania prac związanych z robotami budowlanymi 

dopuszczonymi do realizacji przez właściwe organy na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane 



96 

 

na terenach przeznaczonych pod zabudowę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

 

Ad. 6 

Projekt studium przewiduje powstanie nowej zabudowy. Realizacja zamierzeń na terenie położonym w 

granicach Parku, biorąc pod uwagę różnorodność zagospodarowania całego Parku, w tym rozległe 

tereny otwarte oraz tereny leśne i wodne, nie spowoduje negatywnego oddziaływania w zakresie zmiany 

stosunków wodnych na obszarze Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Inwestycje te 

mają charakter punktowy (jak zabudowa mieszkaniowa) oraz lokalny (jak drogi) i sumarycznie nie będą 

wpływać na stosunki wodne całego Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. W związku 

z powyższym ocenia się brak negatywnego oddziaływania projektu studium na stosunki wodne Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki. 

 

Ad. 7 

Projekt studium nie przewiduje zabudowy w pasie brzegów rzeki Biała, Rostówka czy Szwedka.   

 

Ad. 8 

W obszarze objętym projektem studium, w granicach Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazo-

wego nie przewiduje się zmian w dotychczasowym użytkowaniu na terenach gdzie występują zbiorniki 

wodne czy starorzecza. Projekt studium nie obejmuje terenów na których występują obszary wodno – 

błotne. Nie przewiduje się złamania zakazu polegającego na likwidowaniu, zasypywaniu i przekształ-

caniu zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych. 

 

Ad. 9 

Nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 10 

Nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 11 

Nie dotyczy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Ad. 12 

Projekt studium nie przewiduje w obszarach położonych w granicach organizowania rajdów motoro-

wych i samochodowych. 

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się brak negatywnego oddziaływania ustaleń projektu stu-

dium na Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Dla Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje plan ochrony ustanowiony 

Uchwałą Nr LIV/822/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 roku (Dz. 

Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 7569).  

Plan określa strategiczne cele ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 

CRPK: 

1) Cele ochrony zasobów środowiska abiotycznego: 

a) zachowanie naturalnej geomorfologii terenu; 

b) zachowanie cennych form geologicznych, w tym w szczególności form skałkowych i odsłonięć 
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skalnych; 

c) zachowanie naturalnych wypływów wód mineralnych; 

d) poprawa stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych; 

e) zachowanie obszarów źródliskowych oraz potoków o przełomowym charakterze, w szczególności 

Słonianki, Paleśnianki, Rudzanki i Jastrzębianki; 

f) prowadzenie zrównoważonej gospodarki rolniczej. 

 

Projekt studium respektuje powyższe cele ochrony walorów przyrodniczych, kulturowych 

i krajobrazowych. 

 

2) Plan określa cele ochrony zasobów przyrody żywej: 

a) zapewnienie wszystkim gatunkom roślin i grzybów możliwości zachowania lub osiągnięcia stabil-

nych populacji na terenie Parku. Wyjątek stanowią jedynie gatunki inwazyjne, gatunki potencjalnie in-

wazyjne oraz gatunki obce wypierające rodzime na naturalnych stanowiskach; 

b) zachowanie wszystkich typów zbiorowisk roślinnych. Wyjątek stanowią jedynie zbiorowiska, 

w których dominują gatunki inwazyjne oraz gatunki obce wypierające rodzime na naturalnych 

stanowiskach; 

c) zachowanie typowej postaci siedlisk przyrodniczych; 

d) zapewnienie i zachowanie stabilności, różnorodności oraz mozaikowego układu siedlisk 

przyrodniczych, warunkujących zachowanie i/lub osiągnięcie stabilnych populacji zwierząt 

(za wyjątkiem gatunków obcych wypierających rodzime na naturalnych stanowiskach oraz gatunków 

inwazyjnych) występujących na terenie Parku; 

e) zachowanie korytarzy ekologicznych. 

 

Projekt studium respektuje powyższe cele ochrony zasobów przyrody żywej. 

 

oraz cele ochrony walorów krajobrazowych: 

a) zachowanie i kształtowanie różnorodnego i harmonijnego krajobrazu, uformowanego historycznie na 

drodze wzajemnego przenikania elementów przyrodniczych i kulturowych; 

b) zachowanie punktów, ciągów i przedpoli widokowych oraz panoram charakterystycznych dla Parku. 

 

Projekt studium respektuje powyższe cele ochrony walorów krajobrazowych. 

 

i cele ochrony walorów kulturowych: 

a) zachowanie elementów kultury materialnej charakterystycznych dla Pogórza Ciężkowickiego 

i Rożnowskiego, w szczególności: historycznie ukształtowanych układów osadniczych, zabytków 

architektury sakralnej i świeckiej, budownictwa ludowego, zabytkowych nekropolii oraz miejsc 

pamięci z czasów II wojny światowej; 

b) wspieranie działań służących zachowaniu i eksponowaniu walorów kultury niematerialnej, w tym 

wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych, właściwych dla pogranicza regionów 

Pogórzan i Krakowiaków Wschodnich. 

 

Projekt studium respektuje powyższe cele ochrony walorów krajobrazowych. 

 

Cele ustanowione w planie ochrony są tożsame z celami ochrony Parku ustanowionymi uchwałą anali-

zowaną powyżej.  
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W rozdziale 3: „Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i po-

tencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków” nie wskazano zagrożeń, które 

mogą być skutkiem realizacji zamierzeń projektu studium. W zakresie zmniejszenia funkcjonalności 

(drożności) i ciągłości korytarzy ekologicznych przeprowadzono analizę, na podstawie której stwier-

dzono, że w granicach korytarza studium nie przewiduje rozwoju funkcji, które mogłyby zagrozić jego 

funkcjonalności i drożności.  

 

W zakresie obniżania walorów wizualnych krajobrazu przez nowo powstającą zabudowę oraz obniżenie 

walorów widokowych przez zróżnicowaną zabudowę, zaznacza się, że projekt studium nie przewiduje 

powstawania zabudowy rozproszonej na terenach otwartych. Celem projektowanego dokumentu jest 

uzupełnienie istniejącej zabudowy oraz obranie takich wskaźników zabudowy, które będą wpływać 

na kształtowanie harmonijnego krajobrazu kulturowego gminy. Ponadto, nie są to tereny eksponowane 

w krajobrazie, a zmiany obrane w projekcie studium – nie wpłyną na walory wizualne krajobrazu. 

 

W zakresie wprowadzania obiektów dysharmonizujących krajobraz wskazuje się, że projekt studium 

nie przewiduje wprowadzenia dominant w krajobrazie. Ustalenia projektu studium nie wpłyną na obni-

żenie walorów estetycznych. 

 

Odnośnie rozdziału 4: „Obszary realizacji działań ochronnych” wskazuje się, że przedmiotowy teren 

położony jest w obszarach nr 2 (O2) – obszar krajobrazu naturalno – kulturowego i O3 - krajobraz 

kulturowy.  

 

Zmiany wprowadzone w projekcie studium nie stoją w sprzeczności z zadaniami wskazanymi w planie 

ochrony z zakresu ochrony elementów środowiska abiotycznego, ochrony szaty roślinnej, ochrony zwie-

rząt, ochrony krajobrazu, ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego. 

 

W rozdziale 7: „Ustalenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu zagospodarowania prze-

strzennego województwa małopolskiego dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń” plan ochrony 

Parku wskazuje szereg ustaleń, z których istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu są te-

reny wskazane jako wolne od zabudowy oraz wskazane do zalesienia. 

 

Analiza rozmieszczenia tych terenów wykazała, że tereny wskazane w studium jako rozwojowe dla 

funkcji MR w południowej części Parku w granicach gminy Rzepiennik Strzyżewski wskazane są w 

planie ochrony jako tereny, które powinny być wolne od zabudowy – Gąsiory i Turza. Tereny te zostały 

przeniesione z obowiązującego planu miejscowego oraz uzupełnione na skutek nowych wniosków 

mieszkańców. Nie ocenia się tu znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na obszar parku.  

 

Ustalenia projektu planu są zgodne z ustaleniami Planu ochrony dla Ciężkowicko - Rożnowskiego Parku 

Krajobrazowego obowiązuje plan ochrony ustanowiony Uchwałą Nr LIV/822/18 Sejmiku Wojewódz-

twa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 7569).  

 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego 

 

Centralna część gminy położona jest w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowic-

kiego, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr XLVIII/754/18 Sejmiku Woje-

wództwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 3524 ze zm.).  
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Uchwała 

Zgodnie z § 2. ust. 1 ww. Uchwały, na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony 

ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej. 

