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1. WPROWADZENIE. 

 1.1. WSTĘP. 

Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Do sporządzenia w/w 

Studium przystąpiono na podstawie uchwały nr XXVIII/341/2016 Rady Gminy Moszczenica 

z dnia 14 lipca 2021 r.  

W polskiej systematyce aktów planowania przestrzennego „studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jest podstawowym, strategicznym 

dokumentem planistycznym każdej gminy. Jest ono klasyfikowane w piśmiennictwie  

i orzecznictwie jako tzw. „akt kierownictwa wewnętrznego”, to jest dokument, który nie jest 

aktem prawa miejscowego, ale którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Studium stanowi podstawę dla władz samorządowych gminy do prowadzenia polityki i 

strategii działań nie tylko w sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także w sferze 

społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na 

kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno-przestrzennego. Kierunki 

rozwoju Gminy określone w Studium stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla 

prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nakłada Ustawa 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. Zgodnie 

z art. 46 ust.1 projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie 

z art. 51 ust.1 Organ opracowujący projekt studium, w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Jej zakres 

określony został w art.51 i art.52.  

Przy sporządzeniu niniejszego opracowania wykorzystano również niżej wymienione 

akty prawne: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska, 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze, 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz.1839), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2019 poz.2448), 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz.2183), 

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

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz.1409), 

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

gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz.1408). 

 

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały uzgodnione  

w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dn. 8 września 2021 r. 

znak: ST-II.411.9.2021.KM oraz w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gorlicach z dn. 20 września 2021 r. znak: ON-NZ.90830.2.47.2021.  

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51 

Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza ta stanowi 

element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 

1.3. CELE I ZAKRES PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 

Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocześnie z projektem Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja, 

charakterystyka i ocena możliwych wpływów na środowisko przyrodnicze, środowisko 

kulturowe oraz na jakość życia mieszkańców, jakie potencjalnie mogą nastąpić na skutek 

realizacji ustaleń Studium oraz współpraca z autorem ustaleń projektu Studium w celu 

wyeliminowania niekorzystnych ustaleń, które mogą spowodować negatywne skutki dla 

środowiska.  

Zakres prognozy odpowiada wymogom wynikającym z 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. Niniejsza prognoza 

obejmuje: 

- omówienie treści, głównych celów wynikających z projektu Studium, 

- analizę dokumentów powiązanych z projektem Studium i ocenę zgodności 

analizowanego projektu z celami w nich zawartymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

celów dotyczących zagadnień środowiskowych,  

- określenie metodologii sporządzania prognozy wpływu na środowisko, 

- odniesienie się do kwestii monitorowania skutków wdrażania ustaleń projektu Studium 

dla środowiska,  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym projektem Studium, a także 

wstępną ocenę potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

- ocenę potencjalnego wpływu ustaleń projektu Studium na środowisko przyrodnicze, 

informacje o możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego, odniesienie się do 

innych zagadnień wymaganych w prognozie (istniejące problemy ochrony środowiska, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, propozycja łagodzenia i 

kompensacji skutków realizacji ustaleń projektu Studium, propozycja zmian w 

rozwiązaniach projektu Studium zmierzających do ograniczenia negatywnego 
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oddziaływania). 

 

Prognoza składa się z części tekstowej i graficznej. Zakres przestrzenny opracowania 

obejmuje obszar przedstawiony na rysunku prognozy tj. cały obszar w granicach 

administracyjnych gminy Moszczenica. W zakresie powiązań i oddziaływań zewnętrznych 

zakres poszerzono poza opisywany teren. 

 

1.4. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY. 

Podczas sporządzania prognozy przeprowadzono analizę występujących w obszarze 

gminy Moszczenica uwarunkowań środowiskowych oraz zależności pomiędzy 

komponentami środowiska. Do charakterystyki środowiska przyrodniczego oraz 

kulturowego, jego funkcjonowania i jakości oraz do oceny stanu zagospodarowania terenu, 

wykorzystano Aneks do opracowania ekofizjograficznego podstawowego, sporządzony na 

potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Moszczenica (2021 r.). 

Następnie analizie poddano zapisy projektu Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego m.in.: zasady i cele polityki przestrzennej, kierunki zmian 

w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów, parametry i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów, zasady ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz 

dóbr kultury współczesnej, kierunki rozwojów komunikacji i systemów infrastruktury 

technicznej.  

Ocenie poddano zgodność ustaleń projektu Studium z obowiązującymi przepisami prawa 

oraz z dokumentami określającymi obszary, cele i kierunki polityki przestrzennej oraz zasady 

ochrony środowiska. Porównano sporządzany projekt z obowiązującym Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyniki przedstawiono  

w formie pisemnej oraz tabelarycznej. 

Przy ocenie możliwych przemian elementów środowiska założono, że będą one 

zachodziły pod wpływem realizacji ustaleń projektu Studium. W celu ich prezentacji 

zastosowano głównie metodę opisową oraz kartograficzną. Za pomocą metody 

kartograficznej wskazano nowe tereny budowlane, dołożone w projekcie Studium w stosunku 

do Studium obowiązującego. Wyodrębniono również tereny rzeczywistych przyrostów tj. 

wykraczające swym zasięgiem poza Studium obowiązujące ale uwzględniające obowiązujące 

mpzp oraz stan istniejący. Projektowane kierunki rozwoju przeanalizowano pod kątem 

uwarunkowań środowiskowych i kulturowych występujących w obszarze gminy.  

Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej. Prognoza obejmuje obszar objęty 

projektem Studium wraz z obszarami pozostającymi w zasięgu oddziaływania wynikającego 

z realizacji ustaleń projektu Studium.  

 

1.5.  INFORMACJA O MATERIAŁACH I PUBLIKACJACH WYKORZYSTANYCH 

PRZY SPORZĄDZANIU OPRACOWANIA. 

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 

Moszczenica, 1998 r., 

2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminie 

Moszczenica, 
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3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjęty Uchwałą 

Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r., 

4. A. Szponar „Fizjografia urbanistyczna”, Warszawa 2003 r., 

5. Inne materiały cytowane w tekście opracowania. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA.  

Rozdział opracowano na podstawie aneksu do opracowania ekofizjograficznego 

sporządzonego na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica (A. Grzejdziak, 2021 r.). Wykorzystana w nim literatura 

oraz inne materiały źródłowe: 

1. Opracowanie ekofizjograficzne – Gmina Moszczenica, Biuro Urbanistyczne Maria 

Modzelewska 2004 r.  

2. Aneks do opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica, Biuro Urbanistyczne Maria 

Modzelewska 2019 r.  

3. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries 

on the basis of contemporary spatial data, J. Solon i inni, „Geographia Polonica” 2018, 

vol. 91, iss. 2, s.143-170,  

4. Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 

10 000, gmina Moszczenica, PIG Warszawa 2012  

5. Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 

10 000, gmina Łużna, PIG Warszawa 2012 

6. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, SOPO  

7. Zalecenia dla administracji publicznej dotyczące prowadzenia Rejestrów terenów 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz 

zagospodarowania przestrzennego terenów osuwiskowych 

8. Osuwiska w województwie małopolskim. Atlas-Przewodnik. Praca zbiorowa pod 

redakcją J. Chowańca i A. Wójcika PIG-PIB Oddział Karpacki na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego w Krakowie, Kraków 2012 r. 

9. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Rzepiennik (1020)  

z objaśnieniami- wydanie Państwowego Instytutu Geologicznego [W- wa 1997 r.]. 

10. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

małopolskiego – stan lipiec 2021 r. 

11. Program opieki nad zabytkami dla Gminy Moszczenica na lata 2021 – 2024 (przyjęty 

uchwałą nr XXII/209/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.). 

12. Mapa topograficzna dla gminy Moszczenica.  

13. Mapa zasadnicza Gminy Moszczenica. 

14. Ortofotomapa, 2019. 

15. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Rzepiennik (1020) wraz 
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29. Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w roku 2020 w województwie 

małopolskim – opracowana na podstawie pomiarów wykonanych przez Inspekcję 
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2.1. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA. 

2.1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, RZEŹBA TERENU. 

Gmina Moszczenica położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego,  

w północnej części powiatu gorlickiego. Jej powierzchnia wynosi 37,6 km2. Od północy 

graniczy z gminami Rzepiennik Strzyżewskie oraz Ciężkowice, od wschodu z gminą Biecz 

oraz gminą Gorlice, od zachodu z gminą Łużna oraz gminą Bobowa. 

Gminę Moszczenica tworzą dwa sołectwa: Moszczenica i Staszkówka. Przepływa przez 

nią potok Moszczanka.  Analizowany obszar ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 

73% powierzchni, a leśne 15%. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski [3] gmina Moszczenica położona jest 

w przeważającej części w regionie fizjograficznym Pogórze Ciężkowickie (513.62), jedynie 

południowy fragmentu sołectwa Moszczenica leży w zasięgu Obniżenia Gorlickiego 

(513.66). Regiony te należą do makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6), 

podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513).  

 

http://www.gdos.gov.pl/
http://www.pgi.gov.pl/
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Warunki morfologiczne1  

Urozmaicona rzeźba w opisywanym terenie jest ściśle związana z budową geologiczną. 

Występują tu równoległe grzbiety o przebiegu NW-SE oraz płaskodenne dolinki.  

Pogórza niskie mają charakter niewysokich, spłaszczonych garbów, których wierzchowiny 

znajdują się na wysokości 300-350 m n.p.m. Mają one łagodnie nachylone stoki o profilu 

wklęsło-wypukłym, których nachylenie nie przekracza 8°. 

Pogórza średnie obejmują grzbiet Wiatrówek, grzbiet Granice-Kociany oraz graniczny 

grzbiet w Sztaszkówce. Ich spłaszczone wierzchowiny znajdują się na wysokości 350-450 m 

n.p.m., tj. 120-150 m nad dno doliny Moszczanki. Stoki mają również profil wklęsło-

wypukły, a kąt nachylenia waha się od 5°-15° w górnych partiach do 8° w partiach dolnych. 

Fragmenty stoków o dużym kącie nachylenia są terenami predysponowanymi do 

inicjowania zjawisk osuwiskowych (zerwy, osuwanie się, spełzywanie). Na 

charakteryzowanym obszarze w obrębie łagodnie nachylonych zboczy obserwuje się skutki 

powolnego spełzywania gruntu.  

  

Główną doliną na terenie gminy jest płaskodenna dolina Moszczanki. Ma przebieg 

prostolinijny, o wyraźnie zarysowanych zboczach. Jej płaskie dno znajduje się na wysokości 

280-300 m n.p.m. W górnym biegu, dolina ma charakter rozwartego wciosu, zaś w części 

środkowej jej szerokość waha się od 200 do 300 metrów. Cieki wytworzyły dwa poziomy 

teras: terasy niskie (o wysokości 1-2 m) oraz terasę wyższą (o wysokości 4-6 m).  

W obrębie dolinek występują głównie zjawiska erozji dennej i bocznej (szczególnie na 

odcinkach o znacznym spadku wód lub pozbawionych obudowy biologicznej, której system 

korzeniowy do pewnego stopnia zabezpiecza stabilność gruntu w strefie przybrzeżnej) oraz 

akumulacji (odcinki wypłaszczone, o zmniejszonym spadku). Charakterystyczną cechą jest 

obecność znacznej ilości materiału gliniastego i ilastego wypłukanego ze zboczy. 

Charakterystycznym elementem morfologicznym obszaru są nieckowate dolinki 

zboczowe, które są równocześnie obszarami źródliskowymi dla kształtujących się poniżej 

cieków. Posiadają one niekorzystne warunki gruntowo-wodne, są predysponowane do 

zjawisk osuwiskowych, w tym intensywnego spełzywania wierzchnich warstw gruntu. W ich 

obrębie zjawiskiem powszechnym są wysięki (trwałe lub okresowe) wód gruntowych.  

Rzędne wysokościowe omawianego obszaru wahają się od 280 m n.p.m. (koryto 

Moszczanki przy granicy z Zagórzanami), do 433 m n.p.m. (grzbiet Wiatrówki, na granicy  

z gminą Łużna). Maksymalna deniwelacja wynosi 153 m. Przeciętne różnice wysokości 

względnej wahają się w granicach 40-100 m i są charakterystyczne dla obszaru 

podgórskiego.  

2.1.2.BUDOWA GEOLOGICZNA. 

Obszar gminy Moszczenica położony jest w Karpatach Zewnętrznych (fliszowych). 

Gmina w przeważającej części położona jest na utworach jednostki śląskiej, na której leży 

nasunięta od południa jednostka magurska w postaci „półwyspu Łużnej”, przy czym utwory 

obu jednostek występują na powierzchni [4].  

W obrębie jednostki śląskiej [4] wyróżniono szereg wydzieleń litostratygraficznych, takich 

jak: piaskowce gruboławicowe i łupki – warstwy krośnieńskie dolne, łupki oraz piaskowce 

 

1 Opracowanie ekofizjograficzne - Gmina Moszczenica, 2004 r. [1] 
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cienko- i średnioławicowe – warstwy krośnieńskie dolne, wapienie z Jasła (jasielskie) i łupki 

menilitowe, piaskowce, rogowce i margle – warstwy menilitowe (nierozdzielone). Warstwy 

krośnieńskie dolne wykształcone są w postaci szarych łupków marglistych, czasami 

mikowych oraz piaskowców grubo-, średnio- i cienkoławicowych, zarówno zwięzłych jak i 

rozsypliwych. W dolnej części przeważają piaskowce gruboławicowe, w środkowej – 

piaskowce średnio- i cienkoławicowe, zaś w górnej – łupki. Wapień z Jasła (jasielski) w 

jednostce śląskiej na terenie gminy Moszczenica, występuje wśród piaskowców  

i łupków warstw krośnieńskich dolnych w postaci cienko laminowanego wapienia, barwy 

jasnoczekoladowej, wstęgowanego. Zwykle wietrzeje na biało. Warstwy menilitowe 

wykształcone są w postaci ilastych łupków bezwapnistych lub słabo wapnistych z 

nielicznymi wkładkami piaskowców, rogowców oraz margli. Wietrzejąc pokrywają się 

żółtymi lub czerwonymi nalotami. 

Jednostka magurska [4] reprezentowana jest głównie przez łupki, margle i piaskowce – 

warstwy podmagurskie (łupki z Zembrzyc, łupki z Szymbarku), łupki pstre oraz piaskowce 

gruboławicowe i łupki – warstwy inoceramowe (ropianieckie). Warstwy podmagurskie 

wykształcone są w postaci popielatych łupków marglistych, lokalnie łupków ilastych, 

miękkich, barwy czekoladowej oraz piaskowców cienko- i średnioławicowych barwy żółtej.  

W piaskowcach występują nieliczne hieroglify mechaniczne (prądowe i wleczeniowe). Łupki 

pstre występują w postaci pakietu kilku wkładek występujących wśród piaskowców. 

Warstwy ropianieckie wykształcone są w postaci piaskowców wapnistych, 

drobnoziarnistych, łyszczykowych, często frakcjonalnie uziarnionych i warstwowanych 

równolegle bądź przekątnie, barwy szarozielonej. Piaskowce przeławicone są łupkami 

marglistymi barwy ciemnoszarej i lokalnie grubołupliwymi mułowcami. W części spągowej 

piaskowce zawierają liczne hieroglify. 

Utwory czwartorzędowe stanowią różnowiekowe, zróżnicowane genetycznie  

i litologicznie, niezbyt grube pokrywy. Są to utwory tarasów różnych poziomów, z których 

największe przestrzenie zajmują (i charakteryzują się zarazem najgrubszymi miąższościami) 

tarasy najmłodsze, holoceńskie. Generalnie osady czwartorzędowe występują na omawianym 

terenie podrzędnie i stanowią: 

- terasy niższe  – budują je holoceńskie osady rzeczne związane z potokiem 

Moszczanka, wykształcone jako iły, gliny, mułki (mady) oraz piaski i żwiry 

rzeczne tarasów zalewowych i nadzalewowych 0,5-5,0 m n.p. rzeki oraz 

holoceńskie iły, gliny, piaski i żwiry (namuły) den dolinnych, 

- terasy wyższe – budują je żwiry, piaski i gliny oraz iły rzeczne tarasów gliny i 

mułki lessopodobne oraz mułki (pyły zwietrzelinowe), soliflukcyjne i eoliczne 

oraz żwiry, piaski i gliny oraz iły rzeczne tarasów nadzalewowych 7,0-12,0 m n.p. 

rzeki, 

- iły, gliny, gliny z rumoszami skalnymi, głazy oraz bloki (pakiety fliszu) 

koluwialne stanowiące osady osuwisk, a także płytkich złazisk materiału 

zwietrzelinowego.  

W obrębie osuwisk występują zatorfienia [4, 9].  

 

Obszar nasunięcia jednostki magurskiej na jednostkę śląską cechuje się znaczną 

koncentracją osuwisk. Znajdują się tam stare, bardzo rozległe i głębokie osuwiska mające 
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związek z tektoniką terenu i występowaniem w podłożu fliszu piaskowcowo-łupkowego, 

głównie w postaci warstw ropianieckich i podmagurskich oraz płytkie, zwietrzelinowe 

osuwiska związane z występowaniem w podłożu łupków pstrych. Zachodnia, północna  

i północno-wschodnia część gminy Moszczenica zbudowana jest z warstw krośnieńskich, w 

których przeważają piaskowce, co stanowi o mniejszej podatności podłoża na powstawanie 

osuwisk [4]. 

 

Na obszarze gminy Moszczenica nie występują udokumentowane złoża surowców 

mineralnych tudzież obszary i tereny górnicze.  

2.1.3. WARUNKI KLIMATYCZNE I TOPOKLIMATYCZNE. 

Wyniesienie nad poziom morza oraz warunki morfologiczne warunkują podstawowe 

cechy klimatyczne obszaru gminy Moszczenica. Zgodnie z klasyfikacją klimatyczną według 

M.Hessa charakteryzowany obszar znajduje się w piętrze klimatycznym umiarkowanie 

ciepłym, którego górna granica przebiega średnio na wysokości 570 m n.p.m. 

Dane klimatyczne przedstawione poniżej pochodzą z badań przeprowadzonych przez B. 

Obrębską – Starkel na pograniczu Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Są one 

reprezentatywne również dla omawianego obszaru.  

Średnie temperatury roczne powietrza wynoszą 7,1°C – 7,6°C. Najcieplejszym miesiącem 

jest ;lipiec ze średnią temperaturą od 17,0°C – 17,5°C, zaś najchłodniejszym styczeń ze 

średnią temperaturą od -3,8°C do -4,2°C. 

Istotnym wskaźnikiem termicznym jest długość trwania okresu wegetacyjnego (tj. okres 

ze średnią temperaturą dobową >5°C). Wynosi on od ok. 215 w najwyższych partiach 

charakteryzowanego obszaru do ok. 223 w partiach najniższych. Na długość trwania okresu 

wegetacyjnego, oprócz wysokości nad poziom morza ma także wpływ ekspozycja stoku. Na 

stokach o ekspozycji południowej może być on dłuższy nawet o 2 tygodnie w porównaniu do 

stoków o ekspozycji północnej. Ostatnie przymrozki wiosenne pojawiają się na początku 

maja, zaś pierwsze przymrozki jesienne odnotowywane są na początku października. Zima 

trwa średnio 87-90 dni. Wiosna jest zasadniczo wczesna i ciepła. Lato trwa od początku 

czerwca do pierwszych dni września i bywa nieco dłuższe niże w Beskidach. Jesień 

przychodzi dosyć wcześnie przynosząc od razu znaczne ochłodzenie. 

W związku z dużym udziałem stoków o ekspozycji południowej (S, SW, SE), znaczna 

część charakteryzowanego terenu posiada korzystne warunki termiczne, insolacyjne  

i bioklimatyczne. 

Niekorzystnym zjawiskami termicznymi występującymi w obrębie dolin potoków są 

inwersje termiczne, których zasięg, przy szczególnie niekorzystnych sytuacjach 

synoptycznych może sięgać 20-30 m powyżej dna doliny. Dotyczy to głównie doliny potoku 

Moszczanka oraz dolinek większych potoków. Przyczynami tworzenia się inwersyjnych 

zastoisk powietrza jest adiabatyczny spływ chłodnego powietrza z otaczających doliny 

wzniesień oraz ich stagnacja przy braku odpowiedniej przewietrzalności. Dłuższe 

utrzymywanie się zastoisk chłodnego powietrza sprzyja koncentracji zanieczyszczeń 

atmosferycznych, pochodzących głównie z palenisk domowych oraz komunikacji.  

Wielkość opadów atmosferycznych jest uwarunkowana zarówno wysokością nad poziom 

morza, ekspozycją terenu jak i stopniem jego narażenia na skutki napływu deszczonośnych 
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mas powietrza (głównie z zachodu). Roczne sumy opadów na terenie gminy Moszczenica 

wahają się w granicach 900 mm. Wielkość ta gwarantuje dostateczne (a okresowo 

nadmierne) uwilgocenie gruntu. Opady atmosferyczne w znacznej części odprowadzane są 

poprzez spływ powierzchniowy (tylko znikoma ich część jest retencjonowana), co wynika 

bezpośrednio z obecności słabo przepuszczalnego podłoża. Nadmiar wilgoci w podłożu przy 

specyficznej budowie fliszowej jest jednym z czynników sprzyjających powstawaniu młaki 

wysięków w obrębie stoków i nieckowatych dolinek zboczowych. Rozkład opadów ciągu 

roku jest nierównomierny. Maksimum przypada na okres czerwiec - lipiec, gdzie często 

opady mają charakter nawalny i powodują zjawiska powodziowe oraz intensyfikują procesy 

erozyjne. Minimum przypada na okres jesienno-zimowy, w okresie którego, dodatkowo 

opady retencjonowane są w postaci pokrywy śnieżnej. 

Średnia ilość dni w roku z pokrywą śnieżną wynosi około 60-80, tj. około 30% dni  

w roku. Długość oraz grubość pokrywy śnieżnej zależy również od ekspozycji zbocza. 

Stosunki anemometryczne uwarunkowane są ogólną cyrkulacją powietrza. Na Pogórzu 

przeważają wiatry z kwadrantu zachodniego. Średnią prędkość wiatru można ocenić na 2,2 – 

2,5 m/s. Osobliwością jest występowanie silnych wiatrów z kierunku południowego (wiatry 

fenowe), dokuczliwych w szerokich dolinach (głownie Moszczanki), szczególnie w okresie 

jesienno-zimowym, gdy osiągane przez nie prędkości mogą przekraczać 15m/s. Spadek 

ciśnienia atmosferycznego poprzedzający wystąpienie wiatru, zdecydowanie obniża 

parametry bioklimatyczne. Oddziaływuje on również niekorzystnie na pokrywę śnieżną 

powodując gwałtowne roztopy, wywiewanie śniegu, a także przemarzanie roślin uprawnych. 

Dolina potoku Moszczanka pełni funkcję lokalnego korytarza wentylacyjnego. 

Generalnie, obszar objęty opracowaniem posiada dobre warunki wentylacyjne. 

Zdecydowanie najkorzystniejsze występują w partiach wierzchowinowych i grzbietowych. 

Tereny położone w głęboko wciętych dolinach, posiadają okresowo zmniejszoną 

przewietrzalność, co sprzyja powstawaniu krótkookresowych zastoisk chłodnego powietrza. 

Sprzyja to koncentracji ewentualnych zanieczyszczeń w najniższych partiach troposfery,  

a tym samym obniżeniu wskaźników jakości powietrza atmosferycznego. Maksymalne 

zasięg pionowy zastoisk chłodniejszego powietrza nie powinien przekraczać kilkunastu 

metrów. 

2.1.4. WODY POWIERZCHNIOWE. 

Sieć hydrograficzna obszaru jest urozmaicona. Obszar gminy w przeważającej części 

należy do zlewni Moszczanki (RW2000122182749). Niewielki, zachodni i północno – 

zachodni fragment gminy to część zlewni Zborowianki (RW2000122148529), wschodni 

fragment należy do zlewni Sitniczanki (RW 2000122182789), zaś północny do zlewni 

Ostruszanki (RW 2000122148552). 

Potok Moszczanka stanowi lewy dopływ rzeki Ropy, potoki Zborowianka, Sitniczanka  

i Ostruszanka prawy dopływ rzeki Białej. Przez gminę przebiega dział wodny oddzielający 

zlewnię Białej (PLRW 2000142148579 – Biała od Binczarówki do Rostówki) oraz zlewnię 

Ropy (PLRW 2000142182779 -Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki). Linia 

wododziałowa przebiega przez wzniesienia w zachodniej części Staszkówki oraz przez 

grzbiet Wiatrówki.  

 

Stosunkowo wysokie sumy roczne opadów atmosferycznych oraz bardzo wysoki 
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wskaźnik spływu powierzchniowego skutkują dużą gęstością wypływów oraz znaczną 

gęstością powierzchniowej sieci hydrograficznej. Sieć tą tworzą: 

- potok Moszczanka wraz z licznymi dopływami, z których większe to Dopływ spod 

Turzy, Dopływ z Kamieńca, 

- inne cieki, głównie będące dopływami rzeki Białej (poprzez Ostruszankę, 

Sitniczankę i Zborowiankę – potok Staszkowski).   

 

Potok Moszczanka odwania około 80% powierzchni gminy. Na omawianym obszarze, 

oprócz licznych cieków bez nazwy, uchodzi do niej Dopływ spod Turzy oraz Dopływ 

Kamieńca. Poza granicami gminy - Mszanka. Reżim hydrologiczny potoku jest 

charakterystyczny dla tej wielkości podgórskiego cieku. Słaba przepuszczalność podłoża  

i jego i jego niewielka zdolność  retencyjna powodują, że wielkości przepływów podlegają 

znacznym wahaniom. Potok Moszczanka, podobnie jak inne cieki na obszarze gminy, 

gwałtownie reaguje na ilość i intensywność opadów. Największy udział w zasilaniu mają 

wody deszczowe, co tłumaczy szybkie formowanie się zebrań. Maksima przypadają na okres 

wiosenny (pora topnienia śniegu) oraz okres letni (opady o charakterze nawalnym). Minima 

odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym (zmniejszona ilość opadów oraz ich 

retencjonowanie w postaci pokrywy śnieżnej).  
 

Licznym, antropogenicznym elementem hydrograficznym na obszarze gminy są rowy 

odwadniające, funkcjonujące w obrębie płaskodennych dolin potoków, kanalizujące spływ 

licznych cieków stałych i okresowych ze zboczy. Z założenia nie posiadają one obudowie 

biologicznej. W większości utrzymane są w należytej drożności. 

Charakterystycznymi cechami cieków płynących na obszarze gminy, a mających wpływ 

na rodzaj i intensywność zagospodarowania są: 

- gwałtowna zmienność wielkości przepływów, co wynika głównie ze znikomej 

retencyjności gliniastego podłoża, 

- krótkookresowość wezbrań (czasami tylko kilka godzin) co spowodowane jest 

zdecydowaną przewagą zasilania deszczowego oraz wysokim wskaźnikiem spływu 

powierzchniowego, 

- rozcinanie i modelowanie stoków, szczególnie w obszarach źródliskowych oraz 

nieckowatych dolinkach zboczowych, 

- szybkie zamulanie koryt na skutek erozji gleb i znacznego udziału materiału 

gliniastego w podłożu, 

- wody wezbraniowe w górnych odcinkach potoków mieszczą się w obrębie koryta, zaś 

w szerokich płaskodennych dolinkach może dochodzić do krótkookresowych 

wylewów oraz podtopień w wyniku podsiąkania wód gruntowych, 

- potok Moszczanka oraz inne, większe cieki pełnią w strukturze ekologicznej funkcję 

lokalnych ciągów migracyjnych; funkcji tej sprzyja obecność obudowy biologicznej 

bądź to w formie szpalerowej, bądź kępowej.  
 

Sieć hydrograficzną obszaru wzbogacają zbiorniki wodne. Na terenach dawnych 

folwarków w Staszkówce zlokalizowane są antropogeniczne stawy, zasilane wodą z 

przypływających obok potoków. Stawy położone są wśród zabytkowych założeń zieleni. 

Towarzyszą im okazałe gatunki drzew.  
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2.1.5. WODY PODZIEMNE. 

Gmina Moszczenica znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd  

151 (PLGW20000151) oraz JCWPd 150 (PLGW20000150). Są one częścią XIV – 

karpackiego oraz częścią XIII regionu hydrogeologicznego (Paczyński 1995). 

Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy Moszczenica determinuje budowa geologiczna. 

Dominującymi poziomami wodonośnymi są poziomy występujące w obrębie utworów 

fliszowych, natomiast podrzędnie wody podziemne występujące w utworach 

czwartorzędowych.  

Na obszarze gminy Moszczenica występują dwa poziomy wodonośne związane z 

utworami fliszowymi. Są to: 

– poziom wodonośny w utworach neogeńskich związany z warstwami krośnieńskimi 

dolnymi, w których wykształceniu przeważa facja piaskowcowa, 

– poziom wodonośny w nierozdzielonych utworach kredowo-trzeciorzędowych związany z 

piaskowcami warstw ropianieckich [4]. 

