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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I USTALENIA OGÓLNE 

1.1. WPROWADZENIE 
 

W polskiej systematyce aktów planowania przestrzennego „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” jest podstawowym, strategicznym dokumentem planistycznym każdej 
gminy. Jest ono klasyfikowane jako tzw. „akt kierownictwa wewnętrznego”, jest to dokument, który nie jest 
aktem prawa miejscowego, ale którego ustalenia są wiążące dla organów Gminy przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym 
sporządzanie studium należy do zadań własnych gminy. Zasadnicze regulacje prawne dotyczące studium, 
jego problematyki a także trybu sporządzania zawarte są w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 17 grudnia 2021r. w 
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. z 2021r. poz. 2405). Zakres problematyki studium wynika także z wielu innych ustaw, w tym 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, która określa zasady 
i elementy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokonywanej w ramach procedury 
sporządzania studium, a także ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy prawo wodne, jak i szeregu innych ustaw oraz 
przepisów wykonawczych.  

Studium – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest aktem planis-
tycznym, którego sporządzenie jest obligatoryjne i musi obejmować obszar gminy w jej granicach 
administracyjnych.  

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 stanowi podstawę dla władz samorządowych gminy do prowadzenia polityki i strategii działań 
nie tylko w sferze zagospodarowania przestrzennego, ale także w sferze społecznej, gospodarczej 
i ekologicznej, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej 
i układu funkcjonalno - przestrzennego. Kierunki rozwoju Gminy określone w Studium stanowią wytyczne 
koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium (jego 
część tekstowa jak i graficzna) składa się z dwóch zasadniczych części: 

1. Uwarunkowań rozwoju, które należy uwzględnić w zakresie szczegółowo określonym w art. 10 ust. 
1 w/w ustawy. Obejmują one uwarunkowania wynikające m.in. z dotychczasowego przeznaczenia, 
zagospodarowania, uzbrojenia terenu, stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, diagnozy 
sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, stanu środowiska, w tym stanu rolniczych, leśnych 
przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych, przyrody, krajobrazu; stanu dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, warunków i jakości życia mieszkańców, w tym 
ochrony ich zdrowia, oraz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zagrożeń 
bezpieczeństwa ludności i jej mienia, potrzeb i możliwości rozwoju gminy z uwzględnieniem przesłanek 
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych, możliwości finansowania przez 
gminę sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej, bilansu terenów przeznaczonych pod 
zabudowę, stanu prawnego gruntów, występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie 
przepisów odrębnych, występowania obszarów: naturalnych zagrożeń geologicznych, udokumentowanych 
złóż kopalin, zasobów wód podziemnych, terenów górniczych, wymagających ochrony przeciwpowodziowej, 
stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

2. Kierunków zagospodarowania przestrzennego, które należy, z uwzględnieniem bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę określić w zakresie ustalonym w art. 10 ust. 2, 2a i 3a ustawy, w tym: 
kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy, wskaźniki dotyczące przeznaczenia, zagospodarowania 
i użytkowania terenów, zasady ochrony środowiska i jego zasobów, w tym ochrony przyrody, krajobrazu, 
obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków i dóbr kultury współczesnej, kierunki 
rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, obszary rozmieszczenia inwestycji celu 
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publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, obszary dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
planu miejscowego oraz obszary, dla których gmina – na podstawie przyznanego jej ustawowo władztwa 
planistycznego zamierza sporządzić plany miejscowe, kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się mas ziemnych, 
obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, obszary wymagające 
przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, obszary zdegradowane, granice terenów zamkniętych 
i ich stref ochronnych, obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym a także – zgodnie z ust. 2a – 
rozmieszczenie obszarów, na których przewiduje się lokalizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 
odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW i ich stref ochronnych oraz zgodnie z ust. 3a – obszarów, 
na których przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000m2. 

Bezpośrednią podstawę prawną przystąpienia do prac nad nową edycją dokumentu stanowiła 
Uchwała Nr XXIV/226/2021 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Moszczenica. 

Niniejszy dokument - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Moszczenica opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw.  

 

1.2. CEL OPRACOWANIA 
Potrzeba sporządzenia nowej edycji Studium została podyktowana zmienionymi uwarunkowaniami 

zarówno prawnymi jak i faktycznymi, mającymi bezpośredni wpływ na możliwości prowadzenia  polityki 
przestrzennej Gminy, w celu jej zrównoważonego rozwoju, poprzez określenie zaktualizowanych 
kierunków i zasad zabudowy i zagospodarowania terenów.  

Zasadność opracowania nowego Studium dla Gminy, uwzględniając powyższe okoliczności prawne 
i faktyczne, wykazały analizy planistyczne wykonane zgodnie z dyspozycjami art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakończone Uchwałą nr V/46/19 przyjętą przez 
Radę Gminy Moszczenica z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica oraz Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica. Uchwała ta stwierdza nieaktualność 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica przyjętego 
Uchwałą Nr XII/80/99 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 grudnia 1999r., w zakresie zgodności 
z obowiązującymi przepisami prawa. Następnie podjęta została przez Radę Gminy Moszczenica 
Uchwała Nr XXIV/226/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica” 

Nowa edycja Studium ma zweryfikować w niezbędnym zakresie politykę przestrzenną Gminy 
i zagwarantować możliwość zaspokajania obecnych potrzeb społeczności lokalnych, jak i przyszłych 
pokoleń z uwzględnieniem podstawowych zasad planowania przestrzennego, to jest ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz potrzeb zrównoważonego rozwoju. 

 

1.3. ZAKRES I METODA OPRACOWANIA 
Pierwszym etapem sporządzania Studium było zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych, 

obejmujących między innymi opracowanie ekofizjograficzne, inwentaryzację urbanistyczną, analizę 
złożonych wniosków, analizę posiadanych przez gminę i obowiązujących opracowań planistycznych 
oraz przeprowadzenie szeregu innych analiz oceniających stan istniejący w zakresie środowiska 
przyrodniczego, uwarunkowań kulturowych, ekonomicznych oraz stanu struktury funkcjonalno-
przestrzennej wraz z infrastrukturą społeczną, techniczną i komunikacyjną obszaru.  

Na etapie wstępnym dokonano również wielowątkowej „Analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy 
według wymogów art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. a-d oraz ust. 5-7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym”, w tym zawarto długofalową prognozę demograficzną rozwoju gminy na lata 2020-2050.   

 
Analizą objęto ustalenia: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 
zatwierdzone Uchwałą Nr XII/80/99 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 grudnia 1999r.  
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• Obowiązującego w obszarze gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przyjętego Uchwałą Nr XXI/132/05 Rady Gminy w Moszczenicy z dnia 29 kwietnia 2005 r. 
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 383 z dnia z dnia 19 lipca 2005 r.) ze zmianami. 

• Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016 – 2025 przyjętej 
uchwałą Rady Gminy Moszczenica  NR XVI/113/16 z dnia 02 czerwca 2016 r 

• Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Moszczenica na lata 2021 – 2024 przyjętej 
uchwałą Rady Gminy Moszczenica NR XXII/209/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

• Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 przyjętej uchwałą Rady Gminy Moszczenica  
Nr XV/99/16 z dnia 12 kwietnia 2016 

• Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjętego Uchwałą 
Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018r.  

• Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjętej przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego Uchwałą Nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
 

Materiałami wyjściowymi zebranymi i opracowanymi przez zespół projektowy są: 

• Opracowanie ekofizjograficzne. 

• Analiza wniosków złożonych do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Moszczenica - składającą się z części opisowo tabelarycznej 
i graficznej. 

• Inwentaryzacja fotograficzna gminy, przedstawiająca ważne miejsca, obiekty, charakterystyczny 
krajobraz poszczególnych miejscowości gminy.  

• Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy sporządzona według wymogów art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. 
a-d oraz ust. 5-7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 
Elaborat nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Moszczenica składa się z: 

• Części tekstowej, obejmującej: 
o Tom I zatytułowany: Diagnoza stanu istniejącego oraz uwarunkowania rozwoju Gminy 

Moszczenica 
o Tom II zatytułowany: Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

• Części graficznej, na mapach topograficznych w skali 1 :10’000, obejmującej: 
o rysunek nr 1 Studium zatytułowany - Uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 
o rysunek nr 2 Studium zatytułowany - Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Moszczenica 
 

2. STRUKTURA PRZESTRZENNA I FUNKCJONALNA GMINY WRAZ Z 
OCENĄ ŁADU PRZESTRZENNEGO 

2.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I POWIĄZANIA ZEWNĘTRZNE 

Gmina Moszczenica  położona jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. Jest to gmina wiejska 
o powierzchni  37,6  km²  Sąsiaduje ona: 

• od wschodu: z gm. Biecz 

• od południowego wschodu: z gm. Gorlice 

• od południowego zachodu: z gm. Łużno 

• od zachodu:  z gm. Bobowa 

• od północy:  z   gm. Ciężkowice w pow. Tarnowskim    

• od północy:  z   gm. Rzepiennik Strzyżewski w pow. Tarnowskim    
 

Liczba mieszkańców ( stan na dzień 31.XII.2020r) - 5026  mieszkańców. W gminie znajdują się dwie 
miejscowości : Moszczenica i Staszkówka 
. 
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Granice administracyjne gminy Moszczenica. Źródło: https://sip.gison.pl/moszczenicagmina 

 

 Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski 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). Urozmaicona rzeźba w opisywanym terenie jest ściśle związana z budową geologiczną.  

 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. 

 
Jednostki osadnicze gminy Moszczenica  i ich powierzchnia. 

Nazwa miejscowości 
Powierzchnia 

km2 % powierzchni gminy 

Moszczenica 26,47 70,00% 

Staszkówka 11,14 30,00% 

Ogółem powierzchnia gminy: 37,61 100,00% 

 
 

Gmina jest dobrze skomunikowana miastem powiatowym - Gorlicami oraz dalej położonymi 
ośrodkami miejskimi. 

Drogi, komunikacja - Gmina posiada  sieć dróg o znaczeniu ponad lokalnym i lokalnym. Przez 
gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie- nr 977 ( Tarnów - Tuchów – Gromnik - Zborowice - 
Moszczenica –Gorlice –Konieczna/granica państwa)  
oraz nr 979 (Moszczenica - Zagórzany) .  
- Przez teren gminy przebiega szereg dróg powiatowych  
1389K Rzepiennik Biskupi -Turza - Moszczenica 
1391K  Ciężkowice -  Staszkówka - Moszczenica  
1461K  Biesna-Staszkówka 
1462K  Łużna -Staszkówka 
1474 K Zagórzany-Kwiatonowice- Turza 
Łączna długość dróg na ternie gminy wynosi 86,025km.:  
- drogi wojewódzkie  zarządzane przez Marszałka Województwa Małopolskiego – 3,991 km na 

terenie gminy 
- drogi powiatowe zarządzane przez Starostę Gorlickiego o  łącznej długości 29,414km 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

8 
 

- drogi gminne, zarządzane przez Wójta Gminy Moszczenica o łącznej długości 52,62km. 
Przy południowej granicy gminy  znajduje się Odcinek Stróże- Biecz  linii kolejowe nr 108  Stróże - 
Krościenko ze stacją Moszczenica Małopolska (obecnie nie obsługiwana przez regularne  pociągi 
pasażerskie). 

2.2. NAJWAŻNIEJSZE CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ WYNIKAJĄCE 
Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH 

 

W niniejszym rozdziale zebrano uwarunkowania i kierunki rozwoju Gminy Moszczenica 
wynikające z  dokumentów strategicznych, w tym ze: 

 

• ZMIANY PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO przyjętego przez Sejmik Województwa Uchwałą nr XLVII/732/18 
z 26 marca 2018 roku, 

• STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030”, przyjętej przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 r., 

• STRATEGII ROZWOJU GMINY MOSZCZENICA na lata 2016-2025 przyjętej uchwałą Rady 
Gminy Uchwałą Nr XV/99/16 z dnia 12 kwietnia 2016 

• LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MOSZCZENICA NA LATA 2017 - 2025 
przyjętego uchwałą Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 sierpnia 2017, Nr XXVIII/218/2017 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Gminnego programu rewitalizacji na lata 2016 – 2025. 

 

 Uwarunkowania i kierunki rozwoju wynikające z ustaleń obowiązującej Zmiany 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjętej 
przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XLVII/732/18 z 26 marca 
2018 r.  
Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjęta Uchwałą 

Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018r. zastąpiła dotychczas 
obowiązujący Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, przyjęty Uchwałą 
Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. 

Podstawą formułowania polityki rozwoju przestrzennego województwa stanowiły następujące 
dokumenty programowe: 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju KPZK 2030, 
• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – do roku 2020 (z perspektywą do 2030r.) – 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., która zastąpiła Strategię Rozwoju Kraju 
2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony Miasta, Obszary Wiejskie, 
• Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 
Celem generalnym zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego jest harmonijne 

gospodarowanie przestrzenią jako podstawa dynamicznego i zrównoważonego rozwoju województwa.  
Cele operacyjne wynikają z pryncypialnych zasad zagospodarowania przestrzennego, 

a najważniejsze z nich to: 
• oszczędne gospodarowanie przestrzenią zurbanizowaną i racjonalne jej wykorzystanie 
• oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i dbałość o poprawę jakości środowiska 
• zachowanie bioróżnorodności w najcenniejszych obszarach 
• ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu 
• zmniejszanie ryzyka katastrof naturalnych. 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” uwzględnia ocenę 

stanu i trendów rozwojowych w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z: 
• procesów demograficznych i struktury osiedleńczej, 
• użytkowania ziemi i planowania przestrzennego, 
• wewnątrzregionalnych różnic w poziomie rozwoju, 
• przemian przestrzeni rolniczej i terenów wiejskich, 
• gospodarki środowiskiem i ochrony przyrody, 
• uwarunkowań kulturowych, 
• przemian krajobrazu i ochrony środowiska kulturowego, 
• turystyki, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

9 
 

• transportu i komunikacji (dostępności i mobilności), 
• systemu infrastruktury technicznej. 

Kierunki polityki przestrzennej określone w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego to: 
1. Poprawa struktury przestrzennej i zmniejszenie różnic wewnątrzregionalnych poprzez:  

• rozwój infrastruktury społecznej, głównie nowoczesne budynki biblioteczne, ośrodki opieki 
ambulatoryjnej, domy pomocy społecznej, żłobki, wielofunkcyjne tereny sportowo-
rekreacyjne, 

• wzrost i aktywizacje przedsiębiorczości, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych, rozwój 
tzw. usług sektora czasu wolnego, 

• wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego, poprzez udostępnienie uzbrojonych 
terenów pod budownictwo, 

• działania rewitalizacyjne. 
2. Kształtowanie przestrzeni rolniczej i terenów wiejskich, przez poprawę konkurencyjności i pro-

duktywności gospodarstw rolnych oraz ochronę ich przed degradacją, prowadzenie działań 
przeciwerozyjnych, melioracyjnych, agrarnych czy wspieranie rozwoju przyjaznej przestrzeni 
wiejskiej. 

3. Wzmocnienie systemu ochrony zasobów przyrodniczych oraz poprawa gospodarki środowiskiem, 
poprzez ochronę bioróżnorodności i ciągłości struktur przyrodniczych, zintegrowanie ochrony 
przyrody i krajobrazu oraz obniżenie zanieczyszczeń środowiska. 

4. Działania na rzecz jakości krajobrazu, architektury i ochrony środowiska kulturowego, np. za pomocą 
działań studialno-analitycznych, legislacyjnych (w tym ustanowienie parków krajobrazowych, 
kulturowych, rewitalizacja zespołów krajobrazowych), promocyjnych, inwestycyjnych. 

5. Podniesienie atrakcyjności turystycznej m.in. poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej, rozwój 
agroturystyki, infrastruktury turystycznej, ośrodków turystyki aktywnej i sportu, parków tematycznych, 
szlaków turystycznych. 

6. Rozwój systemu transportu. 
7. Rozwój infrastruktury technicznej za sprawą modernizacji i unowocześniania systemu wytwarzania 

energii (w tym rozwój odnawialnych źródeł energii), w zakresie gazownictwa, gospodarki wodno-
ściekowej, gospodarki odpadami, Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej. 

8. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, awariami przemysłowymi, komunikacyjnymi. 
 

STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA REGIONU – MODEL ROZWOJU 
 

W strukturyzacji przestrzeni Małopolski dokonano podziału wewnętrznego terytoriów zgodnie 
z funkcjonującym układem statystycznym subregionów i realnymi zasięgami oddziaływań głównych 
ośrodków usługowych. I tak: obszar „Farma” podzielono na część wschodnią (F1) obejmującą 
głównie obszar Wyżyny Miechowskiej i obszar F2 obejmujący tereny Powiśla Bocheńskiego, obszar 
„Klina” podzielono na K1 (rejon aglomeracji oświęcimsko-chrzanowskiej), K2 (pas miast na południe 
od Krakowa – od Kęt po Bochnię) oraz K3 (pas miejscowości wzdłuż autostrady do Tarnowa. Obszar 
„Park” rozdzielono na P1 (rejon Beskidu Małego i Żywieckiego), P2 (obszar gorczańsko-
pienińskopodhalański) oraz obszar P3 (obszar Beskidu Sądeckiego i Niskiego). W ten sposób 
powstało 12 terytoriów funkcjonalno-krajobrazowych. Zaproponowany podział na obszary 
funkcjonalno–krajobrazowe – terytoria odbiega od dotychczasowych podziałów po pierwsze dlatego, 
że nie jest oparty na jednym kryterium (np. przynależności do obszaru metropolitalnego czy 
położenie przy granicy), ale jest kombinacją kilku cech. Po drugie, eksponuje element ukształtowania 
i zagospodarowania terenu, czyli wspólnotę krajobrazu i problemów przestrzennych, po trzecie zaś 
daje system pełny i rozłączny – co znaczy, że każdy obszar administracyjny (każda gmina) należy 
do jednego i tylko jednego obszaru. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

10 
 

 
Schemat podziału Województwa Małopolskiego, źródło – Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XLVII/732/18 
z 26 marca 2018 r.  

 
W tym podziale Gmina Moszczenica należy do obszaru  Ogród 
Obszar obejmuje Pogórza: Wiśnickie, Rożnowskie, Ciężkowickie oraz część Beskidu Wyspowego 
(Pasmo Łososińskie i Pasmo Ciecienia). Największą rzeką przepływającą przez obszar jest 
Dunajec, tworząc przełomy, oddzielając Beskid Wyspowy od Pogórza Rożnowskiego, gdzie 
utworzono zbiorniki: Rożnowski i Czchowski. Inne większe cieki wodne to Łososina, Uszwica i Biała. 
Występują tu zarówno kompleksy leśne, szczególnie w wyższych partiach Pogórzy, jak i stosunkowo 
duża liczba pól użytkowanych rolniczo, przy jednoczesnym dużym ich rozdrobnieniu i znacznym 
rozproszeniu struktury osadniczej. Walory krajobrazowe tego obszaru uzupełnia bogate dziedzictwo 
kulturowe – zwłaszcza liczne zabytki architektury drewnianej. Elementy te składają się na atrakcyjny 
przyrodniczo obszar wzgórz, dolin, rzek, lasów, małych miasteczek, sadów i podworskich parków. 
Znajdują się tu 3 parki krajobrazowe: Wiśnicko– Lipnicki, Ciężkowicko–Rożnowski oraz Pasma 
Brzanki, a ponad 1/5 powierzchni obszaru stanowią tereny prawnie chronione.  
 
Charakterystyka społeczno-gospodarcza: 
Obszar funkcjonalny tworzą 24 gminy, obejmujące łącznie 1 767 km², czyli 11,6% powierzchni 
województwa małopolskiego. Liczba ludności wynosi ok. 219 tys. (6,5% mieszkańców Małopolski), 
z czego tylko ok 22 tys. mieszka (10%) w 7 małych miasteczkach, a największy Tuchów nie 
przekracza 7 tys. mieszkańców. W związku z tym wskaźnik urbanizacji jest bardzo niski i wynosi 
10%. Miasta Ogrodu należą wprawdzie do miast małych, ale większość posiada cenne układy 
urbanistyczne, niejednokrotnie z zachowanym ratuszem i zabytkowymi budynkami przyrynkowymi. 
W miastach tych skupia się lokalna przedsiębiorczość, która nie posiada jednoznacznego 
ukierunkowania, głównie spełniając lokalne potrzeby mieszkańców. Obszar jest atrakcyjnym 
krajobrazowo i kulturowo terenem, będąc dotychczas stosunkowo nierozpoznanym, zarówno przez 
mieszkańców innych części regionu, jak i gości spoza Małopolski. W całym obszarze znajdują się 
liczne zabytki: zamki, kościoły i założenia klasztorne, obiekty architektury drewnianej, dwory i pałace. 
W przypadku zamków należy dodać, że tworzą one ciąg warowni nad Dunajcem (Trzewlin, Melsztyn, 
Czchów, Tropsztyn, Rożnów), i choć większość z nich jest w ruinie stanowią doskonałe miejsca dla 
stworzenia nowych atrakcji turystycznych np. w postaci punktów widokowych. Warto także pamiętać 
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o znajdujących się tu licznych cmentarzach wojennych z okresu I Wojny Światowej. Ze względu na 
trudność uprawy ziem w tym obszarze, głównie za sprawą ukształtowania terenu i dużych 
przewyższeń względnych, szansą jest rozwój, wsparcie i promocja rolnictwa z zachowaniem metod 
tradycyjnych. W ostatnich latach wyraźnie rośnie popyt konsumencki na wytwarzane lokalnie, ale 
o wysokiej jakości i odpowiednio certyfikowane, produkty żywnościowe. Ważnym elementem 
powinna być kontynuacja rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki, najlepiej w zakresie lokalnych 
specjalizacji rolniczych, sadowniczych, pszczelarskich, a także prowadzenia upraw winorośli. 
Obszar ten sprzyja także funkcjonowaniu stadnin i tworzenia szlaków turystyki konnej. Duży 
potencjał rekreacji posiada teren wokół Jezior Rożnowskiego i, w nieco mniejszym zakresie, 
Czchowskiego oraz leżące w okolicy lotnisko aeroklubu w Łososinie Dolnej. Wokół wymienionych 
zbiorników wodnych konieczna jest rewitalizacja i budowa nowych przystani żeglarskich, lepsze 
i zaplanowane zagospodarowanie brzegów, wyposażenie w pomosty, postawienie wież lub tarasów 
widokowych, wykonanie ciągów pieszo-rowerowych, publicznych węzłów sanitarnych.  
 
Wyzwania rozwojowe:  
Obszar Ogrodu należy do gorzej rozwiniętych gospodarczych części województwa. Jest to jego 
słabość, ale i potencjalny atut. Wyzwanie rozwojowe polega na tym, aby w przyszłości nie utracić 
walorów krajobrazowych, kulturowych i rozlicznych, lecz na ich bazie zbudować ofertę dla ruchu 
turystycznego, zwłaszcza weekendowego, i specjalizowanego rolnictwa. Oznacza to wysoki 
priorytet dla ochrony krajobrazu i ochrony zabytków, ale także potrzebę umiejętnego zorganizowania 
się na poziomie samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych dla konsekwentnego 
budowania lokalnej marki i wizerunku. Walory obszaru są stosunkowo mało rozpoznane, toteż 
wyzwaniem jest z jednej strony promocja i „sprzedanie” swoich wartości, a z drugiej strony ich 
wzbogacanie i przekształcanie w rynkowy produkt i rynkową ofertę. Procesowi temu musi 
towarzyszyć  poprawa dostępności transportowej i tu kluczowe znaczenie ma budowa drogi ruchu 
szybkiego Brzesko – Nowy Sącz. Jest ona kluczowa dla przyszłości Nowego Sącza, ale poprawi 
także dostępność całego subregionu.  
 
Kierunki działań: 
Priorytetowym działaniem w obszarze Ogród winna być ochrona krajobrazu, co oznacza potrzebę 
uchwalenia planów ochrony w istniejących parkach krajobrazowych oraz utworzenie nowego, 
Żegocińsko-Łososińskiego Parku Krajobrazowego, będącego częścią karpackiego korytarza 
ekologicznego Pogórzy. Pilne jest także utworzenie parków kulturowych w najcenniejszych 
miastach, zwłaszcza tam, gdzie zachowały się jeszcze obiekty miejskiej architektury drewnianej oraz 
– co równie ważne – tradycyjny charakter zabudowy. Chodzi tu przede wszystkim o Ciężkowice, 
Lipnicę Murowaną, Nowy Wiśnicz wraz z zamkiem, Szczyrzyc wraz z klasztorem, Tuchów 
z klasztorem a także Zakliczyn. Na całym obszarze ogrodu pożądane jest wprowadzenie twardej 
regulacji dotyczącej reklam i szyldów. W zakresie rozwoju gospodarczego kluczowe znaczenie ma 
odpowiednie uprofilowanie rolnictwa, a mianowicie:  

• wsparcie wysokiej jakości produkcji rolniczej wytwarzanej lokalnie i tradycyjnymi metodami, 
odpowiednio certyfikowanej miejscem pochodzenia i sposobem produkcji,  

• wsparcie zakładania sadów i winnic, zwiększania ich powierzchni z możliwością otwarcia dla 
małego ruchu turystycznego,  

• rozwijanie pszczelarstwa na obszarach wolnych od chemicznych środków ochrony,  
• wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki np. w formułach Miodowa kraina, Wieś 

dla dzieci, Wieś dla seniorów, Małopolska w siodle.  
 

Rozwój gospodarczy opierać się winien także o funkcje turystyczne, co oznacza m.in.:  
•  rozwój szlaków i infrastruktury uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz szlaków 

kajakowych  
•  budowę wież widokowych (np. na niektórych wzniesieniach lub w miejscach historycznie 

uzasadnionych m.in. w miejscach po dawnych zamkach), przeciwdziałanie zarastaniu miejsc 
widokowych,  

•  wyznaczenie odpowiednio oznakowanych szlaków drogowych (tras widokowych) i budowa 
miejsc zatrzymania w obszarach atrakcyjnych krajobrazowo.  
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Poprawy wymaga infrastruktura (w tym np. modernizacja istniejących i budowa nowych oczyszczalni 
ścieków w Wiśniowej - Poznachowicach Dolnych, Jodłowniku - Słupi, Iwkowej – Kątach).  
 
Transport: 
Główne potrzeby rozwojowe w zakresie transportu na obszarze Ogród to:  

• droga DK75 Brzesko – Nowy Sącz w klasie drogi ekspresowej (lub gruntowna modernizacja 
oraz budowa obejść drogowych Czchowa, Jurkowa, Gnojnika),  

• nowa droga wojewódzka Gdów – Limanowa,  
• obwodnica Tuchowa oraz nowa droga wojewódzka Tuchów – Ryglice (Pilzno/Brzostek),      
• budowa linii kolejowej Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolna przebiegającej 

w zachodniej części obszaru  
• stworzenie atrakcyjnego czasowo i ekonomicznie połączenia kolejowego Kraków – Tarnów 

– Tuchów – Cieżkowice – Bobowa w kierunku Nowego Sącza i Gorlic,  
 
Rekomendacje do kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach planistycznych 
i strategicznych gmin  

• 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),  

• zarezerwowanie terenu pod nową linię kolejową Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana 
Dolna,  

• zarezerwowanie terenu pod nową drogę wojewódzką Gdów – Limanowa,  
• wskazanie możliwości kształtowania krajobrazu w ramach stref chronionego krajobrazu i 

uchwał warunkujących odpowiednie jego utrzymanie w ramach obszarów priorytetowych 
(audyt krajobrazowy).   

 
 
 
DZIAŁANIA NA OBSZARACH FUNKCJONALNYCH WYODRĘBNIONYCH 

W KPZK - OBSZARY FUNKCJONALNE (OF) WG KPZK 
 

 Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, PZPW 
zostają wskazane obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym, wyodrębnione zgodnie 
z typologią i wymaganiami Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz 
przeprowadzonymi analizami diagnostycznymi. Obszary te stanowić mają, co do zasady, miejsca 
strategicznej interwencji prowadzonej z poziomu krajowego. W związku z powyższym nie pokrywają 
one w całości obszaru województwa. Co więcej, zasięgi poszczególnych obszarów funkcjonalnych 
mogą wielokrotnie nakładać się na siebie (i tak jest w rzeczywistości), toteż niektóre jednostki 
osadnicze znajdują się jednocześnie w granicach kilku obszarów funkcjonalnych. Inaczej mówiąc – 
w przeciwieństwie do podziału na terytoria – jest to system podziałów nierozłącznych.  

Obszary funkcjonalne charakteryzują wspólne cechy i zbliżone uwarunkowania rozwoju oraz 
wynikające stąd kierunki zagospodarowania przestrzennego. O ponadregionalnym charakterze 
wyodrębnionych Obszarów Funkcjonalnych decyduje zasięg przestrzenny lub ranga oddziaływania. 
W zależności od przyszłych zmian legislacyjnych, granice Obszarów Funkcjonalnych będą podlegać 
weryfikacji oraz rozbudowaniu odpowiednich ustaleń dedykowanych poszczególnym obszarom.  
 
W tej klasyfikacji obszar Gminy Moszczenica klasyfikowany jest jako: 
Obszar funkcjonalny górski – strefa podgórska 

Obszary górskie Obszary Funkcjonalne górskie obejmują obszary o cechach środowiska 
górskiego istotnie wpływających na warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Ze względu na 
zróżnicowanie uwarunkowań i potencjałów rozwojowych wyodrębniono dwie strefy terenów 
należące do tego OF:  

 strefa obszarów górskich, do których zaliczono gminy o przeważającym udziale terenów 
położonych na wysokościach powyżej 500 m n.p.m. oraz strefa obszarów podgórskich obejmujące 
pozostałe gminy o przeważającym udziale terenów na wysokości powyżej 300 m n.p.m. Kryterium 
dodatkowym jest ukształtowanie terenów oraz położenie w zasięgu fliszu karpackiego, powodujące 
zagrożenia osuwiskami. Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 
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o  Ochronę wartości przyrodniczych i bioróżnorodności, 
o  Ograniczenie zagrożeń powodziowych poprzez realizację zadań, wynikających z Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym, Programu małej retencji, Programu zapobiegania suszy 
o  Monitorowanie zagrożeń ruchami masowymi ziemi oraz realizacja wynikających z rozpoznania 

ograniczeń i zabezpieczeń 
o  Opracowanie zasad wykorzystania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej i regulacji granicy 

rolno-leśnej 
o  Równoważenie rozwoju przemysłów czasu wolnego, gwarantujące utrzymanie (i pomnażanie) 

istniejących zasobów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 
o  Wykorzystanie zasobów leczniczych wód mineralnych do utrwalenia i rozwoju funkcji lecznictwa 

uzdrowiskowego. 
 