2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują: 

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; 

- projekt dokumentu respektuje ustalenia Uchwały poprzez wprowadzenie zalesień oraz 

brak kolizji z korytarzami ekologicznymi; 

2) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych; 

- projekt dokumentu respektuje ustalenia Uchwały poprzez wprowadzenie zalesień co przy-

czyni się do tworzenia zwartych kompleksów leśnych; 

3) ochrona i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwiększenia bioróżnorodności; 

- projekt dokumentu przewiduje wprowadzenie zieleni, terenów leśnych oddzielających te-

reny o różnej funkcji; 

4) utrzymywanie i odtwarzanie ciągłości i drożności leśnych korytarzy ekologicznych, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków i ptaków; 

- projekt dokumentu przewiduje zalesienia; studium nie spowoduje przerwania drożności 

korytarzy ekologicznych; przeprowadzona analiza przebiegu korytarzy ekologicznych w 

stosunku do projektu dokumentu wykazała, że nie jest zagrożona drożność ani integralność 

korytarza ekologicznego; 

5) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych 

na inne cele, z wyłączeniem terenów, na których występują nieleśne siedliska przyrodnicze pod-

legające ochronie, siedliska rzadkich i chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt zwią-

zanych z ekosystemami nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów wido-

kowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych; 

- projekt dokumentu respektuje powyższe; wprowadza zalesienia na gruntach niższych klas 

bonitacyjnych biorąc pod uwagę rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i stanowisk ga-

tunków objętych ochroną;  

6) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych, części drzew obumar-

łych, aż do całkowitego ich rozkładu;  

- na obszarach objętych zmianą studium gdzie zidentyfikowano drzewa o charakterze po-

mnikowym, drzewa dziuplaste, czy części drzew obumarłych pozostawia się w dotychcza-

sowym uzytkowaniu; Jeśli drzewa takie znajdują się na terenach leśnych, to tereny te po-

zostają w dotychczasowym użytkowaniu; w związku z tym, projekt planu respektuje powyż-

sze ustalenia; 

7) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk, muraw kseroter-

micznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności; 

- na obszarach objętych zmianą studium, gdzie występują śródleśne cieki, mokradła i po-

zostałe ww. siedliska, projekt studium pozostawia tereny w dotychczasowym użytkowaniu; 

8) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i ba-

giennych; 

- projekt studium respektuje powyższe ustalenia; projekt nie przewiduje realizacji przed-

sięwzięć mogących wpływać na poziom wód gruntowych; planowane zalesienia będą mieć 

wpływ pozytywny na ten geokomponenty, natomiast skala planowanych uzupełnień w za-

budowie nie będzie wpływać na poziomy wód gruntowych; 

9) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

- projekt planu respektuje powyższe ustalenie; 
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10) działania na rzecz czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzy-

bów. 

- poza ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy. 

 

3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych obejmują: 

1) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cennych ze względów przyrodniczych 

i krajobrazowych; 

2) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wodno-błotnych, oczek wodnych wraz z pasem 

roślinności stanowiącej ich obudowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków; 

3) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zachowanie mozaiki pól upraw-

nych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących zadrzewień i zakrze-

wień śródpolnych i przydrożnych; 

4) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem wymogów zbiorowisk roślinnych 

i zasiedlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpowiednie terminy, częstość i tech-

niki koszenia); 

5) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności; 

6) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych; 

7) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

8) działania na rzecz czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzy-

bów. 

 Część powyższych ustaleń wykracza poza możliwości unormowania w zapisach studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Projekt dokumentu respektuje powyższe 

ustalenia poprzez pozostawienie większości terenów położonych w Obszarze w dotychcza-

sowym, rolniczym użytkowaniu. Projekt studium respektuje powyższe ustalenia. 

 

4. Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych obejmują: 

1) zachowanie śródleśnych zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową bio-

logiczną; 

2) utrzymanie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych, a także wokół naturalnych zbiorników 

wodnych, w tym starorzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, zakrzewień i za-

drzewień, jako naturalnej obudowy biologicznej, celem zwiększenia bioróżnorodności oraz 

ograniczenia spływu substancji biogennych; 

3) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony 

przeciwpowodziowej i w oparciu o „Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków gór-

skich”; 

4) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolno-

ściach retencyjnych; 

5) utrzymywanie i odtwarzanie ciągłości i drożności korytarzy ekologicznych opartych o ekosys-

temy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków; 

6) działania na rzecz czynnej ochrony rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzy-

bów. 

Część powyższych ustaleń wykracza poza możliwości unormowania w zapisach studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Projekt dokumentu respektuje powyższe 

ustalenia poprzez zachowanie drożności korytarzy ekologicznych, zwiększenie retencji 

wodnej (zalesienia) oraz utrzymanie większości terenów w dotychczasowym rolniczym 

bądź leśnym użytkowaniu. Projekt studium respektuje powyższe ustalenia. 
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Zgodnie z § 3. Ust. 1 Uchwała wprowadza następujące zakazy na Obszarze: 

1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepi-

sów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi-

sko; 

2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wy-

nikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych; 

3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

4) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-

zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, 

budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

5) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

6) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości:  

a) 50 m od linii brzegów rzek Dunajec i Biała;  

b) 15 m od linii brzegów rzek Siemiechowianka (Siemiechówka), Brzozowianka, Pale-

śnianka, Szwedka;  

c) 10 m od linii brzegów pozostałych rzek i naturalnych zbiorników wodnych - z wyjątkiem 

urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej. 

 

Ad. 1 

Projekt studium wyznacza ramy dla realizacji przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie zna-

cząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839). Projekt studium przewiduje możliwość realizacji instalacji oze w postaci fotowoltaiki o mocy 

powyżej 100 kW na terenach PU. Tereny te zajmują stosunkowo niewielką powierzchnię, a zastosowa-

nie działań minimalizujących w postaci powłok antyrefleksyjne na panelach fotowoltaicznych oraz 

oznaczenie paneli białymi pasami podziału spowoduje eliminację zjawiska imitacji tafli wody. Można 

też zastosować inne rozwiązania technologiczne zapobiegające efektowi tafli wody.  Dla zminimalizo-

wania wpływu prac budowlanych i montażowych należy przeprowadzać je poza okresem zimowania, 

jesiennego poszukiwania kryjówek do zimowania oraz wiosennego poszukiwania miejsc żerowania i 

rozrodu. Zminimalizowanie tych oddziaływań spowoduje brak negatywnego oddziaływania na Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Stosuje się § 3. ust. 2 ww. Uchwały.  

 

Ad. 2 

W obszarach objętych zmianą studium, położonych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Po-

górza Ciężkowickiego, występują zadrzewienia. Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowic-

kiego, zajmuje powierzchnię 50 963,68 ha i obejmuje swoim zasięgiem części 12 gmin. Teren objęty 

zmianą studium zajmuje więc niewielki odsetek powierzchni Obszaru. Projekt studium dopuszcza nowe 

zagospodarowanie w stosunku do obecnego użytkowania. Zgodnie z § 3. ust. 3  zakaz ten nie dotyczy 
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wycinania drzew i krzewów pod warunkiem zachowania funkcji przyrodniczej i krajobrazowej zadrze-

wień, Zaznacza się, że z uwagi na wartość przyrodniczą drzew i krzewów, remiz śródpolnych, zadrze-

wień przydrożnych i nadwodnych, należy projektować nowopowstałą zabudowę oraz drogi w taki spo-

sób, by usunąć tylko te drzewa i krzewy, które mogą stanowić na przykład zagrożenie dla bezpieczeń-

stwa ludzi czy ruchu drogowego. Z uwagi na awifaunę – wycinkę drzew i krzewów przeprowadza się 

w okresie jesiennym i zimowym (od 16 października do końca lutego).Ze względu na nieznaczne kolizje 

planowanego zagospodarowania oraz możliwości zastosowania działań minimalizujących lub zapobie-

gających oddziaływanie na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne stwierdza się brak nega-

tywnego oddziaływania projektu studium na zadrzewienia śródpolne, przydrożne i nadwodne w Obsza-

rze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 

 

Ad. 3 

Projekt studium nie przewiduje w granicach Obszaru pozyskiwania do celów gospodarczych skał, 

w tym torfy oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt a także minerałów. 

 

Ad. 4 

Tereny położone w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego zajmują nie-

wielką powierzchnię całości Obszaru. Przewidziana w granicach studium zabudowa spowoduje miej-

scowe wykonanie prac ziemnych, co nie będzie związane z makroniwelacją terenu czy zniekształceniem 

rzeźby terenu w skali mogącej mieć znaczenie dla całości Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego. Dla tego zakazu stosuje się odstępstwo wskazane w § 3. ust. 5 pkt 1, gdzie zakaz ten 

nie dotyczy wykonywania prac związanych z robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji przez 

właściwe organy na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

Ad. 5 

Projekt studium przewiduje powstanie nowej zabudowy, lokalnie, w formie uzupełnienia już istniejącej. 

Realizacja zamierzeń na terenie położonym w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego, biorąc pod uwagę różnorodność zagospodarowania całego Obszaru, w tym rozległe 

tereny otwarte oraz tereny leśne i wodne, nie spowoduje negatywnego oddziaływania w zakresie zmiany 

stosunków wodnych na obszarze Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 

Inwestycje te mają charakter punktowy (jak zabudowa mieszkaniowa) oraz lokalny (jak drogi) i 

sumarycznie nie będą wpływać na stosunki wodne całego Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego. W związku z powyższym ocenia się brak negatywnego oddziaływania projektu 

studium na stosunki wodne Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 

 

Ad. 6 

Projekt studium nie zakłada ani nie spowoduje likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy i obszarów wodno – błotnych.  

 

Ad. 7 

Projekt studium nie przewiduje zabudowy w pasie brzegów wymienionych rzek. Nie nastąpi złamanie 

zakazu na skutek realizacji ustaleń zmiany dokumentu.    

 

Na podstawie powyższej analizy stwierdza się brak negatywnego oddziaływania ustaleń projektu stu-

dium na Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 
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Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu  studium spowodowała wpływ na ustanowione na 

terenie gminy pomniki przyrody. Użytkowanie terenów, na których zlokalizowane są pomniki przyrody 

pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.  

 

Ustalenia projektu studium nie będą oddziaływać na formy ochrony przyrody. Oddziaływanie 

studium na obszary chronione prowadzić ma do osiągniecia celów z zakresu ochrony tych terenów 

wyrażając się w ochronie wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego jako podstaw prawidłowego i efektywnego rozwoju. Polegać to 

będzie na poprawie stanu sanitarnego oraz funkcjonowania przyrody w drodze wzmożonej ochrony 

ciągów ekologicznych oraz tych ekosystemów, które mają wpływ na funkcjonowanie przyrody 

i odtwarzanie jej zasobów. 

Ustalenia projektu studium mają charakter endogeniczny. Stąd ustalenia projektu studium nie będą 

oddziaływać na formy ochrony przyrody występujące poza obszarem gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

5.2. ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 

I INTERGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

 

Na terenie objętym projektem studium stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

zwierząt objętych ochroną na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). Z uzyskanych informacji o środowisku  wynika, że na terenie 

gminy występują gatunki roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową, zagrożone lub rzadkie. 