Wody czwartorzędowe występują najczęściej w pokrywach zwietrzelinowych  

w obrębie stoków. Zasilanie w wodę następuje głównie na drodze bezpośredniej infiltracji  

z opadów atmosferycznych, w mniejszym stopniu również ze spływu podziemnego z wyżej 

morfologicznie zalegających utworów podłoża. Wody czwartorzędowe niższych terasów 

holoceńskich wykazują więź hydrauliczną z wodami powierzchniowymi. Ilość i głębokość 

występowania tego typu wód zależna jest od warunków atmosferycznych, wielkości, 

długotrwałości i intensywności opadów. Wody czwartorzędowe stanowią jedno ze źródeł 

zaopatrzenia w wodę  części mieszkańców gminy (również poprzez ujęcia grawitacyjne).  

Za rejony pozbawione użytkowego piętra wodonośnego uznano obszary występowania 

warstw podmagurskich i łupków pstrych.  

 

Obszar gminy Moszczenica leży poza zasięgiem występowania Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych oraz ich projektowanych obszarów ochronnych.  

W odległości ok. 2,2 km od zachodnich granic gminy zalega GZWP 434 – Dolina rzeki 

Biała Tarnowska, zaś w odległości ok. 4,4 km od południowo-wschodnich granic gminy – 

GZWP 433 – Dolina rzeki Wisłoka. 

2.1.6. POKRYWA GLEBOWA. 

Budowa geologiczna, uwarunkowania morfologiczne oraz rodzaj użytkowania wpłynęły 

na warunki glebowe na całym obszarze objętym opracowaniem [1]: 

- W obrębie wierzchowin i połogich stoków garbów podgórskich, występują 

eutroficzne gleby brunatne właściwe należące do gleb brunatnych oglejonych. Gleby 

te użytkowane są głównie rolniczo jako użytki zielone lub grunty orne. 

- Drugim typem gleb strefy podgórskiej są gleby pseudobielicowe głównie 

wytworzone  

z lessów i utworów lessopodobnych. Posiadają one stosunkowo wysokie klasy 

bonitacyjne (III i IV klasa, lokalnie klasy niższe). Ich przydatność rolniczą 

ograniczają jednak okresowe nadmierne nawilgocenie, które utrudnia zabiegi 

agrotechniczne oraz szybkie wysychanie powierzchni gleb (powstawanie gliniastych 

skorup). 

- Na omawianym obszarze spotyka się również gleby semihydrogeniczne, w których  
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(w wyniku stagnowania wód) rozwinęły się procesy zabagniania, prowadzące do 

powstawania gleb glejowych oraz torfienia. Występują one na spłaszczeniach, 

załomach i podnóżach stokowych oraz w partiach źródliskowych jako młaki i 

wilgotne łąki. Reprezentują one gleby gleby o retencyjnym typie obiegu wody. 

- W dolinie Moszczanki oraz dolinkach większych potoków występują lokalnie mady 

rzeczne lekkie, średnie i ciężkie, wytworzone z osadów aluwialnych. Cechą 

charakterystyczną tych gleb jest zróżnicowanie uziarnienia od utworów 

kamienistych po gliniasto-ilaste. Posiadają III i IV klasę bonitacyjną.  

W terenach zainwestowanych zabudową powstały prawdopodobnie przeobrażone utwory 

glebowe - urbanoziemne i gleby ogrodowe (Urbisols, Hortisols). Gleby urbanoziemne 

obejmują utwory przeobrażone wskutek oddziaływania zabudowy m.in. komunalnej, często 

są zanieczyszczone pyłami i związkami chemicznymi, wykazują różny stopień 

zniekształcenia profilu glebowego wywołanego najczęściej przekształceniami 

mechanicznymi i chemicznymi. Hortisole (gleby ogrodowe) wytworzyły się na skutek 

głębokiej uprawy, intensywnego nawożenia i długotrwałego dodawania resztek organicznych 

i mieszania ich z pierwotnym poziomem próchnicznym. Poziom próchniczny hortisoli ma 

miąższość 50 cm i większą, zalega na glebie pierwotnej, która została przeobrażona pod 

wpływem zabiegów agrotechnicznych i agromelioracyjnych.  

 

Na terenie gminy Moszczenica, w strukturze użytków gruntowych znaczący udział maja 

grunty klas IV-VI (ok. 66%). Grunty rolne pozostałych klas I-III, a w zasadzie III obejmują 

około 16%.  

Wśród kompleksów rolniczej przydatności gleb na obszarze gminy przeważa kompleks 

pszenny dobry śródgórski i przedgórski, następnie owsiano pastewny górski, zbożowo 

pastewny górski. W dolinie Moszczanki i innych większych cieków występuje kompleks 

użytków zielonych średnich.  

2.1.7. ŚRODOWISKO BIOLOGICZNE. 

Zbiorowiska roślinne  

Wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej obszar leży w VIII Karpackiej Krainie 

Przyrodniczo - Leśnej, dzielnicy Pogórza Karpackiego (Trampler i in.). Zgodnie z podziałem 

geobotanicznym (Pawłowski) obszar położony jest w Dziale Zachodniokarpackim, Krainie 

Karpat Zachodnich, Podkrainie Zachodnio – Beskidzkiej, Okręgu Pogórzy Rożnowsko – 

Ciężkowickich, Podokręgu Ciężkowickim. 

Ze względu na zróżnicowane ukształtowanie obszaru wykształciły się zbiorowiska 

roślinne o różnej genezie i odmiennym charakterze. Dodatkowo podstawowy wpływ na 

kształtowanie się pokrywy roślinnej miały działania człowieka, co przyczyniło się do 

powstawania zbiorowisk wtórnych, które uformowały się w ostatnich kilku dziesięcioleciach. 

Istotnym elementem kształtującym warunki przyrodniczo-ekologiczne gminy są lasy, 

które zajmują niewielką część powierzchni gminy Moszczenica (lasy - ok. 15%, grunty 

zadrzewione – ok. 2%). 

Dominującym, potencjalnym leśnym zbiorowiskiem niżowym jest wielkogatunkowy las 

liściasty - grąd lipowo-grabowy (Tilio-Carpinetum typicum). Jest to las liściasty siedlisk 

świeżych, porastający wierzchowiny, wyższe partie stoków schodząc do ich podnóży, gdzie 

często przechodzi w łęgi. W drzewostanie przeważa obecność grabu zwyczajnego (Carpmus 
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betulus), dębu szypułkowego (Quercus robur), dębu bezszypułkowego (Quercus petraea)  

i lipy drobnolistnej (Tilia cordata). Warstwę podszytu stanowi przede wszystkim leszczyna 

pospolita (Corylus avellana), trzmieliny: pospolita Euonymus europaeus) i gruczołowata (E. 

verrucosus), głogi: jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) i dwuszyjkowy (C. laevigata). 

Runo obfituje np. w gwiazdnicę wielokwiatową (Stellaria holostea), przytulię Schultesa 

(Galium schultesii), zawilec gajowy Anemone nemerosa, kopytnik pospolity (Asarum 

europaeum). Na pnie drzew wspina się bluszcz pospolity (Hedera helix). Na terenie gminy  

w lasach grądowych obecne są także gatunki  iglaste  - jodła (Abies alba), która miejscami 

przeważa w drzewostanach oraz sosna pospolita (Pinus sylvestris) i modrzew europejski 

Larix decidua). Innym naturalnym zbiorowiskiem niżowym jest łęg wierzbowo-topolowy 

(Salici-Populetum), wiązowo-jesionowy (Fagetalia sylvaticae) oraz olchowo-jesionowy 

(Fraxino-Alnetum) występujący w dolinach potoków oraz wzdłuż niewielkich cieków 

wodnych stałych i okresowych. Na glebach uboższych i na spłaszczeniach grzbietowych 

występuje bór mieszany, którego drzewostan buduje jodła (Abies alba), sosna pospolita 

(Pinus sylvestris), dąb szypułkowy (Quercus robur), a w podszycie występuje kruszyna 

pospolita (Rhamnus frangula), jarzębina (Sorbus aucuparia) i borówka czarna (Vaccinium 

myrtillus). W najwyższych zalesionych partiach występują zbiorowiska górskie, np. buczyna 

karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum) z jodłą (Abies alba) w drzewostanie – jako 

gatunkiem wiodącym oraz olszyna karpacka (Alnetum incanae) z olszą szarą (Alnus incana)  

i jesionem (Fraxinus excelsior). 

Lasy występujące na terenie gminy są mocno przekształcone gatunkowo i wiekowo. 

Siedliska leśne są bardzo żyzne, o czym świadczy występowanie głównie lasu wyżynnego 

świeżego, wzdłuż cieków – łegów. Drzewostany buduje jodła - 49%, sosna - 6%, dąb - 14%, 

grab - 8%, buk - 9%, olsza szara i czarna -7% oraz brzoza, jesion, jawor, topola, wierzba, 

osika, lipa – łącznie 7%. Drzewostany leśne są stosunkowo młode. Stan zdrowotny  

i sanitarny lasu należy uznać za zadowalający. 

Naturalnymi (choć wtórnymi) są zbiorowiska nieleśne łąk i pastwisk. Zbiorowiska te 

utrzymują się dzięki kośnemu i pastwiskowemu użytkowaniu. Zbiorowiska wtórne, 

antropogeniczne odgrywają w piętrze Podgórza dużą rolę. Są to m.in. zespoły rajgrasu 

wyniosłego jako zespół łąkowy oraz zespół życicy trwałej i grzebienicy pospolitej jako 

zespół pastwiskowy. Łąki barwne porastają zbiorowiska mietlicowo-mieczykowe  

i rajgrasowe (z goryczką, koniczyną i innymi roślinami kwiatowymi, w tym gatunkami 

podlegającymi ochronie gatunkowej). Duże powierzchnie łąk i pastwisk wpływają korzystnie 

na warunki hydrologiczne obszaru, m.in. poprzez chwilową retencję wód opadowych  

i zmniejszenie wielkości wskaźnika spływu powierzchniowego. 

Tereny hydrogeniczne zasiedla roślinność siedlisk wilgotnych, najczęściej 

ostrożeniowych, z wieloma gatunkami kwitnącymi. Typowe są również trawy turzycowe,  

a lokalnie, na zaniedbanych i wypasanych łąkach wilgotnych wykształca się zespół situ 

rozpierzchłego. 

W dolinach potoków, głównie na kamieńcach, występuje roślinność ciepłolubna  

z zespołem macierzanki zwyczajnej i pięciornika omszonego. Miejscami, na stromych, 

bezleśnych i nasłonecznionych zboczach spotyka się murawy kserotermiczne, które często 

przechodzą w zarośla z udziałem gatunków roślin ciepłolubnych. 

Charakterystycznym dla obszaru objętego opracowaniem jest występowanie pojedynczych 

lub kępowych zadrzewień. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJKtDINJbcgTWnNBYqrA7HEd24q7w:1631526224204&q=Fagetalia+sylvaticae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI0NKsosVjEKuKWmJ5akpiTmahQXJlTlliSmZyYCgAMRF6UJgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjR4qPo1PvyAhWjtIsKHXgGA7kQmxMoAXoECC8QAw
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Fauna 

Świat zwierząt na terenie gminy Moszczenica reprezentowany jest przez różne grupy 

systematyczne, z których najliczniejszą stanowią gatunki pospolite o szerokim zasięgu 

geograficznym. Różnorodność fauny jest ograniczona znacznym przekształceniem 

środowiska naturalnego, a w szczególności fragmentacją kompleksów leśnych oraz niewielką 

powierzchnią. Spotykane gatunki są typowe dla regionu Pogórza Karpackiego. Dużą grupę 

stanowią gatunki polno-leśnych ssaków i ptaków (w kompleksach leśnych, przyleśnych  

i polnych). Są to zarówno gatunki łowne, jak i gatunki chronione. Należą do nich: jeleń, 

sarna, dzik, borsuk, myszołów, jastrząb, pustułka, sowy. Duże ssaki nie mają na 

charakteryzowanym terenie ostoi trwałych lecz występują przejściowo. W terenach leśno-

rolnych spotyka się również zające, lisy, kuropatwy, bażanty. Rozległe przestrzenie rolno-

zadrzewione stanowią naturalne tereny żerowiskowe dla ssaków kopytnych (sarny, dziki).  

Na obszarach hydrogenicznych, w stawach, dolinach potoków itp. występują chronione 

gatunki płazów (żaby, ropuchy, traszki, salamandry) oraz gadów (węże i jaszczurki). Spotyka 

się licznie występujące bezkręgowce (m. in. owady, pajęczaki).   

2.1.8. POWIĄZANIA PRZYRODNICZE OBSZARU. 

Obszar opracowania nie stanowi wyodrębnionej i samodzielnej jednostki przyrodniczej, 

ale dzięki powiązaniom z otaczającymi ją elementami przyrodniczymi funkcjonuje w ramach 

spójnego systemu. Powiązania przyrodnicze obszarów cennych realizowane są poprzez sieć 

powiązań nazwanych korytarzami ekologicznymi. 

Przez obszar gminy Moszczenica przebiega regionalny korytarz ekologiczny łączący 

Pasmo Brzanki z Beskidem Niskim (ryc.1). Zgodnie z Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Małopolskiego, północna część Staszkówki i Moszczenicy 

leży w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym (ryc.2). Łączy on m.in. Beskid Sądecki  

i Beskid Niski z kompleksami leśnymi Pogórza Ciężkowickiego oraz Pasmem Brzanki. 
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Ryc.1 Gmina Moszczenica na tle korytarzy ekologicznych (wg RDOŚ). 

 

 
Ryc. 2 Gmina Moszczenica na tle korytarzy ekologicznych (wg PZPW). 

 

W układzie korytarzy ekologicznych lokalnych szczególną rolę w omawianym obszarze 

odgrywają doliny cieków tzw. wodne korytarze ekologiczne, stanowiące szkielet powiązań 

przyrodniczych, łączących ze sobą obszary węzłowe (leśne) oraz korytarze ekologiczne 

wyższej rangi.  Cieki stanowią one istotne trasy migracji gatunków. Na uwagę zasługuje tu 

dolina potoku Moszczanka, ale również doliny mniejszych potoków - Ostruszanki, 
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Staszkowskiego, Sitniczanki. Funkcja ekologiczna cieków jest osłabiana poprzez 

antropogeniczne koryta, na znacznej długości pozbawione obudowy biologicznej (pola 

uprawne często dochodzą praktycznie do samego cieku). Kępowe zadrzewienia lub 

zakrzaczenia (wierzby, olchy, krzewy), w środkowym i dolnym biegi należą do rzadkości.  

Naturalne koryta cieków wraz z optymalną obudową biologiczną (na którą składa się 

roślinność przypotokowa zgodna z warunkami siedliskowymi), zachowały się w wyższych 

partiach podgórskich. 

Kolejnymi korytarzami lokalnymi są korytarza przebiegające prostopadle do dna dolin. 

Strefy związane z tymi korytarzami są zmienne, co wynika pośrednio ze zróżnicowanej 

intensywności zabudowy w obrębie dolin, obecności zadzrewień lub zakrzaczeń, potoków 

itp. Powiązania przyrodnicze z obszarami sąsiednimi wytworzone są także bezpośrednio 

poprzez tereny leśne, otwarte (rolne, łąkowe) oraz pasma zadrzewień. Kompleksy takiej 

roślinności sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych.  

2.1.9. ANALIZA KRAJOBRAZU. 

Obszar opracowania jest niezwykle rozległy i mocno zróżnicowany pod względem 

ukształtowania jak i pokrycia. Tym samym w jego granicach można zdiagnozować dwa typy 

krajobrazów, klasyfikowanych na podstawie podziału opracowanego w oparciu badania 

Profesora Janusza Bogdanowskiego, tj. krajobraz naturalny i kulturowy (harmonijny). 

Na naturalny typ krajobrazu składają się takie same komponenty jak w przypadku 

krajobrazu pierwotnego: skała macierzysta, woda, powietrze, flora, fauna. Różnica polega na 

tym, że w naturalnym tworzywie przyrody zaznacza się działalność człowieka, która nie 

narusza zdolności samoregulujących ekosystemu. Na terenie gminy istnieją takie formy 

krajobrazu w postaci obszarów o wysokich wartościach przyrodniczych.  

Na obszarze opracowania występujący krajobraz kulturowy w całości  został 

ukształtowany ręką człowieka. Ze względu na pokrycie terenu można wyróżnić krajobrazy: 

leśny, dolinny, rolniczo-osadniczy, osadniczy. 

Ze względu na ukształtowanie terenu można wyróżnić krajobrazy: pagórkowaty po stronie 

północnej, wschodniej i zachodniej obszaru, dolinny wzdłuż potoku Moszczanka,  płaski, w 

ciągu głównego układu komunikacyjnego. 

Ze względu na formy kulturowe wyróżnia się krajobraz współczesny z elementami 

historycznego. 

Z krajobrazem harmonijnym mamy do czynienia, gdy działalność człowieka była 

przemyślana i miała charakter celowy, a przemiany w środowisku nie doprowadziły do utraty 

jego wartości, równowaga biologiczna pozostała nienaruszona. 

Krajobraz leśny stanowi część obszaru, po jego wschodniej i zachodniej stronie. Jest 

zbliżony do krajobrazu naturalnego, niemniej ze względu na ingerencję człowieka w 

tworzywo, traci taki charakter. Ich część, poza niewielkimi fragmentami, obecnie znajduje się 

pod wpływem oddziaływania ze strony człowieka. Większe powierzchnie pocięte są ciągami 

komunikacyjnymi, które nadają krajobrazowi leśnemu charakter kulturowy – harmonijny.  

W gminie Moszczenica, w jej części zachowany jest krajobraz rolniczy. Nie jest to 

rolnictwo, zdominowane przez monokulturowe, wielkopowierzchniowe uprawy. Ze względu 

na ukształtowanie terenu rolniczy krajobraz zachowuje malowniczość i harmonijny 

charakter. Krajobraz osadniczo-rolniczy charakteryzuje się niską jednorodzinną zabudową 

mieszkaniową i sporadycznie usługową wraz z towarzysząca jej samorzutnymi 
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zadrzewieniami śródpolnymi oraz zielenią urządzoną ogrodów przydomowych, czasem 

sadów. Przysiółki te są trwałym elementem gminy.  Krajobraz ten można scharakteryzować, 

jako mozaika ogrodów, pół i łąk. Ze względu na utrzymanie proporcji między 

zainwestowaniem, uprawą, a środowiskiem wykształcona została kolejna forma krajobrazu 

kulturowego – harmonijnego. 

Do krajobrazu osadniczego możemy zaliczyć tereny o zachowanej tradycji miejsca, gdzie 

układ historyczny struktury przestrzennej nawiązuje do wiejskiego charakteru zabudowy, 

opartego o ukształtowaną przez lata sieć dróg. Krajobraz kulturowy – osadniczy podkreślają 

miejsca kultu jak kościoły, cmentarze, a także nierozerwalnie związane z krajobrazem 

kulturowym kapliczki i krzyże przydrożne, występujące na rozdrożach oraz w ciągach ulic. 

Trwałym elementem  

W gminie Moszczenica zachowały się liczne, pojedyncze obiekty o tradycyjnych formach 

architektonicznych. Przede wszystkim są to obiekty sakralne, cmentarze wojenne, 

pojedyncze domy lub zagrody i zabudowania gospodarcze ale także kapliczki i krzyże.  

W większości ww. obiekty mimo swego historycznego charakteru nie zostały objęte różnymi 

formami ochrony (wpis do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków). 

W granicach gminy występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dachami dwu lub 

wielospadowymi o charakterze odbiegającym od regionalnego. Budynki mieszkalne 

najczęściej przyjmują formę budynków jedno i dwukondygnacyjnych. Kondygnacje 

mieszczące się w poddaszu wielokrotnie stają się pomieszczeniami użytkowymi lub 

utrzymują funkcję nieużytkową, tzw. strychu. W bezpośrednim sąsiedztwie domów znajdują 

się zabudowania gospodarcze, inwentarskie, garażowe, często połączone z częścią 

mieszkalną. Otoczenie domów uzupełniają studnie, ogródki, drewniane ogrodzenia lub 

altanki. 

Występująca w gminie zabudowa usług publicznych związana jest przede wszystkim z 

oświatą i  kultem religijnym. Gabaryty tych budynków odznaczają się w krajobrazie a na 

froncie tych obiektów znajdują się niewielkie urządzone tereny zielone. Sąsiedztwo 

zabudowy sług publicznych kształtowane jest w formie lokalnych przestrzeni publicznych. 

Teren gminy Moszczenica posiada także zróżnicowane walory widokowe. Najszersze 

panoramy roztaczają się ze stref wierzchowinowych. W najwyższych punktach terenu 

znajdują się punkty widokowe. Przy dobrej widoczności ze Staszkówki widoczne są Tatry. 

Przy przeciętnych warunkach pogodowych, doskonale widoczne są: na południu – zalesione 

pasma Beskidu Sądeckiego (Pasmo Radziejowej, Pasmo Jaworzyny Krynickiej) oraz Beskidu 

Niskiego; na wschodzie wzniesienia Pogórza Ciężkowickiego i Pogórza Strzyżowskiego; na 

zachodzie: wzniesienia Pogórza Rożnowskiego, zalesione szczyty Beskidy Wyspowego oraz 

Kotlina Sądecka [1].  

 

2.2. OCENA JAKOŚCI ŚRODOWISKA.  

2.2.1. ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY. 

Na stan jakości powietrza w gminie Moszczenica wpływa wiele czynników, z których w 

zakresie emisji zorganizowanej najistotniejszymi są: 

- emisja niska indywidualnych palenisk domowych oraz lokalnych kotłowni, 

małych zakładów, 

- emisja komunikacyjna, 
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- emisja napływowa spoza obszaru gminy.  

 

Emisja niska z indywidualnych palenisk domowych oraz lokalnych kotłowni, małych 

zakładów (powierzchniowa): związana jest ze spalaniem węgla słabej jakości, nielegalnym 

spalaniem w kotłach domowych odpadów,  zwłaszcza tworzyw sztucznych. O wpływie 

lokalnej emisji grzewczej na jakość powietrza świadczą przede wszystkim wyższe stężenia 

SO2 i NO2 w sezonie grzewczym w porównaniu do sezonu letniego.  

Emisja komunikacyjna (liniowa) związana z transportem samochodowym, występująca 

szczególnie w sąsiedztwie dróg o większym natężeniu ruchu. W omawianym przypadku 

głównie w sąsiedztwie dróg wojewódzkich. W przypadku szlaków komunikacyjnych 

emitowane są spaliny oraz pyły powstające na skutek ścierania opon i nawierzchni dróg. 

Poziom tej emisji wzrasta ze względu na wzrost natężenia ruchu. 

Emisja napływowa - napływ zanieczyszczonych mas powietrza znad uprzemysłowionych 

części województwa małopolskiego (aglomeracja nowosądecka, gorlicka, tarnowska  

i krakowska), województwa śląskiego oraz zanieczyszczeń transgranicznych [2]. Emisja ta 

jest zależna od warunków meteorologicznych. Korzystne warunki wentylacyjne, w 

przypadku gminy Moszczenica, sprawiają, że praktycznie przy każdym kierunku wiatru, nad 

przedmiotowy teren napływają zanieczyszczenia z terenów silnie zurbanizowanych. 

Część z tych zanieczyszczeń zostaje tu zdeponowanych [2]. 

 

Oprócz emisji zorganizowanej, w omawianym obszarze występuje także emisja 

niezorganizowana. Polega ona na wprowadzaniu do powietrza zanieczyszczeń bez 

pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych. Zalicza się do niej emisję 

zanieczyszczeń z obiektów powierzchniowych tj. pylenie podczas prac budowlanych, emisje 

ze składów materiałów sypkich, emisje rakotwórczych włókien azbestowych z wietrzejących 

elementów pokryć dachowych czy wtórne zanieczyszczenie powietrza pochodzące  

z utwardzonych placów, parkingów czy dróg. 

 

Ocena jakości powietrza 

Jakość powietrza w województwie małopolskim jest monitorowana przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Celem oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji  

o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref tj.: Aglomeracji Krakowskiej, 

miasta Tarnów, strefy małopolskiej (do której zalicza się gmina Moszczenica), w zakresie 

umożliwiającym [27]: 

- Dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny 

substancji, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego), których wartości 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 roku w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031). 

Wynik klasyfikacji jest podstawą do określenia potrzeby podjęcia i prowadzenia 

działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie (w tym opracowywania 

programów ochrony powietrza POP). 

- Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze 

strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości 

kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. 
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Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na 

rzecz poprawy jakości powietrza (redukcji stężeń zanieczyszczeń) lub, w przypadku 

uznania posiadanych informacji za niewystarczające – do przeprowadzenia 

dodatkowych badań we wskazanych rejonach. 

- Wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 

zanieczyszczeń w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na 

podstawie posiadanych informacji). 

 

Klasyfikację stref wykonano oddzielnie dla dwóch grup kryteriów tj. określonych  

w celu ochrony zdrowia oraz określonych w celu ochrony roślin (dla obszaru województwa  

z wyłączeniem aglomeracji oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców). 

Klasyfikację stref zgodnie z kryterium ochrony zdrowia wykonuje się dla następujących 

zanieczyszczeń: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz 

ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10, natomiast klasyfikację stref 

zgodnie z kryterium ochrony roślin dla następujących zanieczyszczeń: SO2, NOX i ozonu. 

 

Strefa małopolska (w której znajdują się Moszczenica) zgodnie z wynikiem rocznej oceny 

jakości powietrza w województwie małopolskim w 2020 roku została zakwalifikowana do: 

- klasy C ze względu na ochronę zdrowia z uwagi na stężania substancji: B(a)P – 

stężenie średnie w roku kalendarzowym, PM10 – stężenie 24-godzinne, PM10 – 

stężenie średnie w roku kalendarzowym, 

- do klasy C1 z uwagi na ochronę zdrowia dla pyłu PM2,5 zostały zaliczone: 

Aglomeracja krakowska i strefa małopolska; 

- klasy A zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony roślin (dla kryterium 

ochrony roślin, ocena jakości powietrza w strefie małopolskiej na przestrzeni lat 

pozostaje niezmienna). 

Powyższe wyniki potwierdziły trend występujący w latach ubiegłych. Wskazuje to na 

konieczność realizacji działań określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa 

małopolskiego wdrożonego uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego  

z dnia 28.09.2020 roku. 

 

Bezpośrednio w granicach omawianego obszaru nie prowadzi się badań jakości 

powietrza2. Najbliżej zlokalizowana stacja pomiarowa, zlokalizowana jest w Gorlicach przy 

ul. Krasińskiego. Zważywszy na inne zagospodarowanie terenu, można uznać, że dane z tej 

stacji nie są miarodajne, niemniej dają pewien obraz zanieczyszczenia mogącego 

występować w rejonie Moszczenicy. Na podstawie powyższych danych, można 

przypuszczać, że w omawianym obszarze, w miesiącach zimowych (najczęściej październik-

marzec),  występują wyższe stężenie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu w PM10, 

co ma bezpośredni związek z oddziaływaniem emisji związanych z indywidualnym 

ogrzewaniem budynków. Znaczne niższe poziomy zanieczyszczeń występują w miesiącach 

ciepłych. Na omawianym stanowisku pomiarowym została dotrzymana dopuszczalna 

 

2 Badań jakości powietrza realizowanych w ramach systemu monitoringu jakości powietrza prowadzonego 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.  
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częstość przekraczania stężeń 24-godzinnych PM10, wynosząca 35 dni w roku 

kalendarzowym. W stosunku do roku 2019 liczba przekroczeń spadła. Stężenie 

benzo(a)pirenu w roku 2020 spadło 1 ng/m3 w stosunku do roku 2019.  

W okresie 2011-2020 zaobserwowano tendencję spadkową poziomu stężeń rocznych 

benzo(a)pirenu na terenie całego województwa małopolskiego, najniższe stężenia roczne 

odnotowywane są m.in. na stacji w Gorlicach. 

W zakresie zanieczyszczeń komunikacyjnych, narażone na nie są obszary położone  

w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, szczególnie dróg wojewódzkich. 

2.2.2. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH. 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych prowadzone są w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska w podsystemie monitoring jakości wód powierzchniowych. 

Przedmiotem badań i oceny są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP).  

 

Teren gminy Moszczenica należy do dwóch JCWP: 

- PLRW 2000142148579 – Biała od Binczarówki do Rostówki; 

- PLRW 2000142182779 - Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki. 

 

Zgodnie z oceną GIOŚ dokonaną w 2018 r: 

- stan wód JCWP Biała od Binczarówki do Rostówki w punkcie  pomiarowo-

kontrolnym Biała-Lubaszowa, sklasyfikowano jako zły (stan chemiczny poniżej 

dobrego),   

- stan wód JCWP Ropa od zb. Klimkówka do Sitniczanki w punkcie  pomiarowo-

kontrolnym Ropa-Biecz, sklasyfikowano jako zły (stan chemiczny poniżej 

dobrego oraz umiarkowany potencjał ekologiczny) [26].  

2.2.3. JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH. 

Badania i ocena stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska w podsystemie monitoring jakości wód podziemnych. Przedmiotem 

badań i oceny są jednolite części wód podziemnych (JCWPd).  