Obszar ochrony i kształtowania zasobów wodnych (lasy wodochronne) 
Polityka przestrzenna OF ukierunkowana będzie na: 
o zwiększenie retencyjności obszaru, 
o zabezpieczenie wód przed zanieczyszczeniem, przede wszystkim drogą racjonalnej gospodarki 

ściekowej oraz gospodarki odpadami. 
o  objęcie granicami parku krajobrazowego zespołu torfowisk orawsko-nowotarskich i ustalenie 

w planie ochrony zasad ich użytkowania, gwarantujących utrzymanie (i przywrócenie) zdolności 
retencyjnych. 

 

 Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 
2030”, przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą 
Nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 
Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez samorząd 

województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie regionu. Jako 
nadrzędny dokument programowy samorządu województwa, strategia jest wdrażana poprzez budżet, plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, strategie dziedzinowe, programy (w tym regionalny 
program operacyjny i programy wojewódzkie) oraz działania bieżące i projekty realizowane zarówno przez 
Urząd Marszałkowski, jak i jednostki podległe oraz podmioty zależne. W realizacji strategii uczestniczą 
także partnerzy strategii, w tym głównie przedsiębiorstwa, organizacje pracodawców i pracowników, 
instytucje i organizacje pozarządowe oraz samorządy i administracja rządowa.  

Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” jest aktualizacją Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020 (SRWM 2011–2020). Dokument ten reprezentuje 
czwartą generację strategii opracowywanych przez samorząd regionalny. 

SRWM 2011–2020 przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego 26 września 2011 roku 
była najdłużej obowiązującym spośród wszystkich dotychczas opracowanych przez Samorząd 
Województwa dokumentów tego typu. Współczesna dynamika procesów rozwojowych sprawiła, że 
podczas dekady wdrażania SRWM 2011–2020 w sferze realnej, jak i formalno-prawnej zaszły 
zmiany, które przesądziły o potrzebie rozpoczęcia aktualizacji opisanej w niej interwencji publicznej. 

 
W strukturze Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” wyodrębniono: 
I. Część diagnostyczno-prognostyczną, w której przedstawiona została obecna sytuacja 

rozwojowa Małopolski oraz główne trendy, które będą determinowały rozwój regionu w perspektywie 
2030 roku. 

II. Część strategiczną, gdzie, w oparciu o wnioski wynikające z Części I, zdefiniowano wizję 
rozwoju Małopolski oraz główne kierunki działań służące jej realizacji wraz ze wskaźnikami 
reprezentującymi zakładane miary sukcesu. 

 
Strategia rozwoju województwa rozlicza i podsumowuje poprzedni dokument strategii z analizą 

obszarów i działań, które zostały zrealizowane w sposób zadowalający, niezadowalający lub wcale 
nie zostały podjęte. 

 
Oceny działań Strategii na lata 2011-2020 dokonano w ramach poszczególnych obszarów: 
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• Obszar 1. Gospodarka wiedzy i aktywności 

• Obszar 2. Dziedzictwo kulturowe i przemysły czasu wolnego 

• Obszar 3. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej 

• Obszar 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i pozostałe subregiony 

• Obszar 5. Rozwój miast i obszarów wiejskich 

• Obszar 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne 

• Obszar 7. Zarządzanie rozwojem województwa 
Dokonując całościowej oceny realizacji SRWM 2011–2020 stwierdzono, że cele wyznaczone 

w tym dokumencie okazały się trafne w kontekście zmian zachodzących w otoczeniu społeczno-
gospodarczym, zaś ich realizacja była w dużym stopniu zbieżna z założonym scenariuszem. 
Niemniej jednak nie wszystkie zaplanowane kierunki interwencji były realizowane zgodnie 
z założoną logiką, a nowe wyzwania rozwojowe i zachodzące zmiany w otoczeniu 
instytucjonalnoprawnym okazały się jedną z przesłanek do rozpoczęcia prac nad aktualizacją 
SRWM. Powiększyły się dysproporcje między Krakowskim Obszarem Metropolitalnym 
a pozostałymi obszarami województwa. Wyzwaniem staje się wypracowanie mechanizmów 
integracji ponadregionalnych przedsięwzięć rozwojowych oraz wypracowanie instrumentów 
wspierających zrównoważony rozwój całego regionu 

W strategii została przeprowadzona ocena pozycji wyjściowej Małopolski, uwzględniająca 
diagnozę aktualnej sytuacji regionu, prognozę trendów  rozwojowych. W zakresie 5 obszarów 
tematycznych określono stan istniejący, trendy zmian, najważniejsze atuty i problemy, a także 
katalog kluczowych wyzwań. 
5 obszarów tematycznych i najważniejsze zagadnienia: 

1. Małopolanie: zmiany demograficzne, małopolskie rodziny, zdrowie, bezpieczeństwo, 
sport i rekreacja, kultura i dziedzictwo, edukacja, rynek pracy; 

2. Gospodarka: produkt krajowy brutto, innowacyjność, atrakcyjność gospodarcza, 
turystyka, transport, cyfryzacja, gospodarka o obiegu zamkniętym; 

3. Klimat i środowisko: zmiany klimatyczne, powietrze, wody, odpady, energetyka, zasoby 
środowiska, bioróżnorodność i krajobraz, edukacja prośrodowiskowa;  

4. Zarządzanie strategiczne rozwojem: zarządzanie strategiczne rozwojem 
województwa, kapitał społeczny, 

5. Rozwój zrównoważony terytorialnie: przestrzenne aspekty rozwoju regionalnego, 
małopolskie miasta, obszary wiejskie, spójność wewnątrzregionalna i dostępność. 

W oparciu o diagnozę sytuacji gospodarczo-społecznej Małopolski możliwe było 
zidentyfikowanie kluczowych procesów, których prognozowany przebieg będzie determinował treść 
oraz intensywność działań podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu 
w horyzoncie roku 2030. 

W części diagnostyczno-prognostycznej przedstawiono, w takim stopniu w jakim to było 
możliwe, skutki społeczno-gospodarcze oraz wyzwania związane z pandemią koronawirusa, 
a w części strategicznej określono działania stanowiące odpowiedź na nie, choć w chwili przyjęcia 
dokumentu nieznane były jeszcze wszystkie następstwa COVID-19. 
 

W strategicznej części dokumentu, określono wizję oraz cele i kierunki polityki rozwoju. 
Wizja jako deklaracja Samorządu Województwa Małopolskiego względem Małopolan została 

utrzymana z poprzedniej edycji dokumentu. Niniejsza  wizja zakłada, że Małopolska stanie się: 
„regionem równych szans i wszechstronnego rozwoju Małopolan, nowoczesnej gospodarki, 
odpowiedzialnie podchodzącym do zasobów środowiska naturalnego, silnym aktywnością swych 
mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym swoją tożsamość 
w integrującej się Europie”. 

Wizja ma być realizowana poprzez cel główny sformułowany jako: Małopolska regionem 
zrównoważonego rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i terytorialnym. 

Szczególne miejsce w strategii zajmują Małopolanie oraz ich rodziny. Zasadniczym 
punktem odniesienia dla działań wspierających rozwój regionu, będzie wyrównywanie szans 
rozwojowych małopolskich rodzin. Dlatego też wszelkie aktywności samorządu województwa 
zmierzające do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zarówno w wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym, jak i terytorialnym, inicjowane będą z myślą o małopolskich 
rodzinach. 
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Cel główny Strategii będzie realizowany w ramach pięciu obszarów tematycznych, dla 
których zostały zdefiniowane cele szczegółowe. W każdym z obszarów zostały wyodrębnione 
główne kierunki polityki rozwoju, dla których wskazano strategię postępowania oraz główne 
kierunki działań. Osiągnięciu celów w czterech obszarach tematycznych ma służyć realizacja 
przedsięwzięć strategicznych. W Obszarze Rozwój Zrównoważony Terytorialnie nie wskazano 
przedsięwzięć strategicznych, gdyż Interwencje zaplanowane do realizacji w wymiarze terytorialnym 
będą adresowane do konkretnych terytoriów – obszarów strategicznej interwencji - które ze względu 
na swoją specyfikę i występujące tam problemy wymagają dodatkowego wsparcia, wykraczającego 
poza działania przewidziane dla całego województwa. W pozostałych obszarach tematycznych 
przedsięwzięcia strategiczne stanowią wybór zadań do zrealizowania na poziomie regionalnym 
przez samorząd województwa we współpracy z partnerami. 
 

 
Źródło: Strategia Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” 
 
W strategii przewiduje się podjęcie działań w ramach 5 obszarów tematycznych: 

1. Małopolanie: działania na rzecz zapewnienia jak najlepszej jakości życia mieszkańców oraz ich 
rodzin poprzez wsparcie rodzin, opieki zdrowotnej, rozwoju edukacji, ochrony dziedzictwa 
i uczestnictwa w kulturze, wspierania aktywności zawodowej, poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

2. Gospodarka: działania których głównym celem jest dalszy rozwój oraz umacnianie 
konkurencyjnej oraz innowacyjnej pozycji Małopolski zarówno w wymiarze krajowym, jak 
i międzynarodowym, poprzez podniesienie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości 
regionu, wsparcie turystyki i sportu, inwestycje z zakresu zintegrowanego i zrównoważonego 
transportu, rozwój cyfryzacji oraz wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym. 

3. Klimat i środowisko: działania będą koncentrować się na ochronie oraz racjonalnym korzystaniu 
z zasobów środowiska naturalnego Małopolski oraz na nadaniu im charakteru czynników 
wspierających rozwój gospodarczy regionu i przyczyniających się do poprawy jakości życia; 
poprzez skoncentrowane na ograniczaniu zmian klimatycznych, zrównoważonym gospo-
darowaniu, ochronie bioróżnorodności i krajobrazu Małopolski oraz edukacji ekologicznej. 

4. Zarządzanie strategiczne rozwojem województwa: działania koncentrują się na wspieraniu 
realizacji polityk rozwoju samorządu województwa opisanych w pozostałych obszarach, poprzez 
budowanie funkcjonalnego systemu zarządzania rozwojem województwa, współpracę, 
partnerstwo i promocję regionu. 
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5. Rozwój zrównoważony terytorialnie: obszar stanowi próbę bardziej precyzyjnego 
zaadresowania działań do potrzeb oraz lokalnych potencjałów poszczególnych typów terytoriów, 
do miast i obszarów wiejskich oraz ukierunkowane na zrównoważony rozwój przestrzenny, 
spójność wewnątrzregionalną i dostępność komunikacyjną. 

 
 Interwencje wskazane w poszczególnych obszarach Strategii Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030” wykazują wiele zależności. Działania podejmowane w jednym obszarze będą 
wywoływały mniejsze lub większe konsekwencje dla pozostałych. Oczekiwane jest, aby 
wsparciem objęte zostały wszystkie, nawet najmniejsze jednostki w regionie tak, aby 
zmniejszyć regionalne dysproporcje. W tym kontekście bardzo ważne staje się wykorzystanie 
szans rozwojowych we wszystkich częściach województwa, co pozwoli na wyzwolenie efektów 
synergii i transferu rozwoju na obszary wykazujące deficyty. 

Wobec tego w strategii wyodrębnione zostały także obszary, które ze względu na swoją 
specyfikę i obserwowane tam problemy, wymagają dodatkowego wsparcia, wykraczającego poza 
działania przewidziane dla całego województwa. Wyodrębnienie tych obszarów, określanych 
mianem obszarów strategicznej interwencji, służyć ma skierowaniu wsparcia przede wszystkim 
na te tereny województwa, które tego najbardziej potrzebują, bądź z uwagi na ich specyfikę i wew-
nętrzne potencjały, konieczne jest wzmocnienie czynników, które mogą spowodować ich trwały 
rozwój. 

 
Na system realizacji Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” składa się zestaw 

rozwiązań i narzędzi zarządczych i koordynacyjnych, programowych, finansowych i organizacyjnych 
oraz zasady horyzontalne, które będą miały zastosowanie przekrojowe na wszystkich 
płaszczyznach realizacji Strategii. Najważniejsze zasady horyzontalne to: 

• zasada rozwoju społecznie wrażliwego, 

• zasada rozwoju terytorialnie zrównoważonego, 

• zasada zintegrowanego podejścia, 

• zasada partnerstwa, 

• zasada spójności z celami europejskiej i krajowej polityki rozwoju, w tym polityki regionalnej, 

• zasada autonomii programowej strategii rozwoju województwa, 

• zasada definiowania długofalowych celów polityki rozwoju województwa, 

• zasada programowania i prowadzenia polityki rozwoju opartej na dowodach, 

• zasada operacjonalizacji strategii rozwoju województwa. 
 
 

 Uwarunkowania wynikające ze strategii 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.. 
 
Wizja 
Wizja rozwoju gminy to długofalowy cel, do którego będzie dążyć realizując poszczególne elementy 
strategii. Zwykle wizja formułowana jest w sposób ogólny i adresowana jest do całej społeczności 
zamieszkującej daną gminę. W przypadku przedmiotowej strategii, wizja rozwoju gminy została 
określona następująco: 
 

„Gmina Moszczenica gwarantuje swoim mieszkańcom możliwości indywidualnego 
Sukcesu” 

Misja 
Misja służy wykonaniu zdefiniowanej wizji i stanowi cel generalny (nadrzędny) strategii. Odwołuje 
się ona do wszystkich podmiotów, które będą miały wpływ na proces rozwoju - mieszkańców, 
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przyszłych mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, podmiotów życia 
społecznego, władz samorządowych. Misja ma na celu ukierunkowanie podejmowanych działań tak, 
by przyniosły one oczekiwane efekty. Misja rozwoju odpowiada na pytanie, jak będzie wyglądała 
sytuacja społeczno-gospodarcza gminy po upływie określonego czasu i wskutek realizacji celów 
strategicznych, jak ma wyglądać modelowa gmina Moszczenica w perspektywie roku 2025? 
W przypadku przedmiotowej strategii, wizja rozwoju gminy została określona następująco: 
 

„Gmina Moszczenica pełni rolę lokalnego lidera przemian społecznogospodarczych, oferuje 
zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój wsi i stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, pracy 

i wypoczynku” 
 
CELE STRATEGII 
W niniejszej strategii przyjęto następujący układ celów: 
 

• Misja strategii stanowiąca Cel nadrzędny 

• Cele strategiczne, wskazujące kluczowe obszary rozwojowe 

• Cele operacyjne, które uszczegółowiają cele strategiczne i zawierają propozycje kierunków 
działań, niezbędnych do osiągnięcia celów operacyjnych i strategicznych 

 
Cele strategiczne są powiązane z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu: 
 

• Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu 

• Polska 2030. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Trzecia fala nowoczesności 

• Strategia Rozwoju Kraju 2020 

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010- 2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 

• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011 -2020 

• Zintegrowana Strategia Rozwoju Powiatu Gorlickiego (realizacja i modyfikacja zadań na lata 
2014 – 2020) 

 
CEL STRATEGICZNY 1. ATRAKCYJNE WARUNKI ZAMIESZKANIA 
Cel operacyjny 1.1 - Poprawa jakości infrastruktury technicznej 
 
Poziom rozwoju infrastruktury technicznej stanowi podstawę lokalnego rozwoju, decyduje 
o funkcjach zewnętrznych i wewnętrznych gminy. Braki w tej infrastrukturze negatywnie wpływają 
nie tylko na jakość życia mieszkańców, ale również skutecznie ograniczają rozwój i funkcjonowanie 
lokalnej gospodarki oraz obniżają atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną gminy. Na terenie gminy 
Moszczenica sieć wodociągowa i kanalizacyjna jest bardzo słabo rozwinięta. Dodatkowo, rozwój 
infrastruktury utrudniają specyficzne cechy położenia (pagórkowaty teren) i niska spójność 
przestrzenna obszaru gminy. Jednocześnie gmina posiada wysokie walory krajobrazowe 
i przyrodnicze, które mogą ulec degradacji na skutek niewłaściwie prowadzonej gospodarki 
wodnościekowej. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy pozwoli na właściwe 
zagospodarowanie ścieków komunalnych i minimalizację ryzyka zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych, podziemnych oraz gleb. Inwestycje w infrastrukturę wodociągową gminy, 
zapewni mieszkańcom dostęp do wody pitnej dobrej jakości. Niedostateczna liczba chodników 
i oświetlenia przy drogach (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) było jednym z trzech głównych 
wskazań podczas konsultacji społecznych. W celu podniesienia atrakcyjności warunków życia 
konieczne są nowe inwestycje w poprawę jakości infrastruktury drogowej i zapewnienie większego 
bezpieczeństwa użytkownikom dróg. 
 
Kierunki działań: 

• Budowa wodociągów komunalnych w partnerstwie z gminą Gorlice 

• Inwestycje w liniową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (na obszarach o rozproszonej zabudowie) 
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• Modernizacja dróg gminnych, polepszenie dostępności komunikacyjnej, parametrów 
technicznych, jakości układu drogowego w gminie Modernizacja dróg powiatowych: 

• Moszczenica – Staszkówka – Ciężkowice, Kwiatonowice – Turza, Moszczenica, Turza, 

• Staszkówka – Łużna (projekty partnerskie z powiatem Gorlickim) 

• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszego i kołowego (w tym budowa chodników, 
uzupełnienie oświetlenia ulicznego) 

• Rozwój efektywności systemu gospodarki odpadami 
 
Cel operacyjny 1.2 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej i zachowanie ładu przestrzennego 
Ważną rolę w estetyce przestrzeni pełnią budynki użyteczności publicznej i przestrzeń (centra wsi, 
tereny zielone, place, skwery, itp.) Wygląd zewnętrzny oraz zagospodarowanie terenów wokół nich 
są niezwykle istotne dla ładu przestrzennego poszczególnych miejscowości. Aby mieszkańcy gminy 
mogli mieć dostęp i możliwość korzystania z obiektów użyteczności publicznej, konieczna jest ich 
modernizacja i doposażenie, jak również budowa nowych obiektów służących lokalnemu 
społeczeństwu takich jak miejsca, wypoczynku, rozrywki, rekreacji, sportu. Zachowanie ładu 
przestrzennego jest możliwe m.in. poprzez właściwie prowadzoną politykę planowania 
przestrzennego, a także realizację szeregu projektów w zakresie rewitalizacji oraz odnowy centrum 
wsi. Dzięki tym działaniom uda się w trwały sposób poprawić wygląd przestrzeni publicznej 
miejscowości i zmienić nastawienie mieszkańców do kwestii dbania o estetykę najbliższego 
otoczenia. W swojej polityce gmina dąży również do zachowania ładu przestrzennego i zachęca 
mieszkańców do dbania o czystość i estetykę otoczenia, w którym żyją. Niekorzystnie w tym 
względzie prezentuje się zwłaszcza Staszkówka, która cechuje się koncentracją problemów 
i negatywnych zjawisk kryzysowych i wymaga pilnych procesów rewitalizacyjnych. Rewitalizacja w 
tym obszarze będzie polegać na realizacji inwestycji związanych z przywróceniem/ nadaniem 
nowych funkcji terenom zdegradowanym, które z racji swego ulokowania w centrum wsi ograniczają 
naturalną przestrzeń, w której mogłoby się skupiać życie społeczne wsi. Konieczna jest realizacja 
projektów rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że efekty 
rewitalizacji będą oddziaływały na obszar rewitalizacji w kilku aspektach: społecznym, 
gospodarczym, przestrzennofunkcjonalnym technicznym, środowiskowym. 
 
Kierunki działań: 

•  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Staszkówce: 
- wyburzenie starego obiektu, budowa nowego obiektu na cele kulturalne i społeczne 
- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na plac apelowy 

•  Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum Moszczenicy: 
- terenów po byłej cegielni 
- Zagospodarowanie budynku Domu Młodzieży i okolicznego terenu 

 
Cel operacyjny 1.3 - Poprawa jakości i dostępności do infrastruktury społecznej, 
rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej 
Poprawa jakości i dostępności do oferty kulturalnej turystycznej i rekreacyjno–sportowej pozwala na 
większą aktywność mieszkańców, co jest szczególnie ważne na obszarach wiejskich. Dodatkowo, 
szeroka oferta kulturalna gminy pozwala na angażowanie mieszkańców w organizację i udział 
w różnorodnych przedsięwzięciach, co jeszcze bardziej wzmacnia więzi społeczne i zachęca do 
czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności. Rozbudowa infrastruktury sportowej będzie 
uzupełniała i wspierała działania związane z promocją osiągnięć sportowych młodzieży (głównie 
sukcesy UKS Staszkówka Jelna), rozwojem sportu w gminie i zagospodarowaniem czasu wolnego 
dzieci i młodzieży. Aby zapewnić bazę materialną do świadczenia wysokiej jakości usług, mogących 
konkurować z ofertą miasta Gorlice niezbędne są również inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, 
kulturalną i społeczną. Ponadto, niezbędne jest podjęcie działań mających na celu utworzenie lub 
rozwój placówek świadczących usługi społeczne (np. zdrowotne, edukacji przedszkolnej itp.)  
 
Kierunki działań: 

• Dostosowanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej gminy do zmieniających się standardów 
i potrzeb społecznych (modernizacja budynków, uzupełnienie bazy sportowej, itd.) 
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• Budowa sali wielofunkcyjnej przy Zespole Szkół w Staszkówce z zapleczem 
społecznokulturalnym 

• Rozwój instytucji kultury (modernizacja niezbędnej infrastruktury, w tym świetlic wiejskich, 
remiz, bibliotek, doposażenie w niezbędny sprzęt) 

• Utworzenie w Staszkówce oddziału Ośrodka Kultury i Biblioteki 
 
Cel operacyjny 1.4 - Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego 
Jedną z najważniejszych kwestii w koncepcji zrównoważonego rozwoju są naturalne zasoby 
przyrodnicze i kulturowe. Przy czym bardzo istotne jest zarówno oszczędne korzystanie 
z nieodnawialnych zasobów jak i racjonalne korzystanie z zasobów odnawialnych, takich jak woda, 
gleba, drewno. Wymienione poniżej zadania docelowo przyczyniać się będą do utrzymania 
aktualnych walorów środowiskowych, które stanowią niewątpliwy atut gminy. Równolegle z budową 
lub modernizacją obiektów kultury, małej infrastruktury turystyki i bazy noclegowej rozwijane 
powinny być działania nakierowane na zachowanie, ochronę i rewitalizację materialnego 
dziedzictwa kulturowego, poprzez renowację, konserwację i adaptację obiektów zabytkowych na 
terenie gminy dla celów kulturalnych i turystycznych. Na szczegółową uwagę zasługuje właściwe 
wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego jakim są cmentarze z okresu I wojny światowej. 
Podpisana w 2016 roku umowa partnerska z Wojewodą Małopolskim na rzecz projektu 
„Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych na terenie 
Gorlic, Limanowej i powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego, jako zespołu 
dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020 ma na celu podniesienie atrakcyjności zasobów 
dziedzictwa kultury materialnej Małopolski i rozwój sektora turystycznego. Bogata historia i tradycje 
lokalne decydują o tożsamości gminy Moszczenica. Cenne obiekty dziedzictwa kulturowego: zabytki 
architektoniczne, przyrodnicze, historyczne tworzą spójny krajobraz gminy, jako obszaru 
atrakcyjnego pod względem kulturowym i turystycznym. Lokalne zespoły artystyczne i kulturalne 
pomagają podtrzymać świadomość posiadanego dziedzictwa kulturowego i rozbudzać tożsamość 
kulturową mieszkańców gminy. 
 
Kierunki działań: 

• Utrzymanie i racjonalne wykorzystanie różnorodności zasobów przyrody Popularyzowanie 
i rozszerzanie dostępu do dóbr kultury, dbałość o zachowanie tożsamości kulturowej oraz 
ochronę dziedzictwa kulturowego 

• Odnowa i zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego 

• Ochrona i promocja cennych obiektów przyrodniczych i walorów kulturowych gminy  

• Rozwój działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie ochrony środowiska i edukacji 
ekologicznej 

• Wymiana infrastruktury oświetlenia publicznego (drogi, chodniki, centra miejscowości) na 
energooszczędne 

 
Cel operacyjny 1.5 - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
Energetyka jest sektorem silnie oddziałującym na środowisko naturalne zarówno z racji korzystania 
z zasobów przyrodniczych, jak i z powodu negatywnego wpływu procesów przetwarzania energii 
w przypadku energetyki konwencjonalnej na otoczenie. Ograniczanie wpływu sektora 
energetycznego na otoczenie powinno być jednym z priorytetów działań samorządów. Sektor ten 
leży również w kręgu zainteresowań władz lokalnych ze względu na nałożony na gminy przez prawo 
energetyczne obowiązek opracowania projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Ze względu na fakt, iż na terenie gminy dominują konwencjonalne 
źródła energii, konieczne jest zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. 
Zastosowanie kolektorów słonecznych, fotowoltaiki do produkcji energii korzystnie wpłynie na 
ochronę środowiska oraz upowszechnienie nowoczesnych technologii pozyskiwania energii ze 
źródeł odnawialnych. Termomodernizacja budynków wpłynie na zwiększenie ich standardów oraz 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Dzięki budowaniu infrastruktury odnawialnych źródeł 
energii w przyszłości gmina będzie posiadała możliwości uzyskania oszczędności energetycznych 
oraz dodatkowych dochodów budżetowych. 
 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

20 
 

Kierunki działań: 

•  Pełna termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie ze szczególnym 
uwzględnieniem wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE 

•  Wsparcie samorządu i promocja przedsięwzięć prywatnych w zakresie budowy lokalnych, 
małych źródeł energii - wykorzystujących w energię słoneczną, biomasę, biogaz - 
produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne 

•  Promocja i wsparcie projektów w zakresie OZE wśród przedsiębiorstw 
 

Cel operacyjny 1.6 - Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy 
Założeniem kierunku jest działanie na rzecz wszechstronnej promocji walorów gminy, poprzez 
organizowanie wszelkiego rodzaju imprez promocyjnych dla podmiotów gospodarczych, 
potencjalnych inwestorów, mieszkańców Gorlic i turystów. Dążenia ukierunkowane będą ma 
wykorzystanie szerokiego wachlarza możliwych rodzajów promocji przy wykorzystaniu najnowszych 
trendów marketingowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Działania 
promocyjne mają na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku gminy Moszczenica, jako: 

• atrakcyjnego miejsca do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej 

• dogodnej lokalizacji dla lokowania zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego 

• idealnego obszaru do inwestycji w zakresie OZE, zwłaszcza budowy farmfotowoltaicznych 

• gminy posiadającej atrakcyjne walory dziedzictwa przyrodniczego i oferującej wygodną bazę 
rekreacyjno-wypoczynkową z zapleczem gastronomicznym i noclegowym 
 

Kierunki działań: 

• Aktywna promocja gminy na forum lokalnym i regionalnym i krajowym przy wykorzystaniu 
możliwości jakie stwarzają technologie informacyjno-komunikacyjne oraz współpraca 
w ramach Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki 

• Rozwój kontaktów i współpracy z gminami zaprzyjaźnionymi w kraju i za granicą, zwłaszcza 
słowacką gminą Kurima; stymulowanie nowej współpracy międzygminnej w Polsce i za 
granicą 

• Uczestnictwo w targach i wyjazdach studyjnych, krajowych i zagranicznych 

• Współpraca z lokalnymi i regionalnymi środkami masowego przekazu (prasa, radio, 
telewizja) oraz instytucjami otoczenia biznesu (ODR w Gorlicach, Nowosądecka Izba 
 

CEL STRATEGICZNY 2. WIELOFUNKCYJNA WIEŚ 
Cel operacyjny 2.1 - Rozwój budownictwa mieszkaniowego i promocja osadnictwa 
Gmina Moszczenica może z powodzeniem wykorzystać pogłębiające się procesy suburbanizacji – 
zjawisko rozpraszania się zabudowy o charakterze miejskim na sąsiadujące obszary wiejskie. 
Postawienie na rozwój osiedli i zabudowy podmiejskiej dla mieszkańców Gorlic może być przewagą 
konkurencyjną gminy, czynnikiem wyróżniającym spośród innych gmin powiatu gorlickiego.  
Sprzyjają temu następujące czynniki: 

•  atrakcyjne położenie gminy i bliskość Gorlic 

•  dostępność terenów pod zabudowę mieszkaniową 

•  niższe podatki od nieruchomości 

•  dobry poziom infrastruktury społecznej 
Wraz z napływem nowych, bardziej zamożnych mieszkańców gmina uzyska nowe wpływy 
finansowe z tytułu podatku dochodowego. W powiązaniu z działaniami podnoszącymi 
przedsiębiorczość mieszkańców i ułatwiającymi zakładanie i prowadzenie firm uzyskamy pozytywny 
skutek długofalowy w postaci wzrostu udziału dochodów własnych gminy w strukturze budżetu. 
Jednakże by wzmocnić procesy nowego osadnictwa niezbędne będą inwestycje w infrastrukturę 
gminną – sieć wodnokanalizacyjną, drogową i społeczną podnoszącą atrakcyjność zamieszkania 
i jakość życia oraz w dalszej kolejności działania promocyjne samorządu. 
 
Kierunki działań: 

• Prowadzenie racjonalnej gospodarki gruntami umożliwiającej powstawanie nowych funkcji 
rozwojowych gminy oraz efektywnego wykorzystania terenów budowlanych 

• Wyznaczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (publicznych i prywatnych) pod 
budownictwo mieszkaniowe 
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• Promocja wśród mieszkańców Gorlic rozwoju budownictwa mieszkaniowego na 
obszarze gminy 

 
Cel operacyjny 2.2 - Rozwój działalności rolniczej i różnicowanie rolnictwa 
Poprawa kondycji gospodarstw rolnych to podstawowy warunek poprawy dochodów ludności 
w rolniczej gminie. Konkurencyjność tego sektora zależeć będzie od tempa jego restrukturyzacji W 
przypadku gospodarstw towarowych będą musiały zachodzić dalsze procesy konsolidacji, 
powiększania areału i wydajności gospodarstw. Dodatkowo, aby gospodarstwa były konkurencyjne, 
musi nastąpić proces ich modernizacji, w tym wyposażenia w odpowiedni sprzęt i środki. Część 
małych gospodarstw będzie mogła dalej funkcjonować i prowadzić produkcję owocową i warzywną. 
Część gospodarstw, położonych głównie w otoczeniu obszarów chronionych, może przestawić się 
na uprawy ekologiczne, przy czym należy promować i wspierać tendencje do produkcji żywności 
ekologicznej, zmniejszając zużycie nawozów sztucznych. 
 