Ocenę oddziaływania ustaleń projektu studium na integralność obszaru przeprowadzono biorąc pod 

uwagę: 

- stopień oddziaływania ustaleń na przedmioty ochrony,  

- skalę zmian w stosunku do obecnego użytkowania terenów,  

- skalę zmian w stosunku do optymalnego (pożądanego) użytkowania terenu oraz  

- korytarz ekologiczny „Pogórze Ciężkowickie”.  

Na obszarze gminy brak obszarów Natura 2000. Ustalenia projektu studium mają charakter 

endogeniczny. Nie przewiduje się oddziaływania ustaleń projektu studium na obszary Natura 2000 oraz 

na integralność tych obszarów. Ustalenia studium nie będą miały też wpływu na stan ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz stan ochrony gatunków. W zakresie oddziaływania na konkretne gatunki – analizę 

przedstawiono w powyższym rozdziale (gąsiorek i pierwiosnek wyniosły).  

Dzięki drożnym korytarzom ekologicznym jak Główny Korytarz Południowy Pogórze Ciężkowickie 

czy inne lokalne korytarze ekologiczne, w tym wzdłuż cieków wodnych można mówić o wysokiej 

bioróżnorodności obszaru gminy. Zmiany w użytkowaniu terenu wprowadzane poprzez projekt studium 

mają charakter obszarowy. Ważnymi czynnikami oddziałującym na bioróżnorodność będą: 

- utrzymanie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

- utrzymanie drożności lokalnego korytarza ekologicznego wzdłuż rzek, 

- utrzymanie drożności głównego korytarza ekologicznego „Pogórze Ciężkowickie”, 

- zachowanie terenów rolniczych użytkowanych ekstensywnie, 

- nierozpraszanie zabudowy, rozwój funkcji związanych z zabudową w nawiązaniu do istniejącej tkanki 

miejskiej. 

Na spadek bioróżnorodności terenu może mieć wpływ planowana zabudowa różnorakiej funkcji – 

mieszkaniowej, usługowej czy związanej z aktywnością gospodarczą. Skutkiem bezpośrednim 
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zabudowy będzie utrata bazy pokarmowej wielu gatunków zwierząt. Teren gminy charakteryzuje się 

gęstą siecią korytarzy migracji zwierząt. Projekt studium zakłada rozwój zabudowy w taki sposób, by 

nie przerwać ciągłości tych korytarzy. 

 

Na terenach dotychczas otwartych, gdzie planuje się zabudowę, z typowych zwierząt krajobrazu 

rolniczego osiedlą się tu gatunki synantropijne, przystosowane do życia w środowisku przekształconym 

przez człowieka. Zabudowę można więc kształtować tak by pozostawić istniejące zadrzewienia, czy 

okazy drzew. 

Roślinność obszaru opracowania, w związku z realizacją różnorodnych, będzie narażona na zagrożenia 

wynikające ze zniszczenia warstwy glebowej, a także skażenia gleb i wód w wyniku awarii sprzętu 

budowlanego. Przy odpowiedniej organizacji robót i przy właściwym zabezpieczeniu adaptowanej 

roślinności, oddziaływanie powinno mieć charakter czasowy w sposób znaczący ograniczające 

negatywne oddziaływanie fazy eksploatacji. Roboty ziemne oraz inne roboty związane 

z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub 

krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom lub 

krzewom.  

 

Ustalenia dokumentu mogą się przyczynić do pośredniego oddziaływania na świat zwierzęcy, które będą 

polegać głównie na: 

- ryzyku degradacji środowiska życia zwierząt w obrębie zasięgu prowadzonych robót przy 

planowanych inwestycjach. Zagrożone będą zwierzęta (przede wszystkim drobne ssaki i ptaki) 

zamieszkujące tereny przyległe, a także okoliczne lasy i zarośla; 

- wzmożonym ruchu pojazdów ciężkich po terenie, generujących hałas maszyn, a także ogólny ruch 

związany z funkcjonowaniem zaplecza budowy, co spowodować może płoszenie zwierząt 

bytujących w pobliżu realizowanej funkcji oraz wzrostem śmiertelności zwierząt w wyniku 

kolizji z pojazdami; 

- fragmentacji siedlisk poprzez tworzenie efektu bariery na szlaku migracji zwierząt. 

 

Ryzyko degradacji środowiska życia zwierząt można zminimalizować odpowiednio chroniąc 

i zabezpieczając to środowisko podczas robót, m.in. przez unikanie lokalizacji zaplecza budowy na 

terenach atrakcyjnych dla zwierzyny oraz w czasie użytkowania terenu przez motocrossowców poprzez 

ogrodzenie terenu. Znaczną część obszaru objętego studium stanowią tereny użytkowane obecnie 

rolniczo. Wiąże się to z występowaniem na tych terenach gatunków ptaków i drobnych gryzoni, których 

często miejsce żeru i schronienia są zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne oraz miedze, dlatego też 

zmiana użytkowania spowoduje opuszczenie przez większość tych gatunków tego terenu. 

Wraz z rozpoczęciem prac budowlanych będzie generowany hałas mogący stanowić uciążliwość dla 

gatunków zamieszkujących tereny leśne i rolne występujące w pobliżu terenów budowy. 

 

Pozytywnie na florę i faunę oddziałują tereny leśne i wód śródlądowych, które są miejscem 

schronienia liczny gatunków oraz pełnią rolę korytarzy ekologicznych, dlatego też utrzymanie terenów 

otwartych będzie mieć korzystny wpływ na ten element środowiska. 

Korytarze stanowią naturalne ostoje przyrody nawiązujące głównie do dolin rzecznych oraz 

terenów otwartych i lasów. Poszerzenie terenów mieszkaniowych spowoduje zwężenie światła 

korytarza, ponieważ obecnie tereny te użytkowane są rolniczo i stanowią tereny otwarte. Zwężenie jego 

światła nie będzie tu miało wpływu na zachowanie jego integralności  i drożności. Zmiany 

w przeznaczeniu terenów przewidzianych ustaleniami studium będą mieć też wpływ pozytywny 
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poprzez  wprowadzenie terenów zalesionych na tereny dotychczas użytkowane rolniczo. Analiza 

wykazała, że na terenach, na których projekt studium przewiduje wprowadzenie zabudowy na terenach 

dotychczas otwartych nie wpłynie na drożność tego korytarza oraz na jego integralność. 

Ustalenia projektu studium nie spowodują zwężenia Korytarza Zachodniego ani nie wpłyną na jego 

drożność.  

Korytarz utrzyma drożność oraz funkcję i przyczyniać się będzie w dalszym ciągu do zachowania 

integralności obszarów Natura 2000. 

5.3. ODDZIAŁYWANIE NA ŚWIAT ROŚLIN I ZWIERZĄT ORAZ BIORÓŻNORODNOŚĆ 

 

Zmiany w użytkowaniu terenu wprowadzane poprzez projekt studium mają charakter 

obszarowy. Ważnymi czynnikami oddziałującym na bioróżnorodność będą: 

- utrzymanie naturalnej nawierzchni terenu (trawy, powierzchnia biologicznie czynna), 

- nierozpraszanie zabudowy, rozwój funkcji związanych z zabudową w nawiązaniu do istniejącej tkanki 

wiejskiej. 

 

Na spadek bioróżnorodności terenu może mieć wpływ planowana zabudowa o charakterze wiejskim 

i zagrodowa, wyłącznie poprzez zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej. Sam charakter 

zabudowy nie będzie mieć negatywnego wpływu na bioróżnorodność obszaru i nie wypłynie na zmianę 

składu gatunkowego zamieszkujących tam zwierząt.  

Skutkiem bezpośrednim zabudowy będzie zawężenie powierzchni bazy pokarmowej zwierząt. Teren 

gminy charakteryzuje się gęstą siecią korytarzy migracji zwierząt. Projekt studium zakłada rozwój 

funkcji w taki sposób, by nie przerwać ciągłości tych korytarzy. 

Zabudowę powinno też kształtować się tak, by pozostawić istniejące zadrzewienia, czy okazy 

drzew (wzdłuż drogi). 

Na terenach produkcyjno – usługowych (PU) projekt studium przewiduje możliwość 

lokalizacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię 

słońca. Dopuszcza się na tych terenach instalacje oze o mocy powyżej 100kW. Panele słoneczne i ich 

eksploatacja mogą spowodować bezpośrednią utratę siedlisk. Jednak w przypadku przedmiotowego 

terenu użytkowanego rolniczo takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Nie przewiduje się więc 

fragmentacji siedlisk i/lub ich modyfikacji. Zaburzenia czasowe związane ze straszeniem 

przebywających tam gatunków ptaków, mogą wystąpić głównie poprzez prace przy budowie parku 

solarnego i utrzymaniu jego późniejszej działalności. W sposób bezpośredni lokalizacja elektrowni 

słonecznej może przyczynić się paradoksalnie do powstania alternatywnych miejsc żerowania, np. dla 

łuszczaków (fragmenty trawiaste i krzewy pomiędzy panelami i sektorami) oraz gniazdowania (panele 

są zakładane na specjalnych stojakach, które mogą być wykorzystywane przez niektóre gatunki do 

umieszczania gniazd). Pomimo różnych opinii nie ma naukowych dowodów na istnienie ryzyka 

śmiertelności dla ptaków związanych z panelami słonecznych ogniw fotowoltaicznych („Wpływ 

elektrowni słonecznych na środowisko przyrodnicze” prof. dr hab. Piotr Tryjanowskiego „Czysta 

Energia” – nr 1/2013). „Zwykle w tym kontekście wskazuje się pracę McCrary i współpracowników, 

informujące o śmierci zwierząt kilku gatunków w USA w wyniku kolizji z ekranami paneli słonecznych. 