Omawiany obszar znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych 150 

(PLGW2000150) oraz 151 (PLGW2000151). Ich stan chemiczny i jakościowy jest dobry. 

JCWPd są niezagrożone pod kątem oceny ryzyka niespełnienia celów środowiskowych.   

 

Tabela 1. Stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 

Rok JCWPd nr 150 JCWPd nr 151 

Stan chemiczny Stan ilościowy Stan chemiczny Stan ilościowy  

 

2012 
dobry dobry dobry dobry 

 

2016 
dobry dobry dobry dobry 

 

2019 
dobry dobry dobry dobry 

 

Punktem pomiarowo-kontrolnym znajdującym się najbliżej obszaru opracowania jest 

Biecz. W 2018 r. wody podziemne badane w tym punkcie, zakwalifikowano do klasy I. 
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Zaznacza się, że ocena JCWPd z tego punktu może być niemiarodajna dla obszaru 

opracowania. 

2.2.4. KLIMAT AKUSTYCZNY. 

W analizowanym obszarze część terenów pozostaje pod wpływem oddziaływań 

akustycznych ze źródeł komunikacyjnych. Większe źródła hałasu przebiegają w południowej 

części Moszczenicy. Jest to linia kolejowa nr 108 Stróże – Krościenko oraz drogi 

wojewódzkie nr 979 oraz 977. Mniejsza uciążliwość generowana jest przez ruch odbywający 

się drogami powiatowymi oraz gminnymi.  

W obszarze gminy Moszczenica w ostatnich latach, nie prowadzono pomiarów 

monitoringowych hałasu komunikacyjnego. Pomiary realizowano w obszarze oddziaływania 

drogi wojewódzkiej 977 w miejscowości Łużna. W 2020 r. równoważny poziom dźwięku dla 

wskaźnika hałasu LD wyniósł 63,8 dB i przekroczył poziom dopuszczalny o 2,8 dB, 

natomiast dźwięku dla wskaźnika hałasu LN wyniósł 57,7 dB i przekroczył poziom 

dopuszczalny o 1,7 dB [28]. 

Analiza hałasu wykazała przekroczenie standardów dla obszarów chronionych 

akustycznie. Oddziaływanie akustyczne DW 977 wykazuje znaczną zmienność dobowego 

natężenia, zmniejsza się w porze nocnej, nasila w porze dziennej. Można uznać, że dane te są 

adekwatne do poziomu hałasu generowanego przez ww. ciąg na terenie Moszczenicy. 

Podobne uciążliwości może generować DW 979. Natomiast w dużo mniejszym nasileniu, 

hałas jest generowany jest przez pojazdy poruszające się pozostałymi drogami  

w obszarze gminy. Można przypuszczać, że oddziaływanie akustyczne wykazuje także 

znaczną zmienność dobowego natężenia, zmniejsza się w porze nocnej, nasila w porze 

dziennej i nie powoduje przekroczenia norm akustycznych w terenach chronionych.  

Wpływ hałasu usługowego i produkcyjnego na klimat akustyczny jest znikomy. Ogranicza 

się do najbliższego otoczenia obiektów usługowych i produkcyjnych, w których znajdują się 

źródła emitujące hałas. Zazwyczaj jest to oddziaływanie krótkotrwałe.        

2.2.5. JAKOŚĆ GLEB. 

Na terenie gminy Moszczenica zlokalizowany jest jeden punkt kontrolno – pomiarowy 

(435), który jest elementem Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i 

ziemi, w ramach programu „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” [1]:   

Punkt: 435 

Miejscowość: Moszczenica 

Gmina: Moszczenica 

Województwo: małopolskie; powiat: gorlicki 

Kompleks: 11 (zbożowy górski); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane);  

Klasa bonitacyjna: IVa; 

Gatunek gleby: pylasto - ilasty. 

W w/w punkcie nie stwierdzono przekroczenia norm w żadnym z badanych parametrów 

chemicznych. 

 

Ze względu na podatność gleb na degradację naturalną (dot. całego powiatu gorlickiego), 

wskazanym jest ograniczenie upraw m.in. ziemniaków, buraków oraz kukurydzy, których 

wpływ  na spływy powierzchniowe i spłukiwanie gleb, powstające w wyniku opadów 

atmosferycznych jest najwyższy, w porównaniu do innych gatunków upraw. Przy opadach (o 
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takim samym natężeniu) spływ powierzchniowy w terenach  upraw zbożowych jest o 24% 

niższy, a w przypadku łąk o 31% niższy, w porównaniu z terenami upraw ziemniaczanych.  

Gleby na terenie powiatu gorlickiego są z reguły nadmiernie zakwaszone, przy czym jest 

to cecha związana z charakterem skał macierzystych i przebiegiem procesu glebotwórczego. 

Dodatkowo, na zakwaszanie gleb mają wpływ również związki siarki i azotu z atmosfery 

oraz fizjologicznie kwaśne nawozy sztuczne. Odczyn kwaśny hamuje pobieranie 

przyswajalnych składników gleby, a równocześnie zwiększa dostępność metali ciężkich i 

pierwiastków śladowych. Wszystkie gleby zawierają pewne naturalne ilości metali ciężkich. 

Zawartość metali ciężkich w glebach na terenie powiatu gorlickiego utrzymuje się na ogół w 

przedziale zawartości naturalnych lub lekko podwyższonych. Przyczynami degradacji 

chemicznej gleb są najczęściej zanieczyszczenia związane ze spalaniem paliw (osiadanie 

zanieczyszczeń  pyłowych i chemicznych), zanieczyszczenia komunikacyjne, kwaśne 

deszcze. 

Za najistotniejsze zagrożenia dla gleb, a związane z rolniczym użytkowaniem gruntów 

uznano: 

- niszczenie mechaniczne roślinności oczek i mokradeł śródpolnych oraz 

zadrzewień i zakrzaczeń przywodnych; niszczenie chemiczne poprzez stosowanie 

środków ochrony roślin; nadmierny spływ biogenny z pól; 

- stosowanie na całej powierzchni upraw polowych środków ochrony roślin, 

powodujących ubożenie i zanikanie roślinności segetalnej; 

- erozja wietrzna gleb. 

Zagrożeniem jest również fizyczna degradacja gleb, poprzez erozję wodną i eoliczną. 

Nasilenie naturalnych procesów erozyjnych spowodowane jest m.in. zmianą stosunków 

wodnych, mechanizacją rolnictwa, niewłaściwym wypasem zwierząt oraz uprawą roślin 

powodujących duży spływ powierzchniowy. 

Gleby występujące na terenie gminy Moszczenica, z uwagi na znaczną zawartość cząstek 

pylastych i ilastych ograniczają możliwości infiltracyjne wód, co jednocześnie skutkuje 

predyspozycjami do koncentracji ewentualnych zanieczyszczeń w przypowierzchniowych 

warstwach gleby. 

2.2.6. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE. 

W środowisku naturalnym promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące pochodzi 

zarówno ze źródeł naturalnych, jak i związanych bezpośrednio z działalnością człowieka. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego związanego z działalnością człowieka są np. 

linie elektroenergetyczne, szczególnie wysokiego  napięcia 110kV, 220kV i 400 kV oraz 

związane z nimi stacje elektroenergetyczne, a także telekomunikacyjne linie radiowe i 

radiolinie, stacje radiofoniczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej, urządzenia 

emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach przemysłowych, ośrodkach 

medycznych oraz będące w dyspozycji policji i straży pożarnej. W gospodarstwach 

domowych źródłem promieniowania są urządzenia typu kuchenki mikrofalowe, telefony 

komórkowe, anteny radiowe i telewizyjne, komputery, telewizory, lodówki, instalacje 

domowe, suszarki - urządzenia te w czasie pracy są źródłem promieniowania 

elekromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz, a nawet wyższej. Promieniowanie to ma 

istotny wpływ na środowisko, może negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi, zwierząt i 

wzrost roślin powodując tzw. efekt termiczny będący przyczyną zmian biologicznych w 
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organizmach żywych. Promieniowanie niejonizujące jest jednym z poważniejszych 

zanieczyszczeń środowiska, a jego oddziaływanie z uwagi na postęp cywilizacyjny ciągle 

wzrasta. Dla ochrony środowiska istotne znaczenie mają urządzenia, które emitują fale 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości 0,1-300 MHz 

i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w środowisku naturalnym.  

 

Przez obszar gminy Moszczenica nie przebiegają linie napowietrzne najwyższych napięć. 

Istotnym źródłem promieniowania jest linia napowietrzne wysokiego napięcia (WN) 110 kV 

Tuchów-Stróżówka oraz zlokalizowana w Moszczenicy stacja radiokomunikacyjna.    

 

Bezpośrednio na obszarze gminy w ostatnich latach nie wykonywano oceny poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (w ramach pomiarów wykonywanych przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska). Najbliższy punkt pomiarowy zlokalizowany był w 

Gorlicach (Rynek). 

Na postawie uzyskanych wyników [29], zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r.  w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych pól - Dz. U. 2019 poz. 2448) nie stwierdzono w nim przekroczenia 

wartości dopuszczalnej pól elektromagnetycznych. Wynik pomiaru wynosił 0,88 V/m [47]. 

Zgodnie z podsumowaniem zawartym w Ocenie poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku w roku 2020 w województwie małopolskim - opracowanej na podstawie 

pomiarów wykonanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska [47]: Pomimo ciągłego wzrostu 

ilości stacji bazowych telefonii komórkowej, wyniki pomiarów wskazują, że od 2008 roku w 

wymienionych 45 punktach na terenie województwa małopolskiego, nie stwierdzono 

znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Poziom pól elektromagnetycznych w 

środowisku (tło elektromagnetyczne) na terenie Małopolski utrzymuje się na niskim 

poziomie, średnia wartość PEM (łącznie z wszystkich obszarów) dla województwa wyniosła 

w 2020 roku 0,37 V/m. 

 

2.2.7. OCENA ODPORNOŚCI ŚRODOWISKA NA DEGRADACJĘ ORAZ ZDOLNOŚĆ 

DO REGENERACJI. 

Zdefiniowanie odporności środowiska na degradację wymaga także wytłumaczenia 

pojęcia stabilności, wrażliwości i reakcji środowiska [20]. 

Stabilność oznacza trwałość systemu (np. fragmentu środowiska) w warunkach 

niezmiennego otoczenia oraz zdolność do powrotu do stanu oryginalnego po zakończeniu 

oddziaływania zakłócających czynników zewnętrznych. 

Odporność odnosi się do konkretnego rodzaju oddziaływania na środowisko. Antonimem 

odporności jest wrażliwość. Im środowisko danego obszaru jest bardziej wrażliwe na dany 

bodziec, tym mniej jest na niego odporne, i odwrotnie. Istotny jest fakt, że ten sam obszar 

może być jednocześnie mało odporny na jeden typ działań człowieka, będąc jednocześnie 

bardzo odpornym na inny. Natomiast reakcja środowiska przyrodniczego to zespół procesów 

zachodzących w środowisku, będących skutkiem działania bodźców antropogenicznych lub 

naturalnych. Reakcja środowiska na antropopresję jest funkcją dwóch podstawowych grup 

zmiennych: odporności środowiska (wynikającej ze struktury środowiska i sposobu 
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zachodzenia w nim procesów przyrodniczych) oraz typu i intensywności (natężenia i czasu 

działania) bodźców antropogenicznych (uwarunkowanych przez strukturę społeczno- 

gospodarczą danego obszaru). 

 

W przypadku analizowanego terenu do elementów mało odpornych na degradację zalicza się: 

- cieki wodne: są elementem o dużej wrażliwości na zanieczyszczenia, mało odporne 

szczególnie na nieodpowiednio prowadzoną gospodarkę wodno- ściekową, 

- wody podziemne: wody czwartorzędowe są mało odporne w terenach o słabej izolacji 

od powierzchni terenu, głębsze poziomy wodonośne są relatywnie bardziej odporne z 

uwagi na niski wskaźnik infiltracji, wynikający z obecności fliszu karpackiego z 

przewagą warstw łupkowych oraz występowania pylasto-ilastych gleb co chroni przed 

infiltracją ewentualnych zanieczyszczeń, z drugiej jednak sprzyja ich koncentracji w 

przypowierzchniowej warstwie gruntu (wody śródpokrywowe) oraz spływowi rowami 

i potokami do rzek [2], 

- klimat akustyczny: mało odporny szczególnie w obrębie terenów położonych  

w sąsiedztwie linii kolejowej, dróg wojewódzkich, 

- powietrze atmosferyczne: mało odporne w otoczeniu ciągów komunikacyjnych 

szczególnie o większym natężeniu ruchu, mało odporne w dolinach cieków wodnych, 

w najniżej położonych partiach obszaru oraz w zagłębieniach terenowych, 

- środowisko glebowe: trwałe przekształcenie następuje w wyniku rozwoju zabudowy i 

innego zainwestowania, również mało odporne na niewłaściwe użytkowanie gruntów 

niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (główne 

czynniki antropogeniczne powodujące niszczenie gleb), a także na zanieczyszczenia 

różnymi związkami emitowanymi przez komunikację - zmiany w składzie i 

właściwościach gleb (w otoczeniu ciągów komunikacyjnych),  mało odporne w 

obrębie stoków i zboczy niezadarnionych, nie pokrytych trwałą roślinnością 

drzewiastą, gdzie może występować wzmożony proces erozji gleb; 

- środowisko gruntowe: mało odporne, szczególnie na terenach, gdzie może 

występować grawitacyjne przemieszczanie się mas gruntowych i skalnych (osuwanie 

się mas ziemnych), w korytach cieków, gdzie zachodzi erozja boczna i denna,  

- fauna: cenne gatunki zwierząt są mało odporne np. na niszczenie siedlisk, niszczenie 

bazy pokarmowej, intensywną penetrację terenu; najmniej odporne na zmiany 

środowiskowe są płazy i gady posiadające m.in. bardzo wysokie wymagania 

siedliskowe, relatywnie małą mobilność, ustalone trasy wędrówek – bez możliwości 

ich korekty [2]; ptaki w przypadku zmniejszenia się powierzchni łąkowych 

(żerowiskowych), przenoszą się w inne tereny lub zmniejsza się ich populacja, 

- połączenia ekologiczne są mało odporne na zabudowę, a szczególnie zwartą 

zabudowę (z ogrodzeniami) wzdłuż dróg, wzrost natężenia ruchu komunikacyjnego, 

wzrost prędkości przemieszczających się pojazdów, degradację naturalnych siedlisk, 

wielkopowierzchniowe grodzenia w terenach rolnych o konstrukcjach 

uniemożliwiających swobodne przemieszczanie się zwierzyny lub im zagrażających 

[2], 

- zbiorowiska roślinne: szata roślinna jest mało odporna na jej mechaniczną eliminację 

towarzyszącą wprowadzaniu nowej zabudowy i zainwestowaniu, na zmiany 
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stosunków wodnych mało odporne są szczególnie zbiorowiska łąk wilgotnych, 

roślinność bagienna oraz inne zbiorowiska uzależnione od wysokiego poziomu wód 

gruntowych, 

- krajobraz: mało odporny w miejscach występowania presji na wprowadzanie nowych 

budynków, mało odporny na nośniki reklamowe, dysharmonijne elementy małej 

architektury, wycinki zieleni zwłaszcza w obszarach o szczególnym  znaczeniu dla 

zachowania estetycznych wartości krajobrazu. 

Do elementów odpornych zalicza się: 

- powietrze atmosferyczne: odporne w partiach terenu bardzo dobrze przewietrzanych 

tj. w strefach grzbietowych, wierzchowinowych oraz w wyższych partiach 

stokowych, 

- podłoże gruntowe: tereny o małym nachyleniu 0- 5°; 

- grunty antropogeniczne przekształcone mechanicznie lub chemicznie, 

- fauna: najbardziej odporna jest fauna synantropijna, 

- zbiorowiska roślinne: najbardziej odporne na oddziaływanie najpowszechniejszych 

zanieczyszczeń atmosferycznych: zbiorowiska liściaste (poza brzozowymi, 

topolowymi, sosnowymi), zbiorowiska segetalne (związane z polami, ogrodami, 

sadami), zbiorowiska synantropijne (towarzyszące człowiekowi), formy zieleni 

urządzonej. 

 

Zdolność do regeneracji [20] 

Z problemem odporności środowiska wiąże się ocena jego zdolności do regeneracji, czyli 

powrotu środowiska do stanu zbliżonego do tego, jaki występował przed wystąpieniem presji 

na środowisko. Presja ta może mieć charakter naturalny lub antropogeniczny, przy czym  

w praktyce termin „regeneracja” najczęściej odnosi się do środowiska, które podlegało 

antropopresji. Generalnie, im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są jego 

możliwości regeneracyjne. Przy ocenie zdolności regeneracyjnych środowiska należy przyjąć 

założenie, że regeneracja następuje wyłącznie pod wpływem procesów naturalnych. Celowe 

działanie człowieka może znacznie przyspieszyć regenerację środowiska. 

Poszczególne elementy środowiska przyrodniczego na obszarze gminy Moszczenica 

można podzielić na odznaczające się dużą, umiarkowaną oraz niską zdolnością do 

regeneracji: 

 

Dużą zdolnością do regeneracji odznaczają się: 

- powietrze atmosferyczne: duża zdolność do samooczyszczania się po ustaniu imisji 

zanieczyszczeń, obniżona zdolność do regeneracji obejmuje powietrze w głębokich 

dolinach, w zagłębieniach terenowych i w najniżej położonych partiach obszaru  

o utrudnionym przewietrzaniu, 

- wody powierzchniowe: w warunkach zachowania pełnej ciągłości cieków i likwidacji 

zrzutów ścieków,  

- klimat akustyczny po ustaniu oddziaływania źródła hałasu, 

- roślinność segetalna i synantropijna, 

- roślinność pól uprawnych. 
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Umiarkowaną zdolnością do regeneracji odznaczają się: 

- gleby z zanieczyszczeniami różnego pochodzenia, 

- ekosystemy leśne. 

 

Niską zdolność do regeneracji wykazują się: 

- wody podziemne w zakresie ich jakości - zważywszy na okres odnawiania się wód 

poziomu wodonośnego; wody podziemne w zakresie ich zasobności z uwagi  niski 

wskaźnik infiltracji, 

- gleby i szata roślinna trwale przekształcone przez zabudowę i zainwestowanie, 

- podłoże gruntowe, 

- krajobraz.  

 

3. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z 

INNYMI DOKUMENTAMI. 

3.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU STUDIUM.  

Podstawowym zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych 

zasad zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem wymogów ładu przestrzennego, 

ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, walorów krajobrazowych i architektonicznych, 

prawa własności, walorów ekonomicznych przestrzeni, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa ludzi i 

mienia, potrzeb w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa, potrzeb interesu publicznego, 

rozwoju systemów infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.   

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 

składa się z: 

1. części tekstowej obejmującej  

- Tom I zatytułowany - „Diagnoza stanu istniejącego oraz uwarunkowania rozwoju Gminy 

Moszczenica”; 

- Tom II zatytułowany - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”;  

2.  części graficznej obejmującej 

- rysunek nr 1 studium zatytułowany - „Uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica”; 

- rysunek nr 2 studium zatytułowany – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Moszczenica”. 

 

W Tomie I zawarto wyniki z przeprowadzonych analiz dotyczących: 

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,  

- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 

- diagnozy, o której mowa w art. 10a diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej 

i przestrzennej ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju gminy, 

- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego, 

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
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- warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia oraz zapewnienia 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z 

uniwersalnym projektowaniem, 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia, 

- potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje 

na obszarach funkcjonalnych w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 6a 

ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infra-

struktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

- stanu prawnego gruntów, 

- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

- występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

- występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych, 

- stanu systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

- zadań służących ponadlokalnych celów publicznych; 

- wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 

 

Zebrane materiały w Tomie I dokumentu, stanowiły podstawę dla sformułowania zasad  

i określenia kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica - 

przedstawionych w  Tomie II. 

 

3.2. CELE ROZWOJU GMINY, KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE 

PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW.  

 

CELE ROZWOJU GMINY 

W projekcie Studium określone zostały podstawowe cele rozwoju gminy: 
 

Cel 1: Rozwój gospodarczy gminy 

Przy wykorzystaniu sprzyjających warunków i szans jakie stwarza:  

- położenie gminy,  

- dostępność komunikacyjna, 

- potencjał przyrodniczo – krajobrazowy, 

- zasoby kulturowe, 

- zasoby udokumentowanych złóż, 

- istniejące zagospodarowanie terenów,  

- istniejące wyposażenie w sieci urządzenia infrastruktury technicznej, 

- aktywność mieszkańców. 
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Gmina Moszczenica posiada korzystne warunki dla szybkiego rozwoju i polepszania 

warunków życia jej mieszkańców.  

Aktywizacja gospodarcza gminy powinna być oparta na kierunkach przyjaznych środowisku, jak 

ekologiczne rolnictwo, agroturystyka, rekreacja, turystyka, szeroko rozumiane usługi, nieuciążliwa 

wytwórczość . 

 

Rozwój gospodarczy gminy wiąże się przede wszystkim z: 

- intensyfikacją wykorzystania istniejących terenów budowlanych,  

- wyznaczeniem nowych terenów dla zainwestowania usługowego i produkcyjnego, w 

pierwszej kolejności poprzez poszerzanie istniejących terenów budowlanych 

posiadających dogodną dostępność komunikacyjną i możliwości wyposażenia w sieci i 

urządzenia infrastruktury technicznej, 

- wykorzystaniem na cele inwestycyjne terenów zdegradowanych, poeksploatacyjnych 

i posiadających niską przydatność rolniczą, 

- wykorzystaniem naturalnych zasobów, w tym udokumentowanych złóż, z zacho-

waniem zasad minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz po 

zakończeniu eksploatacji przeprowadzenia skutecznej rekultywacji, 

- wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

- aktywną i efektywną promocją gospodarczą zachęcającą podmioty gospodarcze do 

inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy, z wy-

korzystaniem dogodnych połączeń komunikacyjnych kolejowych i samochodowych,  

- polepszeniem obsługi komunikacyjnej terenów gminy  

- udostępnieniem komunikacyjnym nowych terenów do zainwestowania. 

- pełnym wyposażeniem terenów zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej. 

Cel 2: Podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców, wiąże się bezpośrednio z:  

- prowadzeniem racjonalnej polityki lokalizacyjnej, intensywnie wykorzystującej istniejące 

tereny do zagospodarowania na cele mieszkaniowe i usługowe, w tym polegającej na 

koncentracji zabudowy, 

- podnoszeniem standardów istniejących zasobów mieszkaniowych, polegającym na 

kompletnym wyposażaniu tych terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej,  

- eliminacją barier urbanistycznych i architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, 

- podnoszeniem standardów wyposażenia mieszkańców w usługi o charakterze publicznym 

i sprzyjaniu inicjatywom tworzenia usług komercyjnych związanych z obsługą mieszkańców 

i turystów, 

- polepszeniem obsługi komunikacyjnej mieszkańców gminy, w tym poprzez rozbudowę sieci 

dróg gminnych oraz realizację wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych.  

 

Cel 3: Ochrona środowiska naturalnego,  poprzez ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-

zowych polegająca na utrzymaniu dla przyszłych pokoleń posiadanych zasobów i odpowiednim ich 

gospodarowaniu - zgodnie z przyjętymi w przepisach odrębnych zasadami; w tym w związku z 

położeniem na terenie gminy : 

- siedlisk przyrodniczych występujących na terenie gminy,  

- terenów występowania chronionych gatunków flory i fauny, 

- pomników przyrody, 

- siedlisk nieleśne i leśne, 
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- korytarzy ekologicznych, oraz lokalnych powiązań przyrodniczych, 

- terenów rolnych wysokich klas bonitacyjnych I-III, 

- chronionych na podstawie przepisów o ochronie wód - źródeł, źródlisk, mokradeł, cieków 

oraz ujęć wód,  

- znaczące zasoby wód powierzchniowych, 

- zbiorników wód podziemnychw obszarze gminy obowiązuje zakaz budowy zakładów 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w tym w szczególności 

zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Cel 4: Ochrona wartości kulturowych polegająca na utrzymaniu w dobrym stanie 

występujących na obszarze gminy zespołów i obiektów zabytkowych, będących 

świadectwem historii, kultury i tradycji, w tym: 

- obiektów wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków, 

- obiektów wpisanych do Wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

- obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,  

- miejsc historycznych oraz kapliczek i krzyży przydrożnych wraz z ich bezpośrednim 

otoczeniem. 

Cel 5: Wzrost atrakcyjności turystycznej, oparty na: 

- rozbudowie szeroko pojętej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

- poprawie standardów istniejących obiektów i urządzeń usług związanych z obsługą turystów 

oraz realizacją nowych inwestycji z tego zakresu,  

- ogólnodostępnej informacji o szczególnych zasobach przyrodniczo – krajobrazowych 

i zabytkowych położonych w obszarze gminy, np. poprzez stworzenie spójnego systemu 

promocji i informacji turystycznej. 

 

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ 

 

Dokonana diagnoza uwarunkowań oraz określenie podstawowych celów rozwoju gminy, 

ustalenie kryteriów i predyspozycji rozwojowych, pozwoliło na wydzielenie w obszarze gminy 

trzech podstawowych  stref funkcjonalno - przestrzennych: 
 

I STREFY URBANIZACJI 

II STREFY TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH  

III STREFY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ  

 

STREFA URBANIZACJI (I) – obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

usługowej, produkcyjnej oraz innego rodzaju zainwestowana wraz z terenami komunikacji 

i urządzeń infrastruktury technicznej oraz tereny przyległe, niezabudowane, predysponowane do 

zainwestowania oraz nowe enklawy wyznaczone zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców po 

przeprowadzeniu pełnej analizy potrzeb i możliwości rozwojowych, w tym bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę dla zapewnienia perspektywicznego rozwoju gminy.  

Tereny położone w strefie urbanizacji posiadają dogodne warunki obsługi infrastrukturalnej, 

w tym komunikacyjnej. 

Podstawowym kierunkiem działań w strefie urbanizacji jest utrzymanie, kontynuacja, 

porządkowanie oraz rozwój funkcji mieszkaniowej, usługowej, w tym turystycznej oraz 
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działalności produkcyjnej i gospodarczej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego i kulturowego.  

Uzupełniającym, ale ważnym kierunkiem działań w strefie urbanizacji jest realizacja 

wyraźnego systemu zieleni na bazie istniejących zasobów przyrodniczych poprzez ochronę 

cennych jej elementów, ich utrzymanie i porządkowanie.  

Dopuszczalnym kierunkiem działań w strefie urbanizacji jest utrzymanie, kontynuacja, porząd-

kowanie innych funkcji nie kolidujących, a związanych z podstawowym i uzupełniającym kierun-

kiem działań w strefie; dotyczy to przede wszystkim obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 

 

W strefie urbanizacji do utrzymania, porządkowania, kontynuacji i rozwoju wyznaczono: 

- tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej - oznaczone na rysunku 

symbolami  M1;   

- tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej i usługowej - oznaczone na 

rysunku symbolami MU; 

- tereny zabudowy o przeważającej funkcji usługowej - oznaczone na rysunku symbolami 

U1; 

- tereny zabudowy o przeważającej funkcji produkcyjno - usługowej - oznaczone na ry-

sunku symbolami  PU;  

- tereny koncentracji usług sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku symbolami  US1; 

- tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku symbolami  ZU; 

- tereny infrastruktury technicznej - obejmujące tereny urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej oznaczone symbolami Ww – wodociągi; 

- tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku kolorem niebieskim; 

- tereny komunikacji - obejmują drogi podstawowego układu komunikacyjnego, oznaczone 

ciągłymi, czarnymi liniami o różnych szerokościach w zależności od kategorii drogi – główne, 

zbiorcze, dojazdowe oraz szlaki turystyczne piesze i rowerowe – barwnie oznaczone na rysunku. 

 
W strefie urbanizacji, tereny posiadające szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe, objęto 

zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, strefą kształtowania połączeń ekologicznych  będących 

częścią całego systemu niezbędnego dla ochrony bioróżnorodności środowiska przyrodniczego 

i utrzymania powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi i korytarzami ekologicznymi 

położonymi poza strefą urbanizacji. Na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica oznaczono położenie i zasięg tych połączeń. Tereny te podlegają 

ochronie przed zmianą sposobu użytkowania, ich szerokość jest uzależniona od ukształtowania i rzeźby 

terenu lub pokrycia roślinnością.  W strefie kształtowania połączeń ekologicznych nie zostały 

wyznaczone nowe tereny dla zabudowy, utrzymuje się jedynie w strefie urbanizacji jeden tereny do 

zabudowy  ustalony obowiązującym miejscowym planem w miejscowości Moszczenica.   