Kierunki działań: 

• Organizowanie grup producentów, zrzeszeń, związków, a w końcowym etapie spółdzielni 
zrzeszających gospodarstwa specjalizujące się w wybranym kierunku 

• Wspieranie powstawania gospodarstw rodzinnych poprzez powiększanie areału ziemi 
uprawnej 

• Ukierunkowanie gospodarstw na produkcję specjalistyczną mleka, żywca wołowego lub 
wieprzowego 

• Wskazywanie gospodarstwom dodatkowych źródeł dochodu poprzez podejmowanie przez 
rolników produkcji specjalistycznej (np. uprawa warzyw, kwiatów itp.) rozwijanie małej 
przedsiębiorczości 

• Wspieranie procesu różnicowania działalności gospodarstw rolnych (szkolenia 
przekwalifikowujące, agroturystyka, produkcja surowca energetycznego, drobne 
przetwórstwo produktów rolnych i leśnych, zalesianie gruntów rolnych, itd.); 

• Podnoszenie poziomu wiedzy rolniczej poprzez organizowanie szkoleń, pokazów, 
demonstracji i wdrożeń 

• Wdrażanie w gospodarstwach systemu produkcji integrowanej, bezpiecznej dla ludzi 
i środowiska. Prowadzenie produkcji intensywnej z elementami gospodarstw ekologicznych 
i biodynamicznych 

• Zwiększanie ilości gospodarstw rolniczych z produkcją specjalistyczną lub z działami 
specjalnymi 

• Działania wspierające wzmocnienie chowu i hodowli zwierząt trawożernych Promocja 
pszczelarstwa 
 
 
 

Cel operacyjny 2.3 - Rozwój sektora przetwórczego, rolno-spożywczego 
Typowo rolniczy charakter gminy oraz przewaga produkcji rolnej sprawia, iż gmina Moszczenica 
może budować swoją odrębność i przewagę konkurencyjną na specjalistycznych usługach 
rolniczych i na rzecz rolnictwa. Działania powinny być ukierunkowane zwłaszcza na obsługę 
producentów rolnych z terenu powiatu gorlickiego w zakresie zbytu produktów rolnych, głównie 
warzyw i owoców, powstania i rozwoju drobnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. 
 
Czynniki sprzyjające rozwojowi działalności przetwórczej: 

•  potencjalne zaplecze surowcowe dla rozwoju przemysłu rolno – spożywczego; 

•  dobra dostępność komunikacyjna; 

•  wolne zasoby pracy; 

•  możliwość zaopatrzenia w media infrastruktury technicznej 
 

Kierunki działań: 

• Podnoszenie poziomu wiedzy rolniczej poprzez organizowanie szkoleń, wyjazdów 
studyjnych, pokazów, demonstracji i wdrożeń 
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• Aktywne wspieranie funkcjonujących i zakładających działalność przedsiębiorców 
(szczególnie w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego, usług na rzecz rolnictwa, usług 
turystycznych, produktów do wytwarzania energii z surowców rolnych) w pozyskiwaniu 
środków na rozwój 

• Promocja powstawania regionalnych grup producenckich 

• Tworzenie warunków do pozyskiwania inwestorów w zakresie przetwórstwa rolno  
spożywczego 

• Organizacja spółdzielczości rolniczej w zakresie produkcji rolniczej, przetwórstwa i zbytu 
 
Cel operacyjny 2.4 - Tworzenie warunków do inwestycji w zakresie energii słońca 
Gmina Moszczenica nie ma aktualnie istotnych przewag konkurencyjnych w obszarze przyciągania 
kapitału z inwestycji zewnętrznych. Natomiast może taką specjalizacją uczynić inwestycje mające 
na celu produkcję energii słonecznej (m.in. tworzenie farm fotowoltaicznych). Przemawiają za tym 
dwa istotne czynniki: 

• Gmina cechuje się idealnym warunkami nasłonecznienia (największa liczba dni słonecznych 
w roku) 

• W programach finansowych ze środków UE na lata 2014-2020 (PO Infrastruktura 
i Środowisko oraz RPO Województwa Małopolskiego) przeznaczono ponad 520 mln zł na 
rozwój infrastruktury produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 

• Dla przyciągnięcia inwestorów z branży OZE konieczne jest: 
- Wydzielenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (gminnych i prywatnych) 
- Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury (energetycznej, drogowej) 
- Utworzenie spójnej oferty inwestycyjnej gminy 
- Powołanie w ramach UG osób do promocji i obsługi inwestorów 

 
Obecnie wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków od osób fizycznych oraz podatku od osób 
prawnych są zdecydowanie za niskie. Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy, które pozwolą na 
podniesienie dochodów ludności i zwiększenie dochodów własnych gminy. 
 
Kierunki działań: 

• Wyznaczenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych (publicznych i prywatnych) pod 
inwestycje solarne 

• Zapewnienie kompleksowej obsługi inwestora (promocja terenów inwestycyjnych, udzielanie 
informacji i pomocy zainteresowanym inwestorom) 

• Promocja walorów inwestycyjnych gminy 
 
 

Cel operacyjny 2.5 - Podnoszenie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej mieszkańców 
Gminę charakteryzuje stosunkowo niska aktywność gospodarcza mieszkańców. Podstawę sektora 
przedsiębiorstw stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w której 
zatrudnienie wynosi kilka osób. Jednym z najpoważniejszych problemów sfery społecznej jest 
bezrobocie. „Brak zatrudnienia i nowe miejsca pracy” były wskazywano jako pierwszy, główny 
problem podczas konsultacji społecznych. 
 
Niezbędne jest zatem stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz wspieranie tworzenia miejsc 
pracy w zawodach pozarolniczych, by zmniejszyć udział rolnictwa w lokalnej gospodarce, zwiększyć 
jej dywersyfikację, doprowadzić do wzrostu aktywności gospodarczej i kreować pozytywne zjawiska 
tej sfery. Umożliwi to wzrost zatrudnienia, poprawę sytuacji ekonomicznej gminy, ograniczenie 
migracji oraz poprawę warunków życia mieszkańców. Cel ten zakłada realizację działań zarówno 
ułatwiających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej jak też wsparcie merytoryczne 
dla tworzenia nowych pozarolniczych miejsc pracy na terenie gminy, zwłaszcza w sektorze usług na 
rzecz rolnictwa. Rozwijanie sektora pozarolniczego jest konieczne, aby procesy restrukturyzacyjne 
w rolnictwie mogły zachodzić szybciej i nie wywoływały nadmiernie negatywnych skutków 
społecznych. W ramach szeregów działań należy wspierać również rozwój i promocję lokalnego 
rzemiosła, rękodzieła i produktów kulinarnych. 
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Kierunki działań: 

• Utworzenie gminnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy Centrum Aktywności 
Lokalnej 

• Wsparcie merytoryczne (szkolenia, kursy) dla osób rozpoczynających działalność 
gospodarczą, rolników i firm szukających dofinansowania ze środków UE 

• Popieranie rozwoju rzemiosła jak również małych zakładów produkcyjnych lub usługowych 

• Promocja tradycyjnych produktów lokalnych (potrawy regionalne, tradycyjne produkty 
rękodzielnicze, itd.); 

 
Cel operacyjny 2.6 - Budowa infrastruktury obsługi ruchu turystycznego i bazy noclegowo-
rekreacyjnej 
W miejscowościach wiejskich infrastruktura turystyczna jest słabiej rozwinięta. Znacznie utrudnia to 
obsługę ruchu turystycznego i wykorzystanie potencjału gminy. Inwestycje w bazę turystyczną 
i okołoturystyczną są konieczne w celu zwiększenia roli turystyki w rozwoju gminy. W celu 
zapewnienia mieszkańcom wysokiego standardu życia konieczne są także inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą możliwość aktywnego wypoczynku. Walory środowiska i krajobrazu 
właściwie wykorzystane mogą przyczynić się do pobudzenia rozwoju gospodarczego gminy, dzięki 
rozwijaniu działalności ukierunkowanej na obsługę ruchu turystycznego. W tym szczególną rolę 
pełnić ma działalność agroturystyczna. Dziedziną, w której rozwoju należy upatrywać szansy na 
wzrost jakości obsługi odwiedzających oraz poprawę funkcjonowania branży turystycznej jest 
agroturystyka. Wspieranie mieszkańców decydujących się na tą formę prowadzenia działalności 
musi odbywać się równolegle z promocją gminy, by wykreować popyt na tego typu usługi. Aby 
podnieść atrakcyjność turystyczną Gminy w skali regionalnej konieczne staje się podjęcie aktywnych 
działań umożliwiających przygotowanie oferty terenów o korzystnych warunkach do wypoczynku. 
Uzupełnieniem oferty turystycznej powinny być atrakcje kulturalne oferowane przez obiekty kultury, 
nowoczesne i dostosowane do potrzeb współczesnego konsumenta (turysty). Równolegle z budową 
lub modernizacją obiektów kultury rozwijane powinny być działania nakierowane na zachowanie, 
ochronę i rewitalizację materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez renowację, konserwację 
i adaptację obiektów zabytkowych na terenie gminy dla celów kulturalnych i turystycznych. Działania 
tego typu poprawią wizerunek gmin przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności, mogą również 
posłużyć integracji i wymianie międzynarodowej. 
 
Kierunki działań: 

• Rozwój gminnej infrastruktury rekreacyjnej służącej obsłudze ruchu turystycznego (szlaki 
piesze i rowerowe, oznaczenie i informacja turystyczna, miejsca biwakowe, wieża widokowa, 
itp.) 

• Rozwój bazy noclegowej, w tym gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych, 
budownictwa letniskowego i bazy gastronomicznej 

• Promocja walorów turystyczno-rekreacyjnych gminy na zewnątrz przy wykorzystaniu 
zasobów Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki 
 

CEL STRATEGICZNY 3 WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA 
Cel operacyjny 3.1 - Podniesienie jakości usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych 
i sportowych 
Dostęp mieszkańców obszaru do wysokiej jakości usług publicznych jest obecnie jednym 
z głównych czynników decydujących o poziomie rozwoju lokalnego i sprawności administracji 
samorządowej gminy. W zależności od wykorzystywanej infrastruktury, gminy świadczą usługi 
publiczne o charakterze społecznym i technicznym. Usługi społeczne dotyczą przede wszystkim 
takich obszarów jak ochrona zdrowia, aktywizacja zawodowa i włączenie społeczne, kultura, sport 
i rekreacja. Generalnie należy stwierdzić, że jakość i dostępność usług społecznych na terenie 
obszaru gminy ulega systematycznej poprawie. W zakresie ochrony zdrowia nadal istnieje potrzeba 
zwiększenia działań profilaktycznych oraz dostępności do lekarza specjalisty. Z uwagi na starzenie 
się społeczeństwa wymagane jest objęcie tej grupy mieszkańców obszaru działaniami 
ukierunkowanymi na zdrowe starzenie się. Wzbogacenie oferty kulturalnej i rekreacyjno–sportowej 
pozwala na większą aktywność mieszkańców, co jest szczególnie ważne na obszarach wiejskich. 
Dodatkowo, szeroka oferta kulturalna gminy pozwala na angażowanie mieszkańców w organizację 
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i udział w różnorodnych przedsięwzięciach, co jeszcze bardziej wzmacnia więzi społeczne i zachęca 
do czynnego udziału w życiu lokalnej społeczności. Obok infrastruktury stricte edukacyjnej należy 
dążyć do uzupełniania infrastruktury sportowej, zwiększając w ten sposób możliwości rozwoju 
ruchowego dzieci i młodzieży. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej i promocja sukcesów 
sportowych wzajemnie będą się uzupełniały. Sport może być jednym z wyróżników i przewag 
konkurencyjnych gminy. Promocja osiągnięć sportowych młodzieży (głównie sukcesy UKS 
Staszkówka Jelna), przyczyni się do większego zainteresowania tą dziedziną życia wśród dzieci 
i młodzieży, aktywnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia szans edukacyjnych młodzieży 
w życiu zawodowym. 
Kierunki działań: 

• Organizacje wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i prozdrowotnych, zwłaszcza w ramach 
partnerstw i projektów z organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym 

• Program promocji sportu i rozwój nowych dyscyplin sportowych 

• Rozwój działalności OKiB (prowadzenie lekcji bibliotecznych i tematycznych, promocja 
czytelnictwa, organizacja różnotematycznych spotkań dla mam, dzieci, młodzieży) 
i organizacja wydarzeń otwartych o charakterze kulturalno-edukacyjnym 

• Wspomaganie rodzin i osób (zwłaszcza dzieci i młodzieży) w zagospodarowaniu czasu 
wolnego 

• Aktywizacja seniorów i osób nieaktywnych zawodowo 
 
Cel operacyjny 3.2 - Poprawa jakości wykształcenia mieszkańców 
W planowaniu działań na rzecz podniesienia poziomu edukacji należy obok zagadnień 
infrastrukturalnych zwrócić szczególną uwagę na jakość kształcenia. Obok form szkolnych należy 
wspierać kształcenie pozaszkolne, a także dbać o uzupełnianie kwalifikacji i wiedzy w systemie 
kształcenia ustawicznego. Do rozwijania różnego typu działalności powinna być wykorzystywana 
przede wszystkim istniejąca infrastruktura oświaty. 
 
Kierunki działań: 

• Podnoszenie jakości kształcenia w szkołach (doskonalenie kadr nauczycielskich, 
doposażenie szkół w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wymiana młodzieży 
i współpraca międzynarodowa szkół, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, których celem 
jest pogłębienie zainteresowań uczniów, w tym nauka języków obcych, nauka korzystania 
z zasobów i możliwości jakie daje dostęp do infrastruktury teleinformatycznej, itd.)  

• Wspieranie edukacji przedszkolnej (rozwój alternatywnych form edukacji przedszkolnej 
z wykorzystaniem istniejącej bazy oświatowej i kulturalnej, rozwój edukacji przedszkolnej, 
itd.) 

• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży (zajęcia wyrównawcze, zasiłki dla 
rodzin najuboższych, systemy stypendialne dla młodzieży gimnazjalnej, itd.); 

• Wdrożenie programów edukacyjno-szkoleniowych dla mieszkańców gminy w zakresie 
nabycia i kształcenia ośmiu kluczowych kompetencji: Porozumiewanie się w języku 
ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne 
i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność 
uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość, 
świadomość i ekspresja kulturowa 

• Wspieranie działań służących podniesieniu poziomu wykształcenia osób dorosłych, w tym 
również w formach pozaszkolnych oraz wspieranie kształcenia ustawicznego zasobów 
ludzkich 

• Promocja różnych form edukacji pozaszkolnej (kształcenie ustawiczne dorosłych, osób 
starszych, edukacja na odległość, itd.) 

 
Cel operacyjny 3.3 - Rozwój organizacji pozarządowych i budowa społeczeństwa 
obywatelskiego 
O rozwoju gminy w coraz w większym stopniu decydują również takie czynniki jak kultura i kapitał 
społeczny. Kultura pozwala na kształtowanie postaw i zachowań ludzkich oraz jest nieodłącznym 
elementem procesu kształcenia ludzi. Lokalne tradycje kulturowe i instytucje je promujące stanowią 
ponadto ważny zasób rozwoju sektora usług turystycznych. Z kolei kapitał społeczny to przede 
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wszystkim więzi międzyludzkie, stopień zaufania między nimi, a także umiejętność i chęć 
współdziałania. Wysoki poziom kultury i kapitału społecznego wpływa na jakość rządzenia w gminie, 
wyzwala wśród ludzi kreatywność, a także przyczynia się do ograniczenia patologii i wykluczenia 
społecznego. Więzi społeczne w małych społecznościach lokalnych, jaką jest m.in. społeczność 
gminy Moszczenica na ogół są dobrze rozwinięte, jeśli sprawnie funkcjonują służące zbliżaniu ludzi  
na płaszczyznach: kulturowej, obywatelskiej, czy społecznej. Prawidłowy rozwój gminy zależy zatem 
od poziomu zaangażowania mieszkańców w życie społeczne i publiczne, kształcenie lokalnych 
liderów i tworzenie inicjatyw oddolnych. 
 
Kierunki działań: 

• Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej i świetlicy w Staszkówce 

• Wzmocnienie kompetencji i zasobów istniejących organizacji poprzez zdobywani wiedzy 
z zakresu zarządzania organizacją, pozyskiwania funduszy, księgowości i finansów. 

• Inicjowanie powstawania nowych organizacji pozarządowych 

• Aktywne wspieranie partnerstw i inicjatyw oddolnych na rzecz rozwoju gminy lub wsi 
(formalnych i nieformalnych) 

 
Cel operacyjny 3.4 - Rozwój społeczeństwa cyfrowego 
Bardzo duże znaczenie dla przyszłego rozwoju gminy będzie miało zmniejszanie zapóźnieni 
technologicznych i informatycznych w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego. Infrastruktura ta przyczyni się do podwyższenia jakości życia mieszkańców, 
podniesienia stopnia dostępu do edukacji, przełamania barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia” 
oraz stworzy łatwiejszy dostęp do informacji. W związku z powyższym zakłada się systematyczne 
wprowadzanie lokalnej społeczności w wiek cywilizacji cyfrowej oraz dostosowanie do wymagań 
postępu technicznego i ery społeczeństwa informacyjnego. Zadania realizowane w niniejszym 
działaniu ukierunkowane są na zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości informacji sektora 
publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania, umożliwienie 
podmiotom publicznym cyfrowego udostępniania zasobów oraz digitalizację, wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach. W obecnym czasie informatyzacja wszelkich obszarów działalności człowieka 
jest niejako koniecznością. Korzystanie z rozwiązań informatycznych zacznie ułatwia, poprawia 
i przyśpiesza aktywność ludzką, zarówno w zakresie działalności gospodarczej, a także obsługi 
klienta. Sprawne zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są nieodzownymi 
elementami budowania atrakcyjności i konkurencyjności gminy. Niezbędna jest realizacja 
przedsięwzięć rozwijających różne modele komunikacji z mieszkańcami i podmiotami 
gospodarczymi oraz szybkiego i bezpiecznego dostępu do internetu (zwłaszcza szerokopasmoweo), 
a także tworzenie punktów publicznego dostępu do sieci. Kompleksowa informatyzacja usług gminy 
uczyni ją bardziej przyjazną dla mieszkańców i instytucji. Wprowadzenie rozwiązań polegających na 
elektronicznym obiegu dokumentów i ich archiwizacji spowoduje, że mieszkańcy będą szybciej 
i sprawniej obsługiwani. 
 
Kierunki działań: 

• Cyfryzacja usług publicznych oraz tworzenie bazy informatycznej na potrzeby sektora 
publicznego 

• Informatyzacja administracji publicznej oraz rozwój usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną (m.in. udostępnienie e-usług z dziedziny planowania przestrzennego) 

• Utworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na bazie Ośrodka Kultury i Biblioteki 

• Realizacja programów podnoszących kompetencje cyfrowe mieszkańców, zwłaszcza osób 
dorosłych i seniorów 

• Nauka programowania dla dzieci i młodzieży 
 
Cel operacyjny 3.5 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
Cel kładzie nacisk na realizację działań „miękkich”, nie dających bezpośrednio wymiernych 
i materialnych korzyści lecz wspierających integrację mieszkańców, pozwalających im na rozwój 
zdolności i zainteresowań, umożliwiających dostęp do kultury i bogatej oferty edukacyjnej. Działania 
tego typu umożliwiają zaspokojenie potrzeb wyższego rzędu, poprawiają aktywność i spójność 
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społeczną, przyczyniają się do zwiększenia integracji mieszkańców i wykształcania się więzi 
sąsiedzkich oraz zapobiegają lub minimalizują skutki wystąpienia niekorzystnych zjawisk 
społecznych. Do grup najbardziej narażonych na marginalizację społeczną należą seniorzy, osoby 
znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne. Należy podjąć działania 
mające na celu ich integrację i zapobieganie ich wykluczeniu z lokalnej społeczności. 
Kierunki działań: 

• Prowadzenie efektywnej polityki społecznej (prowadzącej do integracji i aktywizacji osób 
zagrożonych wykluczeniem) 

• Stworzenie systemu wsparcia rodzin i profilaktyki społecznej 

• Przeciwdziałanie przemocy domowej oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

• Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub będących w trudnej sytuacji 
życiowej 

• Podniesienie kompetencji administracji gminnej w zakresie pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na realizację projektów społecznych, aktywizacyjnych i socjalnych 

• Utworzenie na terenie gminy Centrum Integracji Społecznej (CIS) lub Klubu Integracji 
Społecznej (KIS) 
 

Cel operacyjny 3.6 - Podniesienie jakości usług publicznych i profesjonalizmu administracji 
samorządowej 
Sprawna i efektywna administracja wpływa na wzrost gospodarczy i rozwój gminy. Usługi publiczne 
obejmują dobra publiczne w odniesieniu, do których niemożliwe jest wykluczenie kogokolwiek z 
korzystania z nich. Są to dobra, od których oczekujemy określonej, jakości - niezależnie od liczby 
osób z nich korzystających (każdy nowy konsument nie narusza uprawnień pozostałych). 
Wyznaczone działanie ma za zadanie poprawić dostęp do podstawowych usług publicznych na 
wysokim poziomie jakości administracji gminnej. Cel ten zakłada realizację dwóch podstawowych 
elementarnych zasad „dobrego rządzenia” zdefiniowanych przez Bank Światowy: 

•  Funkcjonowanie profesjonalnej administracji i władz publicznych (wszystkich poziomów) 

•  Włączanie w procesy decyzyjne grup interesów oraz organizacji społecznych 
i pozarządowych 

• Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego pociąga za sobą również potrzebę inwestowania 
w kadry zatrudnione w administracji. Cel ten przewiduje zatem wsparcie dla działów kadr w 
jednostkach administracji gminnej oraz przeprowadzenie ogólnych i specjalistycznych 
szkoleń dla pracowników administracji publicznej. 
 

Kierunki działań 

• Wprowadzenie wysokich standardów zarządzania w gminie (wdrożenie normy ISO) 

• Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr administracji gminy i jednostek organizacyjnych 
w zakresie usług publicznych i obsługi mieszkańca 

• Wzmocnienie współpracy międzysektorowej i konsultacji społecznych na poziomie gminnym, 
zarówno na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć 

• Rozwój współpracy z samorządami i organizacjami społecznymi w Polsce i za granicą 

• Aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych 
 

 Uwarunkowania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy 
Moszczenica na lata 2017 – 2024 

 
 W Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2017-2025, 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 
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Przedsiębiorczości Lokalnej, pozwoli na wzrost atrakcyjności przestrzeni administracyjno - 
usługowej. 
 
Założeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica  jest delimitacja terenów 
zdegradowanych i ich rewitalizacja.  
Założenia delimitacji obszarów: 
delimitacja obszarów zdegradowanych została sporządzona zgodnie z dokumentem ,,Wytyczne 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020, lipiec 2015 roku. Zasięg każdego z tych obszarów wyznaczany został przy zastosowaniu 
następujących założeń:  

• Delimitacja obejmuje terytorium ograniczone przestrzennie, tj. obejmujące najbardziej 
zdegradowane tereny gminy Moszczenica, gdzie nasilenie i koncentracja negatywnych 
zjawisk i problemów rewitalizacyjnych jest największa;  

• Proces delimitacji przestrzennej obszarów rewitalizacji dokonany został przez samorząd, 
w oparciu o indywidualne kryteria i przy uwzględnieniu kryteriów wskazanych przez IZ 
RPO Województwa Małopolskiego; 

• LPR łącznie nie obejmuje więcej niż 20% powierzchni gminy Moszczenica i dotyczy liczby 
ludności większej niż 30% jej mieszkańców.  

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy do wskaźników degradacji zaliczono następujące aspekty:  
 
Dewastacja przestrzeni publicznej:  
Do najważniejszych, najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów, ankietowani 
interesariusze zaliczyli przede wszystkim następujące obszary: - stary budynek (siedziba Ośrodka 
Kultury i Biblioteki) w Staszkówce z zaniedbanym terenem przylegającym (okolica Zespołu Szkół 
w Staszkówce) – 31%; - teren po byłej cegielni w Moszczenicy – 22%; - opuszczony budynek „Domu 
Młodzieży" w Moszczenicy z przylegającym terenem - 23%; - budynek remizy OSP w Staszkówce - 
12%; - budynek starego kościoła w Moszczenicy - 7%; - inne - 5%  
 
Koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, niska jakość życia mieszkańców  
Do głównych problemów w tym zakresie należy zaliczyć: 

• wysoki wskaźnik bezrobocia i niski wskaźnik aktywności zawodowej mieszkańców;  

• niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym;  

• niedostateczna liczna miejsc o charakterze rekreacyjnym i sportowym;  

• brak infrastruktury mającej na celu integrację lokalną mieszkańców, niska 
przedsiębiorczość i aktywność społeczna mieszkańców;  

• niedostateczne zagospodarowanie wokół obiektów powodujące brak estetycznych 
przestrzeni publicznych sprzyjających aktywności fizycznej i rekreacji oraz wzmacnianiu 
więzi społecznych przebywających tam osób;  

• stare budynki stwarzające zagrożenie dla osób pracujących w nich i przebywających 
w pobliżu; dodatkowo bardzo niska estetyka obiektów;  

• brak odpowiedniej infrastruktury sportowej w postaci boisk, sal wielofunkcyjnych, wraz 
z zapleczem. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że aktywność sportowa jest ważna 
wżyciu mieszkańców gminy i wzrasta zapotrzebowanie na miejsca do treningu, 
rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży.  

Do najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów, ankietowani interesariusze 
zaliczyli przede wszystkim następujące obszary: - stary budynek (siedziba Ośrodka Kultury 
i Biblioteki) w Staszkówce z zaniedbanym terenem przylegającym (okolica Zespołu Szkół 
w Staszkówce) - 48%; - centrum Staszkówki - 27 %; - obszar starego parku dworskiego 
w Staszkówce - 12%; - zaniedbane boisko sportowe w Staszkówce - 8%; - inne - 5%.  
Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego Wśród 
interesariuszy panuje niedostateczne poczucie bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni 
publicznych jak i prywatnych. Największa liczba obaw dotyczy włamań i drobnych kradzieży oraz 
dewastacji mienia (m.in. wiat przystankowych, ogrodzeń, witryn sklepowych). Na zagrożenie 
przestępczością w obszarach problemowych wskazało 24% ankietowanych.  
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Do najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów, ankietowani interesariusze 
zaliczyli przede wszystkim następujące obszary: - centrum Staszkówki – 41%;  
obszar starego parku dworskiego w Staszkówce - 27%; - teren po byłej cegielni w Moszczenicy – 
22 %; - teren przylegający do opuszczonego budynku ,,Domu Młodzieży w Moszczenicy" – 9 %; - 
inne - 1%  
Zaniedbane środowisko naturalne  
Do głównych problemów w tym zakresie należy zaliczyć:  

• niewystarczająca ilość terenów zielonych;  

• zniszczone nasadzenia zieleni lub nieuporządkowane nasadzenia, zdegradowane tereny 
zielone (mała architektura parkowa); 

• emisja zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw niskiej jakości lub odpadów 
w paleniskach domowych; 

• dzikie wysypiska śmieci;  

• niedostateczne wykorzystanie zasobu wodnego rzeki Moszczanka.  
Do najbardziej zdewastowanych przestrzeni publicznych i obiektów, ankietowani interesariusze 
zaliczyli przede wszystkim: - obszar starego parku dworskiego w Staszkówce - 42%; - centrum 
Staszkówki - 31 %; - teren po byłej cegielni w Moszczenicy - 27 %.  
 
Wyznaczone obszary rewitalizacji  
W wyniku przeprowadzonej analizy wyróżniono 2 główne obszary rewitalizacji.  
Łączna powierzchnia terenów, na których przewiduje się działania rewitalizacyjne w gminie 
wyniesie 145 ha, co stanowi 3,85 % powierzchni gminy. Rewitalizowany obszar zamieszkuje 
bezpośrednio 14 osób, co stanowi 0,28 % populacji gminy.  
 