Jednak przyczyną zderzeń były nie same panele, lecz heliostaty – lustra stosowane do koncentracji 

energii słonecznej. Obecnie rozwijane technologie nie wykorzystują już tego typu niebezpiecznych, 

a także energetycznie mało wydajnych rozwiązań”. Strukturalnie ryzyko porównuje się obecnie do 

wielu innych wykonanych przez człowieka inwestycji, wykorzystujących płaskie, przeszklone 

przestrzenie (ekrany akustyczne, szyby wysokich budynków). 
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Dobrym przykładem projektu parku solarnego jest obiekt Gondorf Kobern w Niemczech, gdzie 

stworzono nie tylko miejsce atrakcyjne dla ptaków, ale obecnie chroni się go na prawach rezerwatu dla 

zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.  

Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne oparta jest na fundamentach punktowych. Czyli grunt 

pod panelami jest wolny od zabudowy. Pomiędzy rzędami paneli znajdują się ścieżki technologiczne, 

które również nie są utwardzane.  

Lokalizacja elektrowni słonecznych nie musi powodować negatywnego wpływu na populacje 

ptaków. Nowoczesne technologie pozwalają na znalezienie takich rozwiązań, które zadowolą obie 

strony – techników i przyrodników. Co więcej, można nawet zauważyć pozytywne aspekty lokalizacji 

elektrowni słonecznych na awifaunę. Samo wytwarzanie energii w sposób przyjaźniejszy środowisku 

jest dobre, gdyż nie trzeba eksploatować źródeł nieodnawialnych. Dodatkowo przy sprawnym 

zarządzaniu taką elektrownią jej zlokalizowanie – zwłaszcza w zubożonym krajobrazie rolniczym – 

może być korzystne dla ptaków, stanowiąc urozmaicenie krajobrazu. By jednak bilans strat i zysków 

był dla populacji ptaków jak najlepszy, niezbędne jest przestrzeganie zasad mogących zminimalizować 

wpływ inwestycji, zwłaszcza tych zajmujących większe obszary krajobrazu. Dodatkową zmienną jest 

fakt lokalizacji elektrowni na terenie górniczym, silnie przekształconym przez człowieka. Działalność 

kopalni na tym obszarze jeszcze nie została zakończona, a już dostrzega się zaanektowanie tego obszaru 

dla przyrody wszędzie tam, gdzie było to już możliwe.  

Teren planowanej farmy fotowoltaicznej położony jest poza głównymi korytarzami migracji 

zwierząt. Należy przypuszczać, że gatunki migracyjne ptaków będą korzystać z przelotu nad 

przedmiotowym terenem w sposób dotychczasowy, a ich trasy przelotu nie ulegną zmianie. 

Dla obiektów i urządzeń instalacji fotowoltaicznych powinny być zastosowane powłoki antyrefleksyjne 

na panelach fotowoltaicznych oraz oznaczenie paneli białymi pasami podziału mającymi na celu 

eliminację zjawiska imitacji tafli wody lub inne rozwiązania technologiczne zapobiegające efektowi 

tafli wody.  Dla zminimalizowania wpływu prac budowlanych i montażowych należy przeprowadzać je 

poza okresem zimowania, jesiennego poszukiwania kryjówek do zimowania oraz wiosennego 

poszukiwania miejsc żerowania i rozrodu. 

W zakresie migracji małych zwierząt powinny być zastosowane ogrodzenia ze światłem 

(otworem) nad gruntem. Dla zachowania bioróżnorodności należy też zachować istniejące drzewa 

wzdłuż drogi publicznej – położone na terenie objętym studum oraz tak projektować by zachować okazy 

drzew na pozostałym terenie opracowania. Ustalenia projektu studium przewidują zmianę 

zagospodarowania i użytkowania terenu na terenie obecnie użytkowanym rolniczo. W zakresie siedlisk 

roślinnych oddziaływanie będzie mieć skutek długoterminowy, stały i bezpośredni. Oddziaływanie 

odbędzie się w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów, przez co należy rozumieć nieodwracalną utratę 

dotychczasowego sposobu użytkowania ziemi.  
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Fotografia 12. Przykład realizacji farmy fotowoltaicznej o niekorzystnym działaniu dla zwierząt i roślin – 

siedlisko roślinne zostało zdewastowane i ulega powolnej regeneracji i przekształceniu; ogrodzenie powoduje 

barierę dla zwierząt 

Fotografia 11. Farma fotowoltaiczna Westmill Solar Co–operative w Oxfordshire w Anglii jest przykładem dobrze 

zagospodarowanej przestrzeni, o wysokiej bioróżnorodności i otwartej przestrzeni, pozwalającej na utrzymanie i 

rozwój lokalnych korytarzy ekologicznych. Największa społeczna farma fotowoltaiczna na świecie 

http://westmillsolar.coop/ 
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Nie przewiduje się konieczności usuwania drzew na potrzeby realizacji ustaleń projektu studium. 

W przypadku kolizji pojedynczych drzew z planem instalacji paneli fotowoltaicznych wymaga się 

przeprowadzać prace w okresie pozalęgowym ptaków.  

5.4. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI 

 

Oddziaływanie na ludzi będzie zachodzić w zakresie: adaptacji do zmian w krajobrazie 

w związku z zabudową mieszkaniową oraz  rozwojem terenów, na których dopuszcza się lokalizację 

odnawialnych źródeł energii o mocy pow. 100 kW.  

Hałas, czyli ponadnormatywne dźwięki, będą oddziaływać negatywnie na etapie realizacji ustaleń 

projektu studium. Na etapie realizacji ustaleń projektu studium należy przewidzieć uciążliwości 

związane z pracą ciężkiego sprzętu. Wynikające z tych prac emisje zanieczyszczeń do powietrza, 

pylenie, hałas oraz wibracje mają jednak charakter przejściowy, a jeżeli prace zostaną właściwie 

zorganizowane i nadzorowane nie powinny powodować dużej uciążliwości. Istotne jest również 

prowadzenie prac przy użyciu sprawnego sprzętu i w odpowiednich warunkach BHP 

i przeciwpożarowych, co zapobiegnie zaistnieniu sytuacji awaryjnych. 

Realizacja ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

wiąże się ze wzrostem antropopresji – zwiększeniem ilości odpadów i ścieków komunalnych, wzrostem 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Oddziaływania ustaleń projektu studium nie spowodowują trwałego 

pogorszenia warunków życia ludzi. Zagrożenia związane z oddziaływaniem na zdrowie ludzi wiążą się 

z etapem realizacji ustaleń projektu studium, poprzez pracę ciężkiego sprzętu i w związku 

z przemieszczaniem mas ziemnych.  

W przypadku realizacji terenów zabudowy mieszkaniowej, uciążliwość ruchu samochodowego 

będzie zależeć od jakości dróg. Stąd zaleca się odnowienie nawierzchni na drogach dojazdowych. Do 

zabiegów minimalizujących negatywne oddziaływanie oraz zapobiegające negatywnemu odziaływaniu 

zalicza się minimalizowanie czasu transportu materiałów budowlanych i montażowych. Należy 

ograniczać nadmierne pylenie poprzez zraszanie dróg w trakcie prowadzenia prac oraz w miarę 

możliwości ograniczanie robót ziemnych w czasie silnych wiatrów. Ruch samochodowy ze zmienną 

strukturą i natężeniem stanowił będzie mobilne źródło emisji zanieczyszczeń. Ze spalania paliw 

w silnikach pojazdów emitowane będą następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu, tlenek węgla, 

pył, węglowodory aromatyczne i węglowodory alifatyczne. Dla ochrony powietrza ważna jest przede 

wszystkim prawidłowa organizacja robót, będąca jedynym sposobem minimalizacji oddziaływania prac 

na stan aerosanitarny.   

W wyniku zrealizowania inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej nastąpi produkcja energii 

elektrycznej ze źródła odnawialnego, zamiast produkcji energii w elektrowni konwencjonalnej, 

np. węglowej. Skutkiem tego będzie brak emisji do atmosfery m.in. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

dwutlenku węgla, tlenku węgla i pyłów, co poprawi, jakość powietrza atmosferycznego i będzie 

korzystnie oddziaływać na zdrowie i warunki życia ludzi. Podobny wpływ będzie miał również rozwój 

terenów produkcji energii. Dodatkowo dzięki wzrostowi produkcji energii na terenie kraju, Polska 

będzie w mniejszym stopniu uzależniona od zagranicznych dostawców, co poprawia bezpieczeństwo 

energetyczne. Wykorzystanie lokalnych surowców energetycznych pozwoli na zmniejszenie zależności 

Polski od zagranicznych dostawców źródeł energii. Uwzględnienie strefy ochronnej w studium, która 

zamyka się w granicach przeznaczenia terenu pozwala wykluczyć negatywne oddziaływanie farm 

fotowoltaicznych na zdrowie ludzi. Strefy ochronne dają gwarancję dla mieszkańców pobliskich 

terenów, że urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kW nie mogą powodować ograniczeń w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

znaczącego oddziaływania na środowisko poza granicami stref ochronnych. 
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5.5. PRZEKSZTAŁCENIE NATURALNEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU, 

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

 

Realizacja założeń projektu nie będzie wiązać się z dużymi przekształceniami powierzchni 

ziemi. Prace w kierunku posadowienia zabudowy czy budowy dróg, będą wiązać 

się z przemieszczeniem mas ziemnych w celu niwelacji terenu, przekształceniem wierzchniej warstwy 

gleby i zajęciem powierzchni ziemi. Grunt wydobyty przy profilowaniu drogi pozwoli na wyrównanie 

zaniżeń i nierówności oraz będzie wykorzystany do budowy skarp. Należy zaprojektować spadki terenu 

w kierunku odwrotnym do planowanych dróg tak, by nie zakłócić stosunków wodnych na przyległych 

gruntach. W wyniku realizacji funkcji mieszkaniowej na etapie inwestycyjnym należy spodziewać się 

typowych prac budowlanych, prowadzących do przekształcenia obszaru, prace te będą miały charakter 

przejściowy, a w wyniku ich przeprowadzenia należy prognozować m.in.: przekształcenie 

przypowierzchniowych struktur geologicznych, związane z wykonywanymi pracami ziemnymi oraz 

likwidację aktualnej roślinności w miejscu posadowienia nowych budynków oraz budowy dróg 

dojazdowych. Przewiduje się, że prace te nie będą mieć dużego zakresu. Wobec czego nie przewiduje 

się znaczącego oddziaływania projektu studium na ukształtowanie terenu i wykorzystanie zasobów 

środowiska. Realizacja farmy fotowoltaicznej nie będzie wiązać się z przekształceniem naturalnego 

ukształtowania terenu.  