W strefie urbanizacji są położone miejsca i obiekty podlegające ochronie ze względów na ich 

szczególne walory krajobrazowe, w tym punkty widokowe. W celu ochrony przed nadmiernym 

zainwestowaniem na terenach bezpośrednio do nich przylegających wprowadza się nakaz 

utrzymania istniejącego i naturalnego - przyrodniczego sposobu użytkowania terenu, który zapewni 

ich ochronę oraz ekspozycję z niego widoczną. Zasięg terenu ochrony należy ustalić na etapie 

sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni 

ochronę widoczności z punktu widokowego oraz zapewni stosowną ekspozycję.  
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W strefie urbanizacji są położone obiekty podlegające ochronie ze względów na ich walory 

kulturowe, dla których obowiązują, zgodnie z przepisami odrębnymi szczególne zasady 

zagospodarowania  określone w dalszej części opracowania. 

Ponadto w całej strefie urbanizacji dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi 

urządzeń i obiektów – nie wydzielonych na rysunku studium, a wskazanych dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania zabudowy.  

 

STREFA TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH  II – obejmuje swym zasięgiem 

tereny rolne i odłogowane, tereny zieleni naturalnej, niewielkie enklawy istniejących lasów 

i zadrzewień, wody powierzchniowe oraz istniejącą zabudowę mieszkaniową, pojedynczą 

oraz zgrupowaną w siedliskach, zabudowę zagrodową oraz tereny istniejących usług oraz 

niewielkie enklawy istniejącej zabudowy produkcyjnej. Podstawowym kierunkiem działań 

w tej strefie jest utrzymanie istniejącego rolnego charakteru terenu wraz z ekstensywną zabudową. 

Ponadto w strefie znajdują się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

 

W strefie terenów rolnych i siedliskowych  wyznaczono do utrzymania, porządkowania, 

kontynuacji i rozwoju:  

- tereny zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na rysunku symbolami M2;  

- tereny zabudowy mieszkaniowej położone na osuwiskach aktywnych lub okresowo 

aktywnych - zostały oznaczone na rysunku symbolami Mx;  

- tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku symbolami U2;   

- tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku symbolami US2; 

- tereny usług turystyki oznaczone na rysunku  symbolami UT; 

- tereny rolne oznaczone na rysunku symbolem R;  

- tereny zabudowy usługowej związanej z produkcją w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i rybackich - oznaczone na rysunku symbolami RU;  

- tereny cmentarzy - oznaczone na rysunku symbolami ZC;  

- tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku symbolami ZN;  

- tereny lasów - oznaczone na rysunku symbolem ZL;  

- tereny infrastruktury technicznej - obejmujące tereny urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej znaczone na rysunku oraz symbolami K – kanalizacja, O – gospodarka odpadami 

- tereny wód powierzchniowych - oznaczone na symbolem W; 

- tereny komunikacji - obejmujące drogi podstawowego układu komunikacyjnego, oznaczone 

na rysunku ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od kategorii drogi oraz 

szlaki turystyczne piesze i szlaki rowerowe.  

 

W strefie II terenów rolnych i siedliskowych, tereny posiadające szczególne walory przyrodnicze 

i krajobrazowe, objęto zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, strefą kształtowania połączeń 

ekologicznych będących częścią całego systemu niezbędnego dla ochrony bioróżnorodności 

środowiska przyrodniczego i utrzymania powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi i 

korytarzami ekologicznymi położonymi poza strefą terenów rolnych i siedliskowych. Na rysunku 

studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica oznaczono 

położenie i zasięg tych połączeń. Tereny te podlegają ochronie przed zmianą sposobu użytkowania, ich 

szerokość jest uzależniona od ukształtowania i rzeźby terenu lub pokrycia roślinnością.  W strefie 

kształtowania połączeń ekologicznych nie zostały wyznaczone nowe tereny dla zabudowy, utrzymuje 
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się jedynie w strefie terenów rolnych i siedliskowych niewielkie  obszary do zabudowy  ustalone w 

obowiązującym miejscowym planie w miejscowości Moszczenica. 

W strefie terenów rolnych i siedliskowych  są położone obiekty podlegające ochronie ze względów 

na ich walory krajobrazowe, w tym punkty widokowe. W celu ochrony przed nadmiernym 

zainwestowaniem na terenach bezpośrednio do nich przylegających wprowadza się nakaz 

utrzymania naturalnego - przyrodniczego sposobu użytkowania terenu, który zapewni ich ochronę 

oraz ekspozycję z niego widoczną. Zasięg terenu ochrony należy ustalić na etapie sporządzania 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni ochronę 

widoczności z punktu widokowego oraz zapewni stosowną ekspozycję.  

W strefie terenów rolnych i siedliskowych są położone obiekty podlegające ochronie ze 

względów na ich walory kulturowe, dla których obowiązują, zgodnie z przepisami odrębnymi 

szczególne zasady zagospodarowania  określone w dalszej części opracowania. 

Pojedynczą istniejącą zabudowę, w tym siedliska, położone w strefie terenów rolnych i siedlis-

kowych a nie wydzielone na rysunku studium pozostawia się do utrzymania, ustalenie możliwości 

utrwalania istniejące zabudowy oraz ewentualnej jej rozbudowy może zaistnieć na etapie 

opracowania projektu planu miejscowego. 

 

STREFA PRZYRODNICZO - LEŚNA (III) - obejmuje swym zasięgiem tereny lasów, tereny 

zadrzewienień i zakrzewienień oraz enklawy użytków rolnych, łąk i nieużytków.  

Podstawowym kierunkiem działań w strefie przyrodniczo - leśnej jest ochrona i utrzymanie 

istniejących zasobów przyrodniczych i krajobrazowych - to jest kontynuacja przyrodniczego 

charakteru tego terenu. W strefie przyrodniczo - leśnej nie wyznacza się nowych terenów 

budowlanych. Pojedynczą istniejącą zabudowę, a nie wydzieloną na rysunku studium pozostawia się 

do utrzymania, ustalenie możliwości utrwalania istniejące zabudowy oraz ewentualnej jej rozbudowy 

może zaistnieć na etapie opracowania projektu planu miejscowego.  

Ponadto w całej strefie przyrodniczo - leśnej dopuszcza się, na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji 

związanych z nimi urządzeń i obiektów – nie wydzielonych na rysunku studium, a wskazanych dla 

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zagospodarowania terenów.  

Wszelka działalność inwestycyjna w strefie przyrodniczo leśnej winna być zgodna 

z przepisami odrębnymi. 

 Zasięg strefy przyrodniczo - leśnej przedstawia rysunek studium zatytułowany Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica.  

W strefie przyrodniczo - leśnej wyznaczono: 

- Tereny rolne - oznaczone na rysunku symbolem R;  

- Tereny zieleni naturalnej  - oznaczone na rysunku symbolem ZN;   

- Tereny zieleni naturalnej w granicach planowanego zbiornika na Moszczance wg Planu 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym - oznaczone na rysunku symbolem ZNw; 

- Tereny lasów - oznaczone na rysunku symbolem ZL;  

- Tereny wód powierzchniowych - oznaczone na rysunku kolorem niebieskim; 

- Tereny komunikacji - obejmujące drogi podstawowego układu komunikacyjnego, ozna-

czone na rysunku ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od kategorii drogi 

oraz szlaki turystyczne piesze i szlaki rowerowe.  
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3.3. ANALIZA REZERW TERENÓW INWESTYCYJNYCH I OCENA 

RZECZYWISTYCH POTRZEB GMINY W TYM ZAKRESIE.  

Na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Moszczenica, wykonane zostały analizy. Ich przedmiotem było określenie potrzeb  

i możliwości rozwoju gminy, jako wskazanie do określenia przyszłych założeń polityki 

przestrzennej, w oparciu o wytyczne art. 10 ust. 1 pkt 7 znowelizowanej w 2015 r . ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Były to analizy ekonomiczne, środowiskowe 

i społeczne, prognoza demograficzna oraz ocena możliwości finansowania przez gminę 

wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. W połączeniu z bilansem 

terenów przeznaczonych pod zabudowę wskazały one rzeczywiste potrzeby gminy  

w zakresie planowanej nowej zabudowy. 

 

Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę: 

1. Dla zabudowy mieszkaniowej: oszacowana powierzchnia gruntów pod zabudowę 

mieszkaniową powinna wynosić: około 291 ha dla realizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej wraz z infrastrukturą techniczną  i komunikacyjną. 

2. Dla zabudowy usługowej i produkcyjnej: przyjęto iż, nowa powierzchnia terenów pod 

usługi winna wynosić 233 ha, a dla zabudowy produkcyjno-usługowej 87 ha.  

3. Szacunek chłonności w obrębie wyznaczonych jednostek osadniczych: w obszarze 

gminy należy zarezerwować około 211 ha dla nowej zabudowy mieszkaniowej, co 

zapewni możliwość realizacji  około  154 tyś.m2  mieszkaniowej powierzchni 

użytkowej oraz około 63 ha dla nowej zabudowy usługowej co zapewni możliwość 

realizacji  około 123 tyś.m2  usługowej powierzchni użytkowej. 

 

3.4. STRUKTURA PRZESTRZENNA GMINY- KATEGORIE TERENÓW ORAZ 

STANDARDY ICH ZAGOSPODAROWANIA  

W poniższej tabeli zestawiono warunki zagospodarowania i użytkowania terenów, które 

wpływają na jakość środowiska. 

 

Tabela 2. Zestawienie wybranych warunków zagospodarowania i użytkowania terenów.  

Kategorie terenów  

Zasady zagospodarowania - ustalenia Studium 

określające dopuszczalne oddziaływanie na 

środowisko 

STREFA URBANIZACJI - I 

Tereny zabudowy o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej - M1,  

obejmują istniejącą zabudowę 

mieszkaniową, zrealizowaną jako budynki 

jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowę 

zagrodową, budynki zabudowy 

mieszkaniowej z usługami oraz 

wolnostojące budynki usługowe oraz 

budynki rekreacji indywidualnej. Tereny 

zabudowy o przeważającej funkcji 

mieszkaniowej obejmują również tereny 

do chwili obecnej niezabudowane, ale 

predysponowane dla uzupełnienia 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, 

porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój 

zabudowy mieszkaniowej w różnych w/w formach jako 

obiekty wolnostojące, bliźniacze lub grupowe w zabudowie 

jednorodzinnej, budynki zabudowy wielorodzinnej, budynki 

mieszkalno-usługowe oraz budynki zabudowy zagrodowej pod 

warunkiem braku uciążliwości prowadzonej działalności wraz 

z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, 

obejmującą drogi, dojazdy, parkingi, garaże i budynki 

gospodarcze.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest możliwość 

utrzymania i realizacji nowych różnorodnych obiektów 
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istniejącej zabudowy mieszkaniowej i jej 

rozwoju.  

 

Powierzchnia – ok. 575,7 ha 

 

i urządzeń usług o charakterze publicznym i 

komercyjnym, w tym usług związanych z obsługą 

rolnictwa oraz z obsługą ruchu turystycznego, poprzez 

możliwość realizacji pensjonatów, hoteli i innych 

obiektów usług stanowiących atrakcję turystyczną oraz 

zabudowa letniskowa (budynki rekreacji indywidualnej). 

Ponadto uzupełniającym kierunkiem działań jest zieleń, 

realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i 

powiększanie istniejących terenów zieleni stanowiących 

ważny element powiązań przyrodniczych.  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość realizacji 

pojedynczych obiektów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, rzemieślniczej i wytwórczej pod 

warunkiem braku uciążliwości prowadzonej działalności. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki: 

- o wyłącznej funkcji mieszkaniowej nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- o funkcji mieszkaniowej i usługowej nie może być 

mniejsza niż 25% jej powierzchni,  

- o wyłącznej funkcji usługowej nie może być 

mniejsza niż 20% jej powierzchni. 

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 10 m; za 

wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej - maksymalna 

wysokość nowej zabudowy 12 m; 

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 50%. 
Tereny zabudowy o funkcji 

mieszkaniowej i usługowej - MU, 

obejmują tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej w zróżnicowanych formach 

i zabudowę usługową oraz tereny 

wyznaczone dla zabudowy mieszkaniowej 

i usług w obowiązujących planach 

miejscowych ponadto tereny do chwili 

obecnej niezabudowane, ale 

predysponowane dla rozwoju zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. 

 

Powierzchnia – ok. 38,9 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, 

porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój 

zabudowy w różnych formach wraz z pełną infrastrukturą 

techniczną i komunikacyjną, obejmującą dojazdy, parkingi, 

garaże i budynki gospodarcze.  

W terenach istnieje możliwość realizacji zabudowy 

mieszkaniowej bez funkcji usługowej lub realizacji obiektów 

o wyłącznej funkcji usługowej.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest zieleń, realizowana 

poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących 

terenów zieleni  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest również możliwość 

realizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, rzemieślniczej i wytwórczej oraz obiektów 

składów i magazynów pod warunkiem braku uciążliwości 

prowadzonej działalności dla mieszkańców. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki: 

- o wyłącznej funkcji mieszkaniowej nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- o funkcji mieszkaniowej i usługowej nie może być 

mniejsza niż 25% jej powierzchni,  

- o wyłącznej funkcji usługowej nie może być 
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mniejsza niż 20% jej powierzchni. 

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 10 m; za 

wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej - maksymalna 

wysokość nowej zabudowy 12 m; 

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 50%. 

Tereny zabudowy o przeważającej 

funkcji usługowej -U1, 

obejmują tereny istniejących usług 

o charakterze publicznym (szkoły, 

przedszkola, biblioteki, ośrodki zdrowia, 

budynki OSP, kościoły i inne obiekty 

użyteczności publicznej) oraz tereny 

istniejących usług o charakterze 

komercyjnym (takich jak: obiekty 

handlowe, rzemieślnicze, gastronomiczne, 

itp.) a także nowe tereny predysponowane 

dla rozwoju funkcji usługowej 

o charakterze publicznym i komercyjnym.  

 

Powierzchnia – ok. 32,2 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, poprawa 

standardu i rozbudowa istniejących obiektów, ich lepsze, 

bardziej intensywne wykorzystanie oraz realizacja nowych 

obiektów i urządzeń wraz z pełną infrastrukturą techniczną 

i komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, parkingi, garaże i 

budynki gospodarcze.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest zieleń, realizowana 

poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących 

terenów zieleni stanowiących ważny element powiązań 

przyrodniczych.  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość 

realizacji obiektów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, rzemieślniczej i produkcyjnej, 

handlu hurtowego oraz obiektów składów i magazynów w 

zakresie i wielkości określonej na etapie opracowania 

planu miejscowego dla tego terenu. W terenach zabudowy 

o przeważającej funkcji usługowej dopuszcza się również 

możliwość zabudowy mieszkaniowej.  

W obszarze gminy nie wyznacza się terenów dla 

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 20% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy usługowej powinna wynosić 

maksymalnie 12m, za wyjątkiem obiektów usługowych o 

charakterze publicznym (typu: szkoła, hala sportowa, 

obiekty straży pożarnej, kościoły, kaplice, obiekty 

specjalne np.: wieża widokowa,– dla których maksymalna 

wysokość powinna zostać ustalona na etapie opracowania 

planu miejscowego, 

- wskaźnik powierzchni zabudowy usługowej nie może 

być większy niż 50%, 

 

Tereny zabudowy o przeważającej 

funkcji produkcyjno-usługowej – PU, 

obejmują tereny istniejących obiektów i 

urządzeń produkcyjnych oraz istniejących 

obiektów usługowych i działalności 

gospodarczej, a także nowe tereny 

predysponowane dla rozwoju tych funkcji, 

położonych w sąsiedztwie oraz ustalone w 

obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Powierzchnia – ok. 4,7 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, poprawa 

standardu i rozbudowa istniejących obiektów produkcyjnych 

i usługowych, ich lepsze, bardziej intensywne wykorzystanie 

oraz realizacja nowych obiektów i urządzeń wraz z pełną 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o 

przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej PU jest zieleń, 

realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie 

terenów zieleni stanowiących element izolujący te tereny od 

terenów sąsiadujących, w tym mieszkaniowych. Ponadto 

zieleń ta winna posiadać cechy korzystnie wpływające na 

krajobraz. 
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W  terenach o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej 

PU ustala się możliwość rozmieszczenia obiektów i 

urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii (z wyłączeniem energii wiatrowej) o mocy 

przekraczającej 500kW z zastrzeżeniem, że strefy ochronne 

związane z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu będą mieścić się 

w granicach terenów PU. 

 

 Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy o 

przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej PU jest 

zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli lub dozoru. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 25% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 12m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 40%, 

Tereny koncentracji usług sportu i 

rekreacji - US1, 

obejmują istniejące tereny rekreacji i sportu  

oraz nowe tereny predysponowane dla 

rozwoju tych usług. Obszar gminy jest 

predysponowany do pełnienia funkcji 

rekreacyjnych i sportowych. 

 

Powierzchnia – ok. 1,1 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, poprawa 

standardu i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja 

nowych zespołów obiektów i urządzeń sportu i rekreacji 

(obejmujących m.in: boiska, baseny, place zabaw itp.)  wraz z 

koniecznym zapleczem technicznym i parkingami.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest zieleń, realizowana 

poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących 

terenów zieleni. Dodatkowo przeznaczeniem uzupełniającym 

jest możliwość prowadzenia innej działalności usługowej, ale 

bezpośrednio związanej z funkcją podstawową w tym 

związanych z obsługą ruchu turystycznego. 

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość realizacji 

zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli i obsługi (nadzoru) 

obiektów i urządzeń usług sportu i rekreacji. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 25% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 12 m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 40%. 

Tereny zieleni urządzonej – ZU, 

obejmują one: istniejące tereny zadrzewione, 

stanowiące otulinę cieków oraz tereny 

otwarte - konieczne do pozostawienia w 

stanie naturalnym i niezabudowanym; ale 

urządzone w sposób niekonfliktowy 

i podkreślający walory tego terenu. Tereny 

zieleni urządzonej w strefie urbanizacji 

obejmują również niewielkie istniejące 

enklawy lasów (wrysowane zgodnie z 

opracowaniem ekofizjograficznym oraz 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie i po-

rządkowanie istniejących terenów przyrodniczo czynnych oraz 

realizacja zieleni o charakterze parkowym, tereny te winne 

stanowić atrakcyjne – wypoczynkowe przestrzenie publiczne 

wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami sportu i 

rekreacji. 

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość 

realizacji, urządzeń komunikacji, w tym niewielkich 

zespołów parkingowych oraz obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, małych obiektów i urządzeń 
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ewidencją gruntów Ls). Tereny zieleni 

urządzonej są częścią powiązań 

przyrodniczych oraz wpisują się i tworzą 

podstawowy system zieleni w obszarach 

urbanizacji.  

 

Powierzchnia – ok. 4,8 ha 

 

sanitarnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 

użytkowników oraz niewielkie obiekty usługowe 

związane ze sportem, rekreacją i gastronomią.  

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 70% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 7 m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 20%. 

Tereny wód powierzchniowych - W; 

obejmują tereny istniejących wód otwartych, 

cieków wodnych z ich naturalną obudową 

biologiczną. 

 

Wszystkim wodom powierzchniowym należy zapewnić 

swobodny przepływ oraz niezbędną naturalną obudowę 

biologiczną. Na etapie opracowania planów miejscowych z 

zachowaniem przepisów odrębnych winna zostać szczegółowo 

określona odległość nowego zagospodarowania od wód, w tym 

zabudowy np. poprzez określenie odległości od górnej krawędzi 

koryta cieku lub linii brzegowej. 

 

Tereny komunikacji stanowią model 

obsługi komunikacyjnej obszaru gminy, 

który tworzą drogi istniejące - przeznaczone 

do utrzymania i modernizacji oraz drogi 

projektowane.  

Drogi zostały oznaczone ciągłymi liniami o 

różnych szerokościach w zależności od ich 

kategorii. System obejmuje: drogi główne 

(drogi wojewódzkie), drogi zbiorcze 

(powiatowe), drogi lokalne i ważniejsze 

dojazdowe (drogi gminne).  

 

W strefie urbanizacji, w sąsiedztwie dróg (wyznaczonych 

i niewyznaczonych na rysunku studium) dopuszcza się 

możliwość realizacji parkingów oraz innych urządzeń 

obsługi komunikacji. 

 

Dopełnieniem układu komunikacyjnego gminy są, szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe. Ich przebieg ma charakter 

informacyjny i kierunkowy, może być korygowany 

i rozbudowywany.  

 

STREFA TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH  II 

Tereny zabudowy mieszkaniowej - M2  

obejmują tereny istniejącej zabudowy: 

zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 

i letniskowej wraz z pojedynczymi 

obiektami usługowymi oraz tereny 

bezpośrednio przylegające do tej zabudowy 

- do chwili obecnej niezabudowane, ale 

predysponowane dla rozwoju zabudowy 

zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej, usługowej i letniskowej 

(budynków rekreacji indywidualnej). 

 
Powierzchnia – ok. 402,5 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, 

porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój 

zabudowy: zagrodowej, mieszkaniowej 

jednorodzinnej, letniskowej (budynków rekreacji 

indywidualnej) wraz z pełną infrastrukturą techniczną i 

komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, garaże i parkingi. 

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest utrzymanie i 

realizacja zabudowy usługowej, w tym przede wszystkim 

związanej z obsługą rolnictwa oraz gospodarstwa 

agroturystyczne. 

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest również możliwość 

realizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, rzemieślniczej i wytwórczej.  

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki: 

- o wyłącznej funkcji mieszkaniowej nie może być 

mniejsza niż 35% jej powierzchni, 

- o funkcji mieszkaniowej i usługowej nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni,  
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- o wyłącznej funkcji usługowej nie może być 

mniejsza niż 25% jej powierzchni. 

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 10 m; 

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 40%. 

Tereny zabudowy o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej położone na 

osuwiskach aktywnych lub okresowo 

aktywnych, - Mx  

obejmują wyłącznie tereny, na których 

zgodnie z mapami SOPO (System Osłony 

Przeciwosuwiskowej) zostały wyznaczone 

osuwiska aktywne i okresowo aktywne, a 

obowiązujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego ustaliły 

na nich tereny do zabudowy. W znacznej 

części, w stanie istniejącym, tereny te są 

już zainwestowane i zabudowane.  

 

Powierzchnia – ok. 1,8 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, 

porządkowanie i ewentualne uzupełnienie zabudowy na 

terenach ustalonych w obowiązujących miejscowych planach 

wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, 

obejmującą drogi, dojazdy, garaże i parkingi z zastrzeżeniem, iż 

realizacja inwestycji budowlanych na tym terenie, wiąże się 

z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia 

obiektów budowlanych określonych w specjalistycznej 

dokumentacji, opracowanej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

świadczącej o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia 

zamierzenia budowlanego. Obecni użytkownicy oraz inwestorzy, 

winni ze świadomością podjąć działania zmierzające do 

zabezpieczenia posadowienia istniejących i ewentualnie 

rozbudowywanych i budowanych obiektów, polegające na 

zastosowaniu technologii i materiałów budowlanych 

podnoszących bezpieczeństwo ich obecnego i zamierzonego 

użytkowania. 

 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o 

przeważającej funkcji mieszkaniowej na osuwiskach 

aktywnych lub okresowo aktywnych (Mx) jest zieleń, 

realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie 

istniejących terenów zieleni, zwłaszcza wysokiej.  

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 60% jej powierzchni, 

- maksymalna wysokość nowej zabudowy 10 m; za 

wyjątkiem zabudowy wielorodzinnej - maksymalna 

wysokość nowej zabudowy 12 m. 

Tereny zabudowy usługowej - U2, 

obejmują tereny istniejącej zabudowy 

usługowej oraz tereny do chwili obecnej 

niezabudowane, ale predysponowane dla 

rozwoju zabudowy usługowej. 

 

Powierzchnia – ok. 1,7 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, 

porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój 

zabudowy usługowej wraz z pełną infrastrukturą techniczną i 

komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, parkingi, garaże i 

budynki gospodarcze. 

 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy 

usługowej jest możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz mieszkań dla właścicieli i dozoru.  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest realizacja zabudowy 

związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

szczegółowe ustalenia dotyczące jej rodzaju dla 

poszczególnych terenów U2 określi miejscowy plan.  

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy usługowej powinna wynosić 

maksymalnie 12 m, za wyjątkiem obiektów usługowych o 

charakterze publicznym (typu: szkoła, hala sportowa, 

obiekty straży pożarnej, kościoły, kaplice, obiekty 
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specjalne np.: wieża widokowa,– dla których maksymalna 

wysokość powinna zostać ustalona na etapie opracowania 

planu miejscowego, 

- wskaźnik powierzchni zabudowy usługowej nie może 

być większy niż 50%. 

 

Tereny usług sportu i rekreacji, - US2, 

obejmują istniejące tereny rekreacji i sportu 

oraz nowe tereny predysponowane dla 

rozwoju tych usług. Obszar gminy jest 

predysponowany do pełnienia funkcji 

rekreacyjnych i sportowych. 

 

Powierzchnia – ok. 4,1 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań w tych terenach jest 

utrzymanie, poprawa standardu i rozbudowa istniejących 

urządzeń i obiektów sportu i rekreacji, w tym rekreacji 

indywidualnej oraz realizacja nowych takich obiektów i 

urządzeń wraz z koniecznym zapleczem technicznym 

i parkingami.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest zieleń, realizowana 

poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących 

terenów zieleni, dodatkowo przeznaczeniem uzupełniającym 

jest możliwość prowadzenia innej działalności usługowej, ale 

bezpośrednio związanej z funkcją podstawową. 

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość realizacji 

zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli i obsługi (nadzoru) 

obiektów i urządzeń usług sportu i rekreacji. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 12 m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 30%. 

Tereny usług turystyki - UT  

obejmują istniejące tereny związane 

usługami turystyki oraz nowe tereny 

predysponowane dla rozwoju tych usług. 

Istniejącą zabudowę mieszkaniową na tych 

terenach pozostawia się do utrzymana i 

rozbudowy, ponadto utrzymuje się 

możliwość realizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu.  

 

Powierzchnia – ok. 20,5 ha 

 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie, poprawa 

standardu i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja 

nowych zespołów obiektów i urządzeń turystki i wypoczynku, 

obejmujących: różnorodne obiekty i urządzenia obsługi ruchu 

turystycznego, w tym hotele, pensjonaty, domy 

wypoczynkowe, campingi, gospodarstwa agroturystyczne, 

pojedynczą i grupową zabudowę letniskową (budynki rekreacji 

indywidualnej) wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i 

komunikacyjnym.  

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest zieleń urządzona, 

realizowana poprzez utrzymanie, porządkowanie, kontynuację i 

powiększanie istniejących terenów zieleni.  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość 

prowadzenia innej działalności usługowej, ale związanej z 

funkcją podstawową wraz z możliwością realizacji 

zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli i obsługi obiektów 

i urządzeń turystycznych. 

 

Tereny rolne - R  

stanowią tereny otwarte, obejmują grunty: 

upraw polowych wraz z zadrzewieniami 

śródpolnymi, łąki, pastwiska, sady oraz 

tereny odłogowane. 

Podstawowym kierunkiem działań jest utrzymanie 

obecnego, rolnego użytkowania tych terenów. Istniejącą 

zabudowę położoną w terenach rolnych, nie wydzieloną na 

rysunku studium pozostawia się do utrzymania; ustalenie 

możliwości jej utrwalania i rozbudowy może zaistnieć na 

etapie opracowania projektu miejscowego planu.  
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Na terenach rolnych dopuszcza się możliwość realizacji 

nowych gospodarstw rolnych, obejmujących zabudowę 

zagrodową, w której skład mogą wchodzić: budynki 

mieszkalne dla rolników, budynki gospodarcze, inwentarskie 

i inne związane z prowadzoną działalnością rolniczą (np. 

ogrodniczą, hodowlaną, rolną, nasienniczą itd.). W terenach 

rolnych w zabudowie zagrodowej dopuszcza się możliwość 

realizacji usług agroturystycznych.  

 

W terenach rolnych dopuszcza się możliwość realizacji 

dróg, parkingów, szlaków turystycznych pieszych 

i rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej zgodnie z przepisami odrębnymi. Ponadto, w 

uzasadnionych stanem istniejącym przypadkach w terenach 

rolnych dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnych.  

W  terenach rolnych oznaczonych fioletową kratką ustala się 

możliwość rozmieszczenia obiektów i urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (z wyłą-

czeniem energii wiatrowej) o mocy przekraczającej 500kW 

wraz ze strefą ochronną związaną z ograniczeniami w 

zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.  

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 10 m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 30%. 

Tereny zabudowy usługowej związanej 

z produkcją w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i rybackich - RU, obejmują 

tereny istniejących usług związanych z 

produkcją w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i rybackich a także nowe 

tereny predysponowane dla rozwoju tej 

funkcji zazwyczaj położone 

w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Powierzchnia – ok. 8,4 ha 

 

Uzupełniającym kierunkiem działań jest zabudowa 

zagrodowa lub mieszkaniowa dla właścicieli lub dozoru.   

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość 

realizacji obiektów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, rzemieślniczej i handlu 

hurtowego oraz obiektów składów i magazynów. 

Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju dopuszczonej 

zabudowy  winien określić opracowany dla tego terenu 

miejscowy plan. 

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 12 m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 50%. 