Obszar 1: Staszkówka  
Powierzchnia obszaru 65 ha, Liczba ludności zamieszkującej obszar -12,  
Charakterystyka obszaru - zabudowa centrum Staszkówki jest w znacznym stopniu 
nieuporządkowana i chaotyczna, co znacznie obniża estetykę i funkcjonalność tego obszaru. W 
centrum miejscowości (w sąsiedztwie Zespołu Szkól) dominuje zniszczony budynek, w którym 
mieści się siedziba Ośrodka Kultury i Biblioteki (OKiB). Istotnym problemem jest nieuporządkowane 
zagospodarowanie wokół budynku, powodujące brak przestrzeni publicznej sprzyjającej 
wypoczynkowi mieszkańców, integracji i nawiązywaniu kontaktów społecznych. Miejscowość nie 
posiada bezpiecznego i funkcjonalnego obiektu służącego rozwijaniu aktywności społecznej 
i przedsiębiorczości. Dużym problemem jest brak odpowiedniej infrastruktury sportowej w postaci 
sali wielofunkcyjnej i boiska wraz z zapleczem. Jest to szczególnie istotne z uwagi na to, że 
aktywność sportowa jest ważna w życiu mieszkańców gminy i wzrasta zapotrzebowanie na miejsca 
do treningu, rozgrywek i turniejów, organizacje sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i 
młodzieży. 
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Obszar rewitalizacji w miejscowości Staszkówka – frg z Lokalnego Programu Rewitalizacji w miejscowości Staszkówka 

Potwierdzają to sukcesy utytułowanego UKS 3 Staszkówka Jelna, który zdobył tytuł Halowego 
Mistrza Małopolski 2015 w piłce nożnej młodziczek rocznik 2002-2004. Sukcesy drużyny 
spowodowały wzrost zainteresowania sportem wśród młodzieży z jednej strony oraz pogłębianiem 
się problemów z niedostateczną bazą sportowo-rekreacyjną ograniczeniami lokalowymi z drugiej.  
W północno-wschodniej części wytyczonego obszaru znajduje się stary park dworski ze stawem 
cechujący całkowitym lub częściowym zniszczeniem szaty roślinnej i nasadzeń oraz degradacją 
małej infrastruktury architektonicznej (ścieżki, ławki, itp.). Jest to miejsce kumulacji niekorzystnych 
zachowań wandalizmu i alkoholizmu mieszkańców i osób przyjezdnych.  
Podsumowując, obszar 1 obejmuje swym zasięgiem następujące zdegradowane obiekty: - stary 
budynek (siedziba OkiB Staszkówka) przylegającym terenem - zaniedbane centrum miejscowości 
(sąsiedztwo Zespołu Szkól) - obszar starego parku dworskiego ze stawem  
 
Obszar 2: Moszczenica   
Powierzchnia obszaru 80 ha Liczba ludności zamieszkującej obszar – 2, 
Charakterystyka obszaru - obszar zlokalizowany w centrum miejscowości, stanowi strefę 
działalności administracyjno usługowej, związanej z bezpośrednim oddziaływaniem ośrodka 
gminnego. Jednocześnie, z uwagi na najważniejsze znaczenie w rozwoju gminy i spełnianie 
zasadniczych funkcji centrotwórczych, gromadzi największą liczbę sprzeczności i konfliktów 
rozwojowych, które prowadzą do jego degradacji technicznej i kumulacji problemów społeczno 
gospodarczych. Centralny fragment tego obszaru stanowi obszar zlokalizowany przy Urzędzie 
Gminy oraz wraz z przyległymi ulicami. Jego układ przestrzenny to prostokątny plac wraz z siecią 
rozchodzących się  ulic, wzdłuż których usytuowane są ciągi zwartej zabudowy. Obszar 2 obejmuje 
swym zasięgiem następujące zdegradowane obiekty: - teren po byłej cegielni - stary kościół - 
pustostan budynku dawnego „Domu Młodzieży" wraz z przylegającym terenem Cele strategiczne i 
operacyjne Lokalnego Programu Rewitalizacji zostały skorelowane z celami strategicznymi i 
operacyjnymi Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 oraz Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Moszczenica do roku 2020. Ze względu na zbliżony 
zakres i skalę problemów występujących na obu obszarach zdegradowanych przyjęto ujednoliconą 
strukturę celów, bez konieczności wyznaczania celów dla każdego zdegradowanego obszaru 
osobno.  
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Obszar rewitalizacji w miejscowości Moszczenica – frg z Lokalnego Programu Rewitalizacji w miejscowości Staszkówka 

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 
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  
 
W wyniku przeprowadzonej analizy SWOT zidentyfikowano najważniejsze czynniki i zjawiska 
kryzysowe na obszarach problemowych o różnym charakterze i skali oddziaływania.  
Kompleksowe wdrożenie Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2016 - 2025 
wymaga zastosowania podejścia projektowego. Projekty podzielono na dwa rodzaje:  
- Projekty inwestycje - realizujące strategiczną wizje rozwoju obszaru zdegradowanego, 
skonsultowaną z interesariuszami tego obszaru, realizowane w ścisłym powiązaniu z projektami 
dodatkowymi.  
- Projekty dodatkowe - działania uzupełniające przedsięwzięcia infrastrukturalne, projekty 
o charakterze miękkim, skierowane do całej społeczności obszaru zdegradowanego i mieszkańców 
gminy  
 
Zadaniem wszystkich projektów jest etapowe wprowadzenie zmian, które w okresie do 2025 roku 
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przyczynią się do realizacji wizji i celów rewitalizacji. Określenie projektów zostało dokonane przez 
samorząd gminy we współpracy z lokalną społecznością, sektorem pozarządowym i biznesem. 
Poniższe tabele prezentują listę projektów inwestycyjnych i dodatkowych 
 
Projekty inwestycyjne: 

• Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej z zapleczem kulturowym przy Zespole Szkół 
w Staszkówce 

• Budowa placu flagowego 

• Modernizacja boiska sportowego  

• Rewitalizacja starego parku dworskiego - Staszkówka  zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej przy stadionie piłkarskim - tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych 
usług lokalnych dla ludności wiejskiej 

• Zagospodarowanie terenów po byłej cegielni 

• Moszczenica- Plac Targowy wraz z infrastrukturą techniczną - tworzenie, ulepszanie i - 
Uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę rozwijanie podstawowych usług lokalnych 
dla ludności wiejskiej 

• Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, obszaru pogranicza polsko 
- slowackiego -zagospodarowanie budynku Domu Mlodzieży z przylegającym terenem 

• Rewaloryzacja fasady kościola z przylegającym terenem 

• Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej polożonych 
na terenie Gorlic, Limanowej i powiatów gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego, 
jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym 

 
Projekty dodatkowe: 

• „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej i Przedsiębiorczości w Staszkówce” 

• „Razem na rynku pracy - program aktywizacji zawodowej , mieszkańców” 

• „Myślę globalnie, działam lokalnie - program aktywności lokalnej” 

• „Nowa szansa - program reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym"  

• „Moja firma, mój sukces, program rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców"  

• „Czytam więc jestem"  

• „Turniej poetów"  

• „Mamy dzieci"  

• „Aktywny senior"  

• Gmina Moszczenic@"  

• „Sport - to lubię"  

• „Mistrzowska gmina"  
 

3. STAN DOTYCHCZSOWEGO ZAGOSODAROWABNIA I PRZEZNACZENIA 
OBSZARU GMINY WRAZ Z OCENĄ STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ 
WYMOGAMI JEGO OCHRONY 

 
Definicja „ładu przestrzennego” została określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym jako „ukształtowanie przestrzeni, która tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia 
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczne, 
środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. Nawiązując do definicji, wymienione w niej 
czynniki zostały zdiagnozowane i opisane w zawartości niniejszego Tomu I Studium. Wszystkie 
analizowane działy zawarte w Tomie I pozwalają na scharakteryzowanie, jakie jego części wpływają na 
zastany  ład przestrzenny i na czym ma polegać jego kształtowanie w przyszłości, ze szczególnym 
uwzględnieniem czynników dotyczących środowiska przyrodniczego i kulturowo-krajobrazowego oraz 
aspektów społecznych i warunków życia mieszkańców gminy.  

Zmiany zachodzące w środowisku wynikają zarówno z czynników naturalnych, jak i antropo-
genicznych. Do naturalnych można zaliczyć chociażby czynniki geologiczne czy klimatyczne. Największe 
zmiany w środowisku zachodziły jednak pod wpływem czynników antropogenicznych.  
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Zmiany polegają przede wszystkim na przekształceniach pokrywy glebowej, wzrastaniu poboru wody 
oraz ilości odprowadzanych ścieków i odpadów.  

Zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu powstały w wyniku realizacji inwestycji drogowych i 
zabudowy. Również działalność rolnicza zmienia ukształtowanie powierzchni terenu, znaczące znaczenie 
w tej dziedzinie na fakt wylesiania i z drugiej strony sukcesja terenów leśnych na tereny rolnicze. . 

 

3.1. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA GMINY  
 

Gminę Moszczenica tworzą dwa sołectwa: Moszczenica i Staszkówka. 
Moszczenica o powierzchni 2 643,94 ha jest siedzibą władz gminy i pełni rolę wielofunkcyjnego 

ośrodka administracyjno – usługowego, natomiast Staszkówka zajmuje powierzchnię 1 116,30 ha.  
Tereny osiedleńcze zajmują jedynie około 4% powierzchni gminy, przy czym większa ich 

powierzchnia znajduje się we wsi Moszczenica. 
Zgodnie z klasyfikacją podziału (Kiełczewskiej-Zaleskiej) wsie gminy zaliczono do dużych wsi 

skupionych w dolinach rzecznych, z rozproszonymi enklawami na zboczach wzniesień okalających dolinę. 
Według innego podziału morfogenetycznego osadnictwa wiejskiego, w tym H. Szulca -  wsie gminy 
zaliczono do tak zwanych  „łańcuchówek”. Obecny, ukształtowany  układ osadniczy, został 
zapoczątkowany jeszcze w XIV w.  

W zdecydowanej większości tereny zainwestowane, zabudowane są budownictwem mieszkaniowym 
jednorodzinnym, budownictwem zagrodowym oraz fragmentarycznie letniskowym. 

Obszary zabudowane w gminie Moszczenica charakteryzują się bardzo dużym rozproszeniem. 
Tereny zwartej zabudowy związane są z przebiegiem głównych dróg.  

Na działkach, na których zlokalizowane są budynki mieszkalne znajdują się zwykle parterowe budynki 
gospodarcze, inwentarsko - składowe i garaże.  

W centralnej części wsi Moszczenica znajdują się obiekty usługowe, w tym obiekty usług publicznych, 
tj. siedziba urzędu gminy, szkoła podstawowa, budynek gimnazjum, samodzielny publiczny ośrodek 
zdrowia, poczta, przedszkole, ośrodek kultury z biblioteką publiczną, 2 kościoły, w tym jeden wpisany do 
rejestru WKZ, cmentarz komunalny.  

Tereny związane z drobną wytwórczością występują we wsi Moszczenica punktowo i jest ich bardzo 
niewiele.  

Obszar wsi Staszkówka, podobnie jak we wsi Moszczenica w większości zajmują tereny rolne. Tereny 
zwartej zabudowy, głównie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, realizowanej jako zabudowa 
wolnostojąca, zlokalizowane są wzdłuż istniejącej drogi powiatowej, łącząc się przestrzennie i 
funkcjonalnie z zabudową wsi Moszczenica. Budynki mieszkalne zrealizowano podobnie jak w 
Moszczenicy jako obiekty parterowe i dwukondygnacyjne, z jedną kondygnacją zrealizowaną w poddaszu, 
z dachami stromymi, głównie dwuspadowymi, natomiast budynki gospodarcze i garaże jako obiekty 
parterowe. 

W centralnej części wsi Staszkówka koncentrują się usługi publiczne i komercyjne w tym: szkoła 
podstawowa z przedszkolem, biblioteka, boisko sportowe, remiza OSP, cmentarz wyznaniowy, kościół, 
usługi handlu, składy i magazyny.  

Na obszarze wsi Staszkówka znajdują się cztery cmentarze z I - ej wojny światowej z których dwa 
wpisane są do rejestru WKZ a dwa do ewidencji. 

Grunty pod wodami zajmują powierzchnię 19 ha, tj. 0,51% ogólnej powierzchni gminy. Głównym 
ciekiem wodnym na obszarze gminy Moszczenica jest potok Moszczanka. Większość natomiast 
z pozostałych na obszarze gminy cieków wodnych stanowią dopływy Moszczanki, które ze względu na 
swój górski charakter, dużą zmienność stanów i przepływów wody oraz brak naturalnych barier, które 
chroniłyby okoliczne tereny przed skutkami powodzi, ograniczają możliwość rozwoju terenów osadniczych.  

 
Dostępność komunikacyjną  gminy zapewniają drogi wojewódzkie, w tym nr 979 i 977 relacji Tarnów 

- Gorlice, linia kolejowa Stróże - Zagórzany oraz pięć dróg powiatowych relacji: Zagórzany – Kwiatonowice 
– Turza, Moszczenica – Turza, Moszczenica – Ciężkowice, Łużna – Staszkówka, Biesna – Staszkówka. 
Tereny komunikacyjne to w większości utwardzone drogi dojazdowe zapewniające powiązania 
zewnętrzne oraz dostęp do terenów osiedleńczych. Tereny komunikacyjne obejmują również niewielkie 
parkingi zlokalizowane przy obiektach usługowych. 

Przez obszar gminy przebiega linia infrastrukturalna o znaczeniu ponadlokalnym, tj.: napowietrzna 
linia elektroenergetyczna 110 KV realizacji Stróżówka- Tarnów. Pozostałe ciągi infrastrukturalne to 
napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sieci gazowe, kanalizacyjne i 
teletechniczne, służące obsłudze terenów zainwestowanych. W terenach zainwestowanych znajdują się 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

33 
 

również tereny urządzeń infrastrukturalnych służących obsłudze terenów zainwestowanych tj. ujęcia wód 
i zbiornik wyrównawczy w Staszkówce oraz oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Moszczenicy.  

 Gmina Moszczenica jest gminą rolniczą. Użytki rolne zajmują 73% powierzchni, a leśne 15%. 
Rolnictwo stanowi źródło utrzymania dla większości mieszkańców. Dominuje rolnictwo indywidualne, 
małoobszarowe. Szczególne miejsce w gospodarce zajmuje produkcja zdrowej żywności, w tym mleka i 
jego przetworów oraz warzyw i owoców.  

Moszczenica to typowa gmina podgórska - położona na obszarze Pogórza Ciężkowickiego, 
o charakterze typowo rolniczym z kształtującą się funkcją turystyczną. Obecnie są to małe gospodarstwa 
agroturystyczne z nielicznymi miejscami noclegowymi. 

Gmina Moszczenica posiada znaczny potencjał turystyczny - w postaci czystego środowiska, 
urozmaiconej rzeźby terenu, malowniczych krajobrazów roztaczających się z licznych punktów i ciągów 
widokowych oraz folkloru pogórzańskiego. Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki. Do nich należą 
przede wszystkim zabytki architektury sakralnej (kościoły, kapliczki oraz cmentarze). Posiadany zasób 
dóbr kultury materialnej i niematerialnej może wpłynąć na rozwój turystyki, rekreacja i osadnictwa w gminie.  

Zachodzące od lat zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, coraz intensywniejsze, 
wynikają z faktu, iż Gmina Moszczenica położona jest w strefie oddziaływania miasta Gorlice (w odległości 
10 km), stając się coraz atrakcyjniejszym miejscem do zamieszkania dla mieszkańców Gorlic.   

Zgodnie z naturalnymi potrzebami i rozwojem, sukcesywnie powiększa się zasięg terenów 
zabudowanych i zainwestowanych.    

 

Największe zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy Moszczenica, wywołane 
są polityką lokalizacyjną, głównie realizacją inwestycji na podstawie pozwoleń na budowę wydawanych 
zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
przyjętego uchwałą Nr XXI/132/2005 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005r. 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. 
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. 
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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. 
 

Najwięcej decyzji wydano w roku 2009 (31 decyzji), a najmniej w latach 2008 i 2010 (po 17 
decyzji). Przeważająca ilość decyzji dotyczy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (budowy 
nowych budynków), natomiast drastycznie mała jest ilość budynków związanych z wiodącą funkcją 
gminy, czyli rolnictwem.  

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.  

 
Dotychczasowy sposób użytkowania obszaru opracowania wykazuje generalnie zgodność 

z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi gminy. Obecne zainwestowanie obszaru i jego 
intensywność jest niewielka. W dalszym ciągu znaczącą część gminy zajmują tereny użytkowane 
rolniczo. 

 
Poniżej zestawiono powierzchnie terenów zainwestowanych z obszaru gminy Moszczenica. 
 

Przeznaczenie terenu Powierzchnia [ ha ] 

Tereny mieszkaniowe z usługami towarzyszącymi 375,41 

Tereny usługowe: publiczne i komercyjne 11,16 

Tereny produkcyjne, składy, magazyny 5,10 

Tereny sportowe 3,91 

Cmentarze komunalne i wojenne 3,56 

Parkingi 0,58 

Tereny infrastruktury technicznej 0,44 

RAZEM 400,16 

 
Zgodnie z przeprowadzoną ogólną inwentaryzacją obszarów zainwestowanych wyodrębniono 

obszary o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, których całkowita  powierzchnia 
wynosi 426,17  ha, co stanowi  około 11% powierzchni terenu całej Gminy.  

Należy podkreślić, iż wyodrębnione obszary, oprócz terenów zainwestowanych obejmują działki lub 
ich części do chwili obecnej nie zabudowane, ale predysponowane do zabudowy i uzupełnienia 
istniejącego zainwestowania.   

W wyodrębnionych obszarach o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
dominuje zabudowa mieszkaniowa, tereny usługowe o charakterze publicznym i komercyjnym stanowią 
w tych obszarach zaledwie 2% część.  

Największe powierzchnie zwartej zabudowy mieszkaniowej, występują w wsi Moszczenica.  
Położenie, wielkość i zasięg obszarów o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej, na tle istniejącego zainwestowania, przedstawiono na poniższym załączniku 
graficznym. 
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Przedstawiony stan faktyczny zagospodarowania w gminie oraz rozpoznane warunki dla możliwości 
zagospodarowania pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: 
1) Na terenie gminy dominuje mieszkaniowy charakter zabudowy. Zabudowa jest tylko częściowo 

skoncentrowana, a w znacznej części rozproszona. Należy dążyć do intensywnego 
wykorzystywania i koncentrowania terenów do zabudowy zwłaszcza w obszarach o 
wykształconej, strukturze funkcjonalno-przestrzennej.  

2) Należy zachować tradycyjny charakter zabudowy, w tym tradycyjne formy architektoniczne. 
3) Realizację nowej zabudowy należy prowadzić z zachowaniem tożsamości miejsca, 

i wykorzystaniem bogatych walorów kulturowych i przyrodniczych, w tym krajobrazowych; 
4) Należy uwzględnić możliwość rozwoju i poszerzania terenów dla prowadzenia działalności 

gospodarczej i usługowej;  
5) Należy zapewnić dogodny, czytelny układ sieci drogowej do obsługi nowych terenów 

mieszkaniowych i terenów usługowych. 
6) Należy umacniać istniejące koncentracje usług dla wytworzenia lokalnych centr usługowych 

warz z jednoznacznie określonymi przestrzeniami publicznymi.. 
7) Należy zapewnić możliwość rozwoju funkcji rekreacyjno-turystycznej poprzez wykorzystanie 

potencjału przyrodniczego i kulturowego. 
8)  

3.2. STAN PRAWNY GRUNTÓW  
Stan własności na dzień 19.08.2021r, przedstawia się następująco: 

• Własność Skarbu Państwa: 173,2330 ha, z czego 150,48ha stanowią lasy, 2,11 ha - 
drogi,13,58 ha - grunty pod wodami płynącymi, .co stanowi 4,6% powierzchni całej gminy 

• Gminy Moszczenicy: 85,3538 ha, w tym drogi - 59,98 ha, grunty rolne – 14,13ha, grunty 
budowlane - 8,03ha, grunty zadrzewione - 1,55 ha, grunty pod wodami płynącymi  
1,08ha W zasobie gminy znajduje się 27 budynków i budowli, co stanowi 2,3% 
powierzchni całej gminy 

Struktura własności gminy Moszczenica 

https://gorlicki.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy 
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Wykaz mienia komunalnego Gminy Moszczenica wg klasyfikacji środków trwałych (stan na 

31.12.2020r.) 

 Moszczenica Staszkówka 

grunty orne 2,3148 ha 1,73 ha 

pastwiska trwałe 5,2266 ha 0,5 ha 

tereny zabudowane 8,8474 ha 0,95 ha 

tereny komunikacyjne 5,7263 ha 1,5326 ha 

Razem 22,1151 ha 4,7126 ha 

Razem 26,8277 ha 
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3.3. ANALIZA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH DO STUDIUM 
 

 
Zebrane wnioski są świadectwem potrzeb i zainteresowań właścicieli gruntów oczekujących na 

zmianę przeznaczenia terenów będących w ich posiadaniu.  
Po podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica uchwały Nr XXIV/226/2021 z dnia 14 lipca 2021r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”, ogłoszono komunikat, który zawiadamiał 
wszystkich zainteresowanych o możliwości składania wniosków w terminie od 27.07.2021r. do 
20.08.2021r. 

 

Po ogłoszeniu w dniu 27.07.2021r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 
w  obligatoryjnie określonym terminie, to jest do 20.08.2021r. do Urzędu Gminy 
Moszczenica wpłynęły 66 wniosków. 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2004  nr 118 poz. 1233) wnioski złożone w terminie spisano w tabelach 
i stanowią one podstawowy materiał wyjściowy do opracowania projektu studium.  

 

Po ustalonym terminie, to jest po 20.08.2021r. (do 23.08.2021r.) do Urzędu Gminy wpłynął 
jeszcze 1 spóźniony wniosek, który zostały zarejestrowany w wykazie i stanowi materiał wejściowy 
do opracowania projektu studium. W sumie zarejestrowano 67 wniosków, w tym 51 wniosków do 
terenu Moszczenicy, 16 wniosków do terenu Staszkówki. 

Przedmiotowe wykazy wniosków zostały sporządzone w podziale na wsie. W wielu wnioskach 
złożonych o przekwalifikowanie gruntów występowano o zmianę przeznaczenia nie jednej, ale kilku 
działek, w sumie w obszarze gminy wystąpiono o przekwalifikowanie 108 działek lub ich części. 

 

Złożone wnioski, dotyczą głównie zmiany przeznaczenia terenu na budowlany pod zabudowę 
mieszkalną jednorodzinną. Niewielka ilość wniosków dotyczy przekwalifikowania terenu na cele 
usługowe. 
Poniższe zestawienie obrazuje ilość złożonych wniosków w rozbiciu na poszczególne miejscowości. 

Lp Miejscowości 

Ilość złożonych wniosków 

w terminie 
 

po  terminie 
 

Razem 
 

Ilość działek objętych 
wnioskami 

1 Moszczenica 50 1 51 88 

2 Staszkówka 16 - 16 22 

 Razem 66 1 67 110 

 
Powyższe zestawienie wykazuje, iż najwięcej wniosków o zmianę przeznaczenia działek 

złożono w miejscowości Moszczenica. Wnioski przed wszystkim dotyczą zmiany przeznaczenia 
działek na tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego, rzadziej pod zabudowę siedliskową lub 
usługową. W kilku przypadkach wniosek dotyczy prośby o wyznaczenie terenów rekreacji 
indywidualnej. 

Wielokrotnie wniosek dotyczył przekwalifikowania nie jednej, ale kilku działek. Często 
wymieniane we wnioskach działki posiadają znaczące wielkości i wydłużone kształty, a we wniosku 
nie zawarto informacji jakiej części gruntu on dotyczy, niestety bardzo rzadko doprecyzowano we 
wniosku, że przekwalifikowanie dotyczy całej działki lub jej konkretnej części - opisanej lub 
oznaczonej na załączniku graficznym dołączonym do wniosku. Brak jednoznacznych zapisów 
zawartych we wnioskach stanowić będzie utrudnienie określenia sposobu ich rozpatrzenia na etapie 
opracowania projektu studium.  

 
Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do zmiany obowiązującego studium (w okresie od 

lutego 2019r. do czerwca 2021r.) do Urzędu Gminy wpłynęły 42 wnioski o dokonanie zmian w 
studium. Wnioski te traktowane są jako wnioski intencyjne. 
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Ponadto w procedurze zmiany studium będą brane pod uwagę wnioski mieszkańców o zmianę 
przeznaczenia terenu złożone do zmiany planu (w okresie od lutego do kwietnia 2018r.), ale nie 
uwzględnione w procedurach zmian planów, ze względu na sprzeczność ze studium. Te 260 
wniosków traktowane są jako wnioski intencyjne złożone przed podjęciem uchwały o przystąpieniu 
do zmiany obowiązującego studium. 

 
Zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po 

podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica uchwały nr XXIV/226/2021 z dnia 14 lipca 2021r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”, Wójt zawiadomił o jej podjęciu instytucje 
i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium. W odpowiedzi na zawiadomienia 
do Urzędu Gminy wpłynęło 10 pism, które zestawiono w zamieszczonym poniżej wykazie. 

 
WYKAZ ODPOWIEDZI INSTYTUCJI I ORGANÓW WŁAŚCIWYCH DO UZGADNIANIA 

I OPINIOWANIA PROJEKTU STUDIUM PO ZAWIADOMIENIU O PODJĘCIU UCHWAŁY 
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA STUDIUM NA PODSTAWIE USTAWY O PLANOWANIU I 

ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 
 

• Zarząd Województwa Małopolskiego; pismo znak: ZR-III.7634.1.27.2021.MS; z dnia: 
04.08.2021; 

• Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie; pismo znak: KR.RPP.610.519.2021.PW; z dnia: 26.08.2021; 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i  Autostrad Oddział w Krakowie; pismo znak: O/KR.Z-
3.439.3.3.2021.BM.1; z dnia: 03.08.2021; 

• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie; pismo znak: ZDW/PW/2021/5859/DI-6/SW DI-6-
653-/Moszczenica-1/-21; z dnia: 02.08.2021; 

• Agencja Wywiadu Biuro Bezpieczeństwa; pismo znak:  L.dz.AW-BB5-1509-2021/ZAG; z 
dnia: 03.08.2021; 

• Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie; pismo znak: Nr 2557/21 2021-08-10; z dnia: 
10.08.2021; 

• Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie; pismo znak: KRA.5110.51.2021.MD 
l.dz. 23526/08/2021; z dnia: 07.08.2021; 

• Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu; pismo 
znak: DNS-I.5150.187.2021; z dnia: 06.08.2021; 

• Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie;  
• Urząd Transportu Kolejowego, pismo znak: DOP-WPGP.485.690.2021.2.PDo; z dnia: 

05.08.2021; 
 

 
Wszystkie informacje, wnioski i wytyczne zawarte w pismach otrzymanych od organów 

i instytucji, stanowiły wiążący materiał wyjściowy opracowania projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko oraz zgodnie z procedurą określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz do Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do projektu Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.  

W otrzymanych odpowiedziach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach pismem 
znak: ON-NZ.90830.2.47.2021 z dnia 20.09.2021r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Krakowie pismem znak ST-II.411.1.9.2021.KM z dnia 08.09.2021r. uzgodnili zaproponowany zakres 
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej 
do przedmiotowego projektu Studium. 
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3.4. STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

3.4.1. SYSTEM KOMUNIKACJI 
 

Gmina jest dobrze skomunikowana. Układ podstawowy sieci dróg w obszarze Gminy Moszczenica 
stanowią: drogi wojewódzkie oraz drogi powiatowe. Nadrzędną rolę komunikacyjną pełnia drogi powiatowe 
wraz ze skrzyżowaniem z drogami wojewódzkimi w południowej części Moszczenicy.  

 

 
Układ komunikacyjny gminy Moszczenica 

Linie różowe- drogi powiatowe, linie zielone- drogi wojewódzkie 
https://powiatgorlice.lp-portal.pl/ 

Łącznie na terenie Gminy Moszczenica znajduje się 86,025 km dróg. Na układ drogowy gminy 
składają się: 
1. fragmenty dróg wojewódzkich, w południowej części Gminy, zarządzane przez Marszałka 

Województwa Małopolskiego o długości 3,991 km (na terenie gminy): 

• nr 977 (Tarnów-Moszczenica-Gorlice-Konieczna),  

• nr 979 (Moszczenica-Zagórzany)  
2. drogi powiatowe w całości lub we fragmentach, zarządzane przez Starostę Gorlickiego o łącznej 

długości 29,414 km: 

• nr 1389 K Rzepiennik Biskupi-Turza-Moszczenica, 

• nr 1391 K Ciężkowice- Staszkówka- Moszczenica, 

• nr 1461 K Biesna- Staszkówka, 

• nr 1462 K Łużna- Staszkówka 

• nr 1474 K Zagórzany- Kwiatonowice- Turza. 
3. drogi gminne, zarządzane przez Wójta Gminy Moszczenica o łącznej długości 52,62 km, które dzielą 

się na drogi ogólnodostępne oraz drogi dojazdowe do pól i gruntów leśnych.  

• Moszczenica - Krakowskie 

• Moszczenica - Księży Las (lewa) 

• Moszczenica - Księży Las (prawa) 

• Moszczenica – Wiatrówki 

• Moszczenica – Kazanówki 

• Moszczenica - Mruk (Wiatrak) 

• Moszczenica - Sitnica 

• Moszczenica – Kociany 

• Moszczenica - Grabówki 
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• Moszczenica - Dół 

• Moszczenica - Berdechów 

• Moszczenica - Granice (Podkociany) 

• Moszczenica – Średnie 

• Moszczenica - Piotrowski 

• Moszczenica - Dąbrowski 

• Moszczenica - Dygoń 

• Moszczenica - Podwiatrówki 

• Moszczenica - Krakowskie (Sitnica) 

• Moszczenica – Podkamieniec 

• Staszkówka - Podlesie 

• Staszkówka – Patria 

• Staszkówka - Biesna 

• Staszkówka - Mętlówka 

• Staszkówka - Granice 

• Staszkówka - Magazyn GS 

• Staszkówka - RSP 

• Staszkówka - Ostrusza 

• Staszkówka - Uwrocie, „ 

• Staszkówka - Kazanówki 

• Staszkówka - Taborówka 

• Staszkówka - Wydartuchy 

• Staszkówka - Łaś Marian 

• Staszkówka – Sołtystwo 

• Staszkówka - Opacie 
Wszystkie drogi na terenie gminy, zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni, znajdują się 

w dobrym stanie technicznym. W niewielkiej odległości od granic Gminy przebiegają ponadto: droga 
krajowa nr 28 i droga wojewódzka nr 980.  

Wzdłuż południowej granicy Gminy Moszczenica przebiega fragment odcinka Stróże-Biecz linii 
kolejowej nr 108 Stróże-Krościenko ze stacją PKP Moszczenica Małopolska. Obecnie odcinek oraz 
stacja kolejowa nie są obsługiwane przez regularne pociągi pasażerskie. Linia nr 108 nie znajduje 
się w wykazie linii kolejowych o znaczeniu państwowym, ale Minister Infrastruktury wyznaczył w jej 
rejonie tereny zamknięte zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa dla 
województwa małopolskiego. 

Po terenie gminy przebiega Winny Szlak Rowerowy (kolor żółty) w ramach Karpackiego Szlaku 
Rowerowego. 

 
Winny Szlak Rowerowy (kolor żółty) w granicach gminy Moszczenica https://malopolska.szlaki.pttk.pl/602-pttk-

malopolska-winny-szlak-rowerowy 
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Transport zbiorowy  
Do 2020r. system transportu zbiorowego funkcjonował w oparciu o prywatnych przewoźników. W 2020r. 

Gmina Moszczenica zawarła porozumienie z Miastem Gorlice, dzięki któremu zostały uruchomione połączenia 
autobusowe do Moszczenicy i Staszkówki, realizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Gorlicach. 
 

3.4.2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 
Gmina posiada ograniczone zasoby wody. Właściwa gospodarka ściekowa jest niezbędna ze 

względu na negatywny wpływ ścieków na jakość wód powierzchniowych.  
W granicach gminy Moszczenica wyznaczono granice aglomeracji wodnej, czyli terenów na których 

ze względu na gęstość zaludnienia bądź koncentrację działalności gospodarczej ścieki komunalne 
powinny być zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków. Uchwałą Nr XIX/182/20 Rady Gminy 
Moszczenica z dnia 38 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Moszczenica, został 
określony zasięg aglomeracji „Moszczenica”, istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków. 
Tym samy straciło ważność Rozporządzenie nr 27/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Moszczenica. 

 
Sieć wodociągowa gminy Moszczenica 

 
2000 2004 2008 2012 2016 2020 

Długość czynnej sieci rozdzielczej [w km] 2,9 2,9 3,9 3,9 2,9 34,1 

Sieć rozdzielcza na 100 km2  
[w km] 

- 7,7 10,4 10,4 7,7 90,6 

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  
[w szt.] 

39 39 39 39 39 80 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej [%] - 6,9 6,9 7,1 7,2 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 
 

Sieć wodociągowa jest bardzo słabo rozbudowana, w 2020r. długość czynnej sieci rozdzielczej 
wynosiła 34,1 km. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni gminy, długość sieci rozdzielczej w 2020r. 
wynosiła 90,6 km/100 km2. W 2020r. aktywnych było 80 przyłączy wodociągowych do budynków 
mieszkalnych. Na koniec 2019r. 4,7% mieszkańców gminy korzystało z sieci wodociągowej. Daje to gminie 
8-me miejsce w powiecie i 176-te w województwie pod względem dostępności. 

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. 

Z uwagi na ograniczone zasoby wody, bardzo istotnym zagadnieniem na obszarze gminy jest 
porządkowanie gospodarki ściekowej, której stan wpływa negatywnie na jakość wód powierzchniowych, 
ograniczając możliwość ich wykorzystania dla celów zaopatrzenia w wodę. 