Na terenie gminy występują liczne osuwiska (zarejestrowanych jest 334 osuwisk). Tereny 

zachowujące mieszany charakter zabudowy (MR) w projekcie studium przewidują możliwość 

lokalizacji zabudowy zagrodowej na terenach tych osuwisk pod wieloma ograniczeniami:  

 

Podstawowy kierunek przeznaczenia terenów: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

b) zabudowa zagrodowa, z zastrzeżeniem lit. j. 

j) funkcje, związane z realizacją budynków, mogą być realizowane na obszarach osuwisk aktywnych 

ciągle i okresowo, wyłącznie w sytuacji gdy były one dopuszczone w już obowiązującym planie 

miejscowym. Powyższa zasada nie dotyczy budynków gospodarczych i garażowych, które mogą być 

realizowane nawet jeżeli nie były dopuszczone obowiązującym planem 

 
Zaznacza się, że studium nie wyznacza nowej zabudowy na osuwiskach aktywnych ciągle i okresowo. 

Ta zabudowa, która jest, przeniesiona jest z planów i tylko w takim zakresie jest możliwa jak 

obowiązujące plany pozwalały - zarówno w zakresie parametrów jak i funkcji. Nową zabudowę 

wyznaczamy jedynie na osuwiskach nieaktywnych i terenach zagrożonych ruchami masowymi, ale 

z ograniczeniem wysokości (do 9m) i obowiązkiem zachowania pow. biologicznie czynnej (min. 50%). 

  

Studium wskazuje, że „na obszarach objętych osuwiskami nieaktywnymi oraz terenami zagrożonymi 

ruchami masowymi maksymalna wysokość budynków nie może przekroczyć  

9 m, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 50%; odstępstwo od tej zasady 

można przyjąć jedynie w sytuacji, gdy inny parametr wynika z obowiązującego planu miejscowego – 

w tej sytuacji można zachować dotychczasowe parametry, 

 

na obszarach objętych osuwiskami aktywnymi ciągle i okresowo, na których nie wyznacza się nowych 

terenów budowlanych, można przyjąć parametry zabudowy maksymalnie takie, jakie ustalono 

w obowiązujących planach miejscowych, 

 

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią parametr minimalnej powierzchni biologicznie 
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czynnej nie może być mniejszy, niż ustalony w obowiązującym planie miejscowym” 

 

Należy stwierdzić, że obostrzenia ujęte w projekcie studium wskazują na brak negatywnego 

oddziaływania jego ustaleń na tereny zarejestrowanych osuwisk.  

 

 

5.6. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE 

I WODY PODZIEMNE 

 

Realizacja ustaleń projektu studium będzie prawdopodobnie wiązać się z przekształceniem 

przypowierzchniowych warstw gleby. Nowe obiekty będą usadowione od podstaw, w związku z czym 

początkowe prace porządkowe będą wiązać się z powstaniem znacznej ilości odpadów – gruzu (odpady 

betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01; gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż 

wymienione w 17 05 03 - 17 05 04; Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 - 17 01 07, 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 

09 03 - 17 09 04) oraz inne odpady budowlane (17 01 03, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 

01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 06 04). Odpady powinny być odbierane 

przez specjalistyczną firmę oraz wywożone do najbliższego Zakładu Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych.  

W przypadku budowy ogniw fotowoltaicznych prace budowlane ograniczone będą praktycznie 

do wykonania fundamentów, ułożenia infrastruktury kablowej oraz montażu konstrukcji. W związku 

z faktem, iż elektrownie fotowoltaiczne powstaną na terenach rolniczych niepołożonych na glebach 

wysokiej jakości (klas I-III), ich powstanie nie wpłynie na pogorszenie się rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej związanej z przydatnością rolniczą gleb. W trakcie prawidłowej eksploatacji ogniw 

fotowoltaicznych nie wystąpi oddziaływanie na powierzchnię ziemi i zasoby glebowe, które 

spowodować mogłoby negatywne skutki w środowisku.  

Czas użytkowania paneli fotowoltaicznych wynosi przeciętnie 25 lat. Likwidacja 

przedsięwzięcia polegać będzie na demontażu paneli słonecznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

oraz rekultywacji terenu zajmowanego przez stalową konstrukcję pod farmę fotowoltaiczną. 

Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przed realizacyjnego 

oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków gleby powstałych w wyniku prowadzenia wykopów. 

Demontaż paneli fotowoltaicznych i transport ich pozostałości oraz infrastruktury towarzyszącej będzie 

niekorzystnie wpływać na środowisko poprzez emisję hałasu i substancji do powietrza, szczególnie 

w procesie spalania paliw przez samochody ciężarowe służące do wywozu odpadów, a także przez 

urządzenia i maszyny służące do demontażu elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Powstałe materiały powinny zostać przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, 

posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a następnie 

recyklingu, natomiast gleba powinna zostać wykorzystane do uzupełnienia ewentualnych ubytków 

gleby. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby likwidacja przedsięwzięcia i przeprowadzenie 

kompleksowej rekultywacji terenu przywróciło pierwotny stan krajobrazu sprzed realizacji inwestycji. 

W pierwszym etapie, przeciwdziałaniu negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi pod kątem 

jej potencjalnego zanieczyszczenia, ważną rolę odegra sposób zabezpieczenia zaplecza budowy. Istnieje 

bowiem potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia powierzchni ziemi substancjami 

ropopochodnymi pochodzącymi z pojazdów mechanicznych magazynowania olejów, smarów i innych 

materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu. Zaplecze budowy należy 

lokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą słabo przepuszczalną (podłoże 
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cementowe o podwyższonej izolacji i geomembrany) jako rozwiązanie minimalizujące ewentualne 

niebezpieczeństwo skażenia powierzchni ziemi. Ponadto, etap budowy obiektów wymaga prowadzenia 

prac w taki sposób, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzętu ciężkiego, w wyniku czego mogłoby 

dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Proponuje się także, 

magazynowanie na etapie budowy warstwy gleby osobno i wykorzystanie do terenów zielonych.  

Rozwój osadnictwa (przekształcenia i uzupełnienia istniejących oraz przygotowanie nowych 

terenów przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową) pociągają za sobą potrzeby w zakresie 

gospodarki wodno – ściekowej oraz realizacji dostępności komunikacyjnej. Systemowe rozwiązania 

w zakresie infrastruktury technicznej, szczególnie związanej z budową sieci kanalizacyjnej 

są niezbędne dla ochrony środowiska wodno – gruntowego.  

Zgodnie z § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 

1422) zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych 

niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich 

stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie 

oraz zalewanie wodami opadowymi. Zgodnie z przepisami art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym przystępujący do eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków powinien dokonać zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji Wójtowi Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. Zgłoszenia dokonuje się niezależnie od obowiązku zgłoszenia Staroście 

budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m2 na dobę bądź 

uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku budowy o indywidualnej przydomowej oczyszczalni 

ścieków o większej wydajności niż 7,50 m2. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej 

lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze 

decyzji.  

Przy realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników na ścieki 

proponuje się wybierać takie technologie oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego lub 

złóż biologicznych, gdzie (pod warunkiem właściwej eksploatacji) uzyskuje się redukcję zanieczysz-

czeń na poziomie 90%. Wskazuje się natomiast, aby nie stosować oczyszczalni z drenażem rozsączają-

cym. 

W zakresie kanalizacji deszczowej, § 28 powyższego rozporządzenia - działka budowlana, na 

której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie 

wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości 

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód 

opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki 

lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. 

Biorąc od uwagę zapewnienie racjonalizacji zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych 

w wodę zasobów podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową degradacją dopuszczenie 

zaopatrzenia z indywidualnych ujęć wody powinno być możliwe tylko i wyłącznie: w przypadku braku 

sieci wodociągowej do czasu jej realizacji, w przypadku niewystarczającej przepustowości sieci 

wodociągowej lub niewystarczających zasobów eksploatacyjnych ujęcia komunalnego, a także 

w przypadku braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej.   
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Obszar projektu studium położony jest poza zasięgiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

Wody podziemne odgrywają istotną rolę w kształtowaniu stosunków hydrologicznych każdego 

regionu: magazynują opady atmosferyczne i zasilają z tego zapasu źródła, rzeki, jeziora, bagna 

i mokradła. Szczególne znaczenie dla szaty roślinnej mają płytko zalegające wody gruntowe, które na 

terenach płaskich i nisko położonych, np. w dolinach rzek, są zwykle najważniejszym czynnikiem 

decydującym o lokalnym zróżnicowaniu. Najważniejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony 

wód i gospodarowania nimi jest ustawa Prawo Wodne, które reguluje gospodarowanie wodami zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności zlewniowe kształtowanie i ochronę zasobów 

wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.  

Nowe obszary o powierzchni utwardzonej powstałe na skutek realizacji projektu (drogi, 

podjazdy itp.) są w zasadzie elementem chroniącym wody podziemne przed przedostawaniem się 

zanieczyszczeń do gruntu i poziomów wodonośnych. Na etapie realizacji postanowień projektu – 

budowy, istnieje wiele zagrożeń przedostania się zanieczyszczeń do wód. Zakłada się, że monitoring 

instalacji i urządzeń mogących zanieczyścić wody podziemne będzie prowadzony prawidłowo, 

wówczas ryzyko zanieczyszczenia wód zostanie ograniczone do minimum. W celu zapewnienia pełnej 

ochrony środowiska wodno-gruntowego konieczne jest zaprojektowanie programu monitoringu wód 

podziemnych. Monitoring wód powinien być procesem dynamicznym, tzn. zapewniającym szybkie 

reakcje na wyniki uzyskiwane w trakcie prowadzenia pomiarów. 