Tereny cmentarzy - ZC,  

obejmują istniejące i ustalone 

w dotychczasowych opracowaniach 

planistycznych cmentarze. W terenach 

cmentarzy ustala się utrzymanie 

i możliwość realizacji nowych obiektów i 

urządzeń związanych z ich podstawową 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach cmentarzy 

jest zieleń wraz z zapleczem komunikacyjnym (w tym 

parkingowym).  
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funkcją np. kaplic, domów pogrzebowych 

oraz innych obiektów, w tym budynków 

(gospodarczych i sanitarnych) 

zapewniających prawidłowe ich 

funkcjonowanie.  

 

Powierzchnia – ok. 5,2 ha 

 

Tereny zieleni naturalnej – ZN, 

obejmują tereny pozostające w stanie 

naturalnym, niezabudowane - obejmują 

grunty: łąk, pastwisk, zieleni łęgowej 

stanowiące naturalne otoczenie cieków, 

enklawy upraw polowych wraz z 

zadrzewieniami śródpolnymi oraz tereny 

odłogowane i nieużytki stanowiące 

obszary o ważnym znaczeniu 

przyrodniczym. 

 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni 

naturalnej jest utrzymanie jej naturalnej funkcji i charakteru, w 

tym utrzymania jej obecnego użytkowania. 

W terenach zieleni naturalnej dopuszcza się możliwość 

realizacji dróg, parkingów, szlaków turystycznych pieszych i 

rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej. Ponadto, pod warunkiem zachowania  

przepisów odrębnych w terenach zieleni naturalnej 

dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnych. 

Pojedynczą istniejącą zabudowę – w ramach istniejącego 

siedliska, nie wydzielonego na rysunku studium, pozostawia 

się do utrzymania z dopuszczeniem możliwości jego uzupeł-

nienia, pod warunkiem ustalenia na etapie opracowania 

projektu planu miejscowego zakresu i sposobu utrwalania 

siedliska i ewentualnej jego rozbudowy.  

 

Tereny lasów – ZL, 

obejmują one: istniejące enklawy lasów i 

zadrzewień o zasięgu określonym zgodnie 

z opracowaniem ekofizjograficznym, w tym 

tereny określone w ewidencji gruntów jako 

tereny lasów. Tereny lasów, podlegają 

ochronie przed zmianą sposobu 

użytkowania. Zmiana sposobu 

użytkowania gruntów leśnych (Ls) 

wymaga uzyskania stosownej decyzji 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

W terenach lasów obowiązuje zakaz zabudowy, za 

wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną.  

W terenach lasów, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 

turystycznych, w tym ścieżek pieszych i rowerowych wraz 

z  urządzeniami służącymi obsłudze ruchu turystycznego.  

W terenach lasów dopuszcza się możliwość realizacji sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej realizowanych zgodnie i 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

 

Tereny infrastruktury technicznej, 

obejmują tereny istniejących urządzeń i 

obiektów infrastruktury technicznej  

K – kanalizacja, 

O-gospodarka odpadami,  

które pozostawia się do utrzymania, 

kontynuacji, przebudowy, rozbudowy 

i budowy.  

Zasięg terenów infrastruktury technicznej 

został określony na bazie istniejącego 

zainwestowania i zgodnie 

z predyspozycjami terenu do tego 

zainwestowania. 

 

Uzupełniającym kierunkiem działań na wydzielonych 

terenach infrastruktury technicznej ustala się możliwość 

realizacji innych urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej oraz urządzeń i obiektów komunikacji.  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań na wydzielonych 

terenach infrastruktury technicznej ustala się możliwość 

realizacji urządzeń i obiektów usługowych i magazynowych 

stanowiących uzupełnienie podstawowego kierunku 

zagospodarowania.  

 

Ponadto w całej strefie terenów rolnych i siedliskowych 

dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych możliwość prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń i 

obiektów – nie wydzielonych na rysunku studium, 

a wskazanych dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania zabudowy i zagospodarowania terenów.  
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Tereny wód powierzchniowych - W; 

obejmują tereny istniejących wód otwartych, 

cieków wodnych z ich naturalną obudową 

biologiczną. 

 

Wszystkim wodom powierzchniowym należy zapewnić 

swobodny przepływ oraz niezbędną naturalną obudowę 

biologiczną. Na etapie opracowania planów miejscowych z 

zachowaniem przepisów odrębnych winna zostać szczegółowo 

określona odległość nowego zagospodarowania od wód, w tym 

zabudowy np. poprzez określenie odległości od górnej krawędzi 

koryta cieku lub linii brzegowej. 

 

Tereny komunikacji, 

stanowią model obsługi komunikacyjnej 

obszaru gminy, który tworzą drogi istniejące 

- przeznaczone do utrzymania i modernizacji 

oraz drogi projektowane. Drogi zostały 

oznaczone ciągłymi liniami o różnych 

szerokościach w zależności od ich kategorii. 

System obejmuje: drogi główne (drogi 

wojewódzkie), drogi zbiorcze 

(powiatowe), drogi lokalne i ważniejsze 

dojazdowe (drogi gminne).  

 

W sąsiedztwie dróg (wyznaczonych i niewyznaczonych 

na rysunku studium) dopuszcza się możliwość realizacji 

parkingów oraz innych urządzeń obsługi komunikacji. 

Dopełnieniem układu komunikacyjnego gminy są szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe. Ich przebieg ma charakter 

informacyjny i kierunkowy, może być korygowany 

i rozbudowywany.  

 

 

STREFA PRZYRODNICZO-LEŚNA  III 

Tereny rolne, - R, 

stanowią tereny otwarte, obejmują 

grunty upraw polowych wraz 

z zadrzewieniami śródpolnymi, łąki, 

pastwiska, nieużytki.   

 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach rolnych jest 

utrzymanie obecnego, rolnego użytkowania tych terenów. 

Zgodnie z przepisami odrębnymi grunty rolne posiadające 

klasę bonitacyjną I - III podlegają ochronie.  

 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość realizacji 

dróg, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oraz 

sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

zgodnie z przepisami odrębnymi. Ponadto, w uzasadnionych 

stanem istniejącym przypadkach w terenach rolnych 

dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnych. 

W strefie przyrodniczo leśnej, w terenach rolnych istniejącą 

zabudowę zagrodową (siedlisko), nie wydzieloną na rysunku 

studium pozostawia się do utrzymania z możliwością jej 

rozbudowy i utrwalenia. Ustala się możliwość (w ramach 

istniejącego siedliska) realizacji nowych budynków mieszkalnych 

dla rolników oraz budynków gospodarczych, inwentarskich i 

innych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (np. 

ogrodniczą, hodowlaną, rolną, nasienniczą, rybacką itd.)   

 

Wybrane wskaźniki: 

- powierzchnia biologicznie czynna działki nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

- wysokość nowej zabudowy powinna wynosić 

maksymalnie 10 m,  

- wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy 

niż 30%. 

Tereny zieleni naturalnej – ZN, 

obejmują tereny pozostające w stanie 

naturalnym, niezabudowane - obejmują 

grunty: łąk, pastwisk, zieleń łęgową 

stanowiącą naturalne otoczenie cieków, 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni 

naturalnej jest utrzymanie jej naturalnej funkcji i charakteru - 

utrzymania jej obecnego użytkowania. 

W terenach zieleni naturalnej dopuszcza się możliwość 

realizacji dróg, parkingów, szlaków turystycznych pieszych i 
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enklawy upraw polowych wraz z 

zadrzewieniami śródpolnymi, oraz tereny 

odłogowane i nieużytki stanowiące 

obszary o ważnym znaczeniu 

przyrodniczym. 

 

. 

rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej. Ponadto, pod warunkiem zachowania  

przepisów odrębnych w terenach zieleni naturalnej 

dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem 

zachowania przepisów odrębnych. 

W strefie przyrodniczo leśnej, w terenach zieleni naturalnej 

istniejącą zabudowę zagrodową (siedlisko), nie wydzieloną 

na rysunku studium pozostawia się do utrzymania z 

możliwością jej rozbudowy i utrwalenia. Ustala się możliwość 

(w ramach istniejącego siedliska) realizacji nowych budynków 

mieszkalnych dla rolników oraz budynków gospodarczych, 

inwentarskich i innych związanych z prowadzoną działalnością 

rolniczą (np. ogrodniczą, hodowlaną, rolną, nasienniczą, rybacką 

itd.)   

 

Tereny zieleni naturalnej w granicach 

planowanego zbiornika na Moszczance 

wg Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym - ZNw 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni 

naturalnej ZNw w granicach planowanego zbiornika na 

Moszczance wg Planu Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym jest utrzymanie jej dotychczasowej funkcji 

i użytkowania do chwili realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego objętego Planem Zarządzania Ryzykiem 

Powodziowym pn.: „Budowa zbiornika na rzece 

Moszczanka, w km 8+400”. Zgodnie z przepisami 

odrębnymi w terenie tym obowiązuje zakaz realizacji nowej 

zabudowy oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 

Tereny lasów - ZL;  

obejmują one: istniejące lasy zgodnie z 

danymi z ewidencji gruntów oraz tereny 

zadrzewień.  Tereny lasów, podlegają 

ochronie przed zmianą sposobu 

użytkowania. Zmiana sposobu 

użytkowania gruntów leśnych (Ls) 

wymaga uzyskania stosownej decyzji 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 

W terenach lasów obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem 

obiektów związanych z gospodarką leśną. Ze względu na 

indywidualny charakter realizowanych obiektów związanych 

z gospodarką leśną szczegółowe zasady zagospodarowania i 

kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki 

urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania 

projektu miejscowego planu dla tych terenów. 

W terenach lasów, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych, dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 

turystycznych, w tym ścieżek pieszych i rowerowych wraz 

urządzeniami służącymi obsłudze ruchu turystycznego. W 

terenach lasów dopuszcza się możliwość realizacji sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej realizowanych zgodnie i 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

 

Tereny wód powierzchniowych; obejmują 

tereny istniejących wód otwartych, cieków 

wodnych z ich naturalną obudową 

biologiczną. 

 

Wszystkim wodom powierzchniowym należy zapewnić 

swobodny przepływ oraz niezbędną naturalną obudowę 

biologiczną. Na etapie opracowania planów miejscowych z 

zachowaniem przepisów odrębnych winna zostać szczegółowo 

określona odległość nowego zagospodarowania od wód, w tym 

zabudowy np. poprzez określenie odległości od górnej krawędzi 

koryta cieku lub linii brzegowej. 

 

Tereny komunikacji,  

stanowią model obsługi komunikacyjnej 

obszaru gminy, który tworzą drogi istniejące 

- przeznaczone do utrzymania i modernizacji 

oraz drogi projektowane. Drogi zostały 

oznaczone ciągłymi liniami o różnych 

szerokościach w zależności od ich kategorii. 

W strefie przyrodniczo leśnej, w sąsiedztwie dróg 

(wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku studium) 

dopuszcza się możliwość realizacji parkingów oraz innych 

urządzeń obsługi komunikacji. 

Dopełnieniem układu komunikacyjnego gminy są szlaki 

turystyczne piesze i rowerowe. Ich przebieg ma charakter 

informacyjny i kierunkowy, może być korygowany 
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System obejmuje: drogi główne (drogi 

wojewódzkie), drogi zbiorcze 

(powiatowe), drogi lokalne i ważniejsze 

dojazdowe (drogi gminne).  

 

i rozbudowywany.  

 

 

Powierzchnia terenów lasów – ok. 564,7  ha 

Powierzchnia terenów zieleni naturalnej – ok.310,2 ha 

Powierzchnia terenów pozostałych tj. rolnych, wód wraz z komunikacją – ok. 1785,8  ha 

 

 

3.5.POWIĄZANIA PROJEKTU STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI. 

3.5.1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO, STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 

2030”. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego został przyjęty 

uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w 

sprawie zmiany Uchwały Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 

grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego. Plan ten stanowi istotny element systemu planowania 

przestrzennego w województwie. 

Wytyczne wynikające z ustaleń Planu Województwa są zgodne ze Strategią Rozwoju 

Województwa „Małopolska 2030” przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego 

Uchwałą Nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

I. Informacje wynikające z Planu zagospodarowania Przestrzennego Województwa   

Małopolskiego: 

1. Kształtowanie rozwoju osadnictwa: 

- przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy w dokumentach planistycznych jako 

priorytet rozwoju zmierzający do ochrony terenów otwartych przed 

zainwestowaniem oraz jednoznaczne ograniczenie rozpraszania zabudowy, 

- ustalenie priorytetu dla uzupełnień i kontynuacji istniejących układów 

zurbanizowanych, 

- staranne planowanie przestrzenne respektujące wartości układu ruralistycznego  

oraz wykorzystanie walorów środowiska kulturowego dla kształtowania ładu 

przestrzennego i podniesienie atrakcyjności obszarów; 

2. Dobrze rozwinięty system powiązań komunikacyjnych: 

- zapewnienie dla terenów o określonym użytkowaniu dojścia i dojazdu do drogi 

publicznej, odpowiednio do przeznaczenia i sposobu użytkowania,  

- zabezpieczenie dróg przed osuwiskami i działalnością erozyjną rzek i potoków,  

- uwzględnienie zapisów mających na celu poprawę klimatu akustycznego  

w środowisku m.in. poprzez stosowanie zasady przezorności polegającej na 

uwzględnianiu wymagań ochrony przed hałasem. 

3. Infrastruktura techniczna: 

- uwzględnienie istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej  

o znaczeniu ponadlokalnym, 
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- poprawa systemów zarządzania infrastrukturą techniczną, szczególnie wodno-

kanalizacyjną. 

4. Ochrona i właściwe gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego: 

- przeciwdziałanie degradacji krajobrazu, 

- stosowanie obudowy biologicznej cieków wodnych i zachowanie ich ciągłości, 

- uporządkowanie systemów melioracyjnych, 

- ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych z wykorzystaniem 

proekologicznych przedsięwzięć w zakresie komunikacji: preferowanie transportu 

zbiorowego, budowa tras rowerowych, organizacja ruchu; 

- wyznaczanie stref zagrożenia powodziowego wzdłuż cieków i niedopuszczanie do 

nowego zainwestowania na tych obszarach, 

- rozszerzenie terenów przeznaczonych do zalesienia poprzez kształtowanie granicy 

polno – leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego; 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego : 

- uwzględnienie funkcjonowania  utworzonych oraz proponowanych do utworzenia 

parków kulturowych,  

- ochrona najcenniejszych obiektów „in situ”, 

- ochrona różnorodności i wielokulturowości dziedzictwa kulturowego regionu i 

dóbr kultury współczesnej, 

- nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów. 

 

II. Szczegółowe informacje dla obszaru objętego opracowaniem: 

- realizacja ustaleń „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”  

w zakresie przewidzianym dla gminy Moszczenica, 

- ochrona ujęć wód, sanitacja zlewni Ropy, 

- uwzględnienie uwarunkowań wynikających z położenia w obszarze o wysokich 

wartościach krajobrazowych i przyrodniczych, 

- uwzględnienie powiązań w drogą Wojewódzką nr 979; 

- wyznaczenie terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi i uwzględnienie 

uwarunkowań związanych z ich ochroną – System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO);  

- uwarunkowania wynikające z położenie w korytarzach ekologicznych poprzez 

zapewnienie ciągłości terenów przyrodniczych w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie 

wskazanym w PZPWM, 

- zachowanie ponadregionalnej ciągłości ekologicznej dla terenów znajdujących się w 

obrębie głównych korytarzy ekologicznych, 

- uwzględnienie istniejących i planowanych tras rowerowych o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

III. Teren objęty projektem studium znajduje się w obszarze funkcjonalnym  pn. „OGRÓD” 

dla którego PZPWM zawiera rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej: 

- wyznaczenie granic stref parków kulturowych i ich zakresu ochrony (w tym Ciężkowice, 

Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz wraz z zamkiem, Szczyrzyc – klasztor i otoczenie, 

Tuchów z klasztorem oraz Zakliczyn), 
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- wskazanie możliwości kształtowania krajobrazu w ramach stref chronionego krajobrazu i 

uchwał warunkujących odpowiednie jego utrzymanie w ramach obszarów priorytetowych 

(audyt krajobrazowy).  

3.5.2. STRATEGIA ROZWOJU GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2016-2025.  

Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania gminą. Pozwala na zapewnienie ciągłości i 

trwałości w poczynaniach władz gminy, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań 

politycznych i kadrowych. Skuteczne samorządy lokalne położone z dala od centrów 

metropolitarnych cechuje efektywne wykorzystanie potencjałów endogennych gmin – 

wewnętrznych zasobów, często ograniczonych i niepodlegających szybkim zmianom. 

Jednakże to sposób ich wykorzystania przy nadarzających się okazjach i szansach 

zewnętrznych świadczy o sprawności i skuteczności gmin. 

 

CELE STRATEGII: 

 

CEL STRATEGICZNY 1. ATRAKCYJNE WARUNKI ZAMIESZKANIA 

Cel operacyjny 1.1 - Poprawa jakości infrastruktury technicznej 

Cel operacyjny 1.2 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej i zachowanie ładu przestrzennego 

Cel operacyjny 1.3 - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej, 

rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej 

Cel operacyjny 1.4 - Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego 

Cel operacyjny 1.5 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Cel operacyjny 1.6 - Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy 
 

CEL STRATEGICZNY 2. WIELOFUNKCYJNA WIEŚ 

Cel operacyjny 2.1 - Rozwój budownictwa mieszkaniowego i promocja osadnictwa 

Cel operacyjny 2.2 - Rozwój działalności rolniczej i różnicowanie rolnictwa 

Cel operacyjny 2.3 - Rozwój sektora przetwórczego, rolno-spożywczego 

Cel operacyjny 2.4 - Tworzenie warunków do inwestycji w zakresie energii słońca 

Cel operacyjny 2.5 - Podnoszenie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców 

Cel operacyjny 2.6 - Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego i bazy noclegowo-

rekreacyjnej 
 

CEL STRATEGICZNY 3 WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA 

Cel operacyjny 3.1 - Podniesienie jakości usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych 

i sportowych 

Cel operacyjny 3.2 - Poprawa jakości wykształcenia mieszkańców 

Cel operacyjny 3.3 - Rozwój organizacji pozarządowych i budowa społeczeństwa 

obywatelskiego 

Cel operacyjny 3.4 - Rozwój społeczeństwa cyfrowego 

Cel operacyjny 3.5 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
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Cel operacyjny 3.6 - Podniesienie jakości usług publicznych i profesjonalizmu administracji 

samorządowej 

 

3.5.3. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY MOSZCZENICA. 

Na podstawie - Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Rada Gminy 

Moszczenica podjęła uchwałę nr XXVII/218/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2017 - 2025. Stanowi on 

wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 

technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów 

zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz ustala warunki dla zrównoważonego rozwoju 

gminy. 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Moszczenica, wyznaczono zgodnie z art. 9 

ust. 1 ustawy o rewitalizacji, obszary zdegradowane, a w efekcie obszary do rewitalizacji. Są 

to Obszar 1 - Staszkówka o pow. 65 ha i Obszar 2 - Moszczenica o pow. 80 ha.  

Działania rewitalizacyjne prowadzone na obszarach wyznaczonych do rewitalizacji 

(centrum obu wsi) przyczynić się mogą do rozwoju całej gminy Moszczenica, ponieważ 

wpłyną na ożywienie gospodarcze i wzrost jej atrakcyjności. Istotne z punktu widzenia 

zagospodarowania przestrzennego będzie objęcie działaniami rewitalizacyjnymi m.in. parku 

dworskiego ze stawem i kształtowanie przestrzeni publicznej w Staszkówce, przyjaznej dla 

mieszkańców i turystów. W Moszczenicy, objęcie działaniami rewitalizacyjnymi rejonu 

wokół urzędu gminy i stworzenie Centrum Aktywności i Przedsiębiorczości Lokalnej, 

pozwoli na wzrost atrakcyjności przestrzeni administracyjno - usługowej. 

 

W dokumencie  zostały określone podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - takie bez 

których realizacja celów programu rewitalizacji nie byłaby możliwa i obszar rewitalizacji nie 

mógłby wyjść z sytuacji kryzysowej - obejmują one ustalone i sprecyzowane  działania: 

 

CEL STRATEGICZNY 1.  

REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Cel Operacyjny 1.1 Budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 

Edukacyjnej  wypoczynkowej, kultury 

Cel Operacyjny 1.2 Poprawa estetyki obszarów, uporządkowanie oraz odbudowa terenów 

zielonych i  malej architektury  

Cel Operacyjny 1.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w korzystaniu z przestrzeni 

publicznej 

Cel Operacyjny 1.4. Poprawa jakości i dostępności do usług publicznych  

 

CEL STRATEGICZNY 2. 

ROZWÓJ SPOLECZNO-GOSPODARCZY ZREWITALIZOWANYCH 

OBSZARÓW  

Cel Operacyjny 2.1 Rozwój aktywności społecznej, obywatelskiej, kulturalnej i sportowej 
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mieszkańców  

Cel Operacyjny 2.2 wzmocnienie potencjału lokalnych firm  

gospodarstw rolnych i organizacji społecznych 

Cel Operacyjny 2.3 Podniesienie aktywności zawodowej,  

edukacji i przedsiębiorczości mieszkańców  

Cel Operacyjny 2.4 Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców  

Cel Operacyjny 2.5 Rozwój talentów mieszkańców gminy. 
 

Lokalny Program Rewitalizacji zawiera również: projekty główne inwestycyjne i projekty 

dodatkowe. 
 

Dzięki realizacji zadań zapisanych w lokalnym Programie Rewitalizacji nastąpi rozwój 

gospodarczy i społeczny obszaru poddanego rewitalizacji. Wiąże się to z adaptacją starych 

zasobów infrastruktury do nowych potrzeb. Niezwykle istotna jest kompleksowość 

podejmowanych działań rewitalizacyjnych, co przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniej 

skali przeobrażeń. 

3.5.4. MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.  

Na terenie gminy obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 

przyjęty uchwałą Nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r. Plan jest 

sukcesywnie aktualizowany poprzez zmiany przyjęte uchwałami: 

- Nr XXX/192/06 Rady Gminy Moszczenica z 2006r. 

- Nr VII/42/07 Rady Gminy Moszczenica z 2007r. 

- Nr XIII/87/08 Rady Gminy Moszczenica z 2008r. 

- Nr XVI/110/08 Rady Gminy Moszczenica z 2008r. 

- Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Moszczenica z 2009r. 

- Nr XXVI/202/09 Rady Gminy Moszczenica z 2009r. 

- Nr XXX/228/2010 Rady Gminy Moszczenica z 2010r. 

- Nr XXX/229/2010 Rady Gminy Moszczenica z 2010r. 

- Nr XXX/244/10 Rady Gminy Moszczenica z 2010r. 

- Nr XVII/123/12 Rady Gminy Moszczenica z 2012r. 

- Nr XVIII/128/12 Rady Gminy Moszczenica z 2012r. 

- Nr XXV/187/13 Rady Gminy Moszczenica z 2013r. 

- Nr XXXI/230/14 Rady Gminy Moszczenica z 2014r. 

- Nr XXXIV/248/14 Rady Gminy Moszczenica z 2014r. 

- Nr XXXVI/258/14 Rady Gminy Moszczenica z 2014r. 

- Nr VII/37/15 Rady Gminy Moszczenica z 2015r. 

- Nr VII/38/15 Rady Gminy Moszczenica z 2015r. 

- Nr XIV/92/16 Rady Gminy Moszczenica z 2016r. 

- Nr XIX/143/16 Rady Gminy Moszczenica z 2016r. 

- Nr XIX/144/16 Rady Gminy Moszczenica z 2016r. 

- Nr XXXII/270/18 Rady Gminy Moszczenica z 2018r. 
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- Nr XXXII/284/18 Rady Gminy Moszczenica z 2018r. 

- Nr XXXII/285/18 Rady Gminy Moszczenica z 2018r. 

- Nr XXXII/286/18 Rady Gminy Moszczenica z 2018r. 

- Nr XXXII/13/18 Rady Gminy Moszczenica z 2018r. 

- Nr VI/56/19 Rady Gminy Moszczenica z 2019r. 

- Nr VII/65/19 Rady Gminy Moszczenica z 2019r. 

- Nr X/100/19 Rady Gminy Moszczenica z 2019r. 

- Nr X/101/19 Rady Gminy Moszczenica z 2019r. 

- Nr XVIII/179/20 Rady Gminy Moszczenica z 2020r. 

- Nr XIX/185/20 Rady Gminy Moszczenica z 2020r. 

- Nr XXIV/225/21 Rady Gminy Moszczenica z 2021r. 

- Nr XXXIV/297/2022 Rady Gminy Moszczenica z 2022r. 

 

Polityka lokalizacyjna na obszarze gminy Moszczenica prowadzona jest przez Starostwo 

Powiatu Gorlickiego. W okresie od 2008 r. do 2018 r. (bez roku 2011) wydano 210 pozwoleń na 

budowę, w tym 199 decyzji o pozwoleniu na budowę nowych obiektów, dotyczących m.in.: 

- budowy nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 177 budynków; 

- budowy odcinka światłowodu TPSA - 1 obiekt; 

- budowy nowych budynków usługowych – 6 budynków; 

- budowy nowych budynków rekreacji indywidualnej - 1 budynek; 

- budowy nowych budynków garażowych - 2 budynki; 

- budowy nowych budynków gospodarczych, w tym gosp. garażowych - 9 budynków; 

- budowy nowych budynków inwentarskich - 4 budynki. 

Pozostałe decyzje dotyczyły: 

- rozbudowy i nadbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 5; 

- rozbudowy i nadbudowy budynków usługowych – 4. 

 

W okresie od 2019 r. do 2020 r. na obszarze Gminy Moszczenica wydano 36 pozwoleń 

na budowę budynków mieszkaniowych. Najwięcej pozwoleń na budowę wydano 

w Moszczenicy 23, a w Staszkówce 13.  

3.5.5. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE PODSTAWOWE – ANEKS. 

W Aneksie do opracowania ekofizjograficznego podstawowego (2021 r.), sporządzonego 

na potrzeby Studium, wskazane zostały obszary predysponowane do pełnienia funkcji 

przyrodniczej. Jest to istotnym i ważnym działaniem mającym na celu zabezpieczenie 

trwałości funkcjonowania systemu przyrodniczego, ochronę walorów przyrodniczych  

i przyrodniczo-krajobrazowych, jak również stworzenie warunków do jak najlepszego 

rozwoju różnorodności gatunkowej.  

Obszarami predysponowanymi do pełnienia funkcji przyrodniczej są przede wszystkim 

obszary o najwyższych oraz wysokich walorach przyrodniczych w skali gminy, powiązane ze 

sobą wzajemnie poprzez obszary o walorach podwyższonych i niezabudowanymi obszarami 

o walorach przeciętnych. Składają się one na osnowę ekologiczną (system przyrodniczy) 
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gminy.  

Obszarami o walorach najwyższych – obszarami węzłowymi są większe kompleksy leśne 

porastające strefy wierzchowinowe, partie zboczowe o niekorzystnych warunkach 

morfologicznych oraz obszary o cechach terenów źródliskowych. Obszary te charakteryzują 

się cennymi i zróżnicowanymi warunkami siedliskowymi, bogactwem flory i fauny, 

występowaniem gatunków chronionych.  

Wysokimi walorami cechują się doliny naturalnych cieków wodnych (szczególnie potoku 

Moszczanka) wraz z ich obudową biologiczną tj. strefą hydrogeniczną. Tereny te oprócz 

istotnych walorów i cech środowiska przyrodniczego, posiadają równie cenne walory 

krajobrazowe, szczególnie doliny z porastającą je zielenią wysoką. Pełnią również istotną 

rolę w przewietrzaniu obszaru. Doliny cieków wodnych, ze względu na pełnione przez nie 

funkcje powinny być chronione przed zainwestowaniem kubaturowym. Wskazane jest 

również utrzymanie ich naturalnego charakteru. Strefa hydrogeniczna cieków uległa w wielu 

miejscach zawężeniu poprzez niewłaściwą lokalizację zabudowy w bliskim sąsiedztwie 

koryt, degradacji roślinności przywodnej. Ważnym elementem sieci hydrograficznej obszaru 

jest także występujące na terenie gminy zbiorniki wodne,  które powinny mieć zachowane 

przyrodniczy charakter. 

Ważną rolę w systemie przyrodniczym obszaru pełni także granica polno – leśna, tzw. 

strefa ekotonowa, która wytwarza się na brzegu lasu. Strefa ta charakteryzuje się 

wielowarstwową strukturą, dużym bogactwem gatunkowym oraz zróżnicowanym strefowym 

układem pasów roślinnych. Dominują w niej siedliska łąkowe, pastwiskowe, zadrzewienia, 

które niejednokrotnie stanowią również naturalne tereny żerowiskowe zwierzyny leśnej oraz 

miejsca ich okresowego bytowania. Ze względu na funkcje i pozytywne cechy stref 

ekotonowych należy je chronić w możliwie największym zakresie.  