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

w 2010r. Zlokalizowana jest na działce nr 1985 na ul. Spacerowa 111 w Moszczenicy, a odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków jest potok Moszczanka. Jest to czyszczalnia mechaniczno-biologiczna. 
Oczyszczalnia funkcjonuje w oparciu o Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków 
z oczyszczalni do środowiska: pozwolenie wodnoprawne Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle z dnia 
16 kwietnia 2018 r.; znak: RZ.ZUZ.2.421.56.2018.PP; pozwolenie na czas określony od dnia 28 marca 
2018 r. do dnia 27 marca 2028 r. Projektowa średnia przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 290 
m3/d. Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków 2540 RLM (Równoważna Liczba 
Mieszkańców).  

Gmina Moszczenica dysponuje koncepcją rozbudowy i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków 
z dnia 5 września 2020 r. Koncepcja przewiduje docelową średnią przepustowość oczyszczalni ścieków: 
450 m3/d oraz docelową maksymalną wydajność oczyszczalni ścieków: 6000 RLM. 
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Do systemu kanalizacji zbiorczej odprowadzane są ścieki wyłącznie z Firmy Handlowo-Usługowej 
„MARYS” Ryszard Maciuszek z siedzibą ul. Długosza 38 w Gorlicach. Ścieki odprowadzane są również 
z dwóch myjni dla samochodów osobowych  do kanalizacji sanitarnej będącej własnością gminy 
Moszczenica. 

 
Sieć kanalizacyjna gminy Moszczenica 

 2000 2004 2008 2012 2016 2020 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
 [w km] 

4,1 8,4 8,4 92 92 99 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 
[w km] 

-  22,3 22,3 244,6 244,6 263,2 

Przyłącza prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania  
[w szt.] 

60 106 170 676 706 834 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
[%] 

-  7,8 13,7 55 56,1 - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 
Sieć kanalizacyjna jest rozbudowywana, w 2020r. długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 

99 km. Największy przyrost nastąpił po roku 2008 i cztery lata później widoczny był 11 krotny wzrost 
długości sieci. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni gminy, długość sieci rozdzielczej w 2020r. wynosiła 
263,2 km/100 km2. W 2020r. aktywnych było 834 przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych. 
Na koniec 2019r. 58,4% mieszkańców gminy korzystało z sieci kanalizacyjnej. Daje to gminie 3-cie miejsce 
w powiecie i 60-te w województwie, pod względem dostępności. 

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.  

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wpływa pozytywnie na jakość  wód 
powierzchniowych. Gmina Moszczenica jest w trakcie realizacji programów mających na celu rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej: „Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Staszkówce Gminy Moszczenica- poprawa życia mieszkańców, ochrona środowiska 
naturalnego”. Łącznie ma zostać zrealizowane ok 360 km sieci wodociągowej i ok. 19 km sieci 
kanalizacyjnej.  

 

3.4.3. ELEKTROENERGETYKA 
 

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”. 

 

3.4.4. GAZOWNICTWO 
 

Gmina Moszczenica jest w dużym stopniu zgazyfikowana. Zaopatrzenie w gaz odbywa się w oparciu 
o przebiegający poza granicami gminy gazociąg wysokoprężny Jasło- Gorlice - Grybów - Nowy Sącz za 
pośrednictwem sieci rozdzielczej. Gaz traktowany jest jako źródło zaopatrzenia odbiorców zarówno dla 
potrzeb bytowo-gospodarczych jak i grzewczych. 

Operatorem sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia na terenie Gminy Moszczenica jest Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, jednostka terenowa- Gazownia 
w Gorlicach. Na terenie gminy nie ma sieci gazowej wysokiego ciśnienia w administracji Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. 
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Sieć gazowa gminy Moszczenica 

 2002 2006 2010 2014 2018 

Długość czynnej sieci ogółem [w km]  - 70,9 71,3 84,5 79,4 

Sieć rozdzielcza na 100 km2 [w km] 196,4 188,6 189,5 224,7 211,2 

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych 
i niemieszkalnych  
[w szt.] 

826 819 832 1085 944 

Ludność korzystająca z sieci gazowej [%] 58,8 57,4 59,3 59 59,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 
 

Sieć gazowa jest systematycznie rozbudowywana, w 2019 r. długość czynnej sieci gazowej wynosiła 
79,9 km, z czego całość to sieć rozdzielcza, brak sieci przesyłowej. W przeliczeniu na jednostkę 
powierzchni gminy, długość sieci rozdzielczej w 2019 r. wynosiła 212,4 km/100 km2. W 2019r. aktywnych 
było 966 przyłączy gazowych do budynków, z czego 95,5% wszystkich przyłączy doprowadzono do 
budynków mieszkalnych. Na koniec 2019r. 59,6% mieszkańców gminy korzystało z sieci gazowej. Daje to 
gminie 6-te miejsce w powiecie i 95 - te w województwie, pod względem dostępności. 
 

3.4.5. CIEPŁOWNICTWO 
 

Gmina Moszczenica nie posiada sieci ciepłowniczej zasilanej z centralnej kotłowni. System 
ogrzewania budynków zarówno użyteczności publicznej jak i budynki mieszkalne 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 2018r. wieloletni program 
zmierzający do wymiany nieekologicznych pieców. Od 2019 r. Gmina Moszczenica we 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. 
 

3.4.6. ODNAWIALNE ŹÓDŁA ENERGII 
 

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. 

 

Obszary nasłonecznienia w Polsce 
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Na terenie gminy coraz popularniejsze są instalacje pozyskujące energię z odnawialnych źródeł 
energii. W 2018r. realizuje przedsięwzięcie pn.„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin 
członkowskich klastra energii Biała-Ropa” zakładające zakup i montaż urządzeń wykorzystujących 
odnawialne źródła energii: instalacji solarnych, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Inwestycja ta 
przyczyni się do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do środowiska.  

W projekcie zostaną zrealizowane mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii dla prywatnych 
budynków mieszkalnych. Na terenie Gminy Moszczenica przewiduje się montaż: 85 instalacji 
fotowoltaicznych, 104 instalacji kolektorów słonecznych płaskich, 6 instalacji kotłów na biomasę, 84 
instalacji powietrznych pomp ciepła do podgrzewu c.w.u. W 2020r. zamontowano: 57 instalacji 
solarnych, 19 zestawów paneli fotowoltaicznych, 8 pomp ciepła i 3 kotły na biomasę.  
 

3.4.7. TELEKOMUNIKACJA 
 

Na terenie gminy działa sieć telefonii kablowej Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz sieci telefonii 
komórkowej takie jak Orange, T-Mobile, Plus GSM oraz PLAY. Stacje bazowe telefonii komórkowej 
zlokalizowane są w miejscowości Staszkówka i Moszczenica. Dostępny jest Internet przewodowy 
i bezprzewodowy. 

W 2020 r. zrealizowano instalację 10-ciu punktów HotSpot, w ramach których mieszkańcy uzyskali 
bezpłatny dostęp do internetu. Punkty dostępowe zostały zlokalizowane w okolicach Urzędu Gminy, placu 
targowego, szkoły, remizy i orlików.  

 

3.4.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
 

Gospodarowanie odpadami w gminie Moszczenica odbywa się zgodnie z Planem Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Małopolskiego na lata 2016-2022, przyjętym uchwałą Nr XI/125/03 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku, zmienioną uchwałami: 
Nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007r., Nr XXV/397/12 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012r., Nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 27 marca 2017r. oraz Nr V/34/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
28 stycznia 2019r. 

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. 

Opłaty za zagospodarowanie odpadów naliczane są w zależności od liczby osób zamieszkałych na 
terenie nieruchomości.  

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. 
W 2020r udział ten wynosił 35%, a rok wcześniej 28% wszystkich odpadów. Po raz pierwszy w 2020 r. 
spadł udział odpadów zmieszanych w ogólnej masie o 7 %.  

Wszystkie odpady zmieszane zebrane z tereny gminy podlegają sortowaniu w ramach Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W 2020r. spośród 560 ton odpadów 
zmieszanych, wyselekcjonowano łącznie ponad 7,3 ton surowców wtórnych, które zostały przekazane do 
recyklingu. Tylko 13,3 % odpadów zmieszanych zostało przekazanych na składowisko w Młynie.  

W gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od czerwca 2020r. 
Obiekt znajduje się obok oczyszczalni ścieków w Moszczenicy na ul. Spacerowej 113 (działka nr 1988). 
Inwestycja była realizowana w partnerstwie z gminami Lipinki, Ropa I Sękowa. Punkt zawiera magazyny 
na odpady, ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi i ławkami, kontener biurowy i oświetlenie. 
PSZOK  jest wyposażony w kontenery: 3 sztuki o pojemności 7m3, 10 sztuk o pojemności 1m3 i 6 sztuk 
o pojemności 240 litrów. Magazyn na przedmioty do ponownego użycia to blaszana wiata, na odpady. 
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Przewidziano miejsce na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W 2020r. z PSZOK skorzystało 4 118 
osób, od których zebrano łącznie 15 818 kg odpadów.  

 

Urząd Gminy Moszczenica prowadzi działanie edukacyjne w zakresie prawidłowego postepowania 
z odpadami komunalnymi i zwiększenia poziomu recyklingu, mające na celu zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców. Ponadto realizowane są kontrole sanitarno-porządkowe dotyczące 
postępowania właścicieli nieruchomości z odpadami płynnymi i stałymi. 

 

Gmina Moszczenica we współpracy z Gminą Uście Gorlickie, Sękowa, Ropa i Bobowa w 2019r. 
zawarła porozumienie o współpracę na zadanie „Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej”. Obecnie 
projekt oczekuje na przyznanie środków z dodatkowych funduszy. 

 
Gmina Moszczenica prognozę, która ma na celu określenie możliwego oddziaływania na 

środowisko ustaleń przyjętych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Moszczenica, sporządzonym na lata 2013 – 2032.  

W wyniku przeprowadzonych badań inwentaryzacyjnych w terenie (tzw. „spis z natury”) 
w miesiącach maj – czerwiec - lipiec 2013 roku, uzyskano łącznie 393 ankiet, w których sumarycznie 
wykazano 55865 m2 wyrobów budowlanych zawierających azbest, w tym 390 ankiet z gospodarstw 
indywidualnych, w których sumarycznie wykazano 55545 m2. Zdecydowana większość stosowanych 
w badanych obiektach wyrobów zawierających azbest należy do grupy pokryć dachowych 
budynków. Są to głównie azbestowo-cementowe płyty faliste i płyty płaskie występujące na 
budynkach jednorodzinnych i budynkach gospodarczych. 
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Ocena jakości materiałów zawierających azbest na terenie gminy Moszczenica (zgodnie ze 
stopniem pilności) wykazała, że 52,9 % zinwentaryzowanych wyrobów zaliczono do I stopnia pilności 
(wymiana lub naprawa wymagana jest bezzwłocznie). Największe nagromadzenie wyrobów 
azbestowych najbardziej zniszczonych, czyli w I stopniu pilności stwierdzono w sołectwie 
Staszkówka (7,20 m2/mieszkańca) zaś najmniejsze w sołectwie Staszkówka (5,41 m2/mieszkańca). 

 

Najbliższymi miejscami unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstających przy 
realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Moszczenica są 
składowiska znajdujące się na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego. Są to: 

• Składowisko odpadów „za rz. Białą” w Tarnowie, Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A., 
(woj. małopolskie), 

• Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, gmina Ostrów, powiat 
ropczycko-sędziszowski, (woj. podkarpackie) 

• składowisko odpadów zawierających azbest w Dobrowie, gmina Tuczępy, powiat buski, (woj. 
świętokrzyskie). 

Alternatywnym miejscem unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest może być 
składowisko odpadów zlokalizowane w miejscowości Młyny, gmina Radymno (województwo 
podkarpackie), znajdujące się w odległości ok. 190 km od gminy Moszczenica. Bliższe składowisko 
w miejscowości Pysznica (ok.180 km od Moszczenicy) z wydzieloną kwaterą na odpady zawierające 
azbest zarezerwowane jest na potrzeby własne gminy Pysznica. 
 

4. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU ORAZ WYMOGI JEGO 
OCHRONY 

 

4.1 . POŁOŻENIE I RZEŹBA TERENU 
 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski 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).  

 

 
Gmina Moszczenica na tle regionów fizycznogeograficznych. Źródło: https://geologia.pgi.gov.pl/ 

 
 Urozmaicona rzeźba w opisywanym terenie jest ściśle związana z budową geologiczną. 
Występują tu równoległe grzbiety o przebiegu NW-SE oraz płaskodenne dolinki.  

https://geologia.pgi.gov.pl/
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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. 
 

4.2. 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.  
 W obrębie jednostki śląskiej wyróżniono szereg wydzieleń litostratygraficznych, takich jak: 
piaskowce gruboławicowe i łupki – warstwy krośnieńskie dolne, łupki oraz piaskowce 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 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 
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barwy ciemnoszarej i lokalnie grubołupliwymi mułowcami. W części spągowej piaskowce zawierają 
liczne hieroglify.  
 Obszar nasunięcia jednostki magurskiej na jednostkę śląską cechuje się znaczną 
koncentracją osuwisk. Znajdują się tam stare, bardzo rozległe i głębokie osuwiska mające 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.  

 

4.3. ZŁOŻA KOPALIN 
 

Na obszarze gminy Moszczenica nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych 
tudzież obszary i tereny górnicze. 
 
 

4.4. ZASOBY WODNE – WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE 
 

4.4.1. 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 .  

 
 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. 

 

4.4.2. 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.  
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Stosunkowo wysokie sumy roczne opadów atmosferycznych oraz bardzo wysoki 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.  

 

4.4.3. ZBIORNIKI WODNE 
 

 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.  
 

4.5. WARUNKI KLIMATYCZNE 
 

 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.  
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 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 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 młak i 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. 
 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. 

 

4.6. GLEBY 
 

Budowa geologiczna, uwarunkowania morfologiczne oraz rodzaj użytkowania wpłynęły na warunki 
glebowe na całym obszarze objętym opracowaniem:  

• 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 (w wyniku 
stagnowania wód) rozwinęły się procesy zabagniania, prowadzące do powstawania gleb 
glejowych oraz torfienia. Występują one na spłaszczeniach, załomach i podnóżach stokowych oraz 
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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.  

 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. 
 

4.7. ZASOBY PRZYRODNICZE I ICH OCHRONA PRAWNA 
4.7.1. ZASOBY PRZYRODNICZE 

 

 Bioróżnorodność flory: 
 Wg regionalizacji przyrodniczoleśnej 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 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.  
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 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. 

 
Bioróżnorodność fauny  
 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). 
 

4.7.2. WALORY KRAJOBRAZOWE I ICH OCHRONA PRAWNA 
Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu 

oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących roślin, zwierząt 
i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk 
przyrodniczych, siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów, tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 
krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień. Celem ochrony przyrody jest: utrzymanie 
procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, 
zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie 
do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów 
i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez 
edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

 

4.7.3. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 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 bezpośrednie sąsiedztwie gminy położony jest Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy 

(jego granica dochodzi do granicy Staszkówki) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu 
Ciężkowickiego (jego granica znajduje się na granicy administracyjnej Staszkówki). 

Natomiast w szerszym otoczeniu funkcjonują m.in.:  
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• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu – odl. ok. 5,5 km w kierunku południowo – 
zachodnim;  

• Park Krajobrazowy Pasma Brzanki – w odl. ok. 5,5 km w kierunku północnym;  

• rezerwat „Skamieniałe Miasto” - w odl. ok. 3 km w kierunku północno – zachodnim;  

• rezerwat „Jelenia Góra) – w odl. ok. 7,5 km w kierunku południowo – zachodnim;  

• 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.  

 

Ochrona gatunkowa flory i fauny 
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 (Dz. U. poz. 2138). 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).  
 

Ochrona korytarzy ekologicznych 
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. 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. 

 

 
Gmina Moszczenica na tle korytarzy ekologicznych (wg RDOŚ). 
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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, 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. 

 
Ochrona walorów krajobrazowych 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 

ochrony krajobrazu, wprowadziła definicję krajobrazu, jako postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej 
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub 
działalności człowieka. Ustawa o ochronie przyrody, zmieniona powyższą ustawą, określa także pojęcie 
walorów krajobrazowych, jako wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru 
oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane 
przez siły przyrody lub działalność człowieka. 

Walory krajobrazu kulturowego zostały opisane szczegółowo w rozdziale 5.2. 
 
 

4.7.4. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE WÓD 
 

Ochrona źródeł, źródlisk, mokradeł, cieków wodnych i dolin rzecznych 
Ekosystemy wodne i zależne od wód, stanowią jeden z najbardziej podatnych na degradację 

elementów środowiska. Jednocześnie odgrywają one niezmiernie istotną rolę przyrodniczą i społeczno-
gospodarczą. Ich znaczenie zostało odzwierciedlone w preambule Ramowej Dyrektywy Wodnej, stano-
wiącej, że: woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi 
być chronione, bronione i traktowane jako takie. Podejście to zostało również uwzględnione w polskim 
porządku prawnym w brzmieniu art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne „wody, jako integralna 
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część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią 
własność”. Również ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w swoim art. 117 stanowi, że: 
gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami genetycznymi 
roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać ich trwałość, optymalną 
liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności przez ochronę, utrzymanie lub racjonalne 
zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, 
solnisk, klifów nadmorskich i wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior 
i obszarów morskich […] Umożliwienie korzystania z wód publicznych zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt 
zostało uwzględnione w zakazie, wyrażonym w art. 119 powyższej ustawy, który zabrania wznoszenia 
w pobliżu rzek i kanałów, obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko 
występującym zwierzętom dostęp do wody. 
Strefa ochrony hydrogenicznej, winny być pozostawione w stanie naturalnym (zadrzewienia i łąki), 
o szerokości od brzegu ok. 15 do 50m. Mokradła, tereny trwale podmokłe w dolinach rzek należy chronić, 
gdyż wzbogacają bioróżnorodność w korytarzach ekologicznych. 

 
Strefy ochronne ujęć wód 
Obszar gminy Moszczenica leży poza zasięgiem występowania Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych oraz ich projektowanych obszarów ochronnych. 
 

 

 

4.7.5. OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE 
GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

 
Gleby wysokich klas bonitacyjnych  
 
W obrębie obszaru opracowania występują gleby wysokich klas bonitacyjnych, podlegające ochronie 

na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu 
przeznaczenia ich na cele nierolnicze, zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz 
szkodom w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, rekultywacji 
i zagospodarowaniu gruntów na cele nierolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych, jako naturalnych 
zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 
 
Przeznaczenie tego typu gruntów na cele nierolnicze wymaga uzyskania zgody ministra właściwego 
ds. rolnictwa i rozwoju wsi w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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%. 
 
Struktura bonitacyjna gleb (stan na dzień 08.09.2021 r.) 
 

Lp.  Miejscowość  Grunty rolne [ha]  Grunty rolne I-III [ha]  Grunty rolne IV-VI [ha]  Nieużytki [ha]  

1.  Moszczenica  2048,49  304,79  1742,44  1,26  

2.  Staszkówka  901,32  156,51  742,71  2,10  

 SUMA  2949,81  461,30  2485,15  3,36  

 

 

 Przepisy określające zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych zapisane są w Ustawie z dnia 3 lutego 
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
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Rozmieszczenie gleb wysokich klas bonitacyjnych na terenie gminy Moszczenica. 

 
 

Ochrona gruntów  leśnych 
 Lasy spełniają ważną rolę w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią, zapewniającą równowagę 
krajobrazowo-ekologiczną. Polega ona na regulacji obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałaniu powodziom, 
lawinom, ruchom masowym (osuwiskom). Lasy chronią gleby przed erozją i krajobraz przed stepowieniem, 
ograniczają hałas i siłę wiatru oraz pyłowe i gazowe zanieczyszczenia powietrza, podnoszą i zachowują 
różnorodność biologiczną, kształtują lepsze warunki dla życia, zdrowia, turystyki i rekreacji, wpływają na 
rozwój kultury, nauki i edukacji ekologicznej, produkują drewno i dostarczają różnych pożytków runa leśnego 
a także stymulują pogłowie zwierzyny łownej, zapewniają miejsca pracy oraz warunkują rozwój turystyki.  
 Przepisy określające zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych zapisane są w Ustawie z dnia 3 lutego 
1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
 Lasy zajmują niewielką część powierzchni gminy Moszczenica: 
- lasy - ok. 15% 
- grunty zadrzewione – ok. 2% 
 

4.8. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DLA RÓŻNYCH FORM UŻYTKOWANIA 
I ZAGOSPODAROWANIA 

 Określenie przydatności poszczególnych terenów do rozwoju funkcji. 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. 
Kryteria wydzielenia obszarów funkcjonalnych: 
 

Stan środowiska i zmian antropogenicznych:  

• struktura użytkowania gruntów,  

• cechy krajobrazu,  

• poziom zanieczyszczenia elementów środowiska,  

• 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.  
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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.  
 
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,  

• 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.  
 

Obszary funkcjonalne „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.  
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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,  

• 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.  
 
Obszary funkcjonalne „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,  

• utrzymanie strefy buforowej od lasów,  

• w strefach grzbietowych o wzmożonej predyspozycji do retencji -wskazuje się utrzymanie jak 
największych powierzchni biologicznie czynnych,  

• 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,  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

59 
 

• 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.  

 
 

5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ   
 

5.1. ZASOBY, CECHY I WALORY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 

W obszarze gminy Moszczenica występuje szereg zespołów zabudowy, pojedynczych obiektów 
oraz kompleksów kompozycyjno-przestrzennych stanowiących świadectwo historyczne oraz bogaty 
zasób dziedzictwa kulturowego terenu, świadczący o tradycji i tożsamości regionu.  
Podstawowym celem i kierunkiem działań jest ich ochrona i zachowanie.  
 
Na obszarze gminy  występują obiekty i zespoły wpisane do: 

• Wojewódzkiego rejestru zabytków 

• Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

• Gminnej Ewidencji Zabytków 
 
 Obowiązującym dokumentem kierunkowym jest - Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Moszczenica Nr XXII/209/21. W dokumencie tym szczegółowo 
opisano historię Gminy Moszczenica, rozwój miejscowości przez wieki, opisano najważniejsze 
zabytki i dziedzictwo kulturowe oraz wyznaczono następujące priorytety: 
 

• Priorytet I. Ochrona dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-gospodarczego, 

• Priorytet II. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego, 

• Priorytet III. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 
budowaniu tożsamości.   

 
 

5.1.1. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY  

Na terenie gminy Moszczenica istnieje 7 obiektów wpisanych do rejestru zabytków: 

L.p. Obiekt Miejscowość 
Nr rejestru/ 
data wpisu 

1. 
Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej 

Moszczenica 
A – 55672 z dnia 10.05.1972 

2. Kościół cmentarny Moszczenica A – 554/34 z dnia 8.03.1934 

3. Cmentarz z I Wojny Światowej nr 116 Staszkówka A – 778 z dnia 8.06.1995 

4. Cmentarz z I Wojny Światowej nr 117 Staszkówka A – 779 z dnia 8.06.1995 

5. Cmentarz z I Wojny Światowej nr 118 Staszkówka A – 785 z dnia 29.12.1995 

6. Cmentarz z I Wojny Światowej nr 119 Staszkówka A – 793 z dnia 24.01.1996 

7. Chałupa nr 190 Moszczenica A - 770/74 

źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego Rejestru Zabytków stan na lipiec 2021 

 

5.1.2. OBIEKTY WPISANE DO WOJEWÓDZKIEJ I GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 
 

Wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie 
województwa prowadzi Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura Nowy Sącz. 
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L.p. Obiekt Miejscowość Nr działki data powstania 

1. 
Kaplica pw. Chrystusa w 
Ciemnicy 

Moszczenica działka nr ew. 3533/3 1666 r. 

2. 
Kościół parafialny pw. Matki 
Boskiej Szkaplerznej 

Moszczenica działka nr ew. 2346 

Kościół z 1820 r. z 
klasycystyczną 
plebanią z przełomu 
XVIII - XIX wieku 

3. 
Kościół parafialny pw. Matki 
Boskiej Szkaplerznej 

Moszczenica działka nr ew. 4227 I poł. XX w. 

4. 
Kościół parafialny pw. Matki 
Boskiej Szkaplerznej 

Staszkówka działka nr ew. 136 I poł. XX w. 

5. 
Cmentarz wojenny z I Wojny 
Światowej nr 117 

Staszkówka działka nr ew. 368 I poł. XX w. 

6. 
Cmentarz wojenny z I Wojny 
Światowej nr 118 

Staszkówka działka nr ew. 724/1 I poł. XX w. 

7. 
Cmentarz wojenny z I Wojny 
Światowej nr 119 

Staszkówka działka nr ew. 739 I poł. XX w. 

8. 
Dom młodzieży im. Abpa Leona 
Wałęgi 

Moszczenica działka nr ew. 2345 1928 r. 

9. Studzienka św. Wojciecha Staszkówka działka nr ew. 335 1 ćw. XX wieku 

10. Kaplica pw. św. Stanisława Moszczenica działka nr ew. 2508/2 1869 r. 

11. 
Kościół parafialny pw. św. 
Wojciecha 

Staszkówka działka nr ew. 335 1928-1930 r. 

12. Kapliczka Moszczenica 
działka nr ew. 860/1 
Mruków 

XIX w. 

13. 
Figura Najświętszej Maryi Panny 
Niepokalanie Poczętej 

Moszczenica działka nr ew.2464/1 1947 r. 

14. 
Figura – Posąg Matki Bożej z 
dzieciątkiem 

Moszczenica działka nr ew. 3342 1919 r. 

15. 
Figura – Kamienny posąg Serca 
Jezusa z płaskorzeźbą Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem 

Moszczenica działka nr ew. 1690 1880-1890 r. 

16. 
Figura – Kamienny posąg Serca 
Jezusa z płaskorzeźbą małej 
Świętej Rodziny 

Moszczenica działka nr ew. 2069/3 1912 r. 

17. Figura Świętej Rodziny Moszczenica działka nr ew. 4446 1901 r. 

18. Figura Serce Jezusa Moszczenica działka nr ew. 2498 1879 r. 

19. 
Kapliczka z posągiem Matki Bożej 
i z krzyżem 

Moszczenica działka nr ew. 3235 1878 r. 

20. Krzyż przydrożny kamienny Moszczenica działka nr ew. 2613 1939 r. 

21. Krzyż przydrożny kamienny Moszczenica działka nr ew. 2337 1850 r. 

22. 

Krzyż – obelisk i tablica 
okolicznościowa upamiętniająca 
mieszkańców zmarłych na tyfus i 
cholerę w latach 1847-1849 

Moszczenica działka nr ew. 3405 2001 r. 

23. 
Stara plebania przy Kościele 
parafialnym p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej 

Moszczenica działka nr ew. 2356/1 XVII/XVIII/XIX w. 

24. 
Dzwonnica przy Kościele 
parafialnym p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej 

Moszczenica działka nr ew. 2346 XIX w. 

25. 
Spichlerz przy Kościele 
parafialnym p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej 

Moszczenica działka nr ew. 2356/1 XIX w. 

Źródło: gminny program opieki nad zabytkami przyjęty Uchwałą nr XXII/209/21 Rady Gminy Moszczenica 
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Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie ewidencjonowanych zabytków, wymagają postępowania 
zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 
ochroną konserwatorską. 
 

Wszystkie obiekty wpisane do rejestru wojewódzkiego jak i gminnej ewidencji zabytków są oznaczone na 
części graficznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica.  
 

5.1.3. STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE 
 

Na terenie Gminy Moszczenica nie znajdują się żadne rozpoznane stanowiska archeologiczne. 
 
 

5.2. ZASOBY, CECHY I WALORY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
 

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.  

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. 

 

5.3. OCENA STANU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, obiektami 
podlegającymi ochronie są zabytki nieruchome, zabytki ruchome, zabytki archeologiczne a formami 
ochrony zabytków są:  

• wpis do rejestru zabytków,  

• wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa,    

• uznanie za pomnik historii, 

• utworzenie parku kulturowego, 

• ustalenia ochrony m.in. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (…). 

 Również zgodnie z w/w ustawą jej art.19 ust.1 – 
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„W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się, w szczególności ochronę: 
 1) zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia; 
 2) innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków; 
 3) parków kulturowych. 
 
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.  
Oceniając stan obecny ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w obszarze Gminy Moszczenica, 

trzeba podkreślić, iż obiekty zabytkowe są nie tylko materialnym śladem przeszłości chronionym 
przepisami odrębnymi, ale także składowym elementem zagospodarowania przestrzeni a krajobraz 
kulturowy wraz z zasobem zabytków wpływa bezpośrednio na atrakcyjność gminy.  

Analiza stanu ochrony walorów dziedzictwa kulturowego i stan zachowania cennych obiektów 
wymusza konieczność eliminowania zagrożeń, w postaci degradacji zabytków, czy braku zgodności 
działań lokalnych z  ponadlokalnymi.  

 
Zachowane obiekty zabytkowe na terenie gminy Moszczenica są zróżnicowane pod względem 
architektonicznym, a także pod względem sposobu użytkowania i stanu zachowania.  
 Przeprowadzona w Programie opieki nad zabytkami dla Gminy Moszczenica na lata 
2021 - 2021, analiza stanu dziedzictwa kulturowego i uwarunkowań jego ochrony na terenie gminy 
doprowadziła do rozpoznania czynników determinujących jej dalszy rozwój oraz priorytety opieki nad 
zabytkami.  
  
Celem podjęcia wieloletnich i kompleksowych działań jest poprawa stanu obiektów zabytkowych, 
ale także ochrona dziedzictwa kulturowego i budowanie tożsamości regionalnej, jak również 
promowanie dotychczasowego dorobku lokalnej społeczności wśród mieszkańców gminy i turystów. 
W ramach przedmiotowego Programu wyznaczono następujące priorytety: 

• Priorytet I. Ochrona dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społecznego - gospodarczego, 

• Priorytet II. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego, 

• Priorytet III. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja 
służąca budowaniu tożsamości.  

 
5.4. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z AUDYTEM KRAJOBRAZOWYM 

 
 

Pod względem formalnym konieczność zapewnienia ochrony krajobrazu i właściwego nim 
zarządzania wynika z postanowień ratyfikowanej przez Polskę w roku 2005 Europejskiej Konwencji 
Krajobrazowej. Zgodnie z art.5 tej konwencji Polska zobowiązana jest m.in. do podjęcia działań na 
rzecz prawnego uznania krajobrazów, ustanowienia i wdrożenia polityki krajobrazowej oraz 
zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego, 
a także z innymi politykami, które pośrednio lub bezpośrednio oddziałują na krajobraz. Zalecenia 
Konwencji uwzględnione zostały w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która 
obliguje samorządy województw do sporządzenia audytu krajobrazowego, jako nowego narzędzia 
ochrony krajobrazu w regionach. 