Należy też stwierdzić, że ustalenia przewidziane w projekcie studium nie będą miały wpływu na 

dotrzymanie bądź niedotrzymanie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły. Nie przewiduje się negatywnego wpływu ustaleń projektu studium 

na obszary zlewniowe wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

5.7. WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA, EMISJA HAŁASU, KLIMAT 

I PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

Na stan aerosanitarny wpływać będzie rozwój funkcji osadniczej i aktywności gospodarczej. 

Powstanie nowych obiektów produkcyjnych wpłynie na wzrost ruchu kołowego, który jest źródłem 

zanieczyszczeń komunikacyjnych m.in. węglowodorów aromatycznych (WWA), dwutlenku siarki 

(SO2), dwutlenku azotu (NOx), tlenku węgla (CO) oraz substancji pyłowych. Również na etapie budowy 

wystąpi podwyższona emisja spalin związana z użytkowaniem pojazdów samochodowych i sprzętu 

budowlanego. W czasie prowadzenia prac budowlanych składowane masy ziemne będą źródłem emisji 

niezorganizowanej pyłów do powietrza. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, rozproszone i punktowe 

w skali obszaru gminy. W domowych piecach grzewczych i lokalnych kotłowniach węglowych często 

spalanie węgla odbywa się w sposób mało efektywny. Podłączanie nowych odbiorców do sieci 

ciepłowniczej powoduje likwidację lokalnych źródeł emisji wzrost efektu ekologicznego. Zaleca się 

rozwój systemu ciepłowniczego obszaru gminy w oparciu o systemy wykorzystujące: energię 

elektryczną, olej niskosiarkowy, ogrzewanie gazowe lub oze. W projekcie studium brak zaleceń 

dotyczących zastępowania paliw stałych w kotłowniach i paleniskach indywidualnych 

proekologicznymi systemami ogrzewania, w tym niekonwencjonalnymi i opartymi na odnawialnych 

surowcach energetycznych. Postuluje się podjęcie działań w sprawie ewentualnej gazyfikacji gminy 

i rozwój na jej terenie tej formy ogrzewania. Zaleca się też rozwój źródeł ciepła opartych o energię 

z odnawialnych źródeł energii w postaci: energii słonecznej, energii geotermalnej (pompy cieplne), 

biomasy i biogazu. W przeciwieństwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych: 

węgla kamiennego i brunatnego oraz ropy naftowej, które emitują zanieczyszczenia powietrza w postaci: 

dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), metali ciężkich: generowanych 

w wyniku spalania paliw stałych: ołowiu (Pb), kadmu (Cd), cynku (Zn), panele fotowoltaiczne nie 
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generują żadnych zanieczyszczeń, przyczyniając się pośrednio do poprawy stanu powietrza. Szacuje się, 

iż w porównaniu do produkcji energii elektrycznej w oparciu o paliwa kopalne, każdy kW instalacji 

fotowoltaicznej pozwala zaoszczędzić: do 16 kg NOx, do 9 kg SOx oraz od 600 do 2300 kg CO2, 

w zależności od składu paliwa i natężenia promieniowania słonecznego11. Instalacje fotowoltaiczne to 

instalacje wytwarzania energii elektrycznej w efekcie konwersji promieniowania słonecznego przy 

zastosowaniu półprzewodników, które nazywane są fotowoltaicznymi. Działanie urządzeń składających 

się na elektrownię fotowoltaiczną tj. ogniwa fotowoltaiczne, infrastruktura naziemna i podziemna, linie 

kablowe energetyczno – światłowodowe, przyłącza elektromagnetyczne, transformatory, konwertery 

i in., samo zajęcie terenu biologicznie czynnego przez panele fotowoltaiczne będzie miało wpływ na 

zwiększenie się temperatury powietrza.  

Powstanie elektrowni fotowoltaicznych będzie miało wpływ na klimat akustyczny obszaru 

opracowania jedynie na etapie montażu i będzie to oddziaływanie o nieistotnej intensywności. Na etapie 

użytkowania farmy fotowoltaiczne nie będą oddziaływać na klimat akustyczny. Nie przewiduje się 

powstania znaczących negatywnych oddziaływań na ten element środowiska. Oddziaływanie 

negatywne będzie miało charakter bezpośredni, ale krótkoterminowy i chwilowy. W wyniku lokalizacji 

farm fotowoltaicznych nastąpi zmiana bilansu cieplnego powierzchni ziemi. Wyrażać się to będzie 

poprzez lokalny wzrost temperatur powietrza oraz wzrost dobowych amplitud temperatury powietrza, 

którego skutkiem będzie przesuszane się powietrza. W wyniku ustawienia obiektów infrastruktury 

dojdzie również do modyfikacji przepływu wiatru. Ze względu na charakter zmian, które zajdą w 

wyniku realizacji projektowanego dokumentu nie prognozuje się, aby powstałe oddziaływania na klimat 

były oddziaływaniami znaczącymi. 

Elektrownie fotowoltaiczne składają się z szeregu urządzeń wytwarzających bądź 

magazynujących prąd (prócz paneli fotowoltaicznych w skład instalacji wchodzi osprzęt elektryczny – 

energetyczne linie kablowe, przyłącza, transformatory, konwertery oraz inne niezbędne elementy 

infrastruktury). Stąd przewiduje się bezpośredni i stały wzrost oddziaływania pól elektromagnetycznych. 

Projekt przewiduje strefy ochronne pokrywające się z liniami rozgraniczającymi tych terenów, 

wewnątrz których muszą zmieścić się wszelkie negatywne oddziaływania urządzeń na środowisko. 

Zakłada się więc, że na negatywne oddziaływanie z zakresu pól elektromagnetycznych, będą narażeni 

pracownicy elektrowni. Zagrożenia podczas typowych prac przy użytkowaniu elektrowni 

fotowoltaicznych12: 

- obsługa bieżąca i monitorowanie instalacji 

- przeglądy i konserwacje wyposażenia elektrycznego oraz zespołów i części mechanicznych 

- remonty i naprawy instalacji słonecznej 

- prace porządkowe 

- nadzorowanie i ochrona obiektów instalacji i całego terenu. 

W przypadku użytkowania przemysłowych instalacji fotowoltaicznych wymagane jest zatrudnienie 

minimum dwóch pracowników posiadających świadectwa kwalifikacyjne SEP (Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich), w zakresie eksploatacji i dozoru sieci, urządzeń i instalacji energetycznych 

wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. W ramach obsługi bieżącej 

i monitorowania prowadzone są odczyty wielkości pomiarowych lub sterowanie, które odbywa się 

w terenie za pomocą urządzeń mobilnych lub w sterowni umieszczonej w budynku stacji 

transformatorowej. Tu może pojawić się narażenie pracowników na pola elektromagnetyczne 

                                                 
11  S. Pietruszko. Photovoltaics in the world OPTO-ELECTRONICS REVIEW 12(1), 7–12 (2004), s. 11 
12  M.Dąbrowski, A. Dąbrowski „Urządzenia do pozyskiwania…” CIOP 2016, s.25 oraz „Stanowiska pracy BHP 

w energetyce słonecznej”; Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy; www.ciop.pl 
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o poziomach istotnych. Poziomy istotne obligują pracodawcę do podjęcia, określonych w przepisach, 

działań prewencyjnych, takich jak: 

- ograniczenie czasu ekspozycji,  

- szkolenia pracowników w zakresie bezpiecznej pracy w polach, 

- badania lekarskie w kontekście narażenia. 

Narażenia na pola elektromagnetyczne mogą wystąpić także na etapie przeglądów i konserwacji. 

W ramach tych prac dokonywane są np. sprawdzania i wymiany elementów ochrony przetężeniowej i 

przeciwprzepięciowej. Miejscami wykonywania tych prac są skrzynki RB (rozdzielnica budowlana z 

przetwornicą napięcia) lub stacja transformatorowa. Do rutynowych prac wykonywanych na terenie 

elektrowni fotowoltaicznej należy sezonowe koszenie trawy (zaleca się najwyżej dwa pokosy w 

terminie od 1 czerwca do 30 września), odkurzanie sterowni, sporadyczne mycie bądź odśnieżanie 

paneli fotowoltaicznych. Cały teren elektrowni podlega też całodobowemu nadzorowi (stróż oraz 

systemy nadzorowania wizyjne). 

W kontekście oddziaływania pól elektromagnetycznych należy więc stwierdzić, że zasadnicze 

znaczenie będą tu miały zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom 

nadzorującym, eksploatującym i konserwującym wymienione instalacje. Należy stworzyć i wdrożyć 

standardy bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniające specyfikę elektrowni oraz kwalifikacje 

pracowników.  

Na etapie realizacji ustaleń projektu studium przewiduje się wzrost emisji zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi. W zakresie pylenia z odkrytych powierzchni gruntów zaleca się 

zraszanie powierzchni wodą. Bez szczegółowego harmonogramu prac oraz wykazu urządzeń 

pracujących przy budowie nie można wykonać analizy wpływu budowy na klimat akustyczny otoczenia. 

Z tego względu ograniczono się w niniejszej prognozie do zaleceń ogólnych:  

 wszystkie prace budowlane należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej, 

 należy zaplanować wszystkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu, 

 należy zastosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 ze zm.), 

 zaleca się ustalić szczegółowy harmonogram prac z użyciem ciężkiego sprzętu, 

 należy przestrzegać zasady wyłączenia silników w czasie przerw w pracy,  

 należy maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie 

zaplanowanie procesu budowlanego. 

Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich czas jest relatywnie krótki. 

Po zakończeniu realizacji, planowane inwestycje powinny być monitorowane w zakresie emisji hałasu.  