Jako walory podwyższone wskazać należy większe grupy zadrzewień lub zakrzaczeń 

śródpolnych tudzież przydrożnych, które stanowią cenne siedliska sprzyjające bytowaniu 

drobnych zwierząt. Zróżnicowanie biotyczne takich zbiorowisk wzmacnia bioróżnorodność 

charakteryzowanego obszaru. Zadrzewienia pełnią też niejednokrotnie funkcję 

przeciwerozyjną, stabilizującą grunt oraz krajobrazotwórczą. Są one także niezwykle 

istotnym elementem przyrodniczym w terenach zainwestowanych.  

Obszarami, które także powinny pełnić funkcje przyrodnicze są pozostałe użytki rolne, 

wzbogacające strukturę przyrodniczą. Łąki, ze względu na ich wartość biocenotyczną 

powinny w jak największym stopniu pozostawać w dotychczasowym użytkowaniu. Pola  

i trwałe użytki zielone oraz odłogi są mniej cenne pod względem przyrodniczym, ale również 

powinny być zachowane, szczególnie w dolinach cieków wodnych, w sąsiedztwie lasów, w 

terenach otwartych, cennych krajobrazowo oraz na przebiegu korytarzy ekologicznych.   

 

W opracowaniu ekofizjograficznym określono przydatności poszczególnych terenów do 

rozwoju funkcji. Przyjęte kryteria wydzieleń obszarów funkcjonalnych:  

 

Stan środowiska i zmian antropogenicznych: 

− struktura użytkowania gruntów, 

− cechy krajobrazu, 

− poziom zanieczyszczenia elementów środowiska, 
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− antropogeniczne oddziaływania na środowisko, w tym tereny wymagające podjęcia 

działań rekultywacyjnych. 

Przyrodnicze: 

- rodzaj i stan zasobów, 

- znaczenie zasobów w całokształcie systemu przyrodnicze, 

- możliwości przekształceń w kierunku wzbogacania zasobów. 

Prawne: 

- występowanie obszarów wartościowych przyrodniczo m.in. obszarów cennych 

przyrodniczo, cennych siedlisk, obszarów o wysokich walorach krajobrazowych, stref 

ekotonowych, korytarzy ekologicznych, 

- obowiązujące akty planistyczne gminy tj. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Gospodarcze:  

- stopień i charakter zainwestowania, 

- możliwości rozszerzenia i intensyfikacji zainwestowania, 

- stopień i charakter wykorzystania rolniczego, 

- występowanie innych zasobów o znaczeniu gospodarczym. 

 

Dokonana analiza powiązań i współzależności między funkcjami środowiskowymi  

i gospodarczymi oraz stopień przekształcenia środowiska wydzielonych typów obszarów 

pozwala na wydzielenie kilku generalnych kategorii obszarów. Czynnikiem ograniczającym 

przeprowadzonej analizy jest ilość i położenie trenów, których zainwestowanie zostało już 

przesądzone w toku prowadzonych wcześniej prac planistycznych  

 

Przy projektowaniu zagospodarowania należy uwzględnić, przedstawioną w opracowaniu 

charakterystykę obszaru. 

➢ Obszary funkcjonalne 

 

A. Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. Należy je chronić dla 

zachowania struktury przyrodniczej gminy, zwłaszcza połączeń środowiskowych. 

Walory: 

- kompleksy leśne – lokalne obszary węzłowe, 

- strefy hydrogeniczne potoków (ciek, koryto, obudowa biologiczna, część terenów 

narażonych na zalewanie i podtapianie wodami powodziowymi, strefy ciągów 

migracyjnych związanych z ciekami), 

- strefy ekotonowe od większych kompleksów leśnych, 

- tereny o najwyższych, w skali gminy, walorach krajobrazowych, 

- tereny o najwyższych w skali gminy, walorach przyrodniczych,  

- miejsca występowania gatunków chronionych, 
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- fragmenty stromych stoków, predysponowanych do inicjowania zjawisk 

osuwiskowych, położone w bezpośrednim sąsiedztwie potoków lub kompleksów 

leśnych. 

 

Główne zasady zagospodarowania: 

- zagospodarowanie powinno mieć na celu kompleksową i zintegrowaną ochronę 

różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

- utrzymanie przyrodniczego charakteru obszaru, 

- ochrona przed zabudową, z wyjątkiem infrastruktury technicznej i dróg, zabudowy 

związanej z gospodarką leśną, uzupełnieniem budynkami istniejącej zabudowy 

siedliskowej, zagospodarowania związanego z turystyką i rekreacją, utrzymaniem 

zabudowy w terenach osuwisk, 

- zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania, 

- gospodarka leśna powinna być prowadzona wg planów urządzania lasów, 

- zalesianie według programu zalesień, 

- utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych, 

- ochrona wartości widokowych, zakaz realizacji zalesień w strefach grzbietowych, w 

miejscach o wysokich walorach widokowych i krajobrazowych, 

- zapewnienie dostępności obszaru dla potrzeb turystyki i rekreacji, ale tylko tych form, 

które nie wpłyną negatywnie na walory środowiska, 

- konieczność uzupełnień, rekonstrukcji i przebudowy obszarów zagrożonych utratą 

walorów przyrodniczych, 

- w terenach osuwisk zagospodarowanie uwzględniające skomplikowane warunki. 

 

B. Obszary cenne przyrodniczo i przyrodniczo - użytkowe. 

Istniejące i potencjalne sposoby użytkowania terenu: 

- tereny rolne, w tym odłogowane,  

- tereny użytków zielonych, 

- zadrzewienia, 

- zbiorowiska łąkowe, 

- fragmenty terenów leśnych, 

- tereny o najwyższych, w skali gminy, walorach krajobrazowych. 

 

Główne zasady zagospodarowania: 

- zapewnienie ciągłości powiązań przyrodniczych, 

- utrzymanie jak największych powierzchni terenów biologicznie czynnych, 

- pożądanym zagospodarowaniem jest użytkowanie rolne, jednak z uwagi na 

przesądzenia przestrzenne mająca swe odzwierciedlenie w dokumentach 

planistycznych (obowiązujące SUiKZP), możliwe jest pełnienie funkcji 

mieszkaniowej (lub innej budowlanej) ze zwiększonym udziałem terenów zielonych,  
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- w przypadku konieczności lokalizacji nowej infrastruktury drogowej i technicznej 

powinny być one prowadzone w sposób uwzględniający uwarunkowania 

środowiskowe oraz istniejące zainwestowanie, 

- zachowanie i uzupełnianie zabudowy istniejącej, 

- przystosowanie dla potrzeb turystyki i rekeracji, sportu (boiska), 

- ochrona wartości widokowych (punkty i ciągi widokowe), 

- gospodarka leśna powinna być prowadzona wg planów urządzania lasów, 

- w terenach osuwisk zagospodarowanie uwzględniające skomplikowane warunki. 

 

C. Obszary do zainwestowania.  

Obszary te obejmują: 

− istniejące obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-

usługowej, zagrodowej, usługowej, drobnej produkcji, usług publicznych, 

komercyjnych i turystycznych wraz z zielenią im towarzyszącą, zieleni urządzonej, 

cmentarzy oraz obszary zabudowy rekreacyjnej, 

− nowe obszary predysponowane do kontynuacji ww. sposobu użytkowania, 

wyznaczone przy uwzględnieniu obszarów, których sposób zainwestowania wynika z 

obowiązujących aktów planistycznych gminy. 

 

Wskazania dotyczące zasad zagospodarowania: 

− segregacja funkcji (oddzielenie funkcji mieszkalnictwa jako funkcji wrażliwej), 

− wprowadzanie zieleni izolacyjnej rozdzielającej tereny produkcyjne od terenów 

mieszkaniowych, 

− infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 

− zachowanie stref od infrastruktury technicznej, 

− w otoczeniu ciągów komunikacyjnych ochrona przed hałasem, 

− ograniczenie nowej zabudowy w obszarach o przekroczonych standardach klimatu 

akustycznego, 

− ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych – uporządkowanie 

gospodarki wodno – ściekowej, przestrzeganie przepisów odrębnych, 

− minimalizacja oddziaływań na środowisko, zwłaszcza na gruntowo- wodne, 

− stosowanie rozwiązań ograniczających niską emisję, 

− wprowadzanie terenów zieleni urządzonej, zachowanie i tworzenie lokalnych 

korytarzy ekologicznych, 

− ochrona walorów krajobrazowych, 

− ograniczenie nowej zabudowy w dolinach potoków wodnych, 

− zakaz nowej zabudowy w granicach planowanego zbiornika na Moszczance wg Planu 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, 

− utrzymanie strefy buforowej od lasów, 

− w strefach grzbietowych o wzmożonej predyspozycji do retencji -wskazuje się 

utrzymanie jak największych powierzchni biologicznie czynnych, 
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− zachowanie istniejących terenów zieleni urządzonej – kontynuacja pełnionych przez 

nie funkcji, ograniczenie ich zabudowy obiektami kubaturowymi, tworzenie nowych 

terenów zieleni urządzonej; istniejące i nowe tereny zieleni powinny uatrakcyjniać i 

podwyższać jakość przestrzeni, powinny być kształtowane z jednoczesnym 

uwzględnieniem wielu funkcji którym służą, 

− zachowanie istniejących i kształtowanie nowych terenów rekreacyjnych i sportowo-

rekreacyjnych,  

− zachowanie stref ochrony sanitarnej od cmentarzy – w strefie 150 m od cmentarza 

zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły 

żywności, zakładów żywienia zbiorowego – strefa może być zmniejszona do 50 m 

jeśli w zasięgu 50 – 150 m od cmentarza istnieje sieć wodociągowa i wszystkie 

budynki korzystające z wody są do niej podłączone, tereny w strefie 50 m (zakładając 

istnienie wodociągu) powinny być pozostawione jako tereny zieleni izolacyjnej, 

− dostosowanie zabudowy do występujących warunków gruntowych, 

− w terenach osuwisk zagospodarowanie uwzględniające skomplikowane warunki. 

− restytucja połączeń środowiskowych w dolinach cieków (restrukturyzacja terenów 

zainwestowanych), 

− ochrona dziedzictwa kulturowego, szczególnie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków, gminnej ewidencji zabytków – wszelkie działania powinny być 

podporządkowane wytycznym konserwatorskim, obiekty powinny być chronione 

przed degradacją i dewastacją. 

 

Analiza ustaleń projektu Studium wykazała zgodność z wnioskami wynikającymi  

z opracowania ekofizjograficznego. Nowe tereny pod zainwestowanie wprowadzano głównie 

w strefie C, w mniejszym zakresie w strefie B. Zachowane zostały powiązania przyrodnicze 

obszaru, zabezpieczone najcenniejsze jego walory.  
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Ryc. 3 Analiza zgodności ustaleń SUiKZP z obszarami funkcjonalnymi określonymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym. 

  

4. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO STUDIUM.  

Obecne zmiany, zachodzące w środowisku w gminie Moszczenica wynikają głównie  

z działalności antropogenicznej, w mniejszym stopniu następują one pod wpływem 

czynników naturalnych (np. procesy denudacyjne takie jak wietrzenie, erozja, ruchy masowe, 

procesy akumulacyjne). Najintensywniejsze przekształcenia związane są z powszechnym 

zapotrzebowaniem na tereny inwestycyjne (powstawanie zabudowy głównie mieszkaniowej 

jednorodzinnej, ale również usługowej i produkcyjnej, rozwój układu komunikacyjnego oraz 

sieci infrastruktury).  

Wśród procesów środowiskowych zachodzących w omawianym obszarze zaobserwować 

można zjawisko sukcesji wtórnej. Wśród procesów morfogenetycznych zachodzących na 

obszarze gminy wskazać można procesy fluwialne oraz denudacyjne. W obszarach leśnych, 

zmiany naturalne są związane głównie ze wzrostem drzewostanu i zmianami zasobności.  

 

Sporządzony kompleksowy projekt Studium jest kolejną edycją tego dokumentu. 

Poprzednie Studium sporządzone było w warunkach prawnych ustalonych ustawą z dnia 7 

lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Obecny projekt jest wykonany pod 

rządami ustawy z 27 marca 2003 roku. Obydwa dokumenty w sferze merytorycznej obejmują 

zbliżoną problematykę, poza tym, że w ramach obecnego projektu Studium wykonane 

zostały na skutek zmiany przepisów odrębnych, takie opracowania jak: ekofizjografia oraz 
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prognoza oddziaływania na środowisko.  

Zakres przewidywanych do zainwestowania terenów w projekcie Studium jest szerszy niż 

w poprzednim Studium, a w związku z tym w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu, oddziaływanie na środowisko spowodowane wprowadzaniem nowego 

zainwestowania w tereny pełniące obecnie funkcje przyrodnicze będzie mniejsze. Z uwagi na 

dyspozycje przestrzenne, zawarte w obowiązującym dla omawianego obszaru miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, można stwierdzić, że podczas dalszego 

zainwestowania obszaru: 

- nie nastąpi znaczące uszczuplenie powierzchni cennych i dość zróżnicowanych 

zbiorowisk roślinnych – zabudowa będzie wprowadzana jako uzupełnienie 

istniejących układów zabudowy, 

- zachowane zostaną siedliska i żerowiska zwierząt poprzez utrzymanie 

zróżnicowanych siedlisk, natomiast nadal niekorzystnym zjawiskiem będzie 

obudowywanie kompleksów leśnych, 

- nie zostaną w istotny sposób ograniczone istniejące powiązania wewnętrzne - są 

one czytelne w dyspozycji przestrzennej planu, 

- utrzymana zostanie ciągłość istniejącej sieci wodnej – w ich otoczeniu wyznaczone 

są tereny użytków zielonych oraz zadrzewień, 

- nowa zabudowa nie będzie odbiegać swoją skalą od właściwej dla charakteru 

obszaru z uwagi na ustalone planem wskaźniki i parametry przestrzenne, 

szczególnie wysokość zabudowy oraz udział powierzchni biologicznie czynnej, 

- nasilać się będzie zagrożenie osuwiskowe dla obszaru – wprowadzanie nowej 

zabudowy będzie skutkować zwiększeniem podaży wód opadowych, 

- nowa zabudową będzie wpływała na zmiany w krajobrazie, szczególnie w terenach 

o wysokiej ekspozycji krajobrazowej 

 

Podkreślenia wymaga natomiast fakt, że w stosunku do Studium obowiązującego, które 

stanowi podstawę dla sporządzanych planów miejscowych, istotnej zmianie uległy 

uwarunkowania środowiskowe związane z zagrożeniem osuwiskowym oraz z powodziami.  

Różnica pomiędzy tymi dokumentami wynika z przeprowadzonej przez Państwowy 

Instytut Geologiczny Oddział Karpacki, rejestracji osuwisk i terenów zagrożonych dla terenu 

gminy Moszczenica w ramach tematu „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”. Mapa 

osuwisk i terenów zagrożonych stanowi podstawowy dokument kartograficzny konieczny do 

prowadzenia tzw. rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz dokument 

planistyczny niezbędny do uzgadniania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowane 

zostały również karty dokumentacyjne osuwisk. Na mapie wyznaczono granice osuwisk  

i terenów predysponowanych do osuwania się mas ziemnych inne niż w obowiązującym 

Studium. Sporządzane Studium zostało zweryfikowane w tym zakresie. W ślad za tym 

sformułowane zostały wytyczne do terenów objętych ruchami masowymi.  

Istotnym elementem, który także uległ zmianie są zasięgi terenów zagrożonych powodzią. 

Wprowadzono granice powodzi z map zagrożenia powodziowego opracowanych w ramach 

projektu ISOK. 

Wskutek nieprzyjęcia analizowanego projektu, ochrona przez naturalnymi zagrożeniami, 

szczególnie osuwiskowymi będzie niepełna.  
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W terenach rolnych w przypadku utrzymaniu dotychczasowego kierunku oraz 

intensywności użytkowania rolniczego, nie przewiduje się większych zmian w strukturze 

biotycznej obszaru. Dominować będą dalej agrocenozy o zróżnicowanym składzie 

gatunkowym. Na terenach nieregularnie spasanych/koszonych swój areał zwiększą 

fitocenozy z dominacją gatunków dwuliściennych oraz pospolitych chwastów. Utrzymają się 

siedliska o zwiększonej wilgotności gruntu ze specyficznymi zbiorowiskami gatunków 

wilgociolubnych. Nie ulegną zmianie warunki siedliskowe sprzyjające zarówno bytowaniu 

na tym obszarze gatunków zwierząt (związanych z otwartymi terenami rolno – 

zadrzewieniowymi), jak i  żerowaniu gatunków ptaków tu zachodzących. Spodziewać się 

należy dalszego zmniejszania się powierzchni gruntów ornych, na rzecz trwałych użytków 

zielonych, co z punktu widzenia ochrony środowiska gruntowo – wodnego jest zjawiskiem 

korzystnym (m.in. zmniejszenie wskaźnika spływu powierzchniowego, ograniczenie erozji 

gleb). 

Możliwość wystąpienia naturalnych zmian w środowisku będzie związana także  

z zaprzestaniem rolniczego użytkowania na części gruntów i z rozwojem sukcesji. 

Odstąpienie od użytkowania rolniczego na części gruntów obecnie uprawianych, będzie 

skutkować zarastaniem odłogów porolnych (sukcesją wtórną). Zmiany w terenach, na 

których sukcesja już zachodzi będą polegały na dalszym jej postępie (kolejnych stadiach). 

Wartość przyrodnicza i użytkowa zbiorowisk przejściowych będzie wzrastać w miarę 

postępu sukcesji – wzrośnie stopień naturalności krajobrazu, rozszerzone zostaną obszary 

objęte autonomicznym działaniem procesów przyrodniczych. Powstawanie zadrzewień na 

nieużytkowanych gruntach ornych będzie pozytywną zmianą dla środowiska przyrodniczego. 

Natomiast odłogowanie łąk będzie prowadziło do wypierania cennych gatunków, co obniży 

występującą tam różnorodność gatunkową. Wkraczanie roślinności wysokiej na łąki 

przyczyni się także do zmniejszania ich atrakcyjności krajobrazowej.   

Zważywszy na budowę geologiczną omawianego obszaru, na terenach stokowych  

o znacznych spadkach, w terenach przypotokowych, przy oddziaływaniu czynników 

sprzyjających (m.in. wysokich opadów, niewłaściwym działaniu człowieka- obciążeniu stoku 

przez zabudowę, przy niewłaściwie prowadzonej gospodarce wodno-ściekowej) można 

spodziewać się powstawania nowych osuwisk. Będą one powodowały zmiany w naturalnym 

ukształtowaniu terenu.  

 

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 

WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W 

SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE 

PRZYRODY. 

W gminie Moszczenica nie występują obszary o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, objęte obszarową prawną formą ochrony przyrody  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W analizowanym 

obszarze brak jest także ustanowionych pomników przyrody. 

W obszarze gminy, ochroną objęte są gatunki roślin oraz grzybów wymienione  

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

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz.1409) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
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dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz.1408). 

Występują tu także siedliska chronionych gatunków zwierząt w rozumieniu ustawy  

o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Są to m.in. ptaki (gatunki o różnym statusie 

ochrony), owady (gatunki o różnym statusie ochrony) oraz gady i płazy (objęte ochroną 

częściową lub ścisłą). 

Dyspozycje przestrzenne zawarte w projekcie Studium umożliwiają prawidłową ochronę 

zarówno większości siedlisk chronionych gatunków zwierząt, jak również obszarów 

stanowiących potencjalne siedliska dla występowania chronionych gatunków roślin  

i grzybów (lasy, zadrzewienia, tereny hydrogeniczne, doliny potoków, obszary łąkowe).   

  

Przez obszar gminy Moszczenica przebiega regionalny korytarz ekologiczny łączący 

Pasmo Brzanki z Beskidem Niskim. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego, północna część Staszkówki i Moszczenicy leży w 

ponadregionalnym korytarzu ekologicznym. Łączy on m.in. Beskid Sądecki  

i Beskid Niski z kompleksami leśnymi Pogórza Ciężkowickiego oraz Pasmem Brzanki. 

W układzie korytarzy ekologicznych lokalnych szczególną rolę w omawianym obszarze 

odgrywają doliny cieków tzw. wodne korytarze ekologiczne, stanowiące szkielet powiązań 

przyrodniczych, łączących ze sobą obszary węzłowe (leśne) oraz korytarze ekologiczne wyższej 

rangi. Cieki stanowią one istotne trasy migracji gatunków. Na uwagę zasługuje tu dolina potoku 

Moszczanka, ale również doliny mniejszych potoków - Ostruszanki, Staszkowskiego, Sitniczanki. 

Funkcja ekologiczna cieków jest osłabiana poprzez antropogeniczne koryta, na znacznej długości 

pozbawione obudowy biologicznej (pola uprawne często dochodzą praktycznie do samego cieku). 

Kępowe zadrzewienia lub zakrzaczenia (wierzby, olchy, krzewy), w środkowym i dolnym biegu 

należą do rzadkości. Naturalne koryta cieków wraz z optymalną obudową biologiczną (na którą 

składa się roślinność przypotokowa zgodna z warunkami siedliskowymi), zachowały się w 

wyższych partiach podgórskich.  

Kolejnymi korytarzami lokalnymi są korytarza przebiegające prostopadle do dna dolin. Strefy 

związane z tymi korytarzami są zmienne, co wynika pośrednio ze zróżnicowanej intensywności 

zabudowy w obrębie dolin, obecności zadrzewień lub zakrzaczeń, potoków itp.  

Powiązania przyrodnicze z obszarami sąsiednimi wytworzone są także bezpośrednio poprzez 

tereny leśne, otwarte (rolne, łąkowe) oraz pasma zadrzewień. Kompleksy takiej roślinności 

sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych. 

 Podstawowym zadaniem korytarzy jest zapewnienie ciągłości tras, umożliwiających 

przemieszczanie się organizmów pomiędzy płatami siedlisk. Korytarze są obszarami 

niezwykle ważnymi w dzisiejszym, silnie zurbanizowanym świecie, w którym ekosystemy 

naturalne ulegają fragmentacji poprzez liczne bariery blokujące możliwość swobodnego 

przemieszczania się zwierząt w ich obrębie.  

Ochrona korytarzy ekologicznych powinna przede wszystkim polegać na zapewnieniu 

ich funkcjonowania poprzez utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych w ich 

obrębie oraz drożności na całym ich przebiegu.  

 

Omówione powyżej powiązania przyrodnicze wskazane zostały na rysunku projektu 

Studium. Tereny te podlegają ochronie przed zmianą sposobu użytkowania, ich szerokość jest 

uzależniona od ukształtowania i rzeźby terenu lub pokrycia roślinnością. W strefie kształtowania 
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połączeń ekologicznych nie zostały wyznaczone nowe tereny dla zabudowy, utrzymuje się jedynie w 

strefie urbanizacji jeden a w strefie terenów rolnych i siedliskowych dwa niewielkie  obszary do 

zabudowy  ustalone w obowiązującym miejscowym planie.   

Poszerzenie zabudowy w przebiegu regionalnego korytarza ekologicznego zawężają go w kilku 

miejscach, ale nie powodują przerwania jego drożności.    

 

6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE  

Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, 

W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU. 

Podstawą dla formułowania ustaleń projektu Studium była zasada zrównoważonego 

rozwoju, która zakłada taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.  

Cele ochrony środowiska uwzględnione w omawianym projekcie Studium posiadają 

swoje uwarunkowania wynikające z prawa unijnego (Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące 

kluczowych obszarów środowiskowych m.in.: w zakresie ochrony powietrza, wody  

i prawidłowej gospodarki odpadami), programów i strategii krajowych, dokumentów 

szczebla wojewódzkiego (Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Program Strategiczny 

Ochrona Środowiska, Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, Plan Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego) jak również dokumentów szczebla lokalnego 

(Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025, Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Moszczenica na lata 2017 – 2025).  

 

Priorytetowe cele ochrony środowiska: 

1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych: zintegrowana ochrona 

zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub nieuzasadnionym 

zużyciem Przywracanie czystości wód jest najwyższym priorytetem w sektorze ochrony 

środowiska. 

2. Ochrona gleb: ochrona gleb przed degradacją, rekultywacja terenów zdegradowanych  

i poprzemysłowych. Kierunkiem działań powinna być m.in. ochrona zwartych kompleksów 

terenów rolnych o wysokich wartościach bonitacyjnych przeznaczonych do produkcji rolnej, 

realizacja prac na rzecz rekultywacji terenów zdegradowanych, zagospodarowanie gleb w 

sposób, który odpowiada w pełni ich przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej. 

3.Ochrona przyrody i bioróżnorodności: ochrona przyrody i różnorodności biologicznej 

poprzez zachowanie, wzbogacanie i odtwarzanie zasobów przyrody. Podstawowym celem 

jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach 

organizacji, wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w 

sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną (m.in. utrzymanie 

walorów i funkcji obszarów i obiektów objętych ochroną prawną, ochrona dolin rzecznych a 
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także potoków i mniejszych cieków wodnych jako korytarzy migracyjnych zwierząt, 

utrzymanie przedmiotów ochrony w obszarach poszczególnych form ochrony – gatunków, 

siedlisk, wartości krajobrazowych i kulturowych).  

4. Ochrona przed powodzią: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez 

m.in. tworzenie warunków dla właściwego zagospodarowania terenów zagrożonych 

powodzią, zwiększenie retencyjności zlewni oraz poprawę stanu technicznego urządzeń 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  

5. Ochrona przed zagrożeniami osuwiskowymi: minimalizacja skutków występowania 

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych poprzez m.in. właściwe zagospodarowanie 

terenów osuwiskowych, prowadzenie prac zabezpieczających na obszarach stwierdzonych 

osuwisk, zapobieganie powstawaniu osuwisk poprzez właściwe zabezpieczenie terenów ze 

skłonnością do ich powstawania. 

6. Ochrona zasobów leśnych: zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych. Należy dążyć 

do równowagi między turystycznym wykorzystaniem obszarów cennych przyrodniczo  

a koniecznością ich ochrony. 

7. Gospodarka odpadami: uporządkowanie gospodarki odpadami. Niezbędne jest 

poprawienie racjonalizacji gospodarki odpadami, przede wszystkim stworzenia skutecznego 

mechanizmu dla segregacji i odzysku odpadów oraz dla zbierania i unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych.  

9. Ochrona powietrza atmosferycznego: spełnienie norm jakości powietrza 

atmosferycznego poprzez sukcesywną redukcję emisji do powietrza (emisji komunikacyjnej 

oraz niskiej emisji).  

10. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym: likwidacja 

zagrożeń środowiska z tytułu hałasu, wibracji i promieniowania elektromagnetycznego. 

 

11. Dziedzictwo kulturowe: dziedzictwo kulturowe trwałym elementem krajobrazu. 

Sposób, w jaki cele ochrony środowiska i inne problemy środowiskowe zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu: 

 

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych -  

będzie realizowana poprzez ochronę źródeł, obszarów źródliskowych, mokradeł, potoków 

oraz mniejszych cieków występujących na terenie gminy, a także uporządkowaną gospodarkę 

wodno-ściekową.  

 

Zaopatrzenie w wodę 

Sieć wodociągowa w Gminie Moszczenica jest bardzo słabo rozbudowana. Niewielkie 

wykorzystanie sieci wodociągowej wynika z pagórkowatej konfiguracji terenu, która  sprzyja 

budowie indywidualnych ujęć wodnych, doprowadzających wodę do mieszkań pod własnym 

ciśnieniem, dlatego też pozostały obszar gminy zaopatrywany jest w wodę z indywidualnych 

studni głębinowych – własne studnie posiadają także gminne obiekty użyteczności 

publicznej. Gmina sukcesywnie prowadzi prace realizacyjne i projektowe rozbudowy sieci 

wodociągowej na terenie Gminy Moszczenica w celu jej uporządkowania, usprawnienia 

i rozbudowy systemu,  w tym o zewnętrzne źródła. 

 

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy – projekt 
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Studium ustala: 

- utrzymanie, rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeń oraz realizację nowych 

sieci i urządzeń dla zapewnienia odpowiedniej ilości dostarczanej wody o wysokich 

parametrach jakościowych, 

- prawidłowe gospodarowanie zasobami wód, w tym ich ochrona przed nadmierną 

eksploatacją oraz ochrona przed ich zanieczyszczeniem, 

- obniżenie strat wody na sieci oraz zwiększenie stopnia niezawodności pracy 

systemów wodociągowych obsługujących mieszkańców gminy 

 

Odprowadzenie ścieków 

Gmina Moszczenica posiada własną oczyszczalnię ścieków, wybudowaną w 2000 r., 

zmodernizowana w 2010 r., zlokalizowaną na działce nr 1985 na ul. Spacerowej 111 

w Moszczenicy. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok Moszczanka. Z uwagi na 

pagórkowate ukształtowanie terenu opłacalne jest inwestowanie przez gospodarstwa 

w systemy przydomowych oczyszczalni ścieków. W poprzednich latach w wyniku 

prowadzonych działań związanych z ochroną zasobów wodnych wybudowano 115 

przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina sukcesywnie prowadzi prace realizacyjne  

i projektowe rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie swoich miejscowości w celu jej 

uporządkowania i rozbudowy systemu kanalizacji.  