 
Audyt krajobrazowy opracowywany jest w celu identyfikacji, charakteryzacji i oceny 

krajobrazów występujących na danym obszarze. W ramach audytu wyznacza się krajobrazy 
priorytetowe, szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagające zachowania. Audyt 
krajobrazowy sporządzany będzie dla obszaru całego województwa przy wykorzystaniu klasyfikacji 
i metodyki ustalonej w ramach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów 
krajobrazowych opublikowanego 28 lutego 2019 r. .  

 
Do chwili obecnej – audyt krajobrazowy - nie został jeszcze sporządzony, stąd też 

w niniejszym opracowaniu nie wprowadzono żadnych regulacji, które wynikałyby z tego dokumentu. 
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6. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY  
 

6.1. ANALIZA SPOŁECZNA 
Przedstawiona dynamika zmian demograficznych w gminie jest relatywnie korzystna dzięki 

dodatniemu przyrostowi naturalnemu ludności (wciąż w gminie rodzi się znacznie więcej ludzi 
niż umiera), to analiza danych pozwala zauważyć postępujący proces starzenia się społeczeństwa. 
Rozkład wiekowy populacji, dobrze wykorzystany, może stanowić silny fundament dla rozwoju 
w gminie. Ważne jest aby młodzi ludzie nie odpływali do większych ośrodków, by mieli zapewnione 
dobre warunki  życia i wiązali swoją przyszłość z miejscem pochodzenia. W tym kontekście, przypo-
mnijmy, że średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosiła w sierpniu 2021r. 136 osoby na km2. 
 

6.1.1. SYTUACJA NA RYNKU PRACY 
Analizę sytuacji na rynku pracy w gminie Moszczenica opracowano na podstawie danych 

GUS podanych na koniec 2019r. 
Pracujących na 1000 ludności (na koniec 2019r) w gminie było 245 osób (wobec 250 osób 
w województwie i 255 w całej Polsce), z czego 63,7% stanowią kobiety i 36,3% mężczyźni.  

Należy podkreślić, że statystyki te nie obejmują osób pracujących w jednostkach 
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w 
organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 
9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.  

Liczba pracujących wg płci w gminie Moszczenica 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ogółem 212 216 227 233 228 245 

kobiety 144 137 146 145 140 156 

mężczyźni 68 79 81 88 88 89 
 

 Ważnym wskaźnikiem sytuacji osób pracujących w gminie jest saldo wyjazdów i przyjazdów 
do pracy. Na podstawie danych z 2006r. określono je na poziomie 367 osób (z czego wynika, że 
wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Moszczenica - 468 osób wyjeżdża do pracy do 
innych gmin, a 101 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy).  

 Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego. Na 
przestrzeni ostatnich 15 lat - sytuacja na rynku pracy w gminie znacznie się poprawiła.  

Ważnym wskaźnikiem sytuacji osób pracujących w gminie jest saldo wyjazdów i przyjazdów do 
pracy. Na podstawie danych z 2006r. określono je na poziomie 367 osób (z czego wynika, że wśród 
aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Moszczenica - 468 osób wyjeżdża do pracy do innych 
gmin, a 101 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy).  
 Na podstawie danych powiatowych określono udział aktywnych zawodowo mieszkańców 
gminy Moszczenica w poszczególnych sektorach gospodarki. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

64 
 

 

Kolejnym istotnym wskaźnikiem Stopa bezrobocia rejestrowanego, przedstawiona poniżej, 
została zdefiniowana  
jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie 
(zasobu siły roboczej danej populacji). Dane o bezrobociu na poziomie gminy Moszczenica  zostały 
oszacowane w oparciu o stopę bezrobocia rejestrowanego dla powiatu gorlickiego oraz porównanie 
stosunku liczby bezrobotnych do ogółu ludności w wieku produkcyjnym w powiecie i gminie. 
 
 

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

gmina 
Moszczenica 

11,5 10,3 8,5 5,4 4,6 4,0 5,5 

powiat gorlicki 12,4 11,3 8,5 6,3 5,3 4,6 5,9 

Województwo 
Małopolskie 

9,7 8,3 6,6 5,3 4,7 4,1 5,3 

Polska 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 5,2 6,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

W  Raporcie o stanie gminy podano, że na 31.12.2020r w gminie zarejestrowano 124 osoby 
bezrobotne, co stanowi około 4% osób w wieku produkcyjnym. 

 
Poziom bezrobocia rejestrowanego w gminie z roku na rok spadał. Odnotowana w roku 

2006r. najwyższa stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 27,5% (dla województwa 
małopolskiego 13,9%, a całego kraju 17,2%), a w 2014r. udział bezrobotnych zarejestrowanych 
w ogóle ludności w wieku produkcyjnym wynosił 14,1% (w województwie małopolskim 10,7% 
i w kraju 12,4%) wskaźnik ten systematycznie malał i dla 2019r. stopa bezrobocia w gminie wynosiła 
6,3% (województwo małopolskie 5,7%, Polska 6,1%). W 2020r. stopa bezrobocia w gminie 
Moszczenica wynosiła 8,1% (wobec wskaźnika dla województwa 6,1% i dla kraju 7,1%); należy 
jednak wziąć pod uwagę wpływ pandemii na rynki pracy.  

 
Dane zamieszczone na portalu Polska   liczbach pozwalają stwierdzić, iż poziom stopy 

bezrobocia w Moszczenicy był nieco wyższy niż województwie i zbliżony do poziomu krajowego oraz 
niższy od poziomu w powiecie gorlickim. 

Stopa bezrobocia w gm. Moszczenica w latach 2014 – 2020 (stan na koniec roku 2020) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

gmina 
Moszczenica 11,5 10,3 8,5 5,4 4,6 4,0 5,5 

kobiety 14,1 12,4 11,0 7,0 8,0 6,3 8,1 

mężczyźni 9,3 8,5 6,3 4,1 2,1 2,1 3,4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 
Istotna jest różnica pomiędzy poziomem bezrobocia kobiet i mężczyzn w gminie: w ostatnich 

latach (2018, 2019) bezrobocie wśród mężczyzn wynosiło 2,1% i było niższe niż średnie 
w województwie małopolskim (3,8% - 3,4%) i w kraju (4,8%-4,4%). Wśród kobiet poziom bezrobocia 
był wyższy niż średnia i niż wskaźniki dla mężczyzn:  w latach 2018-2019 wynosił 8,0% - 6,3%. 
W województwie stopa bezrobocia wśród kobiet była niższa niż w gminie i wynosiła  odpowiednio 
5,7% - 4,9%,a w całym kraju stopa bezrobocia była zbliżona do gminnej i  wynosiła 6,9% - 6,1% . 

 
Na koniec grudnia 2020 r. w gminie Moszczenica zarejestrowanych było łącznie 124 

osoby bezrobotne (t.j.  około 4% ogółu osób w wieku produkcyjnym).   
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Najliczniej reprezentowane były osoby młode – od 18 do 34 roku – łącznie 48,40%; (udział osób od 
18 do 24 roku życia wynosił 16,40%, a wieku od 25-do 34 roku życia  – 32,30%). Udział osób w wieku 
35-44 wynosił 19,40% , a osób w wieku 45-54 – 18,50%. 
 
 Wśród bezrobotnych najliczniej reprezentowane były osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym (41,90%) oraz policealnym i średnim zawodowym (21,80%). Blisko połowa 
bezrobotnych (46,70%) pozostawała bez pracy krócej niż pół roku, ale ponad 16,90% pozostawała 
bez pracy przeszło dwa lata. Prawo do zasiłku dotyczyło 15,30% bezrobotnych. 
(Źródło:  Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - https://gorlice.praca.gov.pl/documents)  

 
Niepokojący jest znaczny udział osób młodych i bardzo młodych. Sytuacja ta może przyczynić 

się do migracji  z gminy, a w konsekwencji do niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej – 
przyspieszenia starzenia się ludności. 

 

6.1.2. OPIEKA MEDYCZNA I OPIEKA SPOŁECZNA 
Podstawowe usługi w zakresie opieki medycznej i ochrony zdrowia zapewnia mieszkańcom 

gminy Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy Sp.z.o.o. (przychodnia w Moszczenicy i punkt lekarski 
w Staszkówce) oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MAZ MED”  w Moszczenicy.  
 
Ośrodek  Zdrowia świadczy usługi finansowane z NFZ  obejmujące  działanie:  

• Poradni podstawowej opieki zdrowotnej 

• Stomatologicznej opieki zdrowotnej 

• Poradni ginekologiczno-położniczej 

• Poradni reumatologicznej 

• Rehabilitacji leczniczej 

• Położnej środowiskowej 

• Opieki długoterminowej 

• Pielęgniarki środowiskowej 
 
Opiekę szpitalną zapewnia placówka w Gorlicach – Szpital Specjalistyczny im. Henryka 
Klimontowicza . 
Ważnym zadaniem  jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych , przede wszystkim 
działania te są skierowane do młodzieży. 
Zrealizowane działania: 

• „Nie pal, nie pij w piłkę klepnij”- realizowany  przez Gminny Klub Sportowy „Moszczanka” 

• „Bliżej natury, bliżej zdrowia” – realizowany przez Zespól Szkół w Moszczenicy 

• „Młodość bez uzależnień” – realizowany przez Zespól Szkół w Staszkówce 
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 W roku 2020 w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom dokonano niezbędnych 
zakupów środków ochrony osobistej i sprzętu do realizacji sesji zdalnych. Gmina dofinansowała 
zakup respiratora dla szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza . 
 
Polityka społeczna i prorodzinna realizowana jest  poprzez opiekę i pomoc społeczną obejmującą  

• świadczenia materialne(zasiłki) 

• świadczenia w naturze (opał, artykuły żywnościowe) 

• usługi opiekuńcze 

• działania na rzecz poprawy  funkcjonowania osób i rodzin 

• poradnictwo i interwencje e rodzinach dysfunkcyjnych 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

• wypłaca zasiłki 

• opłaca  składki ubezpieczeniowe zdrowotne i emerytalno-rentowe 

• organizuje i współfinansuje usługi opiekuńcze 

• ponosi opłaty za pobyt w domach opieki społecznej 

• prowadzi dożywianie (w ramach programu „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania”) 

 Pomocą objęte są osoby dotknięte ubóstwem, długotrwałą lub ciężka chorobą, 
niepełnosprawnością, bezrobociem, bezradnością w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, 
alkoholizmem, osoby z grupy ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, osoby poszkodowane 
w zdarzeniach losowych i przez przemoc w rodzinie.  

Wg informacji w Raporcie o stanie gminy  w 2020r z pomocy społecznej skorzystało 259 osób. 
 Osoby objęte opieką GOPS otrzymują: 

• Zasiłki okresowe, okresowe, celowe,  

• Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

• Dodatki mieszkaniowe i energetyczne 

• Wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej (zatrudniony asystent rodzinny) 
Do rodzin skierowana jest : 

• Kartę Dużej Rodziny 

• Rządowy program „Rodzina 500+” 

• Rządowy program „Dobry start” 
oraz inne programy. 

W 2020r gmina rozpoczęła realizację projektu „Centrum Rodziny w Gminie Moszczenica”. 
W zaadaptowanym poddaszu Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy Centrum prowadzone są  
działania na rzecz rodzin z dziećmi i osób starszych obejmujące m.in. pomoc psychologa, pedagoga, 
prawnika, logopedy, rehabilitanta, dietetyka, a także wsparcie rodziców i warsztaty twórczego 
spędzania czasu z dzieckiem (wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020). Program ma być realizowany przynajmniej do 
2023r. 

 

6.1.3.  OŚWIATA I WYCHOWANIE, KULTURA, SPORT, AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 
W 2018r w gminie Moszczenica mieszkały 1352 osoby w wieku potencjalnej edukacji 

tj. 3- 24 lata. Wg danych Raportu o stanie gminy oraz danych GUS: 

• 448 uczniów uczy sie w szkołach podstawowych (2020r);  

• wskaźnik solaryzacji brutto wynosi 91,62 (w powiecie 94,72, w woj. 95,56; Polska 95,46 (2018r); 

• do przedszkola w gminie  uczęszcza 642  na 1000 dzieci, na 1 miejsce – 0,96 dzieci w wieku 
przedszkolnym; 

• w szkołach średnich - 17,2 % osób w wieku 16-18lat (2018r) 

• w szkłach wyższych - 23,7% osób w wieku 19-24lat (2018r) 
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Poziom wykształcenia społeczności gminy ilustruje poniższy wykres. Najliczniej 
reprezentowane są osoby legitymujące się wykształceniem zawodowym zasadniczym( 29%), 
podstawowym i gimnazjalnym (w sumie 26%), średnim zawodowym ( 20%). 
 

 
Według  Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r   

Charakterystyczne, nie tylko dla gminy Moszczenica,  jest wyższe wykształcenie kobiet niż 
mężczyzn: wyższe wykształcenie uzyskało 14,2% kobiet  i 9,3% mężczyzn,  wykształcenie średnie 
i policealne 34,7 kobiet i 27,8% mężczyzn, wykształcenie policealne 4,3% kobiet i 1,6% mężczyzn, 
wykształcenie średnie ogólnokształcące 10,0% kobiet i 5,9% mężczyzn. Wykształcenie zawodowe 
zasadnicze uzyskał podobny procent kobiet i mężczyzn( odpowiednio 20,4% i 20,3%).  
Przy tym na tle województwa małopolskiego oraz Polski mieszkańcy gminy mają wyraźnie niższy 
poziom wykształcenia: 

• wykształcenie wyższe  11,8% - wobec  18,2% w województwie i 17,9% w Polsce  

• wykształcenie średnie i policealne  31,3% - wobec 33,0 % w woj i 33,3% w Polsce  

• wykształcenie policealne osiągnęło 3,0% - wobec 2,6% w województwie i 2,7% w Polsce. 

• wykształcenie średnie ogólnokształcące 8,0% - wobec 12,6% w woj. i 12,4% w Polsce. 
 

Udział większy niż w województwie i kraju stanowią w populacji osoby, które uzyskały: 

• wykształcenie średnie zawodowe 20,4% - wobec 17,8% województwie i 18,1% w Polsce); 

• wykształcenie zasadnicze zawodowe 28,7% wobec 24,7% w województwie i 22,9% w Polsce; 

• wykształcenie gimnazjalne 6,2% wobec 5,3% w województwie; 5,2% w Polsce; 

• wykształcenie podstawowe ukończone  20,3% wobec 18,1% w województwie i 19,3% w Polsce 

• wykształcenie podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 1,7% wobec 1,2% 
w województwie i 1,4% w Polsce. 

 

Dostęp do oświaty zapewniają dwa zespoły szkół: w Moszczenicy oraz w Staszkówce, obejmujące 
dwa publiczne przedszkola i dwie publiczne szkoły podstawowe. 
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W 2020r do przedszkoli uczęszczało 193 dzieci (do przedszkola „Wesołe Krasnale” w Moszczenicy 
uczęszczało 129 dzieci, a do Przedszkola Samorządowego wchodzącego w skład Zespołu Szkól  im. JP II 
w Staszkówce – 64 dzieci). 

 
W 2020r. do szkół podstawowych w gminie uczęszczało 442 dzieci (do Szkoły  Podstawowej 

im. Bronisława Wanata w Moszczenicy - 282 uczniów i do Szkoły Podstawowej  w Zespole Szkól 
im. Jana Pawła II w Staszkówce - 160 uczniów).  
Szkoły posiadają pracownie komputerowe i dostęp do Internetu. W szkołach znajdują się biblioteki  
i świetlice szkolne oraz sale gimnastyczne, a szkoła w  Moszczenicy posiada  również boisko 
przyszkolne.  
Na terenie gminy nie ma szkół ponadpodstawowych.  
Edukację ponadpodstawową młodzież kontynuuje poza obszarem gminy.  
 
Edukacja szkolna uzupełniana jest przez programy adresowane do dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych mieszkańców gminy. W gminie prowadzone są programy  edukacyjne:  
- Placówka wsparcia dziennego - projekt wspierający rozwój dzieci i młodzieży (współfinansowana ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020 – realizacja do czerwca 2022r.) Do dyspozycji dzieci, młodzieży 
oraz rodziców i opiekunów  tych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
którym  zapewniono 100 miejsc: 30 przy Zespole Szkól im. JPII w Staszkówce, 45 przy Zespole Szkół 
w Moszczenicy oraz 25 przy Ośrodku Kultury i Biblioteki w Moszczenicy. Placówka zorganizowała 
w 2020r. szereg aktywności mimo trudnej sytuacji wywołanej przez pandemię. 

- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE w Moszczenicy. Projekt ma na celu włączenie w różne 
formy edukacji około 200 osób dorosłych znajdujących się w niekorzystnej  sytuacji zawodowej i/lub  
życiowej  ze środowisk o największych potrzebach. W 2020r projekt objął 85  osób chętnych. Edukacja 
obejmuje  umiejętności językowe, cyfrowe, zdrowego stylu życia, kształcenia  kompetencji  osobistych 
i artystycznych (umowa grantowa zawarta z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa realizującą w 
partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś, Miastem Rawa Mazowiecka projekt „Lokalne 
Ośrodki Wiedzy i Edukacji  na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” dofinansowanych  
z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany w Zespole Szkól w Moszczenicy. 

- Program „Odkrywam Małopolskę” – ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego – wyjazdowe wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo-turystyczne  dla 179 uczniów. 

- Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II . – ma na celu  zapewnienie  dostępu do 
doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkol podstawowych. 
Uczestniczyli w programie uczniowie starszych klas Zespołu Szkól w Moszczenicy. – finansowane ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj., Małopolskiego  na lata 2014-2020. 

 
  W związku z wymaganiami edukacji zdalnej gmina uzyskała dofinansowanie  z rządowych 
programów  „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” dofinansowanie na zakup 114 sztuk sprzętu 
komputerowego do wypożyczenia potrzebującym uczniom. 
W gminie przyznawane są stypendia dla uczniów: w 2020r przyznano 22 stypendia za wyniki w nauce, 
szczególne osiągnięcia w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe oraz 211 stypendiów i zasiłków 
socjalnych. Dofinansowano również koszty kształcenia 5 młodocianych pracowników, którzy ukończyli 
przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy  lub egzamin potwierdzający  uzyskanie kwalifikacji 
zawodowych. 

 
Dostęp do kultury oraz możliwości rozwoju artystycznego mieszkańcom gminy zapewnia Ośrodek 

Kultury i Biblioteka w Moszczenicy mieszczące się w budynku starej szkoły; Ośrodek posiada filię 
w Staszkówce (również w budynku starej szkoły). 

W Ośrodku działają: 

• Chór Małopolanie  (30 osób) 

• Chór Dominanta (38 osób) 
W Ośrodku prowadzone są zajęcia aerobiku. 
 
Wg GUS w 2020r zorganizowano 12 konkursów i 10 prelekcji, w których łącznie uczestniczyły 
92 osoby. W latach poprzedzających pandemię (2015-2019) organizowano  od 40 do 60  imprez 
rocznie z udziałem od 6000 do 3500 uczestników. 
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Biblioteka posiada blisko 19 tys. książek, a z księgozbioru korzysta 764 czytelników. 
W bibliotece organizowane są spotkania autorskie i akcje promujące czytelnictwo, w tym w roku 
2020 zorganizopwano : 

• noc bibliotek pod hasłem „Nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza” 

• projekt „Para buch, książka w ruch” 

• projekt „Mała książka wielki człowiek” 

• cykl zajęć literacko-plastycznych dla przedszkolaków „Wychowanie przez czytanie” 
Biblioteka posiada sprzęt komputerowy i multimedialny, dostęp do Internetu i katalog zbioru 
bibliotecznego on line. 
Biblioteka i jej filia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach i mają odpowiednie 
udogodnienia wewnątrz. W bibliotece znajdują się 23 komputery i szerokopasmowy Internet. Dla 
czytelników dostępne jest  20 komputerów.  
 

Sport i rekreacja 
Na terenie gminy działają  4 kluby sportowe:  

• Gminny Klub Sportowy „Moszczanka” Moszczenica 

• Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Staszkówka 

• UKS 3 Jelna Staszkówka 

• UKS przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy 
 
Wg danych  GUS w 2020r. w Moszczenicy ćwiczyło w klubach sportowych 181 mężczyzn (w tym 
98 chłopców poniżej 18 lat) i 32 kobiety (dziewczęta poniżej 18 lat). 
 

Obiekty sportowe i rekreacyjne 

• boisko sportowa Orlik z zapleczem w Moszczenicy 

• boisko sportowe Orlik w Staszkówce 

• stadion w Moszczenicy 

• stadion w Staszkówce 

• boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy 
 

Rekreacja związana z ruchem turystycznym opiera się o Male gospodarstwa  z nielicznymi 
miejscami noclegowymi. 

Aktywność obywatelska mieszkańców gminy - Gmina Moszczenica  jako jednostka samorządu 
terytorialnego, zobowiązana jest realizować swoje obowiązki ustawowe z zakresu organizacji życia 
publicznego oraz zbiorowego zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Istnieją różne mechanizmy 
włączania społeczności gminy w proces zarządzania. Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy 
Moszczenica na lata  2016-2025 przez firmę UNIFUND Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie 
prowadzono  z udziałem władz gminnych, pracowników Urzędu Gminy Moszczenica i jednostek 
organizacyjnych podległych gminie oraz  przedstawicieli środowisk społecznych i biznesowych. 

Również opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025 prowadzone było 
z udziałem społeczności lokalnej gminy Moszczenica. 

 

6.1.4.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 
 

Władze samorządu gminnego odpowiadają za przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom 
społecznym poprzez diagnozowanie sytuacji problemowych z zakresu ochrony zdrowia, bezrobocia, 
ubóstwa, narkomanii, alkoholizmu, problemów przemocy i przestępczości. Są też zobowiązane 
podejmować działania o charakterze prewencyjnym, w tym kształtować i wspierać istniejące 
inicjatywy oraz aktywnie zapraszać mieszkańców do angażowania się w sprawy o charakterze 
lokalnym. 

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym ochrony przeciwpożarowej 
i przeciwpowodziowej  jest jednym z najważniejszych obowiązków gminy. Na terenie gminy działa 
Gminny Zespól Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest koordynowanie działań mających 
na celu  zapewnienie bezpieczeństwa, w tym zapobieganie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, 
zapobieganie zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa, utrzymania porządku 
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publicznego, zapobieganie klęskom żywiołowym  i innym zagrożeniom oraz zwalczanie i usuwanie 
ich skutków. 

Dla podniesienia bezpieczeństwa na terenie gminy zainstalowano system monitoringu 
z 5 kamerami. Na potoku Moszczanka funkcjonuje monitoring poziomu wody niezbędny dla ochrony 
przeciwpowodziowej. 

Na terenie gminy funkcjonuje system ostrzegania i alarmowania (syreny  w remizach 
w Moszczenicy i Staszkówce). Działa również system powiadamiania SMS  - obecnie obejmujący 
382 osoby.  

Na terenie gminy działa straż pożarna oraz policja. 
 
Policja 
Gmina znajduje się w obszarze działania Komendy Powiatowej w Gorlicach. Gmina 

dofinansowała zakup radiowozu i klimatyzatorów dla Komendy powiatowej. 
W 2020r. policja interweniowała 316 razy w incydentach na terenie gminy.  

Informacje o skali przestępstw w gminie zawarte w Polsce w liczbach mają charakter 
szacunkowy. Wg danych udostępnionych na  portalu Polska w liczbach w 2020r w gminie 
Moszczenica  stwierdzono  124 przestępstwa, czyli 24,64 na 1000 mieszkańców. Jest to wartość 
większa od wartości dla województwa ( 20,26) i dla całej Polski (19,96). Przestępstwa o charakterze 
gospodarczym na 1000 mieszkańców w gminie to 13,3 wobec 7,23 w województwie małopolskim 
i 5,17 w całej Polsce.  

Wskaźnik wykrywalności sprawców w gminie wynosi 89,10% (w tym: zdarzenia drogowe 
100%, kryminalne 82,0%, gospodarcze 93,6%) i jest znacznie większy niż w województwie (78%) 
i całej Polsce (73%). 

 
Ochotnicza Straż Pożarna  
Na terenie gminy działają dwie jednostki Ochotniczej Starzy Pożarnej: 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Moszczenicy (założona w 1926r.) 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Staszkówce (założona w 1956r.) 
OSP w Moszczenicy włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 
 
W obu jednostkach OSP na koniec 2020r funkcjonowało 85 członków czynnych, 18 członków 
wspierających, 13 członków honorowych i 41 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
(łącznie 157 osób). 
W 2020r OSP interweniowała 77 razy, w tym 8 razy z powodu pożarów. W trakcie 66 interwencji 
usuwano miejscowe zagrożenia. 
Jednostki OSP  w Moszczenicy posiadają 6 samochodów  ratowniczo-gaśniczych wraz z pełnym 
oprzyrządowaniem. 

6.1.5.  ORGANIZACJE SPOŁECZNE, FUNDACJE 
 

Na terenie gminy działała 7 organizacji pozarządowych., między innymi:  

• Stowarzyszenie Oświatowe SYNERGIA w Moszczenicy  

• Koła Gospodyń Wiejskich  

• Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Moszczenica 

• Klub Złotej Jesieni 

• Fundacja na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  Wyjdź z domu 
 

Koła Gospodyń Wiejskich cieszą się w gminie wieloletnią tradycją sięgającą 1929r., działają bardzo 
prężnie i mogą pochwalić się licznymi nagrodami w konkursach artystycznych i kulinarnych. 

Na terenie gminy działa Lokalny Serwis Informacyjny Moszczenica 
https://www.moszczenica.info/na-sygnale.html 
 
 

6.1.6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONA ICH ZDROWIA 
ORAZ ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI   
 

Według danych statystyki publicznej w 2020 r. w gminie Moszczenica znajdowało się1305 
nieruchomości (mieszkań - głównie budynków mieszkalnych).  

https://www.moszczenica.info/na-sygnale.html
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Na terenie gminy występuje niemalże wyłącznie zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca – 
jednorodzinna, dzięki czemu przeciętna średnia powierzchnia mieszkań jest relatywnie duża 
w porównaniu z powierzchnią mieszkań w budownictwie wielorodzinnym i wynosi 95,30m2 w roku 
2020 (średnia powierzchnia mieszkania w powiecie wynosi  84,20m2, w województwie 78,80m2, w 
Polsce 74,40m2). 

Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na jedną osobę wynosi 23,90 m2 
(w 2019r) i jest znacznie niższa od średniej w Polsce ( 28,40 m2) i od średniej w  województwie 
małopolskim( 28,70 m2).  

 
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Moszczenica  wg danych z 2019r 

wynosiła 261,90 (dla porównania – 302,90 w powiecie gorlickim, 357,90 w województwie 
małopolskim i 385,90 w całej Polsce). W ostatnich 25 latach obserwuje się wzrost liczby mieszkań 
w gminie oraz wzrost liczby mieszkań na 1000 mieszkańców, ale podobną liczbę mieszkań na 1000 
mieszkańców w powiecie gorlickim odnotowano w 2001 i  2002r. 
 

 
 
Jednym z ważnych wskaźników przedstawiającym warunki mieszkaniowe jest zagęszczenie 

mieszkań rozumiane jako przeciętna liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie. Wartość tego 
wskaźnika w gminie wynosiła 3,82 (3-6 mieszkańców na budynek (33,8% - 4 osoby).  Dla 
porównania, średnio w powiecie gorlickim było 3,30, w województwie małopolskim było to 2,79 osób, 
średnio w Polsce: 2,59 ( wg danych Polska w liczbach).  

 

 
 

Wg GUS (Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050)  w roku 2050 liczba osób 
w gospodarstwie domowym w Polsce wynosić będzie średnio 2,50 (liczba osób dorosłych 
2,13); w miastach będzie przeciętnie 2,24 osób na gospodarstwo  domowe (1,92 osób 
dorosłych na gospodarstwo domowe), na wsi przeciętnie 2,92 osób na gospodarstwo 
domowe (2,47osób dorosłych na gospodarstwo domowe). W województwie małopolskim 
prognoza przewiduje 2,68 osób na gospodarstwo domowe. 
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Istotnym elementem sytuacji mieszkaniowej ludności jest wyposażanie mieszkań 
w podstawowe instalacje techniczno-sanitarne.  
Wyposażenie mieszkań (GUS wg danych z 2019r) 
 wodociąg : gmina 89,81% ( powiat 92,61%, woj.  96,99%, kraj 96,93%) 

• ustęp spłukiwany : gmina 85,52% ( powiat  90,51%, woj. 95,21%,kraj 93,92%) 

• łazienka: 80,15% (87,99%, woj. 93,42%, kraj 91,66%) 

• centralne ogrzewanie: 67,59% (73,18%,  woj. 82,86%, kraj 82,84%) 

• gaz sieciowy: 58,08% (powiat 70,04%, woj. 63,61%, kraj 56,01%) 
 

 
• Budowa sieci kanalizacji i wodociągu  na ternie gminy to jedno z najważniejszych zadań.  

Dotychczasowe wyposażenie w instalacje jest niższe od średnich dla powiatu, województwa 
i całego kraju. 

• Celem jest rozwój infrastruktury zapewniający mieszkańcom dostęp do niej, powinien być 
priorytetem wpływającym na podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjność 
inwestycyjną gminy. 
 

PODSUMOWANIE 

• Na sytuację społeczną istotny wpływ ma demografia. Obserwowane w ostatnich latach na 
obszarze gminy zjawiska demograficzne na tle trendów ogólnopolskich wydają się być 
pozytywne – podczas gdy w skali kraju od 2013 r. obserwujemy ujemny przyrost naturalny 
ludności, w Moszczenicy nadal jest on dodatni. 

• Wyzwanie dla gminy w najbliższych dekadach stanowić będzie utrzymanie dodatniego przyrostu 
naturalnego, poprzez stworzenie młodym ludziom dogodnych warunków zamieszkania i na rynku 
pracy i tym samym zatrzymanie zagrażającego ich odpływu z gminy. 

• Dane dotyczące zjawiska rejestrowanych migracji z i do gminy Moszczenica nie odzwierciedlają 
one interesujących z perspektywy planowania przestrzennego, a nieuchwytnych na poziomie 
statystycznym działań o charakterze migracyjnym.  Dotyczy to również napływu ludności 
zamieszkującej ją sezonowo. Sezonowość zamieszkiwania ma wpływ zarówno na rynek pracy, 
poziom obciążenia usługami publicznymi, podaż dóbr konsumpcyjnych i in. Z naszej 
perspektywy najważniejszy wpływ ma natomiast rynek mieszkaniowy. Gmina jest dobrze 
skomunikowana z Gorlicami oraz dalej położonymi ośrodkami miejskimi, co może sprzyjać 
migracji z miast na wieś w celu stałego zamieszkania na wsi,  przy pracy w mieście do oraz 
realizacja „drugich domów”. Niestety brakuje danych pozwalających oszacować skalę „drugich 
domów”, a także skalę kupowania mieszkań na cele rekreacyjne bądź pod wynajem turystom. 