Przy planowaniu nowych obiektów należy zachować od istniejących linii elektroenergetycznych: 

 napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV, odległość 20 m po obu stronach linii, tzn. zachować 

pas technologiczny o szerokości 40 m, 

 napowietrznej średniego napięcia 20 kV, odległość 11 m po obu stronach linii, tzn. zachować 

pas technologiczny o szerokości 22 m, 

 napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, odległość 1,5 m po obu stronach linii, tzn. zachować 

pas technologiczny o szerokości 3 m, 

 kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, odległość 1 m po obu stronach linii, tzn. zachować pas 

technologiczny o szerokości 2 m. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposoby sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 
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października 2003 r. (Dz. U. Nr 192 z 2003 r., poz. 1883) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

Zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. Zgodnie z rozporządzeniem częstotliwość sieci elektroenergetycznej wynosi 50 Hz. 

Wpływ promieniowania na ludzi będzie jednak znikomy lub nie będzie występował. Linie i stacje 

elektroenergetyczne13 są źródłami pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz. Rozkłady 

pól w otoczeniu linii elektroenergetycznych są zależne od konstrukcji linii, z której wynika usytuowanie 

znajdujących się pod napięciem i przewodzących prąd przewodów w przestrzeni. Pomiary kontrolne 

poziomów pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości 50 Hz wykonuje się, jeżeli mamy do 

czynienia ze stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o 

napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV. W otoczeniu wnętrzowych stacji 

elektroenergetycznych i podziemnych linii kablowych pomiarów pól elektrycznych nie wykonuje się. 

Natężenia pól – elektrycznego i magnetycznego maleją szybko wraz ze wzrostem odległości od 

linii elektroenergetycznych. Rozkłady tych pól są zależne od konstrukcji linii i dlatego nie można podać 

uogólnionych wartości występowania pól o poziomach dopuszczalnych w zależności od odległości od 

linii elektroenergetycznej. 

 

5.8. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ, ZABYTKI I DOBRA MATERIALNE 

 

Walory kulturowe i przyrodnicze gminy są unikatowe nie tylko w skali gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, ale i regionu.  Dziedzictwo kulturowe gminy w oprawie gór tworzy wyjątkowy krajobraz.   

W zakresie ochrony krajobrazu projekt studium zakazuje lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru. Panele fotowoltaiczne zajmują 

dużą powierzchnię, ale ich konstrukcja nie jest wysoka - maksymalna wysokość zabudowy dla terenów 

elektroenergetyki – fotowoltaiki wynosi 4 m. Tereny zabudowy mieszkaniowej nie będą przysłaniać 

krajobrazu. Projekt studium nie wprowadza dominant krajobrazowych. Nie przewiduje powstania 

dużych jednostek urbanistycznych – wydzielonych dzielnic przemysłowych czy mieszkaniowych.  

 

Projekt studium wskazuje obiekty zabytkowe oraz o cechach zabytkowych oraz wprowadza 

ustalenia dla tych obiektów. Ze względu na brak audytu krajobrazowego dla województwa 

małopolskiego, na przedmiotowym obszarze brak rekomendacji i wniosków zawartych w audycie 

krajobrazowym a także nie wskazuje się krajobrazów priorytetowych.  

Ocenia się brak negatywnego oddziaływania postanowień projektu studium na krajobraz.  

 

5.9. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE 

 

Oddziaływanie skumulowane przeanalizowano pod kątem oddziaływania tego samego zadania 

na różne elementy środowiska przyrodniczego jak i ustaleń studium względem siebie.  I tak, zadania 

z zakresu ochrony powietrza czy zagrożeń hałasu można rozpatrywać pod kątem poprawy jakości 

powietrza, ale też uciążliwości powstałych na skutek ich bezpośredniej realizacji.  

Badając oddziaływanie poszczególnych ustaleń studium można stwierdzić oddziaływanie 

skumulowane: 

- produkcja energii ze źródeł odnawialnych – oddziaływanie będzie odbywać się w zakresie 

oddziaływania na gleby (prace budowlane i montaż paneli i instalacji), powietrze i klimat (poprawa 

                                                 
13 Stefan Różycki  „Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011 – 2013 …” 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska , Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku , Warszawa 2014 
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jakości powietrza, zmiany w mikroklimacie rejonu inwestycji), fauny (potrzeba zastosowania środków 

zapobiegających negatywnemu oddziaływaniu elektrowni na migrację zwierząt, zwiększenie 

antropopresji – użytkowanie terenów dotąd nieużytkowanych), flory (zajęcie dotychczasowego 

siedliska roślinnego), krajobrazu (zmiana krajobrazu); 

- terenu zabudowy mieszkaniowej i usług – zmiany w krajobrazie, niebezpieczeństwo związane 

z przedostaniem się substancji z terenów np. parkingów do gruntu i wód – konieczność zastosowania 

wszelkich działań minimalizujących negatywny wpływ. 

Oddziaływanie skumulowane może wystąpić w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii lub w przypadku nieprawidłowego 

zaprojektowania urządzeń i instalacji.  

 

5.10. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

 

Zgodnie z art. 3, pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska przez „poważną awarię” rozumie się 

zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie przemysłowego 

magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienie takiego 

zagrożenia z opóźnieniem, zaś przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię 

w zakładzie.  

Pożar może powstać w wyniku celowego podpalenia, zamachu terrorystycznego 

lub niewystarczających zabezpieczeń ppoż oraz jako szczególną sytuację awaryjną. Wydarzenia takiego 

nie da się jednak przewidzieć i trudno jest oceniać skutki, jakie może ono wywołać. Ich 

zminimalizowaniu służyły będą procedury postępowania wdrożone na terenach produkcji energii. 

Urządzenia składające się na farmę fotowoltaiczną to: ogniwa fotowoltaiczne, infrastruktura naziemna 

i podziemna, linie kablowe energetyczno – światłowodowe, przyłącza elektroenergetyczne, 

transformatory, konwertery. Należy zatem zastosować się do norm i przepisów regulujących pracę 

urządzeń, tak by nie doszło do zwarcia, wzrostu temperatury modułu itd., a osoby, które będą mieć do 

niej dostęp muszą być bezpieczne. 

Ustalenia projektu studium nie przewidują lokalizacji zakładów, które zaliczają się do zakładów 

stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. 

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

 

Na etapie sporządzania projektu studium wprowadzono szereg zmian mających na celu 

wyeliminowanie negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz aktualizację aktów prawnych 

obowiązujących na terenie objętym projektem studium. W tym zakresie do projektu studium 

wprowadzono następujące zapisy: 

 wyklucza się możliwość realizacji oze wykorzystujących energię wiatrową 

 dla urządzeń oze ustala się nakaz stosowania rozwiązań ograniczających powstawanie zjawiska 

imitacji tafli wody - w celu ograniczenia zagrożeń związanych z negatywnymi oddziaływaniami 

farm fotowoltaicznych na ptaki należy stosować panele fotowoltaiczne pokryte powłoką antyre-

fleksyjną oraz posiadające np. białe granice i białe paski podziału, mające na celu eliminację zja-
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wiska imitacji tafli wody. Dzięki temu ograniczone zostanie bądź całkowicie wyeliminowane po-

wstawanie zagrożeń związanych z imitacją powierzchni lustra wody, a także powstawaniem tak 

zwanego efektu olśnienia/lśnienia. 

Wszystkie te zapisy projektu studium mają na celu minimalizację negatywnych oddziaływań ustaleń 

projektu, które mogą powstać na skutek ich realizacji. 

 

Niezbędne będzie wdrożenie szeregu działań minimalizujących w zakresie fotowoltaiki. Ważnym 

środkiem minimalizującym negatywny wpływ farmy fotowoltaicznej są szczegółowe wytyczne 

dotyczące grodzenia. Zaleca się, by prace projektowe były poprzedzone dokładną inwentaryzacją 

przyrodniczą. Prace budowlane oraz montażowe powinny być nadzorowane przez nadzór przyrodniczy 

mający w składzie herpetologa. Dla zminimalizowania wpływu prac budowlanych i montażowych 

należy przeprowadzać je poza okresem zimowania, jesiennego poszukiwania kryjówek do zimowania 

oraz wiosennego poszukiwania miejsc żerowania i rozrodu.  

 

7.  ROZWIĄZANIA INNE NIŻ W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE, ELIMINUJĄCE 

LUB OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 

Analiza wykazała brak kolizji planowanych funkcji na terenie projektu studium wobec 

gatunków zwierząt objętych ochroną wskazanych w Dyrektywie Rady EWG w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny 92/43/EWG (Council Directive 92/43/EEC of 21 May on the 

conservation of natural habitats and of wild flora and fauna).  

Na terenie gminy występują stanowiska gatunków zwierząt na których przewiduje się zmianę 

funkcji dotychczasowej, lecz wobec nich istnieje możliwość zastosowania działań minimalizujących, 

dzięki którym nie dojdzie do znacząco negatywnego wpływu realizacji ustaleń studium na stanowiska 

ww. gatunków zwierząt i roślin. Stwierdza się brak negatywnego oddziaływania ustaleń studium na 

stanowiska wykazanych gatunków zwierząt i roślin. 

Ustalenia projektowanego dokumentu godzą interesy wszystkich zaineresowanych stron, 

są optymalnymi rozwiązaniami zgodnymi z zasadami ekorozwoju i z uwzględnieniem ochrony 

środowiska.  Z tego względu nie przedstawia się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 

przedstawionych w studium. 