 

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków w obszarze 

gminy  w projekcie Studium ustalono utrzymanie, rozbudowę i modernizację istniejących sieci 

i urządzeń oraz realizację nowych sieci i urządzeń dla zapewnienia odpowiedniej dostępności do 

sieci  oraz zwiększenia niezawodności jej funkcjonowania.  

 

Ochrona gleb 

Dla utrzymania i rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej w projekcie Studium zaleca się 

ochronę gleb:  

- o najwyższych wartościach bonitacji z udziałem klas I-III poprzez nie wprowadzanie i 

ograniczenie rozwoju zabudowy i zainwestowania (zwłaszcza na zwartych 

kompleksach użytkowanych rolniczo), 

- poprzez dostosowanie, utrzymanie i rozwój odpowiedniego kierunku upraw, 

- ochronę gruntów rolnych stanowiących element tożsamości rolniczego krajobrazu, 

gruntów rolnych stanowiących elementy ekspozycji czynnej krajobrazu (stanowiące 

np. przedpola widokowe, otwarcia itp.) oraz stanowiących korytarze ekologiczne, 

- wprowadzanie możliwości użytkowania terenów rolnych w kierunku rekreacyjnym, 

turystycznym, związanym z tradycją rolniczą, np. zagospodarowania obszaru do tych 

celów, bez możliwości realizacji kubatury lub prowadzenia działalności w ramach 

istniejącej zabudowy zagrodowej. 

 

Zgodnie z projektem Studium Kierunkami działań dążącymi do racjonalnego wykorzystania 

gleb oraz zapewnienia im właściwej ochrony są: 

- prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zagospoda-

rowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej, zalesianie), 
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- dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków 

i intensywności produkcji, 

- ochrona oraz wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych 

spełniających rolę przeciwerozyjną i wodochronną oraz zadarnionych pasów 

spływów wód powierzchniowych i zadrzewień na linii spływu wód, 

- kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości gleb 

oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu, 

- upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej, 

- zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin; przeciwdziałanie 

degradacji chemicznej poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych, 

- regulacja stosunków wodnych na gruntach nadmiernie wilgotnych lub nadmiernie 

suchych, 

- intensyfikacja działań dla propagowania zachęt i zasad dla rozwoju rolnictwa 

proekologicznego,  

- zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym, 

- właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających 

je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji. 

 

Ochrona przyrody i bioróżnorodności 

W projekcie Studium tereny posiadające szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe 

w celu ich zachowania, objęto strefą przyrodniczo-leśną (III). Ochronie przed zmianą 

użytkowania będą podlegać również tereny powiazań przyrodniczych, omówione w rozdziale 

5.  

Ochrona przed powodzią 

Za obszary szczególnego zagrożenia powodzią  w myśl art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne rozumie się: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie  

i wynosi 1%, 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie  

i wynosi 10%, 

c) obszary między linia brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w którym wbudowana wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i 

przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, 

d) pas techniczny. 

 

Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi 1% oraz prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi 10%, przedstawione zostały na mapach zagrożenia powodziowego, 

zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W myśl art. 171 

ust. 8 ustawy Prawo wodne, mapy zagrożenia powodziowego, opracowane w I cyklu 

planistycznym, zostały poddane przeglądowi i w uzasadnionych przypadkach aktualizacji. 

Sporządzone zostały również nowe mapy zagrożenia powodziowego dla obszarów 

wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

(WORP) zakończonej w 2018 r. W dniu 22 października 2020 r. zaktualizowane i nowe 
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mapy zagrożenia powodziowego zostały podane do publicznej wiadomości i udostępnione na 

Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (art.171 ust. 5 ustawy 

j.w.). 

Zgodnie z ww. mapami zagrożenia powodziowego ustalono, że na terenie gminy 

Moszczenica występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od Moszczanki oraz 

potoku Sitniczanka, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). 

Ponadto zgodnie z obowiązującym Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla 

obszaru dorzecza Wisły (PZRP), który zachowuje ważność zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 7 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w granicach terenu gminy, w miejscowości 

Moszczenica  wskazano konieczność realizacji zadania pn. „Budowa suchego zbiornika na 

rzece Moszczanka, w km 8+400. 

 

Na rysunkach studium zostały oznaczone zasięgi: 

- obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat); 

- obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat); 

- obszarów zagrożenia powodziowego, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat); 

- planowanego suchego zbiornika na rzece Moszczanka, w km 8+400. 

 

 

Analiza rysunku projektu Studium wykazała, że zarówno w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią Q10%, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz 

na 10 lat, jak i w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest średnie Q1% (raz na 100 lat) nie wprowadzono nowych terenów 

budowlanych.  

Na terenach, które zostały zainwestowane i zabudowane na podstawie wydanych decyzji 

administracyjnych zgodnie z ustaleniami projektu studium wszelką działalność inwestycyjną należy 

prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia zalania, obecni użytkownicy oraz przyszli 

inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania ewentualnych strat materialnych 

i niematerialnych związanych z inwestycjami lokalizowanymi na w/w obszarze. 

Projekt Studium uwzględnia także, wskazany w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym,  

suchy zbiornika na rzece Moszczance. Niniejsze studium teren objęty granicami zbiornika, zgodnie 

z przepisami odrębnymi, wyłącza z możliwości realizacji nowej zabudowy oraz infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej. 

 

Ponadto, co ocenia się pozytywnie, do ustaleń projektu Studium wprowadzono postulat 

wprowadzenia zakazu realizacji nowych obiektów budowlanych na terenach bezpośrednio 

przylegających do cieków obejmujących pasy terenu o szerokości ok. 5m od górnej krawędzi 

koryta cieku. 
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Ochrona przed zagrożeniami osuwiskowymi 

Aktualnie rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których 

ruchy te występują stanowi Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Poza 

wspomnianą mapą, rejestr stanowi także wykaz kart rejestracyjnych. 

Na podstawie ww. materiałów źródłowych, na obszarze gminy Moszczenica rozpoznano i 

udokumentowano łącznie 69 osuwisk, w tym: 28 aktywnych, 16 okresowo aktywnych (w 

tym 1 osuwisko częściowo nieaktywne) oraz 24 nieaktywne ( w tym 3 osuwiska częściowo 

aktywne). 4 osuwiska (35585, 35660, 35676, 35741) położone są w gminie Łużna, a na 

obszar gminy Moszczenica wchodzą jedynie fragmentarycznie. Natomiast zgodnie  

z Objaśnieniami do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 

10 000, gmina Moszczenica [4]: na obszarze gminy Moszczenica wykartowano 67 osuwisk. 

Różnica w liczbie osuwisk wynika z faktu, że osuwiska nr 31104 oraz 31120 wskazane w 

Objaśnieniach …  położone są faktycznie poza granicami gminy Moszczenica, dodatkowo 

nie ujęto tam osuwisk położnych na terenie gminy w niewielkiej ich części (35585, 35660, 

35676, 35741). Powierzchniowo osuwiska są bardzo zróżnicowane. Największe dochodzi do 

ok. 41,2 ha, zaś najmniejsze ma około 0,00013 ha. 

Na obszarze gminy Moszczenica wytypowano również 13 terenów zagrożonych 

ruchami masowymi. Cztery z nich znajdują się w północno-zachodniej części i są 

oznaczone numerami: 4314, 4357, 4360, 4363. Tereny o numerach 4367, 4371, 4372, 4368, 

4364, 4374 znajdują się w centralnej części gminy. Na północy gminy znajdują się tereny o 

numerach 4355, 4362. We wschodniej części gminy znajduje się teren zagrożony o numerze 

4373.  

Osuwiska na mapie, ze względu na stopień ich aktywności podzielono na trzy grupy: 

osuwiska aktywne, nieaktywne oraz okresowo aktywne ze strefami aktywnymi.  

Na podstawie Objaśnień do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w 

skali 1: 10 000, gmina Moszczenica : 

Tereny osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych powinny być z zasady wyłączone  

z planowanej zabudowy. W przypadkach koniecznych, np. budowy lub remontu dróg, w tych 

obszarach, należy wykonać specjalne badania geologiczno-inżynierskie które, powinny 

określić warunki geologiczne podłoża w kontekście ewentualnego ruchu koluwium. 

Osuwiska aktywne wyróżniają się wyraźną i czytelną rzeźbą z charakterystycznym 

zespołem form: skarpy, szczeliny, nabrzmienia powierzchni terenu, zerwania darni oraz 

przejawy wód gruntowych. Przemieszczające się koluwia, w niektórych osuwiskach, mogą 

powodować spękanie ścian budynków, zniekształcenia kopanych studni (przesunięcie 

kręgów). Są to obszary nienadające się pod budownictwo, gdyż zachodzące w nich procesy 

grawitacyjnego przemieszczania koluwium (o różnym stopniu natężenia) występujące od 

szeregu lat powodują i będą powodować stałe zniszczenia, a przez to straty materialne. 

Ponadto stabilizacja w całości dużego czynnego osuwiska może być bardzo kosztowna, a 

stabilizacja tylko jego części może nie dać oczekiwanych efektów. 

Osuwiska okresowo aktywne obejmują obiekty, w których nie stwierdzono śladów 

współczesnych lub niedawnych (do 5 lat) zsunięć i przemieszczeń grawitacyjnych mas 

ziemnych (koluwium), ale przemieszczenia takie miały miejsce w okresie ostatnich 50 lat.  

W takich obszarach prawdopodobne jest uaktywnienie się całego osuwiska lub jego części. 

Tego typu osuwiska także należą do terenów niebezpiecznych. Również w tym rejonie nie 

należy przewidywać lokalizacji nowych inwestycji i to powinno być uwzględnione w planach 
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zagospodarowania przestrzennego. 

Na terenie gminy Moszczenica wyznaczono 13 terenów zagrożonych ruchami masowymi. 

Budownictwo na tych terenach może być dopuszczone, ale po wykonaniu wcześniejszej 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (określającej warunki podłoża w kontekście 

ewentualnego powstania osuwisk) i spełnieniu zawartych w nich zaleceń. 

W Objaśnieniach do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 

10 000, gmina Moszczenica [4] brak jest wskazań w zakresie planowania przestrzennego 

dotyczących osuwisk nieaktywnych. Podobnie, brak jest wskazań do stref wokół osuwisk, 

potocznie nazywanych strefami buforowymi. Zgodnie z Zaleceniami dla administracji 

publicznej dotyczącymi prowadzenia Rejestrów terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy oraz zagospodarowania przestrzennego 

terenów osuwiskowych [6]: osuwiska nieaktywne są to tereny, na których w czasie co 

najmniej ostatnich 50 lat nie stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń. Zwykle cechuje 

je brak informacji o występujących na tych obszarach ruchach i powstałych szkodach, 

zarówno w dokumentach, jak i w przekazach ustnych. Pomimo względnej stabilizacji 

osuwisk nieaktywnych ryzyko strat związane z ponownym ich uruchomieniem jest wysokie. 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Objaśnieniach do mapy osuwisk i terenów 

zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000, gmina Łużna:  

− na obszarach osuwisk nieaktywnych planowanie nowej zabudowy możliwe jest 

tylko po wykonaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i po pozytywnej 

ocenie warunków gruntowo-wodnych, 

−  należy także zwrócić uwagę na obszary bezpośrednio przylegające do osuwisk 

(tzw. obszary buforowe), które również w przypadku osuwisk aktywnych  

i okresowo-aktywnych powinny zostać wyłączone z zabudowy. 

 

Osuwiska zostały wskazane w projekcie Studium. Zgodnie z ustaleniami projektu  Tereny 

osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych powinny być z zasady wyłączone z planowanej zabudowy. 

W przypadkach koniecznych, np. budowy lub remontu dróg, w tych obszarach, należy wykonać 

specjalne badania geologiczno-inżynierskie które, powinny określić warunki geologiczne podłoża w 

kontekście ewentualnego ruchu koluwium.  

W granicach osuwisk aktywnych oraz okresowo aktywnych w Studium nie wprowadzono 

nowych terenów do zabudowy.  

Tereny do zabudowy ustalone w planach obowiązujących, na których zgodnie z mapami SOPO 

(System Osłony Przeciwosuwiskowej) zostały wyznaczone osuwiska aktywne i okresowo 

aktywne oznaczono na rysunku studium symbolem Mx - tereny zabudowy o przeważającej 

funkcji mieszkaniowej położone na osuwiskach aktywnych lub okresowo aktywnych. W 

znacznej części, w stanie istniejącym, tereny te są już zainwestowane i zabudowane. Podstawowym 

kierunkiem działań w tych terenach jest utrzymanie, porządkowanie i ewentualne uzupełnienie 

zabudowy na terenach ustalonych w obowiązujących miejscowych planach wraz z pełną 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, garaże i parkingi z 

zastrzeżeniem, iż realizacja inwestycji budowlanych na tym terenie, wiąże się z koniecznością 

przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych w specjalistycznej 

dokumentacji, opracowanej zgodnie z przepisami odrębnymi, świadczącej o możliwości bezpiecznego 

przeprowadzenia zamierzenia budowlanego. Obecni użytkownicy oraz inwestorzy, winni ze świadomością 
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podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia posadowienia istniejących i ewentualnie 

rozbudowywanych i budowanych obiektów, polegające na zastosowaniu technologii i materiałów 

budowlanych podnoszących bezpieczeństwo ich obecnego i zamierzonego użytkowania. 

Wątpliwość budzi dopuszczenie w obszarach osuwisk aktywnych możliwości uzupełniania 

zabudowy. Obszary te zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Objaśnieniach do mapy osuwisk i 

terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1: 10 000, gmina Moszczenica nie nadają 

się pod budownictwo. Ponadto część osuwisk zlokalizowana jest w terenach rolnych w strefie 

terenów rolnych i siedliskowych (II), w których dopuszcza się m.in. możliwość realizacji 

nowych gospodarstw rolnych. Brak precyzyjnych zapisów, jednoznacznie wykluczających 

możliwość powstania nowej zabudowy w obszarach osuwisk aktywnych i okresowo-

aktywnych może budzić wątpliwości interpretacyjne przy sporządzaniu projektu planu.  

 

Ochrona zasobów leśnych 

Obszary lasów są chronione poprzez regulacje zagospodarowania i udostępniania zgodnie 

z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych.  

 

Istniejące na terenie gminy Moszczenica obszary leśne wymuszają podjęcie 

zdecydowanych działań ochronnych istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji 

(przyrodniczej i gospodarczej) oraz działań zmierzających do zwiększenia lesistości gminy. 

Zasadniczym kierunkiem w ramach gospodarki leśnej jest ograniczenie do niezbędnego 

minimum przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne. W przypadku konieczności 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zaleca się przyjmowanie rozwiązań w jak 

najmniejszym stopniu ingerujących w lasy i naruszających zwartość kompleksów. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania, wskazane w projekcie 

Studium to: 

- opracowanie i wdrożenie planu zwiększenia lesistości, 

- prowadzenie zalesiania jako działań stabilizujących obszary zagrożone erozją lub  

ruchami masowymi, 

- zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych, 

- stworzenie systemu zachęcającego do zalesiania, 

- wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych 

w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji 

ekologicznych i produkcyjnych. 

W lasach, dla których obowiązują plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia 

lasu lub inwentaryzacje lasu, gospodarka powinna być prowadzona zgodnie ze wskazaniami 

gospodarczymi ww. dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu kategorii lasu oraz z 

zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

Zaleca się zagospodarowanie lasów w kierunku rekreacyjnym w porozumieniu z ich 

zarządcami i przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi, regulującymi zasady 

zagospodarowania terenów leśnych, np. budowę i rozwój szlaków turystycznych, ścieżek 

pieszych i rowerowych, realizację miejsc odpoczynku i rekreacji oraz innych obiektów 

sprzyjających rozwojowi ruchu turystycznego. 

 

Gospodarka odpadami  
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System gospodarki odpadami w Gminie Moszczenica reguluje Uchwała Nr XXX/248/17 Rady 

Gminy Moszczenica z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Moszczenica oraz Uchwała Nr XXXI/259/18 Rady Gminy 

Moszczenica z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Odpady zbierane z terenu gminy przekazywane są do regionalnej 

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów ZZO Gorlice oraz na 

składowisko  odpadów w Tarnowie i Starym Sączu.  

W Gminie Moszczenica wpisuje się w ogólnopolski trend i widoczny jest systematyczny wzrost 

ilości zebranych odpadów. W 2020 r. zebrano 860 ton odpadów, co wynosiło o 40 ton więcej niż 

rok wcześniej. Pozytywnym zjawiskiem jest rosnący udział odpadów segregowanych w ogólnej 

masie odpadów. Wszystkie odpady zmieszane zebrane z tereny gminy podlegają sortowaniu w 

ramach Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) W 2020r.  

W gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 

czerwca 2020r. Obiekt znajduje się obok oczyszczalni ścieków w Moszczenicy na ul. Spacerowej. 

Inwestycja była realizowana w partnerstwie z gminami Lipinki, Ropa I Sękowa. 

 

Podstawowymi kierunkami działań w tym zakresie jest dalszy rozwój zintegrowanego systemu 

gospodarki odpadami, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kontynuacja działań 

w kierunku podwyższania świadomości społecznej obywateli w zakresie gospodarowania 

odpadami, intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów, kontynuacja działań w zakresie 

likwidacji „dzikich wysypisk”. Funkcjonowanie sytemu gospodarowania odpadami wymaga stałej 

kontroli i usprawniania. Dlatego też wskazane jest wdrożenie oraz kontynuowanie monitoringu 

systemu gospodarki odpadami, według zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości  

w Gminie  

 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

Gmina Moszczenica nie posiada sieci ciepłowniczej zasilanej z centralnej kotłowni. System 

ogrzewania budynków zarówno użyteczności publicznej jak i budynków mieszkalnych oparty jest 

o lokalne i indywidualne źródła ciepła (kotłownie) bazujące głównie na paliwie stałym (węgiel, 

drewno). Szacuj się, że budynki mieszkalne są odpowiedzialne za 95% całkowitej emisji CO2 w 

Moszczenicy. 

Gmina Moszczenia wspólnie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej prowadzi od 2018 r. 

wieloletni program zmierzający do wymiany nieekologicznych pieców. Od 2019 r. Gmina 

Moszczenica realizuje również program pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie 

urządzeń grzewczych na paliwa gazowe i biomasę w gminach członkowskich klastra Biała-Ropa” 

wspierający wymianę kotłów centralnego ogrzewania na kotły gazowe, kotły na biomasę, na pellet, 

oraz instalację solarne, pompy ciepła. Program realizowany jest w ramach utworzonego klastra 

energii „Biała-Ropa” składającego się z 10 gmin powiatu gorlickiego. 

Gmina sprzyja powstawaniu infrastruktury OZE i w perspektywie do 2025 roku zmierza 

uczynić ją jednym z celów polityki rozwojowej. Moszczenica położona jest w obszarze 

o najkorzystniejszych warunkach nasłonecznienia w Polsce. 
 

 

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie ciepłownictwa w obszarze gminy w projekcie 
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Studium ustala się indywidulany sposób zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem technologii 

zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów do powietrza oraz wykorzystanie  

odnawialnych źródeł energii. 

 

Ochrona przed hałasem  

W obszarze gminy Moszczenica część terenów pozostaje pod wpływem oddziaływań 

akustycznych ze źródeł komunikacyjnych. Większe źródła hałasu przebiegają w południowej 

części Moszczenicy. Jest to linia kolejowa nr 108 Stróże – Krościenko oraz drogi 

wojewódzkie nr 979 oraz 977. Mniejsza uciążliwość generowana jest przez ruch odbywający 

się drogami powiatowymi oraz gminnymi. 

W sąsiedztwie linii kolejowej w projekcie Studium wskazano tereny nie podlegające 

ochronie akustycznej tj. tereny usługowe oraz produkcyjno-usługowe.  

 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

Na kształtowanie pola elektromagnetycznego mają wpływ źródła liniowe i punktowe 

emitujące promieniowanie niejonizujące.  

Na obszarze Gminy zlokalizowana jest istniejąca sieć dystrybucyjna energii elektrycznej, 

będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Tarnowie: 

- linie napowietrzne średniego napięcia SN15 kV i 30kV, 

- linia napowietrzna wysokiego napięcia WN- 110 kV Tuchów-Stróżówka. 

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy jest prowadzona od stacji elektroenergetycznej GPZ 

110/35/15 kV „Stróżówka”. 

 

Przebieg sieci napowietrznych wymaga zachowania pasów technologicznych znacząco 

ograniczających zagospodarowanie i zainwestowanie terenów w ich sąsiedztwie, o para-

metrach określonych w przepisach odrębnych, Przedmiotowe strefy zostały wskazane na 

rysunku studium. 

 

Dziedzictwo kulturowe 

Na obszarze gminy występuje szereg zespołów kompozycyjno-przestrzennych i pojedyn-

czych obiektów stanowiących świadectwo historyczne oraz bogaty zasób dziedzictwa 

kulturowego terenu, świadczący o tradycji osadnictwa i tożsamości regionu. Na terenie 

gminy Moszczenica brak jest zabytków uznanych za pomnik historii, wpisanych na Listę 

Skarbów Dziedzictwa a także obszarów, na których utworzony jest park kulturowy 

Natomiast zachowały się liczne, pojedyncze obiekty o tradycyjnych formach 

architektonicznych. Przede wszystkim są to obiekty sakralne, cmentarze wojenne, 

pojedyncze domy lub zagrody i zabudowania gospodarcze ale także kapliczki i krzyże. W 

większości ww. obiekty mimo swego historycznego charakteru nie zostały objęte różnymi 

formami ochrony (wpis do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków).  

  

Podstawowym celem i kierunkiem działań wskazanym w dokumencie jest ich ochrona  

i zachowanie.  

 

Na obszarze gminy zlokalizowanych jest siedem obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

oraz 25 obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Projekt studium podtrzymuje 
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obowiązek i zasady ochrony wszystkich obiektów zabytkowych położonych w obszarze 

gminy Moszczenica zgodnie z przyjętym „Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami  

w Gminie Moszczenica”, w tym dotyczących  

- objęcia stałą ochroną wszystkich zespołów zabytkowych oraz pojedynczych obiektów 

i elementów zabytkowych, które z racji posiadanej rangi historycznej i wartości winne 

zostać zachowane dla następnych pokoleń, 

- objęcia stałą ochroną miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, 

- uzupełniania i korygowania gminnej ewidencji obiektów zabytkowych i innych 

dokumentacji historycznych, 

- właściwego wykorzystania obiektów zabytkowych w dostosowaniu do aktualnych 

potrzeb w sposób nie kolidujący z ich charakterem i nie stanowiący zagrożenia dla 

konstrukcji i substancji kulturowej, 

- zachowania naturalnego otoczenia obiektów zabytkowych, tj. zarówno terenów 

zainwestowanych jak i zieleni towarzyszącej,  

- przestrzegania zasad ochrony stanowisk archeologicznych zgodnie z ustalonymi 

przepisami odrębnymi stanowiącymi uwarunkowania dla inwestowania w rejonie ich 

występowania.  

 

 

7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 

7.1. NATURA 2000. 

Na obszarze gminy nie występują obszary Natura 2000 lub obszary proponowane do 

objęcia ochroną w ramach systemu Natura 2000.  

Natomiast w szerszym otoczeniu funkcjonują m.in. 

- obszar siedliskowy NATURA 2000 – PLH 120090 Biała Tarnowska – w odl. ok. 7,5 

km w kierunku zachodnim,  

- obszar siedliskowy NATURA 2000 – PLH 180052 Wisłoka z dopływami – w odl. 

ok. 5 km w kierunku południowo – wschodnim, 

- obszar siedliskowy NATURA 2000 – PLH 120094 Ostoje Nietoperze Powiatu 

Gorlickiego – w odl. ok. 8 km w kierunku południowym. 

 

Odległość obszarów chronionych od granic gminy sprawia, że wprowadzenie nowego 

zagospodarowania na omawianym terenie nie wpłynie w żaden sposób na ww. obszary 

Natura 2000. 

 

7.2. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, FLORA I FAUNA. 

W opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby Studium wskazano 

obszary predysponowane do pełnienia funkcji przyrodniczej. Wyznaczenie takich terenów – 

priorytetowych dla systemu przyrodniczego ma na celu m.in.:  

− utrzymywanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, w tym ich ciągłości 

przestrzennej, 

− zachowanie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych oraz przyrodniczo-

krajobrazowych, 

− zachowanie różnorodności biologicznej, 

− zachowanie ciągłości istnienia cennych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, 
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− utrzymywanie lub przywracanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, 

− zachowanie walorów krajobrazowych, 

− zachowanie dziedzictwa geologicznego, 

− utrzymanie równowagi zasobów wód, ochrona obszarów hydrogenicznych, 

− ochrona powierzchni ziemi, 

− ochrona i poprawa jakości powietrza atmosferycznego, 

− zapewnienie odpowiednich warunków aerosanitarnych, 

− ochronę istniejących i kształtowanie nowych przestrzeni wypoczynkowych i 

turystycznych. 

W opracowaniu tym jako syntezę przeanalizowanych uwarunkowań przyrodniczych 

zaprezentowano obszary funkcjonalne wraz z określeniem możliwych kierunków ich 

rozwoju. Analiza projektu Studium wykazała, że obszar o wysokich wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych (obszar A z opracowania ekofizjograficznego) oraz obszary 

cenne przyrodniczo i przyrodniczo- użytkowo (obszar B z opracowania ekofizjograficznego) 

zostały uwzględnione w znacznym w zakresie podczas wyznaczania nowych terenów 

budowlanych. Analizując projekt Studium pod kątem wyznaczonych nowych terenów 

budowlanych stwierdza się, że nie będą one miały znaczącego znaczenia dla prawidłowego 

funkcjonowania ekosystemów. Oczywiście będą uszczuplały zasoby przyrodnicze, niemniej 

nie spowoduje to zagrożenia dla stabilności struktury przyrodniczej, powiązań 

przyrodniczych, defragmentacji cennych siedlisk.  

W projekcie Studium zachowane zostały najistotniejsze elementy struktury przyrodniczej- 

ekosystemy leśne (lasy i duże obszary zadrzewione o charakterze leśnym), zbiorowiska 

roślinne towarzyszące ciekom wodnym, granica polno-leśna, tereny cenne przyrodniczo oraz 

wzajemne powiązania między nimi co uważa się za wystarczające do trwałego 

funkcjonowania różnorodności biologicznej w obszarze gminy. 

 Nie oznacza to również, że ukształtowana w ten sposób w Gminie, struktura 

funkcjonalno- przestrzenna jest wystarczająca pod kątem stabilności całego układu 

przyrodniczego, a w szczególnie powiązań przyrodniczych. Łączna ilość terenów 

wskazanych do zainwestowania wynosi ok. 30% powierzchni Gminy. Powierzchnia 

obszarów niezurbanizowanych (tereny rolne, tereny lasów, dolin rzecznych, gospodarstw 

rybnych, tereny zieleni urządzonej typu parki, ogrody działkowe, zieleńce) jest ponad 

dwukrotnie większa (70 % powierzchni Gminy).  

Oczywiście nie można też twierdzić, że w terenach zurbanizowanych cenne enklawy 

zieleni będą całkowicie zniszczone. Jest to najbardziej prawdopodobne w terenach z małym 

wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej (PU). W terenach mieszkaniowych, usług 

publicznych czy usługowych z wysokim wskaźnikiem powierzchni zielonej, a szczególnie w 

terenach osuwiskowych (o niepewnych możliwościach inwestycyjnych) zachowane 

częściowo zostaną tereny zieleni. Stanowią one siedliska dla drobnych ssaków, a przede 

wszystkim ptaków i nadal będą tworzyły powiązania z terenami zieleni. Ciągłość w terenach 

zurbanizowanych będzie tez zapewniała zieleń przydrożna.  

 

7.3. LUDZIE. 

W stosunku do oddziaływania ustaleń projektu planu na ludność (w kontekście 

oddziaływania na zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia) spodziewane następstwa będą 
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pozytywne. 

7.3.1. WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW. 

Realizacja ustaleń Studium nie będzie skutkować powstaniem warunków, w których 

wystąpiłoby bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Warunki życia 

mieszkańców ulegną poprawie przede wszystkim poprzez działania związane z: przebudową 

i budową infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja), budową nowych ciągów 

komunikacyjnych, wyznaczeniem terenów mających pełnić funkcje rekreacyjne i sportowe. 

W Studium wprowadzono także ustalenia regulujące możliwości zainwestowania w tzw. 

obszarach szczególnego zagrożenia tj. zagrożonych powodzią oraz w terenach osuwiskowych 

(omówione w rozdziale 6).  

7.3.2. EMITOWANIE HAŁASU. 

Źródłem hałasu w terenach mieszkaniowych będą prace związane z utrzymaniem  

i użytkowaniem obiektów mieszkalnych, rekreacją dzieci i dorosłych oraz ruch kołowy 

wewnątrz terenów zabudowanych. Na obszarach obecnie zielonych, przeznaczonych  

w Studium pod zabudowę poziom hałasu wzrośnie, jednak nie będzie powodować 

przekroczeń jego dopuszczalnego poziomu.  