• Ważnym pozytywnym zjawiskiem jest obserwowany w ostatnich latach spadek liczby osób 
przebywających na bezrobociu. W strukturze bezrobocia zwrócić należy uwagę szczególnie na 
udziału osób długotrwale bezrobotnych, co jest niezwykle ważne ze względu na destrukcyjne 
konsekwencje społeczne i ekonomiczne długotrwałego pozostawania bez pracy. Ze względu na  
duży udział kobiet wśród bezrobotnych pożądanym byłoby stworzenie warunków sprzyjających 
aktywizacji zawodowej kobiet (pozytywnym działaniem byłoby  otwarcie  publicznego  żłobka). 
Wysoki udział bezrobotnych wśród osób młodych i bardzo młodych może przyczynić się do 
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migracji  z gminy, a w konsekwencji do niekorzystnych zmian w strukturze demograficznej – 
przyspieszenia starzenia się ludności.  

• Liczba mieszkań na 1000 ludności w gminie jest niższa, niż w powiecie, w województwie oraz  
w Polsce; wskazuje to na potrzebę rozwoju mieszkalnictwa. Konieczne jest właściwe 
zaopatrzenie mieszkań w media, co wymaga rozbudowy i budowy sieci , przede wszystkim 
wodociągowej i kanalizacjnej.  

• Ważnym zasobem Moszczenicy jest ożywiona działalność organizacji pozarządowych oraz ich 
charakter. Aktywność mieszkańców ma pozytywne oddziaływanie na jakość życia w gminie. 
Stanowi też potencjał rozwojowy w obszarze ekonomicznym. 

• Ważnym celem rozwojowym i wyzwaniem jest zapewne adekwatne i zrównoważone 
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego Moszczenicy.  
W tym celu konieczne jest dalsze prowadzenie stosownej edukacji, a także animowanie życia 
wspólnotowego poprzez kreowanie oferty spędzania czasu wolnego. Działania takie winny mieć 
na celu podnoszenie odpowiedzialności obywatelskiej, budowanie więzi wspólnotowych i wzma-
cnianie zaufania społecznego, mające pozytywny wpływ na poziom na kapitału społecznego. 

• Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowi strategiczny krok w kierunku rozwoju 
gospodarczego gminy oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. 

 
6.2. ANALIZA EKONOMICZNA 

 

 Niniejsza analiza przedstawia sytuację ekonomiczną gminy Moszczenica, jej elementy w postaci  
oceny wyposażenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej  oraz w infrastrukturę  komunikacyjną 
zostały zawarte w rozdziale 3.4 niniejszego tomu. Ocena obecnego stanu własności gminy została 
dokonana w rozdziale 3.2 niniejszego tomu. Poniżej zdiagnozowana została struktura działalności 
gospodarczej , budżet,  potencjał i zasoby lokalnego rynku, ogólny poziomu aktywności ekonomicznej 
gminy i jej mieszkańców. oraz inne zagadnienia ekonomiczne.  

 
6.2.1. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA MIESZKAŃCÓW 

 

Motorem rozwoju gospodarczego gminy jest aktywność zawodowa oraz przedsiębiorczość jej 
mieszkańców. Wg danych GUS z 2019r. na 1000 mieszkańców pracowało 49 osób, z czego 63,7% 
stanowiły kobiety i 36,3% mężczyźni (w tym czasie w powiecie gorlickim 167 osób, województwie 
małopolskim pracowało 250 osób, w Polsce 255 osób na 1000 mieszkańców).  

Najliczniej reprezentowani byli zatrudnieni w sektorze rolniczym – 50,7% ogółu 
zatrudnionych, w przemyśle i budownictwie – 17,3%, w usługach (handel, naprawa pojazdów, 
transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) - 13,7%, w sektorze finansowym 
(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości) – 0,7%;  w pozostałych 
sektorach 17,6%. 
W Moszczenicy działa Spółdzielnia Usług Rolniczych, która posiada grunty o pow. 4,5ha. 

 

Dla większości mieszkańców Gminy Moszczenica źródło utrzymania stanowi rolnictwo.  
  
Dominują gospodarstwa indywidualne małoobszarowe (ze względu na areał zaliczane do 

małych i bardzo małych). 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego programu rewitalizacji 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Lokalnego programu rewitalizacji 

Średnie gospodarstwo rolne w Moszczenicy ma powierzchnie 3,9ha. Zaledwie dwa 
gospodarstwa posiadają ponad 10 ha gruntów. Grunty w około 50% gospodarstw posiadają 
powierzchnię 2 do 4 ha. 
 Oprócz zbóż, roślin pastewnych i ziemniaków produkowana jest zdrowa żywność (mleko 
i jego przetwory, warzywa i owoce). Ponadto produkowany jest żywiec wołowy i wieprzowy oraz 
prosięta.  Rolnictwu sprzyjają warunki przyrodnicze: zwarte kompleksy gruntów z glebami o średnich 
i wysokich klasach bonitacyjnych, korzystne nasłonecznienie i ilość opadów. 
 

 Na terenie gminy rozwija się przedsiębiorczość. Struktura działalności odpowiada 
gminom o charakterze wiejskim.  
 Z sektorów pozarolniczych najpopularniejsze są budownictwo, przetwórstwo 
przemysłowe oraz handel hurtowy i detaliczny. Aż 98% przedsiębiorstw to mikroprzesiebiorstwa, 
zatrudniające 0 do 9 pracowników. 

W gminie Moszczenica w roku 2020 w rejestrze REGON zarejestrowane było 261 podmiotów 
gospodarki narodowej, z czego 223 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 
Wśród podmiotów posiadających osobowość prawną w gminie Moszczenica znajduje się 6 spółek 
cywilnych, spółek handlowych z ograniczona odpowiedzialnością 4 i jedna spółdzielnia. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Polska w liczbach 
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Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w gminie Moszczenica 
najczęściej deklarowanymi rodzajami przeważającej działalności są, budownictwo (45,3%), 
przetwórstwo przemysłowe (15,7%),  handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów (12,6%).  

 
6.2.2. ANALIZA BUDŻETU GMINY  

 
Przeanalizowano budżety gminy w kolejnych latach oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na 

lata 2021-2025. 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wydatki bieżące 

jednostek budżetowych obejmują: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w państwowych 
jednostkach budżetowych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy towarów 
i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych 
i realizacji ich zadań statutowych, koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym 
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z wyłączeniem organizacji pozarządowych. 
Natomiast wydatki majątkowe obejmują: wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów 
do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz 
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne 
jednostki. 

Zgodnie z ustawą dochody dzielą się na: dochody własne - dochody uzyskane z tytułu 
podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, 
zapisy, darowizny oraz wpłaty od samorządowych zakładów budżetowych, a także inne wskazane 
w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; subwencja ogólna – środki finansowe 
z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego, z podziałem na część oświatową 
i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej i regionalnej; dotacje celowe – środki 
finansowe przeznaczone na ściśle określone cele. 

Coroczne sprawozdania budżetowe gminy poddawane są opiniowaniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową (Uchwała Nr S.O.XI.423.4.2021 z 09.04.2021r). Wykonanie budżetu za rok 2020 
zostało zaopiniowane pozytywnie. Zobiowiązania z tytułu zaciagnietych kredytów i pozyczek na 
koniec 2020r. wynosily 13,30% wykonanych dochodów. Gmina zrealizowała zaplanowane rozchody 
przeznaczone na spłatę zaciągnietych kredytów i pożyczek. 
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Strukturę dochodów i wydatków budżetu przeanalizowano w oparciu o dane z roku 2019r. ich 
strukturę przestawia poniższy wykres.  

 

Największy udział ma oświata i wychowanie w wysokości 19,4%, rolnictwo i łowiectwo 
w wysokości 14,6%,  kultura fizyczna i sport w wysokości 12,7%. Wydatki związane 
z administracją publiczną stanowią 7,3%, z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 4,1%, 
z pomocą społeczną 3,8%, gospodarką mieszkaniową 2,8%. Pozostałe z polityki społecznej 
stanowią 2,7% wydatków budżetu, obrona narodowa 2,4%, transport i łączność 2,4%, kultura 
i ochrona dziedzictwa 1,1%.  Inne pozycje posiadają niewielkie udziały (ale sumują się do 26,5%).  
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Polska w liczbach 

 

Struktura dochodów gminy w 2019r. obrazuje kolejny wykres. Największy udział w dochodach gminy 
mają rozliczenia różne: 33,8%, rolnictwo i łowiectwo: 11,6%, dochody od osob prawnych, 
fizycznych i innych jednostek: 10,2%, pozostałe z polityki społecznej: 3,8%, kultura fizyczna 
i sport: 3,4%. Leśnictwo, obrona narodowa, gospodarka mieszkaniowa, oswiata i wychowanie, 
pomoc społeczna, transport i łączność posiadają  udziały na poziomie 1,7% - 1,1%. Pozostałe 
łącznie udział: 26%  
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Polska w liczbach 
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Wieloletnia prognoza finansowa (opracowana na lata 2021-2025 obejmuje dochody i wydatki 
bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu lub 
przeznaczenia nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania 
spłaty długu.  Zwykle prognozowane  wydatki bieżące uwzględnione w planie nie są wyższe, niż 
planowane dochody bieżące. Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również prognozę kwoty 
długu. Prognoza spłaty długu obejmuje okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę zaciągniętych 
i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 
Zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2025, dochody  pochodzić 

będą z:  

• dochodów podatkowych (podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od 
środków transportu, udziały w CIT i PIT, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od 
spadków i darowizn, podatek od dzielności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 
podatkowej) 

• dochodów z innych opłat  (opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za zezwolenie na 
sprzedaż napojów alkoholowych  i innych  na podstawie ustaw)  

• subwencji ogólnej z budżet państwa, w tym subwencji oświatowej 

• dotacji na realizacje zadań własnych i zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej 

• dotacji celowych, w tym realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich 

• ze sprzedaży majątku 

• Istotny będzie udział środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków  z pomocy  udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. 

• Wydatki bieżące nie mogą wyższe od dochodów bieżących. Konieczne jest racjonalne 
wykorzystywanie posiadanego potencjału. Wydatki majątkowe obejmujące realizacje inwestycji 
rocznych, a także wydatki obejmujące inwestycje wieloletnie. 

• Wydatki  obejmują miedzy innymi:  

• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 

• wydatki wynikające z zawartych u, w tym umów, których realizacja jest niezbędna  do zapewnienia 
ciągłości działalności gminy 

• wydatki na obsługę długu  
 

Wydatki te będą pokrywane między innymi  ze środków pochodzących z UE i pomocy EFTA. 
 

Prognoza przewiduje na przedsięwzięcia ogółem 40,463 mln zł ., w tym wydatki na 
przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków z art. 5 ust 1 pkt. 2i3 Ustawy o finansach 
publicznych  - 34,42 mln zł. Wydatki ujęte przy konstruowaniu Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Moszczenica z udziałem środków pochodzących z UE i pomocy EFTA wymieniono poniżej. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

78 
 

Wydatki bieżące:   

• Lepiej, skuteczniej - czyli reorganizacja GOSP - poprawa jakości obsługi klientów GOSP (rok 2021) 

• Placówki wsparcia  dziennego dla dzieci młodzieży z terenu Gminy Moszczenica -zwiększenie 
dostępności do usług społecznych w ramach placówki wsparcia dziennego (rok 2021-2022) 

• Projekt wdrożenia e-usług w małopolskich urzędach - zwiększenie dostępności i jakości usług (rok 
2021) 

• Usuwanie azbestu z gmin Ziemi Gorlickiej - ochrona środowiska naturalnego (rok 2021-2022) 

• Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na ternie gmin Ziemi Gorlickiej - wspieranie 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, rozwój kompetencji  (rok 2021-2022) 

• Centrum Rodziny w gminie Moszczenica –zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny (rok 
2021-2023) 

• Razem dla aktywności  - zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  oraz szans zatrudnienia 
osób zagrożonych ubóstwem (rok 2021-2023) 

• Wydatki majątkowe: 

• Budowa i przebudowa  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków  gmin ziemi 
Gorlickiej, w tym budowa wodociągu Stróżówka-Zagórzany-Moszczenica.  Poprawa warunków 
życia mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę (rok 2021) 

• Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała Ropa” 
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rok 2021). 

• Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe 
i biomasę w gminach członkowskich klastra „Biała Ropa” – ochrona środowiska naturalnego 
(rok 2021). 

• Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Staszkówce gmina Moszczenica – poprawa życia 
mieszkańców , ochrona środowiska naturalnego (rok 2021-2022).   

 
W 2021 roku przewiduje się wydatki przewyższające dochody. W następnych latach 

przewiduje się wydatki gminy na poziomie około 26-27 mln, a na koniec okresu objętego prognozą 
– 30,45 mln rocznie i w tym ostatnim roku wydatki i dochody będą wg prognozy równe. Planowane 
dochody gmin w latach 2022 - 2024 przewyższają planowane wydatki gminy. Planowana nadwyżka 
budżetowa przeznaczona będzie w każdym roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  

 
 
 Gmina powinna jak dotychczas dbać o racjonalne wykorzystanie posiadanych środków. 

Zagrożeniem dla stabilnego budżetu jest rosnące tempo wydatków bieżących, a przede wszystkim 
- zwiększający się zakres zadań cedowanych na gminy bez odpowiedniego wsparcia finansowego. 
Należy się liczyć z koniecznością rezygnacji z niektórych wydatków, zmniejszenia zakresu realizacji 
zadań (dla zadań wynikających z ustaw jest to niemożliwe). 

 
 

 6.2.3. FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY A BUDŻET GMINY 
 

Dla niniejszego opracowania istotne jest przeanalizowanie wydatków majątkowych 
związanych z realizacją szeroko rozumianej infrastruktury (przede wszystkim sieci mediów, ale 
również obiektów zapewniających funkcjonowanie społeczności lokalnej, w tym usług publicznych). 
Wydatki związane z przebudową i budową sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnej stanowią istotny 
udział w całej kwocie wydatków inwestycyjnych. Realizacja rozbudowy wodociągów  stanowi 
kontynuację dotychczas prowadzonych inwestycji i planowany w 2021r koszt stanowi 3,2% 
wydatków na rok 2021 oraz 10,2% całkowitych kosztów przedsięwzięcia. Wydatki na kanalizację 
sanitarną w Staszkówce w 2021r będą stanowić 0,4% wszystkich wydatków budżetowych, w 2022r 
- 6,9% budżetowych wydatków. Realizacja kanalizacji w latach 2021-2022 to 94,8% kosztów całego 
przedsięwzięcia. 

 
Raport o stanie gminy za rok 2020  zawiera informacje o wartości poszczególnych projektów 

realizowanych w roku 2020 oraz o źródłach ich finansowania. Należy podkreślić, że większość z tych 
projektów wymaga wieloletniej realizacji.  
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Projekt 
Wartość 
projektu                  
[mln zł] 

Dofinansowanie 

wartość         
[mln zł] 

źródło 

Budowa i rozbudowa zbiorowego zaopatrzenia w  wodę  i 
odprowadzenia ścieków  gmin  ziemi gorlickiej  9,63 6,88 

Fundusze 
Europejskie 

Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie  gmin ziemi 
gorlickiej 0,07 0,07 

Fundusze 
Europejskie 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców  gmin 
członkowskich  klaster energii "Biała Ropa" 6,01 5,39 

Fundusze 
Europejskie 

Kompleksowa modernizacja  energetyczna  budynków 
użyteczności publicznej 0,59 0,32 

Fundusze 
Europejskie 

Centrum Rodziny w gminie Moszczenica - inwestycje 0,33 0,26 
Fundusze 
Europejskie 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez  zastosowanie  
urządzeń grzewczych  na paliwa  gazowe lub biomasę w 
gminach członkowskich  klaster energii "Biała Ropa" 2,82 2,79 

Fundusze 
Europejskie 

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 2,14 1,48 
Fundusze 
Europejskie 

Modernizacja drogi "Krakowska" w Moszczenicy 0,34 0,34 
województwo 
małopolskie 

Modernizacja drogi "Podlesie" w Staszkówce 0,23 0,23 
województwo 
małopolskie 

Modernizacja drogi "Trudna" w Moszczenicy 0,15 0,15 
województwo 
małopolskie 

Budowa dróg dojazdowych do gruntów  rolnych 0,24 0,05 
województwo 
małopolskie 

Budowa oświetlenia  ulicznego  Moszczenica - ul.  
Tarnowska 0,09 - środki własne 

Budowa ogrodzenia Stadionu Piłkarskiego w Moszczenicy 0,06 - środki własne 

Budowa ogrodzenia działki w Staszkówce 0,06 - środki własne 
Źródło: Raport _2020 

 
 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu o stanie 

gminy za2020r 
 
 

Obecnie realizowane są projekty, których część ma charakter wieloletni i jest 
współfinansowana przez różne podmioty (fundusze z Unii Europejskiej, dotacje z województwa). 

W Raporcie zamieszczono również plany inwestycyjne gminy na rok 2021. Plany te znalazły 
swe odbicie w Wieloletniej Prognozie Finansowej , były i będą korygowane. 
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Plany inwestycyjne na 2021 r 
Łączne nakłady 

[mln zł] 
Okres 

realizacji 

Budowa i przebudowa  zbiorowego zaopatrzenia w  wodę  i 
odprowadzenia ścieków  gmin  Ziemi Gorlickiej , w tym budowa 
wodociągu  Stróżówka -Zagórzany-Moszczenica . Poprawa warunków 
życia  mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę. 

11,81 2015-2021 

Placówki wsparcia  dziennego  dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Moszczenica - zwiększenie dostępności do usług społecznych  w 
ramach placówki wsparcia dziennego  

4,37 2019-2022 

Modernizacja oczyszczalni ścieków  - ochrona  środowiska 
naturalnego 

3,80 2023-2025 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra 
energii "Biała Ropa" . Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

4,36 2017-2021 

Centrum Rodziny  w Gminie Moszczenica . Zwiększenie dostępu do 
usług wspierania rodziny 

2,86 2020-2023 

Rozbudowa sieci wodociągowej  w gminie Moszczenica w 
miejscowości Staszkówka - poprawa warunków  życia 
mieszkańców  w zakresie zaopatrzenia w wodę 

2,2 2023-2025 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej  w Staszkówce w gminie 
Moszczenica -  poprawa warunków  życia mieszkańców, ochrona 
środowiska naturalnego 

2,11 2019-2022 

Budowa chodników przy drogach powiatowych - poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 

2,02 2020-2025 

Projekt wdrożenia e-usług  w małopolskich urzędach - zwiększenie 
dostępności i jakości e-usług  

0,84 2019-2021 

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych  
na paliwa gazowe i biomasę w gminach  członkowskich klastra "Biała 
Ropa" - ochrona środowiska naturalnego 

0,80 2019-2021 

Budowa chodnika DW979 - poprawa bezpieczeństwa  ruchu drogowego 0,70 2020-2021 

Zakup i redystrybucja sygnału internetowego  oraz koszty utrzymania 
sprzętu  w ramach  trwałości projektu "przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu i eM-ca" - poprawa dostępu mieszkańców  do infrastruktury  
społecznej 

0,60 2014-2021 

Budowa platformy widokowej  w Moszczenicy - poprawa atrakcyjności 
turystycznej  gminy 

0,50 2020-2021 

Budowa  oświetlenia  ulicznego  w gminie Moszczenica - poprawa  
warunków życia  i bezpieczeństwa mieszkańców 

0,47 2018-2022 

Źródło: Raport _2020 
 

Zwracają uwagę przedsięwzięcia, których zakończenie przypada na 2021r; realizowane były 
od paru lat. Realizacja innych  rozpocznie się za parę lat i nastąpi w przyszłości, nawet  perspektywie 
3-5 lat.   

 

 6.2.4. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA I POTRZEBY INWESTYCYJNE GMINY 
WYNIKAJĄCE Z KONIECZNOŚCI REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH  
 

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym każda gmina wykonując zadania 
i kompetencje działa w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Samorząd gminy realizuje 
zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, których wykonywanie nie jest zastrzeżone dla innych 
podmiotów. Władze gminy mogą podejmować samodzielne działania o charakterze innowacyjnym, 
dostosowanym do potrzeb lokalnej społeczności i stwarzającym korzystne warunki rozwoju gminy.  

 
Ustawa o samorządzie wskazuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców jako zadania 

własne gminy. Jedną z kategorii spraw jakie obejmują zadania własne gminy jest infrastruktura 
techniczna, obejmująca:  

• wodociągi i zaopatrzenie w wodę, 

• kanalizację, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymania czystości 
i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

• wysypiska/składowiska odpadów komunalnych, 
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• zaopatrzenie w gaz, 

• zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, 

• gminne drogi, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego, 

• edukacja publiczna i inne.  
 
Gmina realizuje cele publiczne dla zaspokojenia potrzeb swoich mieszkańców, odpowiadając 

tym samym za zapewnienie odpowiednich warunków życia miejscowej ludności i podstawową 
obsługę obywateli. Realizacja zadań własnych wymaga racjonalizacji wydatków publicznych. 
Władze gminne są najlepiej zorientowane w sytuacji lokalnej społeczności i jej potrzebach, dzięki 
czemu mogą ustalać hierarchię celów, na które wydatkowane są środki oraz mogą nadzorować ich 
wykorzystywanie. 

 
Dostępne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych obejmują  następujące kategorie: 

• dochody własne, 

• subwencje, 

• dotacje celowe, 

• dotacje celowe z funduszy celowych, 

• kredyty i pożyczki, 

• obligacje komunalne, 

• środki ze źródeł pozabudżetowych na zadania własne, 

• źródła finansowania ze środków zewnętrznych. 
 

Dochody własne powiększone o subwencje to najbardziej naturalne źródło pozyskiwania przez 
gminy środków inwestycyjnych. Dochody własne są w granicach prawa kształtowane przez władze 
gminy natomiast wysokość wpływów z tytułu subwencji zależy przede wszystkim od czynników, na 
które gmina nie ma wpływu. Gmina  decyduje o sposobach ich wydatkowania autonomicznie, jednak 
projektowanie inwestycji w dłuższym okresie z uwzględnieniem środków zewnętrznych jest 
utrudnione. Infrastruktura techniczna jest współfinansowana z funduszy europejskich.   

 
Regulacje dotyczące udzielania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań 

inwestycyjnych gminy zostały zawarte w ustawie o finansach publicznych.  
W myśl ustawy o finansach publicznych, gminy mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz 

emitować papiery wartościowe m.in. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia 
w planowanych dochodach budżetowych. 

Ponieważ przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu infrastruktury technicznej, zapisane 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy nie są możliwe do zrealizowania 
w ciągu jednego roku dlatego też powinny być rozważane w dłuższej perspektywie czasowej. 
Roczny charakter budżetu nie pozwala na prezentację poszczególnych inwestycji w całym okresie 
ich realizacji, nie gwarantuje też, iż realizacja inwestycji znajdzie odzwierciedlenie w budżetach 
kolejnych lat.  

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2025 zakładała  w 2021r. wysokie (chociaż 
niższe od zrealizowanych w 2020r) dochody i wydatki oraz deficyt budżetu wyższy niż w 2019r. 
W roku 2022 prognoza przewiduje  zmniejszenie   dochodów i wydatków gminy równocześnie 
prognoza zakłada  systematyczny wzrost dochodów i wydatków gminy oraz nadwyżki budżetowe, 
a przewidywane w 2025 r dochody mają się równać wydatkom. . 

   
Zaznaczyć należy, iż WPF nie obejmuje inwestycji, które są przewidziane w dokumencie 

jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ponieważ 
są one dopiero planowane w tym dokumencie.  

 
Źródła finansowania na najważniejsze inwestycje to środki własne gminy, środki samorządu 

województwa małopolskiego, środki budżetu państwa, dotacje, partnerstwo publiczno-prywatne, 
środki  WFOŚiGW, mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, fundusze 
europejskie z programów krajowych i regionalnych. Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu 
terytorialnego obejmują środki przeznaczone na infrastrukturę i ekologię, infrastrukturę społeczną 
i kulturę.  
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Wyznaczenie w obszarze gminy nowych terenów dla zabudowy będzie związane z realizacją 
infrastruktury technicznej, drogowej oraz społecznej. W przypadku terenów położonych 
w wykształconej już zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej można będzie wykorzystać 
istniejącą infrastrukturę rozbudowując ją; w takiej sytuacji koszty ponoszone przez gminę będą 
mniejsze.   

Przy wyznaczaniu nowych terenów należy brać pod uwagę granice aglomeracji Moszczenica. 
Wyznaczenie nowych terenów dla zabudowy (poza strukturą aglomeracji) spowoduje wzrost 
kosztów zwianych z  wyposażeniem tych terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
i drogowej.   

Niniejsza analiza została sporządzona na potrzeby Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który jest dokumentem określającym przede 
wszystkim kierunki rozwoju. Szczegółowa lokalizacja infrastruktury społecznej czy infrastruktury 
drogowej - publicznej, będzie wskazana kolejno w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego procedowanych w oparciu o studium. Dla miejscowych planów, zgodnie 
z przepisami zawartymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będą 
sporządzone prognozy skutków finansowych ich uchwalenia. W prognozach tych zostaną określone 
skutki uchwalenia planu miejscowego dla budżetu gminy, obejmujące wpływy do budżetu oraz 
konieczne wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, w tym sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej i drogowej. 

Na poziom wydatków gminy na realizację inwestycji gminnych w ramach zadań własnych 
wpływ ma wiele czynników, w tym: 
• ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dotyczące realizacji  

− dróg publicznych - im większy udział dróg publicznych w planie, tym większy koszt dla gminy 
realizacji ustaleń tego planu, 

−  infrastruktury technicznej, w tym np. dopuszczenie realizacji indywidualnych sposobów 
odprowadzania ścieków (w trudnych warunkach terenowych), a co za tym idzie brak 
konieczności docelowego uzbrojenia terenu w sieć kanalizacyjną zastrzeżeniem zgodności 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

• kolejność realizacji planów miejscowych - w przypadku stopniowego oddalania się od terenów 
o w pełni wykształconej infrastrukturze można obniżyć koszty realizacji poszczególnych zadań, 

• wysokość subwencji czy dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań własnych; wysokość 
pozyskanego  finansowania ze środków zewnętrznych, a także wykorzystanie możliwości 
współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

 
Strategia Rozwoju Gminy Moszczenica na lata 2016-2025 
Zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Gminy Moszczenica  na lata 2016-2025 zaplanowano 

3 cele strategiczne rozpisane w sumie na 18 celów operacyjnych. do realizacji do 2025r.  
Gmina do realizacji wykorzystuje własne zasoby i możliwości materialne. Wdrażanie zadań 

przebiega sukcesywnie, część jest w realizacji, cześć realizowana będzie w najbliższych latach. 
Trudności w realizacji celów strategicznych wynikające najczęściej z ograniczonych środków 
finansowych. Istotne znaczenie maja środki z funduszy zewnętrznych, w tym funduszów 
europejskich. Gmina uczestniczy w programach realizowanych przez związki międzygminne, 
powiat, województwo oraz programy ogólnokrajowe. 

 
Program rewitalizacji gminy Moszczenica na lata 2017-2025 

Założeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica  jest delimitacja terenów 
zdegradowanych i ich rewitalizacja.  

Dzięki opracowanemu programowi rewitalizacji wyznaczono obszary rewitalizacji. W wyniku 
przeprowadzonej analizy wyróżniono 2 główne obszary rewitalizacji.  
Łączna powierzchnia terenów, na których przewiduje się działania rewitalizacyjne w gminie wyniesie 
145 ha, co stanowi 3,85 % powierzchni gminy. Rewitalizowany obszar zamieszkuje bezpośrednio 
14 osób, co stanowi 0,28 % populacji gminy.  
Obszar 1: Staszkówka Powierzchnia obszaru 65 ha, Liczba ludności zamieszkującej obszar -12 
Obszar 2: Moszczenica  Powierzchnia obszaru 80 ha Liczba ludności zamieszkującej obszar – 2, 
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Źródła finansów dla realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica  na lata 2017-
2025:    
•  budżet gminy i jednostek organizacyjnych gminy 
•  fundusze europejskie 
•  środki prywatne ( organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rolników) 
•  fundusze publiczne (dotacje województwa, konkursy ministerstw, grupy lokalne) 
•  granty fundacji na oddolne inicjatywy lokalne. 

 
Jak wynika z analizy ekonomicznej Gmina Moszczenica znajduje się obecnie 

w poprawnej kondycji finansowej, co potwierdzają coroczne również opinie Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.    

Zakłada się, iż stopniowa realizacja zadań własnych przewidzianych w na najbliższe 
lata, przy jednoczesnym ich współfinansowaniu z subwencji, dotacji, środków 
pozabudżetowych oraz środków zewnętrznych, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego, 
nie przewyższy możliwości finansowych budżetu gminy Moszczenica na  lata 2021- 2025 oraz 
przyszłych budżetów na lata 2026-2050. 

 

6.2.5. PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNEJ GMINY: 
 

Powyższa analiza pozwala sformułować następującą diagnozę sytuacji ekonomicznej gminy 
Moszczenica: 
2. Gmina Moszczenica posiada znaczny potencjał: dobre położenie w stosunku do Gorlic oraz korzystny 

układ komunikacyjny (drogi oraz linia kolejowa przy południowej granicy gminy). 
 
3. Gmina Moszczenica posiada potencjał związany z: 

- kapitałem ludzkim 
- zasobami kulturowymi  
- zasobami przyrodniczymi 

4. Układ osadniczy odpowiada pagórkowatemu ukształtowaniu terenu i związany jest z układem dróg.  
5. Dla rozwoju gminy konieczne jest kontynuowanie rozbudowy i budowy infrastruktury, przede wszystkim 

sieci wodociągów i kanalizacji sanitarnej. 
6. Sytuacja gospodarcza w Gminie Moszczenica jest stabilna. Podstawowym sektorem gospodarczym jest 

rolnictwo. Zwraca uwagę znaczna liczba działających podmiotów gospodarki narodowej, przy czym są to 
podmioty z  sektora prywatnego pozarolniczego, głownie osoby prowadzące działalność gospodarczą. 

7. Rolnictwo jako sektor gospodarki pozostaje specyficznym obszarem działalności mieszkańców Gminy 
Moszczenica. Ze względu na korzystne warunki glebowe istniejąca działalność rolnicza powinna być 
rozwijana w zakresie zapewniającym ekonomiczną efektywność tej działalności.  

8. Należy wykorzystać dobrą dostępność komunikacyjną i korzystne położenie gminy w powiecie gorlickim 
i wspierać rozwój gospodarczy w kierunku rozwoju rolnictwa, w tym rolnictwa ekologicznego oraz 
agroturystyki, co powinno sprzyjać  powstawaniu nowych miejsc pracy. 

9. Bezrobocie stanowiące zarówno problem społeczny jak ekonomiczny. Brak zatrudnienia  to miedzy 
innymi brak wpływów z podatku dochodowego. 