 

8. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI 

JEJ PRZEPROWADZENIA 

 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu studium pod kątem wpływu 

na środowisko mogą się odnosić do: 

 oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

 przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony 

i kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

 w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, 

obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej 

decyzji, 
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 w odniesieniu do całego terenu może to być monitoring państwowy środowiska, prowadzony przez 

odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu środowiska lub 

indywidualnych zamówień, w przypadku, gdy odnoszą się one do obszaru objętego zmianą studium; 

Monitoring poszczególnych komponentów środowiska prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Krakowie i Państwowy Instytut Geologiczny.  

 w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwaloną 

zmianę studium, analizę realizacji inwestycji i badanie skażenia środowiska powinien 

przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

 Zaleca się, aby monitoringowi poddać takie elementy środowiska jak: wody 

powierzchniowe i podziemne, monitoring hydrologiczny i hydrochemiczny powinien być wykonany 

poprzez pomiar w stałych punktach raz na pół roku i stan powietrza atmosferycznego, czyli monitoring 

podstawowych parametrów klimatycznych oraz stężeń w powietrzu atmosferycznym głównych 

zanieczyszczeń SO2 i NOx poprzez pomiar w stałych punktach poprzez ciągłe pomiary dzienne oraz 

dodatkowo wielkopowierzchniowy monitoring wybranych elementów środowiska przyrodniczego 

poprzez fotointerpretację zdjęć lotniczych wykonywany, co 10 – 15 lat. W zakresie realizacji 

przestrzegania ustaleń projektu studium powinny być okresowe przeglądy zainwestowania obszaru 

i realizacji studium, wykonywane przez administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej 

polityki przestrzennej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że analiza 

aktualności dokumentów planistycznych oraz analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kadencję wójta, czyli nie rzadziej niż co 5 

lat. 

9. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ 

PROJEKTU STUDIUM NA ŚRODOWISKO 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d) 

ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 283), oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. Projekt studium nie zawiera 

rozstrzygnięć ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne 

oddziaływanie na środowisko. Zagospodarowanie obszaru studium nie będzie oddziaływać na 

środowisko terenów położonych poza granicami kraju. 
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

1. Wstęp 

Rozdział 1.1. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się obowiązkowo, co wynika z ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283). 

Rozdział 1.2. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się dla dokumentu strategicznego jakim jest studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski. 

W prognozie brany jest pod uwagę każdy element środowiska przyrodniczego, również zdrowie ludzi. 

Choć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ma na celu poprawę 
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warunków życia mieszkańców, uatrakcyjnienie gminy, stworzenie lepszych warunków do życia 

gospodarczego, to może on powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Przykładem są farmy 

fotowoltaiczne. Prognoza ma też na celu sprawdzenie czy studium prawidłowo uwzględnia zagrożenia 

związane z powodziami i bezpieczeństwem ludzi. 

Rozdział 1.3. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządza się zgodnie z wytycznymi wypracowanymi przez 

ostatnie 8 lat od kiedy wszedł taki obowiązek. Podstawą sporządzenia niniejszej prognozy są informacje 

o stanie środowiska przyrodniczego oraz dane środowiskowe zasięgnięte z wielu urzędów m. in. 

z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Zespołu Małopolskich Parków 

Krajobrazowych (oddz. Tarnów).  

2. Ustalenia projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami 

Rozdział 2.1 

Rozdział 2.2. 

Projektowany dokument powinien nawiązywać do innych strategicznych dokumentów uchwalonych 

przez Radę Gminy. Wykazano powiązania projektowanego dokumentu z kilkoma równorzędnymi i 

nadrzędnymi dokumentami. 

3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska   

W rozdziale omówiono położenie administracyjne i geograficzne obszaru objętego projektem 

dokumentu. Przedstawiono po krótce stan środowiska przyrodniczego w zakresie – powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych. Przedstawiono też opis w zakresie geologii, ukształtowania terenu 

oraz świata roślin i zwierząt. Obszary gminy Rzepiennik Strzyżewski odznacza się szczególnymi 

walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi. Obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski 

położony jest w granicach form ochrony krajobrazowej i obszarowej. Elementy systemu przyrodniczego 

znajdują się pod dużą antropopresją związaną z bliskością aglomeracji tarnowskiej.  Samorządy starają 

się wykorzystać wszelkie atuty do podniesienia jakości życia mieszkańców miasta i gminy oraz 

przyczynić się do podniesienia jej wizerunku. Jako jedno z głównych zagrożeń wymienia się zatem 

inwestycyjną presję na tereny otwarte. Dotyczy to w szczególności przeznaczenia terenów pod 

zabudowę mieszkaniową. Konieczność uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego wynika ze zmieniających się potrzeb rozwojowych, konieczności 

dostosowanie formy i zakresu Studium do zmieniających się przepisów. Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy oraz kierunki rozwoju infrastruktury, w związku z upływem czasu oraz zmianami 

jakie zaszły na terenie obszaru gminy, a także zmianą przepisów prawnych nie będą odpowiadać 

potrzebom rozwoju gminy oraz zadaniom ochrony środowiska, co może oddziaływać negatywnie dla 

elementy środowiska przyrodniczego.  

 

4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

Projekt dokumentu powinien realizować cele, które zostały ustanowione w dokumentach wyższego 

rzędu tj. krajowych, międzynarodowych i wspólnotowych. W rozdziale tym przedstawiono zapisy 

dokumentów, do których odwołuje się projektowany dokument. 

5. Analiza i ocena przewidywanego znaczącego oddziaływania, w tym na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru 

Cały rozdział poświęcony jest analizie oddziaływania ustaleń studium na geokomponenty, 

w szczególności: na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, na integralność obszarów Natura 

2000, na rośliny i zwierzęta, na ludzi, na ukształtowanie terenu, na wody powierzchniowe i podziemne, 

na powietrze,  krajobraz i zabytki. Wpływ skutków realizacji projektu dokumentu nie wykazał 
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konfliktów dla gatunków objętych ochroną. Ustalenia projektu studium nie ingerują w obszar korytarza 

ekologicznego. W rozdziale przeanalizowano, czy na skutek ustaleń projektu dokumentu pogorszeniu 

nie ulegnie bioróżnorodność. Przedstawiono też po krótce możliwe oddziaływanie na rośliny i zwierzęta 

realizacji postanowień studium. Przedstawiono dwa główne kierunki oddziaływania na zdrowie ludzi. 

Ustalenia projektu studium nie wskazują na znaczące negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi. 

Realizacja założeń projektu studium nie będzie wiązać się z dużymi przekształceniami powierzchni 

ziemi. W rozdziale przeanalizowano, czy ustalenia projektu dokumentu w dostatecznym stopniu chronią 

środowisko wodno – gruntowe. Stosowanie się do przepisów prawnych dotyczących ochrony 

środowiska oraz stosowanie odpowiednich metod, materiałów i technologii, zapewni ochronę 

środowiska wodnego i powierzchni ziemi. Analiza wykazała brak negatywnego oddziaływania. W 

rozdziale przedstawiono zagrożenia jakie wynikają z realizacji ustaleń projektu studium na higienę 

powietrza. Na etapie realizacji ustaleń projektu studium przewiduje się wzrost emisji zanieczyszczeń 

związanych z pracami budowlanymi. Prace związane z budową mają jednak charakter czasowy, a ich 

czas jest relatywnie krótki. Po zakończeniu realizacji, planowane inwestycje powinny być 

monitorowane w zakresie emisji hałasu. Projekt studium nie przewiduje tworzenia dominanty 

w krajobrazie. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się brak negatywnego oddziaływania ustaleń 

projektu studium na krajobraz i wartości kulturowe.  

Oddziaływanie skumulowane przeanalizowano pod kątem oddziaływania tego samego zadania na różne 

elementy środowiska przyrodniczego jak i różnych funkcji terenu planowanych w projekcie studium 

względem siebie.  Badając oddziaływanie poszczególnych ustaleń dokumentu można stwierdzić 

oddziaływanie skumulowane: produkcja energii ze źródeł odnawialnych, terenu zabudowy 

mieszkaniowej – zmiany w krajobrazie, niebezpieczeństwo związane z przedostaniem się substancji 

z terenów parkingów do gruntu i wód – konieczność zastosowania wszelkich działań minimalizujących 

negatywny wpływ. Oddziaływanie skumulowane może wystąpić w przypadku nieprawidłowego 

funkcjonowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii lub w przypadku 

nieprawidłowego zaprojektowania urządzeń i instalacji.  

Ustalenia projektu studium nie przewidują lokalizacji zakładów, które zaliczają się do zakładów 

stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii przemysłowych. 

Rozdział 6. Rozwiązania minimalizujące 

W prognozie zwraca się uwagę na działania minimalizujące wymienione w projekcie studium jak i takie 

działania, które mogą zapobiec negatywnemu oddziaływaniu postanowień tego dokumentu 

na późniejszym etapie realizacji. 

Rozdział 7. Rozwiązania inne niż w projektowanym dokumencie, eliminujące lub ograniczające 

negatywne oddziaływanie na środowisko 

Ustalenia projektowanego dokumentu godzą interesy wszystkich zainteresowanych stron, 

są optymalnymi rozwiązaniami zgodnymi z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ze względu na brak 

oddziaływania ustaleń projektu studium na cele i przedmiot obszarów Natura 2000 jak i na integralność 

tego obszaru nie ma potrzeby przedstawiania rozwiązań alternatywnych. 

Rozdział 8. Informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia 

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń studium powinny być realizowane okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji studium, wykonywane przez administrację samorządową na 

potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym wynika, że analiza aktualności dokumentów planistycznych oraz analizy skutków 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu winna być wykonywana nie rzadziej niż raz na 

kadencję Wójta, czyli nie rzadziej niż co 5 lat. 
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Rozdział 9. Informacje o możliwości transgranicznego oddziaływania ustaleń projektu studium na 

środowisko 

Projekt studium nie zawiera rozstrzygnięć ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby 

wystąpić transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

Rozdział 10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Streszczenie jest obowiązkiem ustawowym, a sporządza się go, by zapewnić szersze udostępnienie 

prognozy. Streszczenie powinno zawierać nie branżowe i niespecjalistyczne słownictwo oraz  

najistotniejsze informacje zawarte w poszczególnych rozdziałach/częściach prognozy.  

 