Dopuszczenie dla terenów zabudowy mieszkaniowej działalności usługowej będzie 

powodowało większe nasilenie ruchu kołowego, manewrów pojazdów zaopatrzenia itp. Nie 

będzie to jednak powodowało przekraczania poziomów dopuszczalnych. Dopuszczenie tej 

zabudowy wynika z powszechności tej formy użytkowania terenów wiejskich. Mimo 

niekorzystnego wpływu na jakość środowiska obszarów mieszkaniowych (przeważnie 

bezpośredniego sąsiedztwa części obiektów usługowych), jest ono koniecznością wobec 

faktu, że ten typ działalności gospodarczej jest lub będzie źródłem utrzymania części 

społeczności lokalnej.  

W terenach usługowych i produkcyjnych, gdzie należy się spodziewać większej 

uciążliwości akustycznej niż w terenach zabudowy mieszkaniowej, źródłem uciążliwości 

będzie przeważnie transport technologiczny i zewnętrzny, w mniejszym stopniu procesy 

produkcyjne, dokonywane przeważnie w pomieszczeniach wewnętrznych. Natężenie 

oddziaływań ocenia się jako nieco wyższe niż w zabudowie mieszkaniowej, 

nieprzekraczające poziomów dopuszczalnych. Jednak niektóre rodzaje usług, zwłaszcza 

większe obiekty handlu (hurtownie, magazyny, obiekty rozrywkowe i gastronomiczne), 

mimo formalnego nie przekraczania norm oddziaływań na środowisko, mogą być uciążliwe 

dla bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej. W terenach przeznaczonych pod 

eksploatację i ich sąsiedztwie odczuwalny będzie hałas spowodowany tą działalnością.  

W terenach komunikacyjnych uciążliwość akustyczna będzie związana z pojazdami 

poruszającymi się drogami obszaru opracowania.  

 

7.3.3. EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH. 

Na kształtowanie pola elektromagnetycznego mają wpływ źródła liniowe i punktowe 

emitujące promieniowanie niejonizujące.  

Na obszarze Gminy zlokalizowana jest istniejąca sieć dystrybucyjna energii elektrycznej, 

będąca na majątku i pozostająca w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Tarnowie: 

- linie napowietrzne średniego napięcia SN15 kV i 30kV, 
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- linia napowietrzna wysokiego napięcia WN- 110 kV Tuchów-Stróżówka. 

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy jest prowadzona od stacji elektroenergetycznej GPZ 

110/35/15 kV „Stróżówka”. 

W związku z wzrastającym zapotrzebowaniem na energię konieczna będzie kontynuacja 

modernizacji i rozbudowy układu zaopatrzenia w energię elektryczną. W związku z tym, że 

nie ma potrzeby lokalizacji nowych przebiegów linii kablowych najwyższych i wysokich 

napięć, na terenie gminy nie powstaną nowe istotne źródła promieniowania 

elektromagnetycznego. Powstawać będą natomiast sieci średniego i niskiego napięcia. 

Budowle, urządzenia i sieci związane z infrastrukturą techniczną będą mogły powstawać we 

wszystkich terenach (przeznaczonych do zabudowy oraz przyrodniczych). 

Przebieg sieci napowietrznych wymaga zachowania pasów technologicznych znacząco 

ograniczających zagospodarowanie i zainwestowanie terenów w ich sąsiedztwie, o para-

metrach określonych w przepisach odrębnych, Przedmiotowe strefy zostały wskazane na 

rysunku studium. Odległości te zapewniają w każdym przypadku brak przekroczenia 

dopuszczalnych wielkości natężenia pola elektromagnetycznego. Dokładną odległość 

projektowanych obiektów kubaturowych od ww. linii potwierdzić należy pomiarami 

natężenia pola elektromagnetycznego.  

 

7.3.4. WYTWARZANIE ODPADÓW. 

Wyznaczone w projekcie Studium nowe tereny przeznaczone do zainwestowania, ale 

również tereny jeszcze niezainwestowane ze Studium obowiązującego będą związane  

z rozwojem nowej zabudowy. To z kolei znajdzie przełożenie w zwiększeniu ilości 

wytwarzanych odpadów przez mieszkańców i użytkowników tych obiektów. 

Odpady wytworzone w terenach mieszkaniowych, gdzie dopuszcza się prowadzenie 

nieuciążliwej dla tego rodzaju przeznaczenia działalności gospodarczej będą miały głównie 

charakter odpadów komunalnych. W strumieniu odpadów będą mogły także znajdować się 

niewielkie ilości odpadów niebezpiecznych (np. zużyte baterie, lekarstwa), a także innych 

odpadów, zależnych od rodzaju zrealizowanych tam usług. Odpady wytworzone w terenach 

usługowych, a przede wszystkim w terenach produkcyjnych będą zawierały większe ilości 

odpadów niebezpiecznych. Postępowanie z nimi winno odpowiadać szczegółowym zasadom 

ich usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania.  

W projekcie Studium wskazano działania, które poprawią i usprawnią funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami. Obejmują one dalszy rozwój selektywnej zbiórki 

odpadów, kontynuację działań w kierunku podwyższania świadomości społecznej obywateli 

w zakresie gospodarowania odpadami, intensyfikację odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

kontynuację działań w zakresie likwidacji „dzikich wysypisk”. W związku z tym nie przewiduje 

się negatywnych oddziaływań w tym zakresie wynikających ze zmian w kierunkach rozwoju 

przestrzennego wprowadzonych w projekcie Studium.  

Do poprawy stanu środowiska i efektywności systemu gospodarki przyczyni się także 

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie skutków, jakie niesie za sobą 

spalanie odpadów w piecach domowych (znaczna emisja związków rakotwórczych i 

toksycznych).   

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

  

76 

7.4. WODA. 

Zarówno dla ochrony wód powierzchniowych, jak i podziemnych niezbędne jest pilne 

uporządkowanie gospodarki ściekowej. Projekt Studium zakłada budowę i rozbudowę 

kanalizacji sanitarnej. Pełne wyposażenie obszaru w kanalizację byłoby najbardziej 

znaczącym ekologicznym efektem ustaleń Studium. Przyczyniłoby się do odpowiedniej 

ochrony wód podziemnych. Głównym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych może być dopuszczenie w dalszych aktach planistycznych rozwiązań 

indywidualnych, szczególnie bez zapewnienia kontroli nad ich budową i działaniem. 

Sytuację niepożądaną jest objęcie niektórych obiektów indywidualnym systemem 

odprowadzania ścieków, jakim są nieszczelne szamba, a przede wszystkim przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Te ostatnie nie stanowią często żadnego zabezpieczenia wód 

podziemnych oraz gruntu przed zanieczyszczeniem, a wręcz przeciwnie (jak w przypadku 

oczyszczalni drenażowych) są poważnym źródłem zakażenia bakteriologicznego wód 

podziemnych, powierzchniowych i również gleby.  

Realizacja inwestycji w terenach wskazanych do zabudowy wpłynie także na zmiany 

stosunków wodnych spowodowane odwodnieniem obszarowym wokół obiektów 

kubaturowych. Wpływ ten może się zaznaczyć w zmianach dróg przepływu  wody 

podziemnej w osadach czwartorzędowych i utworach zwietrzeliny. 

 

7.5. POWIETRZE. 

Na stan jakości powietrza w Gminie Moszczenica wpływa wiele czynników, z których w 

zakresie emisji zorganizowanej najistotniejszymi są emisja niska z kotłowni, indywidualnych 

palenisk domowych oraz małych zakładów, emisja przemysłowa, emisja komunikacyjna oraz 

emisja napływowa. 

Przeznaczenie terenów biologicznie czynnych pod zainwestowanie kubaturowe spowoduje 

powstanie nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Wzrost ilości domów, a także w dużo 

mniejszym już udziale obiektów usługowych i produkcyjnych, które powstaną przyczyni się 

do wzrostu emisji z systemów grzewczych. Utrzymany zostaje istniejący sposób ogrzewania 

obiektów i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w którym znaczny udział ma paliwo 

stałe. W przypadku budowy znacznej liczby domów ogrzewanych przy użyciu paliw stałych, 

nastąpi wzrost emisji. Można jednak założyć, że zdecydowana większość nowych budynków 

będzie ogrzewana przy użyciu paliwa gazowego, energii elektrycznej lub oleju opałowego, a 

postęp w wymianie źródeł ciepła istniejących obiektów spowoduje (w bilansie ogólnym) 

utrzymanie na niezmienionym poziomie emisji zanieczyszczeń powietrza.  

W związku z realizacją ustaleń Studium nie przewiduje się istotnych zmian  

w oddziaływaniu komunikacji drogowej na środowisko. 

 

7.6. POWIERZCHNIA ZIEMI. 

Przekształcenia powierzchni ziemi będą związane z wprowadzaniem nowej zabudowy. 

Niewielkie gabaryty wznoszonych obiektów w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

niewymagające wykonywania głębokich wykopów fundamentowych, nie będą powodować 

znacznych przekształceń. Szczególnie dotyczy to terenów, gdzie deniwelacje terenu są 

bardzo małe. Nieco większe przekształcenia, przede wszystkim wskutek konieczności 

formowania skarp będą występować w przypadku lokowania zabudowy w terenach  

o większych spadkach. Znaczne przekształcenia może powodować wznoszenie obiektów 
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mieszkaniowych wielorodzinnych, usługowych, realizacja nowego przebiegu dróg,  

a zwłaszcza wznoszenie obiektów produkcyjnych gdzie posadowienie cięższych konstrukcji, 

fundamentów maszyn i agregatów itp., może powodować konieczność wykonywania 

głębszych wykopów. Deniwelacje te będą także związane z rzeźbą terenu. 

Wraz z rozwojem zabudowy przekształceniom będzie ulegała pokrywa glebowa. Zmiany 

będą związane zarówno z likwidacją pokrywy glebowej, jak i jej przemianom w kierunku 

gleb antropogenicznych. 

 

7.7. KRAJOBRAZ. 

Obszar opracowania jest niezwykle rozległy i mocno zróżnicowany pod względem 

ukształtowania jak i pokrycia. Tym samym w jego granicach można zdiagnozować dwa typy 

krajobrazów, klasyfikowanych na podstawie podziału opracowanego w oparciu badania 

Profesora Janusza Bogdanowskiego, tj. krajobraz naturalny i kulturowy (harmonijny). 

Istotnych walorów krajobrazowych nadają tereny zielone i otwarte, często związane z 

obecnością cieków płynących i zbiorników wodnych. Są to elementy niezwykle pożądane w 

strukturach gminy i decydują o jej atrakcyjności pod względem tak ekologicznym jak i 

społecznym. Na terenie gminy znajdują się zarówno obszary jak i obiekty świadczące o 

bogactwie gminy pod względem środowiskowym i kulturowym, ale także bezpośrednio 

wpływające na odbiór otoczenia i kształtowanie pozytywnej percepcji krajobrazu.  

Za istotne działanie uważa się objęcie w projekcie Studium ochroną, obszarów o wysokich 

walorach krajobrazowych, zachowania terenów z otwarciami widokowymi.  

Przyszłe zmiany w krajobrazie gminy będą związane z dalszym wzrostem terenów 

zainwestowanych - głównie przeznaczonych dla indywidualnego budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego, jak również wprowadzaniem obiektów infrastruktury 

liniowej tudzież punktowej (farma fotowoltaiczna w Staszkówce). Generalnie analizując 

projekt Studium, zauważa się zasadę nierozszerzania układów istniejących w kierunku 

stoków i grzbietów wzniesień. Jednak specyfika rzeźby terenu gminy, utrudnia lokalizację 

nowych terenów zabudowy mieszkaniowej bez naruszenia krajobrazu wizualnego obszaru. 

Zmiana krajobrazów obszarów osiedleńczych uzależniona będzie od sposobu zabudowy i 

zagospodarowania obszaru. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej i intensywności 

zabudowy, ograniczają możliwość powstania obiektów o wybitnie niekorzystnym wpływie 

na krajobraz, dominujących w kategorii widoków „na” jak i na krajobraz kształtowanych 

wnętrz architektonicznych. 

Mało korzystnym ustaleniem projektu Studium, pod względem oddziaływań na walory 

krajobrazu i ład przestrzenny gminy, jest brak zakazu wprowadzania zabudowy siedliskowej 

w strefie II. 

 

7.8. WARUNKI KLIMATYCZNE I AEROSANITARNE. 

Warunki klimatyczne oraz topoklimatyczne występujące w gminie omówiono w rozdziale 

2.2.4. 

Wskutek rozwoju zabudowy w terenach przeznaczonych do zainwestowania 

kubaturowego przewiduje się niewielkie zmiany warunków klimatycznych. Będą one miały 

znaczenie lokalne. Zarówno dogęszczanie zabudowy w terenach już zainwestowanych, jak i 

wprowadzanie zabudowy w tereny ze znaczącą przewagą powierzchni biologicznie czynnej 

spowoduje wzrost powierzchni pokrytej utwardzonymi nawierzchniami, co będzie się 
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przekładało na większe kumulowanie ciepła. Pojawienie się nowego zainwestowania, ciągów 

komunikacyjnych spowoduje wzrost zanieczyszczeń powietrza, które z kolei przyczynią się 

do zmniejszenia wilgotności. Zwłaszcza chodzi tutaj o zanieczyszczenia o właściwościach 

higroskopijnych (np. pyły, sadze). Zmiany te będą bardziej odczuwalne w obszarach o 

niższym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej. 

Jednocześnie w projekcie nie wprowadzano nowej zabudowy w obszary kluczowe dla 

wymiany i regeneracji powietrza tj. w doliny rzeczne. Pozostawiono także inne obszary 

służące oczyszczaniu i regeneracji powietrza (tereny leśne, tereny zieleni wysokiej) czy 

poprawie jego parametrów fizycznych (tereny łąkowe). 

Z uwagi na powyższe, uwzględniając przewidywane emisje z układów grzewczych, 

ocenia się, że przewidywane zmiany nie będą miały większego wpływu na ocieplenie klimatu 

w ujęciu globalnym.   

 

7.9. ZASOBY NATURALNE. 

W obszarze gminy Moszczenica brak jest udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych oraz pokładów wód podziemnych wyznaczonych jako Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych.  
 

7.10. ZABYTKI 

Ochrona dóbr kultury polega m.in. na zabezpieczaniu ich przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem, dewastacją oraz zapewnienia im warunków trwałego zachowania. Projekt 

Studium podtrzymuje obowiązek i zasady ochrony wszystkich obiektów zabytkowych 

położonych w obszarze gminy Moszczenica zgodnie z przyjętym „Gminnym Programem 

Opieki nad Zabytkami w Gminie Moszczenica”. W związku z powyższym nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania w tym zakresie. Zapisy Studium, odpowiednio przeniesione do 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą w pełni zabezpieczać 

dziedzictwo kulturowe przed działaniami mogącymi spowodować zagrożenie dla 

prawidłowej ochrony ich wartości.  

 

7.11. DOBRA MATERIALNE.  

Realizacja ustaleń projektu Studium bez wątpienia wpłynie pozytywnie na 

zagadnienie wartości i jakości dóbr materialnych poprzez: 

- poprawę jakości i wartości przestrzeni publicznych (rewitalizacja infrastruktury przestrzeni 

publicznej tj. budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, 

edukacyjnej, wypoczynkowej i kultury; poprawa estetyki obszarów, uporządkowanie oraz 

odbudowa terenów zielonych i małej architektury, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w 

korzystaniu z przestrzeni publicznych) oraz kształtowanie nowych przestrzeni o wysokim 

standardzie, 

- poprawę jakości i dostępności do usług publicznych, 

- podejmowanie działań przyczyniających się do osiągnięcia lepszej jakości środowiska, 

- tworzenie korzystnych warunków dla dokonywania inwestycji na terenie gminy, 

- poprawę zaplecza turystycznego poprzez wykorzystanie walorów gminy, 

- wzrost wartości terenów o funkcjach gospodarczych, wskutek poprawy ich dostępności, 

- poprawę sytuacji materialnej mieszkańców, co będzie sprzyjać konsumpcji i poprawie 

standardu zamieszkania, 
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- tworzenie nowego zainwestowania służącego bezpośrednio rozwojowi turystyki, sportu i 

rekreacji (urządzenie terenów, budowa infrastruktury – np. szlaków, ścieżek, boisk, 

przystani, rozwój bazy gastronomicznej, noclegowej, usług, sfery rozrywkowej itp.), 

- rozbudowę systemu transportu i infrastruktury technicznej. 

 

8.INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO. 

W związku z realizacją ustaleń projektu Studium nie prognozuje się transgranicznego 

oddziaływania na środowisko (wykraczającego poza granice kraju). 

 

9. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM. 

Największe przewidywane znaczące oddziaływania będą dotyczyły terenów 

przewidzianych do rozwoju zabudowy. Są to obszary wskazane czerwoną kratką na rysunku 

prognozy. Łącznie obejmują one obszar o powierzchni 128,7 ha co stanowi nieco ponad 10% 

wszystkich terenów zabudowy. Z uwagi na skalę dokumentu jakim jest Studium, stan 

środowiska występujący w tych obszarach omówiony został łącznie w rozdziale 2.  

 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU. 

Realizacja części ustaleń projektu Studium będzie ingerowała w środowisko przyrodnicze, 

powodując jego przekształcenia. Chodzi szczególnie o wprowadzanie terenów 

przeznaczonych pod zainwestowanie kubaturowe w obszary, które obecnie pozostają 

biologicznie czynne. W celu zapobieżenia, ograniczenia oraz kompensacji przyrodniczej 

negatywnych oddziaływań na środowisko, do projektu Studium wprowadzono ustalenia, 

które wpłyną pozytywnie na stan i funkcjonowanie poszczególnych komponentów 

środowiska, tj. 

W zakresie ochrony klimatu i bioklimatu  

Zapisy służące ograniczeniu emisji gazów powodujących tzw. niską emisję. 

 

W zakresie pogorszenie właściwości retencyjnych obszaru 

W projekcie Studium, w celu ograniczenia niekorzystnego uszczuplenia zasobów wodno- 

gruntowych i retencji gruntowej obszaru gminy, wprowadzono ustalenia, które: 

- ograniczają powierzchnię trwałego zainwestowania działek (poprzez ustalenie powierzchni 

biologicznie czynnej), 

- wyznaczają kategorię terenów pełniących funkcje przyrodnicze: rolnych (R), lasów (ZL), 

zieleni naturalnej (ZN), w których podstawowym kierunkiem jest utrzymanie ich naturalnego 

charakteru i ograniczenie dopuszczalnych form zainwestowania. 

 

W zakresie powietrza atmosferycznego 

Powstawaniu nowej zabudowy będzie towarzyszyć powstawanie nowych źródeł niskiej 

emisji. Jako działania ograniczające uciążliwość źródeł emisji punktowej projekt Studium 
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wskazuje przede wszystkim na eliminowanie paliw stałych jako podstawowego źródła 

ogrzewania budynków. Jako preferowane nośniki ciepła wskazuje energię elektryczną, gaz 

ziemny oraz inne paliwa ekologiczne. 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Ochronie wód powierzchniowych i podziemnych przed wzrostem poziomu 

zanieczyszczeń będzie służyła przede wszystkim rozbudowa i przebudowa kanalizacji 

sanitarnej.  

 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE.  

Jako rozwiązanie alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym Studium 

wskazuje się wykluczenie możliwości realizacji nowej zabudowy w obszarach osuwisk 

aktywnych., dopuszczonej w terenach Mx. W stosunku do osuwisk aktywnych, ewentualnie 

okresowo-aktywnych, zlokalizowanych w strefie II wskazuje się na konieczność 

doprecyzowanie zapisów, które jednoznacznie wykluczają możliwość powstania w ich 

zasięgu nowej zabudowy zagrodowej tudzież możliwość uzupełniania zabudowy istniejącej.  

 

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ SUiKZP GMINY MOSZCZENICA.  

Jako proponowaną metodę analizy skutków realizacji postanowień Studium wskazuje się 

przede wszystkim ustawowy wymóg sporządzania analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy. Opracowanie takich analiz daje możliwość obserwacji  

i podsumowania zmian zachodzących w sferze przestrzennej oraz w sferze społeczno- 

gospodarczej. Konieczność sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy wynika nie tylko z przepisów prawa, ale również z podejścia do problemu zarządzania 

przestrzenią. Podstawą świadomego działania w tym zakresie jest posiadanie dostatecznej 

wiedzy na temat stanu zagospodarowania przestrzeni gminy oraz sposobu wykorzystania 

podstawowych instrumentów planistycznych, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Kontrola i ocena jakości poszczególnych elementów środowiska jest zapewniona 

natomiast w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Państwowy Monitoring 

Środowiska jest systemem pomiarów ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, 

przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku (m.in.: jakości wód 

powierzchniowych, wód podziemnych, powietrza, promieniowania elektroenergetycznego). 

Gromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:  

- jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub 

innych wymagań określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych 

standardów lub innych wymagań,  

- występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w 

tym powiązaniach przyczynowo- skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem 

elementów przyrodniczych. 

W miarę potrzeb możliwe jest tworzenie lokalnych sieci monitoringu w celu śledzenia i 

kontrolowania wpływu najbardziej szkodliwych źródeł punktowych lub obszarowych na 
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lokalny poziom zanieczyszczeń. Mogą być one tworzone przez organy administracji 

publicznej, gminy oraz podmioty gospodarcze oddziaływujące na środowisko. 

Koordynacyjna rola WIOŚ realizowana jest poprzez uzgadnianie programów pomiarowych 

realizowanych w sieci lokalnej, jak również weryfikację uzyskanych danych pomiarowych. 

 Zaleca się, aby w warunkach gminy Moszczenica jako rozwiązania szczegółowe 

objąć systemem monitorowania zebrane w poniższej tabeli wskaźniki: 

 

Wskaźnik  Jednostka  Wartość 

w roku … 

Jakość wód, gospodarka wodno- ściekowa 

- zwodociągowanie obszaru  %  

- długość sieci wodociągowej km  

- skanalizowanie obszaru  %  

- długość sieci kanalizacyjnej km  

- gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości (szamb) 

%/ilość  

- ilość przydomowych oczyszczalni ścieków szt.  

- ilość ścieków odprowadzanych z terenu Gminy tys.m3/rok  

- pobór wód (wodociągi) na terenie Gminy tys.m3/rok  

Jakość powietrza 

- liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 

w oparciu o źródła powodujące niską emisję (węgiel kamienny) 

szt.  

Gospodarka odpadami   

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych ogółem Mg/r  

- ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca kg/M/r  

Ochrona przyrody bioróżnorodności i krajobrazu  

- obszar Gminy objęty ochroną przyrody lub krajobrazu  %  

- lesistość obszaru %  

- liczba pomników przyrody w Gminie   

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ilość stacji bazowych telefonii komórkowych szt.  

 

 

 

13. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. 

Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Do sporządzenia w/w 

Studium przystąpiono na podstawie uchwały nr XXVIII/341/2016 Rady Gminy Moszczenica 

z dnia 14 lipca 2021 r.  

W polskiej systematyce aktów planowania przestrzennego „studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego” jest podstawowym, strategicznym 

dokumentem planistycznym każdej gminy. Jest ono klasyfikowane w piśmiennictwie  

i orzecznictwie jako tzw. „akt kierownictwa wewnętrznego”, to jest dokument, który nie jest 

aktem prawa miejscowego, ale którego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy 
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sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Studium stanowi podstawę dla władz samorządowych gminy do prowadzenia polityki i 

strategii działań nie tylko w sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także w sferze 

społeczno-gospodarczej i ekologicznej, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na 

kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno-przestrzennego. Kierunki 

rozwoju Gminy określone w Studium stanowić będą wytyczne koordynacyjne dla 

prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nakłada Ustawa 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. Zgodnie 

z art. 46 ust.1 projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie 

z art. 51 ust.1 Organ opracowujący projekt studium, w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. Jej zakres 

określony został w art.51 i art.52.  

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały uzgodnione  

w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z dn. 8 września 2021 r. 

znak: ST-II.411.9.2021.KM oraz w piśmie Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Gorlicach z dn. 20 września 2021 r. znak: ON-NZ.90830.2.47.2021.  

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51 

Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Prognoza ta stanowi 

element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocześnie z projektem Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja, 

charakterystyka i ocena możliwych wpływów na środowisko przyrodnicze, środowisko 

kulturowe oraz na jakość życia mieszkańców, jakie potencjalnie mogą nastąpić na skutek 

realizacji ustaleń Studium oraz współpraca z autorem ustaleń projektu Studium w celu 

wyeliminowania niekorzystnych ustaleń, które mogą spowodować negatywne skutki dla 

środowiska.  

Zakres prognozy odpowiada wymogom wynikającym z 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. Niniejsza prognoza 

obejmuje: 

- omówienie treści, głównych celów wynikających z projektu Studium, 

- analizę dokumentów powiązanych z projektem Studium i ocenę zgodności 

analizowanego projektu z celami w nich zawartymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

celów dotyczących zagadnień środowiskowych,  

- określenie metodologii sporządzania prognozy wpływu na środowisko, 

- odniesienie się do kwestii monitorowania skutków wdrażania ustaleń projektu Studium 

dla środowiska,  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym projektem Studium, a także 
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wstępną ocenę potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

- ocenę potencjalnego wpływu ustaleń projektu Studium na środowisko przyrodnicze, 

informacje o możliwości wystąpienia oddziaływania transgranicznego, odniesienie się do 

innych zagadnień wymaganych w prognozie (istniejące problemy ochrony środowiska, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, propozycja łagodzenia i 

kompensacji skutków realizacji ustaleń projektu Studium, propozycja zmian w 

rozwiązaniach projektu Studium zmierzających do ograniczenia negatywnego 

oddziaływania). 

Prognoza składa się z części tekstowej i graficznej. Zakres przestrzenny opracowania 

obejmuje obszar przedstawiony na rysunku prognozy tj. cały obszar w granicach 

administracyjnych gminy Moszczenica. W zakresie powiązań i oddziaływań zewnętrznych 

zakres poszerzono poza opisywany teren. 

 

W gminie Moszczenica nie występują obszary o szczególnych wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych, objęte obszarową prawną formą ochrony przyrody  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  W analizowanym 

obszarze brak jest także ustanowionych pomników przyrody. 

W obszarze gminy, ochroną objęte są gatunki roślin oraz grzybów wymienione  

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

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz.1409) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz.1408). 

Występują tu także siedliska chronionych gatunków zwierząt w rozumieniu ustawy  

o ochronie przyrody oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Są to m.in. ptaki (gatunki o różnym statusie 

ochrony), owady (gatunki o różnym statusie ochrony) oraz gady i płazy (objęte ochroną 

częściową lub ścisłą). 

Dyspozycje przestrzenne zawarte w projekcie Studium umożliwiają prawidłową ochronę 

zarówno większości siedlisk chronionych gatunków zwierząt, jak również obszarów 

stanowiących potencjalne siedliska dla występowania chronionych gatunków roślin  

i grzybów (lasy, zadrzewienia, tereny hydrogeniczne, doliny potoków, obszary łąkowe).   

 

Przez obszar gminy Moszczenica przebiega regionalny korytarz ekologiczny łączący 

Pasmo Brzanki z Beskidem Niskim. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Małopolskiego, północna część Staszkówki i Moszczenicy leży w 

ponadregionalnym korytarzu ekologicznym. Łączy on m.in. Beskid Sądecki  

i Beskid Niski z kompleksami leśnymi Pogórza Ciężkowickiego oraz Pasmem Brzanki. 

Na obszarze gminy Moszczenica nie występują udokumentowane złoża surowców 

mineralnych tudzież obszary i tereny górnicze. Brak jest Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. W jej granicach występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od 

Moszczanki oraz potoku Sitniczanka, rozpoznane i udokumentowane osuwiska.  

Projekt Studium jest zasadniczo zgodny z opracowaniem ekofizjograficznym. Cele 

ochrony środowiska uwzględnione w omawianym projekcie Studium posiadają swoje 

uwarunkowania wynikające z prawa unijnego (Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące 
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kluczowych obszarów środowiskowych m.in.: w zakresie ochrony powietrza, wody  

i prawidłowej gospodarki odpadami), programów i strategii krajowych, dokumentów 

szczebla wojewódzkiego (Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Program Strategiczny 

Ochrona Środowiska, Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, Program 

ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego, Plan Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego) jak również dokumentów szczebla lokalnego 

(Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025, Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Moszczenica na lata 2017 – 2025).  

W stosunku do oddziaływania ustaleń projektu planu na ludność (w kontekście 

oddziaływania na zdrowie, bezpieczeństwo i jakość życia) spodziewane następstwa będą 

pozytywne. 

Największe przewidywane znaczące oddziaływania będą dotyczyły terenów 

przewidzianych do rozwoju zabudowy (zwiększenie ilości ścieków, powstanie nowych 

źródeł hałasu, zanieczyszczeń atmosfery, wytwarzania odpadów).  

W związku z realizacją ustaleń projektu Studium nie prognozuje się transgranicznego 

oddziaływania na środowisko (wykraczającego poza granice kraju). 
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Kraków, dn. 20.02.2020 r.  

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Ja niżej podpisana spełniam wymagania o których mowa w art. 74 a ust.2 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. 2021 poz. 2373 z późn. zm.). 

 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  
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