 
 

6.3.  ANALIZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ I PROGNOZA DEMOGRAFICZNA 
 

W poniższym rozdziale przedstawiono diagnozę sytuacji demograficznej w gminie Moszczenica. 
Została ona sporządzona na podstawie danych z gminnej ewidencji ludności publikowanych na stronach 
BIP, Bazy Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz materiałów z portalu 
http://www.polskawliczbach.pl/. Diagnoza demograficzna stanowi punkt wyjścia dla sformułowanej 
w kolejnym rozdziale prognozy demograficznej. 

 

 6.3.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 
 

Liczba mieszkańców i struktura ludności 
 

Na podstawie gminnej ewidencji ludności, liczba stałych mieszkańców Moszczenicy na koniec 
sierpnia  2021 r. wynosiła 5132 osób. (wg danych  GUS dla 2020r – 5026 osób ). 
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Poniższe - tabelka i wykres obrazują wzrost liczby ludności Moszczenica w szerszym przedziale 
czasowym (2012 – 2021 r., przy czym liczba ludności każdego roku ustalona jest na 31 grudnia, a dla roku 
2021 – na 20 sierpnia. 

 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021-08-

20 

liczba 
ludności 
ogółem 

4226 4376 4515 4691 4826 4984 5043 5106 5128 5132 

Liczba ludności w gminie Moszczenica, Źródło: informacja-  Gmina Moszczenica 
 

Wykres  ilustruje wzrost liczby ludności w gminie. W okresie 10 lat: od 2012r. do 2021 r. liczba 
ludności w gminie rosła, początkowo przeciętnie około 150 osób rocznie (2012-2017), potem ( do 2021r)  
przeciętnie około 50 osób rocznie. 

 

 
Opracowanie własne w oparciu o dane Urzędu Gminy 

 

Obie miejscowości gminy, Moszczenica i Staszkówka,  istotnie różnią się od siebie pod 
względem liczby ludności. Mniejszą – Staszkówkę -  zamieszkiwało 1596 osób, podczas gdy 
w Moszczenicy liczba mieszkańców wynosiła 3536 osób ( dane z sierpnia 2021r). 

 
W  poniższej tabeli zestawiono szczegółowe dane o liczbie ludności w obu miejscowościach 

w kolejnych latach z okresu 2012 – 2021. 
 
Stan ludności w gminie Moszczenica w latach 2012- 2021 
 

Ludność wg 
stanu na 

31.12. 
Miejscowość 

Liczba 
ludności 

Miejscowość 
Liczba 

ludności 
Gmina ogółem 

2012 Moszczenica 2957 Staszkówka 1269 4226 

2013 Moszczenica 3057 Staszkówka 1319 4376 

2014 Moszczenica 3152 Staszkówka 1363 4515 

2015 Moszczenica 3261 Staszkówka 1430 4691 

2016 Moszczenica 3354 Staszkówka 1472 4826 

2017 Moszczenica 3458 Staszkówka 1526 4984 

2018 Moszczenica 3458 Staszkówka 1544 5043 

2019 Moszczenica 3532 Staszkówka 1574 5106 

2020 Moszczenica 3530 Staszkówka 1598 5128 

2021-08-20 Moszczenica 3536 Staszkówka 1596 5132 

Dane Urzędu Gminy 
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Liczbę  ludności w poszczególnych miejscowościach w ostatnich latach  ilustruje poniższy 
wykres. 

 
Opracowanie własne w oparciu o dane Urzędu Gminy 

 

Powyższe zestawienie, bazujące na danych z gminnej ewidencji ludności, w pewnym stopniu 
odbiega od danych publikowanych w Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 
W związku z tym za podstawowe źródło danych uznaje się zestawienia podane przez Urząd Gminy, 
zaś w tych przypadkach,  w których brak szczegółowych danych gminnych, źródłem jest Bank 
Danych Lokalnych oraz inne bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
Rozmieszczenie ludności i gęstość zaludnienia 

Wg danych z sierpnia 2021r średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminie Moszczenica   
wyniosła 136 osób na km2.  
Porównując powierzchnię poszczególnych sołectw do liczby jej mieszkańców uzyskujemy gęstość 
zaludnienia, którą przedstawia poniższa tabela. 
 

Powierzchnia sołectw i gęstość zaludnienia 

Sołectwo 
 

Liczba stałych 
mieszkańców 

% ludności 

 
Powierzchnia 
miejscowości 

[ha] 
 

Liczba osób 
na hektar 

Liczba  osób 
na km2r 

Moszczenica 3536 68,90% 2647 1,34 134 

Staszkówka 1596 31,10% 1114 1,43 143 

Razem 5132 100,00% 3761 1,36 136 
opracowanie własne na podstawie danych demograficznych i  Raportu _o _stanie Gminy  

 

Wieś Staszkówka jest mniejsza terytorialnie i posiada mniej liczebną ludność. 
 

W poniższej tabeli zestawiono dane za lata 2012 – 2021, które obrazują stopniowy wzrost 
gęstości zaludnienia w gminie. 

Ludność. Moszczenica Staszkówka Gmina ogółem 

2012 112 114 112 

2013 115 118 116 

2014 119 122 120 

2015 123 128 125 

2016 127 132 128 

2017 131 137 133 

2018 131 139 134 

2019 133 141 136 

2020 133 143 136 

2021-08-20 134 143 136 
Opracowanie własne w oparciu o dane GUS i Urzędu Gminy 
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GĘSTOŚĆ  ZALUDNIENIA - Wykres ilustruje wzrost gęstości zaludnienia w gminie. Wieś 
Staszkówka jest gęściej zaludniona. 

 

 
Opracowanie własne w oparciu o dane Urzędu Gminy 
 

Gęstość  zaludnienia w gminie jest wyższa niż w powiecie  - 113 osób na km2 , czy całej Polski - 123 
osoby na km2, ale niższa od gęstości zaludnienia województwa małopolskiego  -  225 osób na km2  
(wg  „ Polska w liczbach”). 
 

6.3.2.  MIGRACJE I SALDO MIGRACJI 
 

Kluczowym elementem analizy sytuacji demograficznej są obserwacje zjawisk migracyjnych, 
które determinują stan oraz strukturę ludności.  

Poddając analizie dane dotyczące migracji trzeba uwzględnić problemy wynikające 
z trudności w precyzyjnym oszacowaniu skali zjawiska wynikające z metodyki sporządzania 
wyliczeń. Wysoce prawdopodobne jest, że w przypadku Moszczenicy, ze względu na dosyć 
powszechne nierejestrowanie zmian miejsca zamieszkania (również tych długotrwałych) spotykamy 
się ze zjawiskiem niedoszacowania skali migracji.  

 

W źródłach znajdują się różne informacje, a kryteria doboru danych nie są jednolite 
i przejrzyste. Wg danych z gminy (RAPORT_2019) na pobyt stały w 2019r zameldowano 78 osób, 
a wymeldowano 43 osób. Saldo dla takich danych jest dodatnie  i wynosi 35. Z zapisu nie wynika, 
jak zostali policzeni zameldowani i wymeldowani (nowonarodzeni i zmarli też się tu prawdopodobnie  
znajdują).   

Migracje w gminie Moszczenica w latach 2010 – 2019. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Zameldowania 
ogółem 

51 55 42 68 41 51 43 54 46 78     

w tym z  
zagranicy 

5 2 3 3 3 0 0 5 1 1 

Wymeldowania 
ogółem 

48 52 47 68 38 52 24 47 79 43 

w tym za granicę 0 5 1 6 0 0 1 0 0 1 

Saldo migracji 
ogółem 

3 3 -4 0 3 -1 19 2 -33 35 

W tym migracji 
wewnętrznych 

-2 6 -7 3 0 -1 20 0 -34 35 

W tym migracji 
zagranicznych 

5 -3 3 -3 3 0 -1 0 1 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  Polska w liczbach 
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Powyższe zestawienie za okres 2010 – 2019 r. pokazuje ruchy migracyjne ludności stałej. 
Analizując saldo migracji w poszczególnych latach zaobserwować można dużą zmienność salda 
migracji dla lat 2016-2019. Najwyższe saldo dodatnie  zaobserwowano w 2019 r., kiedy wyniosło 
ono 35 osób, co było wynikiem napływu 78 nowych mieszkańców przy odpływie 43 osób w skali 
roku. Najwyższy odpływ mieszkańców -79 osób - odnotowano 2018r. przy napływie 46 osób, co dało 
najwyższe ujemne saldo -33.  

Dla znalezienia szerszej perspektywy przeanalizowano informacje o migracjach z okresu 
1995 – 2019.  Salda migracji z poszczególnych lat przedstawia poniższy wykres. W latach 90-tych 
wyraźny był odpływ ludności z terenu gminy (83 osoby w okresie 5 lat); w kolejnych okresach 
wymeldowań z terenu gminy było coraz mniej ( 38 osób w latach 2000-2004, 21 osób w latach 2005-
2009).  Od roku 2010 więcej osób imigrował do gminy, niż z niej emigrowało (w latach 2010-2014  
przybyło 5 osób, w latach 2015-2019  przybyły 22 osoby).Wyjątek stanowił rok 2018 – wymeldowało 
się 79 osób.  
Niewielki, ale systematyczny napływ mieszkańców może pozwolić na ostrożna opinię, że 
gmina będzie atrakcyjnym miejscem dla nowych mieszkańców, czemu sprzyja niewielka 
odległość od Gorlic i dobra dostępność komunikacyjna. 

 

6.3.3. STRUKTURA PŁCI, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI I LUDNOŚĆ WG  
EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU 

   
Wg danych GUS w 2020r kobiety stanowią 50,8% ludności (analiza udziału kobiet i mężczyzn w 

populacji gminy Moszczenica  w latach 2010-2019 wskazuje na niewielką przewagę liczebną kobiet 
– ich udział w obserwowanym okresie wahał się między 49,7% a 50,8%). Podobnie w powiecie 
gorlickim kobiety stanowiły 50,5% populacji, a mężczyźni – 49,5%. W województwie małopolskim 
i w całej Polsce  udział kobiet był wyższy (odpowiednio 51,5% oraz 51,6%). 

Współczynnik feminizacji  dla ludności gminy Moszczenica wynosi 103   (na koniec 2019r 
mężczyźni stanowili 49,2%  ludności, a kobiety 50,8%). 

Mieszkańcy gminy Moszczenica są młodzi: średni wieku wynosi 38,4 lat i jest mniejszy od 
średniego wieku woj. małopolskiego (41,1 lat) i średniego wieku  mieszkańców całej Polski (42,0 
lat). Aż 86% ludności nie osiągnęło wieku 65lat. 

Istotnym wskaźnikiem sytuacji demograficznej gminy jest ruch naturalny ludności, 
w szczególności – przyrost naturalny 

Ruch naturalny ludności w gminie Moszczenica w latach 2010 – 2019. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ludność 
ogółem 

4741 4875 4885 4867 4884 4897 4907 4921 4922 4983 

Mężczyźni 2361 2436 2445 2439 2441 2453 2442 2459 2435 2459 

Kobiety 2380 2439 2430 2428 2443 2444 2465 2462 2487 2524 

Urodzenia 
żywe 

64 62 56 57 57 67 54 59 65 59 

Zgony 
ogółem 

45 52 45 56 48 56 50 42 61 40 

Przyrost  
naturalny 

19 10 11 1 9 11 4 17 4 19 

Przyrost  
naturalny  na 
1000 ludności 

4,0 2,1 2,3 0,2 1,8 2,3 0,8 3,5 0,8 3,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.- Polska w liczbach 
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 Najważniejsze konkluzje wynikające z analizy powyższego zestawienia dotyczą obserwowanych 
zmian przyrostu naturalnego, który jest zmienny w całym obserwowanym przedziale czasu.   

Dobrze to obrazuje dynamika wartości wskaźnika przyrost naturalny na 1000 ludności: 
wskaźnik ten osiąga wartości od 4,0 do 0,2. Średni wskaźnik przyrostu naturalnego przekracza 2,2 
dla okresu 2010-2019. 

 

W 2019r. przyrost naturalny na 1000 ludności w wysokości 3,83 jest znacznie wyższy niż  
w całej Małopolsce: wskaźnik dla Małopolski wynosi 1,2. Przyrost naturalny dla całej Polski jest 
ujemny i wynosi -0,9.   

Sytuację demograficzną w gminie określają również współczynnik dzietności ogólnej 1,32 
(niższy niż w województwie - 1,45, i niższy niż w kraju -1,38) oraz współczynnik reprodukcji brutto 
0.63 (również niższy niż w województwie – 0,70 oraz niższy niż w kraju 0,67), a także współczynnik 
dynamiki demograficznej (czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów) wynosi 0,83 i jest 
mniejszy od średniej dla województwa małopolskiego (0,91), ale znacznie większy od dynamiki dla 
całej Polski (0,74). 

Zgony na 1000 urodzeń żywych wynoszą 93,0. Wskaźnik korzystniejszy od  wskaźnika dla woj. 
małopolskiego (89,3) i znacznie korzystniejszy od wskaźnika dla kraju wynoszącego 109,3.   
Wskaźnik liczby zgonów na 1000 ludności wynosi  8,1 i jest korzystniejszy niż wskaźnik dla  
Małopolski (9,7)  i całej Polski (10,7). 

Podsumowując, na tle trendów ogólnopolskich, gdzie od 2013r. obserwujemy ujemny 
przyrost naturalny ludności, sytuacja Moszczenicy jest korzystna. Należy jednak się liczyć 
z pojawiającymi się negatywnymi zjawiskami związanymi z procesami starzenia się społeczeństwa, 
co wiąże się z trendami spadkowymi w przyroście naturalnym na 1000 mieszkańców.  

Wahania w liczbie urodzeń związane są również z obserwowanymi ruchami migracyjnymi 
ludności. 

W poniższej tabeli przedstawiono dane dotyczące struktury wiekowej ludności, z uw-
zględnieniem procentowego udziału mieszkańców w  poszczególnych ekonomicznych grupach 
wieku. Dane te stanowią dobre uzupełnienie dla powyższych konkluzji. 

Ludność Moszczenica według ekonomicznych grup wieku i wskaźniki obciążenia 
demograficznego – 2019r. 

Ludność ogółem  

udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (<18lat) 21,7% 

udział ludności w wieku produkcyjnym 61,3% 

udział ludności w wieku poprodukcyjnym 17,0% 

liczba osób. w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

27,7 

liczba osób  w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

63,1 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym na 100 osób               

w wieku przedprodukcyjnym 
78,4 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 
 

Dane prezentujące rozkład ludności gminy Moszczenica w podziale na ekonomiczne grupy 
wieku pokazują, że gmina ma wciąż stosunkowo młodą populację. Udział ludności w wieku 
przedprodukcyjnym jest wyższy niż udział ludności w wieku poprodukcyjnym, tj. w tym okresie życia, 
gdy większość osób kończy lub bardzo ogranicza aktywność zawodową (ustawowo wiek emerytalny 
mężczyzn wynosi obecnie 65 lat i więcej, a kobiet 60 lat i więcej, co stanowi podstawę klasyfikacji 
do ww. kategorii statystycznej).  
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Wskaźniki obciążenia demograficznego w  gminie Moszczenica  na tle powiatu, 
województwa i kraju (2019r.) 

Wskaźniki obciążenia 
demograficznego 

Gmina 
Moszczenica 

Powiat 
gorlicki 

Województwo 
małopolskie 

Polska 

liczba osób. w wieku 
nieprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
63,1 65,6 66,2 68,0 

liczba osób. w wieku 
poprodukcyjnym na 100 osób 

w wieku produkcyjnym 
27,7 33,7 34,4 37,5 

liczba osób w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku 
przedprodukcyjnym 

78,4 105,4 108,5 122,8 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS. 
 

Sytuacja demograficzna gminy na tle powiatu, województwa i kraju jest korzystna – rozkład 
grup wiekowych pozwala myśleć o społeczności gminy jako młode; sytuacja Moszczenica jeszcze 
nie wpisuje się w ogólnopolski trend związany ze stopniowym starzeniem się społeczeństwa. 

Społeczność gminy jest młoda, posiada duże zasoby siły roboczej z niewielką dynamiką 
wzrostu osób w wieku poprodukcyjnym (udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
mieszkańców jest wyraźnie niższy niż średnio w powiecie, województwie , kraju).  

Udział osób w wieku produkcyjnym powinien mieć pozytywny wpływ na lokalną sytuację na 
rynku pracy, a rozwój rynku pracy w gminie – pozytywny wpływ na liczebność ludności w wieku 
produkcyjnym. 

Podsumowując, sytuacja demograficzna w gminie Moszczenica na tle trendów krajowych 
dzięki przyrostowi liczby ludności powodowanym utrzymywaniem się dodatniego bilansu liczby 
urodzeń w stosunku do liczby zgonów jest korzystna.  
Należy jednak w dłuższej perspektywie czasowej, wziąć pod uwagę starzenie się społeczeństwa 
i związany z tym postępujący wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, a zatem wzrost 
obciążenia demograficznego. Wzrost obciążenia demograficznego oraz niestabilne procesy 
migracyjne (możliwy odpływ ludności) są  zjawiskami niekorzystnymi.  

 

6.3.4.  PROGNOZA ROZWOJU DEMOGRAFICZNEGO    
 

Przedstawiona poniżej prognoza rozwoju ludności dla gminy Moszczenica została 
opracowana na podstawie długoterminowych założeń „Prognozy Ludności Polski na lata 2014 – 
2050” oraz „Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014 – 2050, opublikowanych 
w czwartym kwartale 2014 r. Niemniej w związku z rozbieżnościami między rzeczywistymi 
a prognozowanymi wielkościami, które dały się zaobserwować w latach 2014 – 2018, powstała 
potrzeba dokonania m.in. korekty danych wejściowych, aktualizacji założeń na poziomie kraju 
i ponownego obliczenia prognozy ludności dla wszystkich powiatów (przy wykorzystaniu nowych 
założeń na poziomie kraju), co ostatecznie wpłynęło na sposób tworzenia założeń prognostycznych 
dla poszczególnych gmin.  Kolejne istotne zmiany miały miejsce w ostatnim czasie – w latach 2018- 
2021 (w tym zmiany - skutki pandemii). Istotne i rzeczywiste informacje przyniesie Spis Powszechny 
trwający do końca września 2021r.  

Za punkt wyjścia dla przedstawionej poniżej prognozy przyjęto stan ludności na koniec 
2016 r., zaś horyzont prognozy ze względu na dużą zmienność współczynników demograficznych 
w czasie w poszczególnych gminach, został wówczas skrócony do 2030 r. (na 2019 r. planowano 
w GUS opracować i uspójnić prognozy ludności na wszystkich poziomach podziału 
administracyjnego, tak by po zsumowaniu były one zgodne z wynikami dla jednostek nadrzędnych, 
póki co jednak wyniki tych analiz nie zostały opublikowane). Przy tworzeniu generalnych założeń do 
prognozy wzięto pod uwagę podstawowe zmienne, takie jak: 

• współczynnik dzietności,  

• przeciętną oczekiwaną długość życia w momencie urodzenia dla mężczyzn oraz kobiet, 

• rejestrowaną imigrację do Polski na pobyt stały, 

• rejestrowaną emigrację z Polski na pobyt stały. 
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Prognoza rozwoju ludności 
Dla potrzeb niniejszego opracowania i zgodnie z wymaganiami dotyczącymi horyzontu 

czasowego, przeanalizowano perspektywę rozwoju ludności w okresie do  2050 roku. 
Zestawione w poniższej tabeli dane umożliwiają przyjrzenie się procesom demograficznym, 

które w opinii ekspertów GUS stanowią kluczowe przyczyny dla prognozowanego rozwoju ludności. 

Prognoza ludności gminy Moszczenica  na lata 2016 – 2030. 

Wiek 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ogółem 4 907 4 920 4 935 4 950 4 964 4 979 4 993 5 007 5 022 5 031 5 039 5 043 5 051 5 057 5 067 

przedprodukcyjny 1 087 1 083 1 078 1 071 1 073 1 075 1 079 1 080 1 089 1 077 1 087 1 079 1 075 1 063 1 062 

produkcyjny 3 040 3 046 3 047 3 053 3 050 3 047 3 039 3 041 3 026 3 040 3 018 3 009 2 996 2 992 2 966 

mobilny 1 953 1 947 1 945 1 941 1 924 1 919 1 898 1 882 1 858 1 854 1 829 1 807 1 794 1 784 1 764 

niemobilny 1 087 1 099 1 102 1 112 1 126 1 128 1 141 1 159 1 168 1 186 1 189 1 202 1 202 1 208 1 202 

poprodukcyjny 780 791 810 826 841 857 875 886 907 914 934 955 980 1 002 1 039 

0-14 894 897 896 899 898 906 894 903 901 898 890 887 891 884 874 

15-59 3 106 3 092 3 090 3 085 3 081 3 068 3 076 3 059 3 042 3 038 3 019 3 008 2 992 2 994 2 990 

60+ 907 931 949 966 985 1 005 1 023 1 045 1 079 1 095 1 130 1 148 1 168 1 179 1 203 

15-64 3 362 3 363 3 358 3 360 3 369 3 355 3 360 3 351 3 353 3 351 3 351 3 342 3 331 3 316 3 320 

65+ 651 660 681 691 697 718 739 753 768 782 798 814 829 857 873 

80+ 177 188 187 193 197 201 195 190 188 184 184 185 185 186 183 

Źródło: GUS; dane z lat 2016-2020 dane celowo nie zostały skorygowane pod kontem stanu faktycznego, by zachować 
ciągłość prognozowanego w analizie trendu 
 

Jak pokazują dane liczbowe, prognozowany wzrost liczby ludności (o 160 osób) będzie wzrostem 
wyłącznie w grupie osób w wieku poprodukcyjnym (259 osób). Spadnie liczba mieszkańców w wieku 
produkcyjnym (- 74 osoby), a także w grupie osób w wieku przedprodukcyjnym (- 25 osób). Prognoza 
pokazuje, że przyrost ludności gminy w prognozowanym okresie ma początkowo  osiągać wartości dodatnie, 
ale tempo wzrostu  spada od 2024r. (do 2024r.  zakłada się przyrost naturalny na poziomie co najmniej 14-
15 osób rocznie, w ostatnim pięcioleciu średnio 8 osób rocznie). Założono również niewielki wpływ migracji 
(wewnętrznych i zagranicznych) na liczebność populacji – saldo na poziomie 1-2 osoby rocznie.  
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
 

Należy przypomnieć, że różnych źródłach dostepne sa dane różniące się między sobą, 
a zakładane w prognozach lizcby weryfikowane są w czasie. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

W monitorowanym okresie prognoza przewidywała wzrost całkowitej liczby ludności w gminie 
i potwierdziły to dane uzyskane w latach 2016-2020. Prognoza przewiduje zmianę struktury ludności, 
przede wszystkim zmianę liczebności poszczególnych kategorii demograficznych. Na poniższym 
wykresie zobrazowano prognozę ludności gminy Moszczenica do 2030r. według ekonomicznych 
grup wieku (wyraźny spadek liczby osób w wieku produkcyjnym i wzrost liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym). 

Trudniej jest natomiast przewidzieć dynamikę zmian w kontekście ruchów migracyjnych. Wg 
gusowskiej prognozy na lata 2016-2030 dla powiatu saldo migracji wewnętrznych jaki 
i zagranicznych  powinno być ujemne. Brak jest wystarczających danych odnośnie migracji w gminie 
- istniejące nie dają podstaw do wyprowadzenia prawidłowości.  Biorąc pod uwagę dane dla powiatu 
oraz dla terenów wiejskich w województwie małopolskim, a także w innych regionach kraju, należy 
spodziewać się odpływu ludności z gmin., a w wersji optymistycznej – stabilizacji salda migracji. 

Niestety analiza dostępnych danych, w tym danych z czasu poprzedzającego sporządzenie 
prognozy, nie daje jednoznacznych przesłanek do określenia prognozowanego napływu 
wewnętrznego ludności oraz odpływu ludności z gminy. Wartość salda migracji w latach ubiegłych 
wahała się znacznie, co nie pozwoliło na ustalenie konkretnego trendu zmian. Rzeczywiste dane 
odbiegają istotnie od prognozowanego salda migracji. Wg prognozy w roku 2017 saldo migracji 
wewnętrznej miało wynosić -2, a w latach 2018 oraz 2019 oszacowano saldo na -1. W rzeczywistości 
w 2017 r. saldo migracji wewnętrznej w gminie wynosiło 0, w 2018r -33, w 2019r +35. 

 
Podsumowując ostrożne analizy prognostyczne, oparte o szacunki GUS dotyczące 

rozwoju demograficznego gminy Moszczenica, ze względu na przewidziane zmiany liczebności 
populacji na tle kraju, są umiarkowanie optymistyczne i jest to konsekwencja obserwowanych 
dotychczas procesów demograficznych, przewidywanego przez najbliższy okres dodatniego 
przyrostu naturalnego w gminie, przy założeniu braku jednoznacznego wpływu ruchów migracyjnych 
na populację Moszczenicy.   
Równocześnie, prognoza wyraźnie pokazuje, że dające się już obecnie zaobserwować procesy 
starzenia się społeczeństwa z biegiem lat będą zyskiwać na znaczeniu. Oczekiwać należy 
w horyzoncie prognozy  niekorzystnych zmian w strukturze wiekowej populacji Moszczenicy, 
a pozytywną stroną tego zjawiska jest łagodny – jak się wydaje – jego przebieg. Szansą dla rozwoju 
populacji gminy jest stworzenie warunków dla napływu ludności do gminy. 
 

 Przewiduje się, że do 2030 r. udział populacji w wieku przedprodukcyjnym spadnie 
nieznacznie i osiągnie poziom 21,0% (prognozę weryfikowały fakty: wg prognozy w 2020r - udział 
21,6%, rzeczywisty udział – 21,7%) .  
Udział populacji w wieku produkcyjnym spadnie wyraźnie z 62% w 2016r. (w 2020r  prognozowany  
61,4%, rzeczywisty udział 61,3%) do  wartości 58,5% (wg prognozy). Udział osób w wieku popro-
dukcyjnym wyniesie wówczas 20,5% wobec 15,9% na początku okresu obserwacji oraz progno-
zowanej wartości 16,9% dla 2020r – w rzeczywistości udział ten w 2020r był wyższy i wynosił 17%. 
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 Jest to widoczna  zmiana w perspektywie 5 lat, wynikająca z pojawiającego się w gminie 
zjawiska starzenia się społeczeństwa. W jeszcze większym stopniu dotyczyć to będzie okresu 2030 
- 2050. Szczegółowa prognoza ilości ludności do 2030r. przytoczona powyżej stanowi ważny punkt 
wyjścia dla prognozowania dalszego wzrostu populacji gminy Moszczenica. Ze względu na potrzebę 
spojrzenia na jej rozwój w odleglejszej niż dziesięcioletnia perspektywie, na użytek tego dokumentu 
opracowano prognozę do 2050. W tym celu przeanalizowano prognozę liczby ludności dla powiatu 
gorlickiego na lata 2014-2050 opracowaną przez GUS. 
 

Zgodnie z w/w Prognozą ilości ludności na lata 2014 – 2050, opracowaną dla powiatów przez 
Główny Urząd Statystyczny, liczba ludności w gminach wiejskich powiatu gorlickiego na przestrzeni 
lat będzie początkowo wzrastać, by od 2028 r. trend się odwrócił, w wyniku czego populacja powiatu 
zacznie stopniowo maleć (spadek populacji w miastach nastąpi nieco wcześniej). 

 
Przeanalizowano również zmiany liczby ludności gminy Moszczenica w latach 1995-2021:  

wyraźny wzrost w ostatnich 10 latach  pozwala na umiarkowany optymizm. 
 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

 Przy opracowaniu trendu zmian dla prognozy na 2050 rok uwzględniono rzeczywistą liczbę  
ludności z lat 1995 -2020. Wartość początkową stanowi liczba ludności z 2020r.  
Prognoza ludności gminy do roku 2050 zapowiada stopniowy wzrost  liczby ludności do  2028r., 
w kolejnych latach coraz mniejszy wzrost z maksimum około 2028r, a następnie stopniowy spadek, 
by osiągnąć liczbę 4825 do 4922 mieszkańców gminy na horyzoncie prognozy. Znaczne zmiany 
liczby ludności w 2019-2021 związane są z ruchami migracyjnymi. W okresie po 2021r przyjęto 
stabilne niewielkie zmiany bilansu migracji. Przy określaniu liczby ludności po 2021r. przyjęto trend 
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wzrostu w oparciu prognozy GUS. Średni wzrost liczby ludności w okresie 2021-2028 przyjęto 
na poziomie od około 0,09% na początku okresu, do 0,01% (za cały okres niespełna 0,33%). 
Po 2028r następuje spadek liczby ludności na poziomie  0,02% rocznie, by osiągnąć w 2050r  
spadek na poziomie 0,37%.  W ostatnim dziesięcioleciu prognozy nadal liczba ludności będzie 
istotnie malała (12 do 18 osób rocznie). Z analizy wynika, że liczba ludności w 2050r. (4922 osoby), 
będzie o 2,8% niższa niż w 2041r. oraz o 4,4% niższa od liczby mieszkańców w 2028r (5149 osób) 
i  o  4,2% niższa od liczby w 2020r.  Prognoza zakłada utrzymanie się względnej równowagi 
w proporcjach udziału kobiet i mężczyzn wśród mieszkańców gminy i dalsze stopniowe starzenie się 
społeczeństwa. Przyjęto również, że nie nastąpi istotny wzrost migracji z gminy i saldo migracji 
będzie dodatnie.  Z obliczeń wynika, że w 2050 r. liczba ludności  Moszczenicy wynosić będzie 
między 4922 a 4825 osób.  
 

Dla obliczeń planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym 
przyjęto, że populacja gminy Moszczenica będzie liczona dla 4922 osób. 

Należy więc przyjąć, że przyjęta metoda liczenia prognozy demograficznej, która cechuje się 
podobnym trendem, ale łagodniejszym niż w całym powiecie, została przeprowadzona właściwie.  

 

6.3.5. PODSUMOWANIE SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ  
• Ludność w gminie Moszczenica  jest stosunkowo młoda – średni wiek mieszkańców to 38,4 lat (w 

województwie 41,1 lat, w całej Polsce 42,0 lat). Jednak szereg zjawisk demograficznych świadczy 
o starzeniu się populacji mieszkańców Moszczenicy. 

• Populacja charakteryzuje się dodatnim przyrostem  naturalnym, choć zarysowuje się tendencja spadkowa 
przyrostu naturalnego.  

• Udział ludzi młodych , w wieku przedprodukcyjnym (21,7%), jest wyższy  od udziału osób w wieku 
poprodukcyjnym (17%). Mimo to wzrasta obciążenie demograficzne i wskaźnik ten nadal będzie rósł.  

• Istotnym zjawiskiem demograficznym są migracje. Ruch migracyjny ludności jest trudny do 
prognozowania. Prognozy GUS zakładały ujemne saldo migracji. Tymczasem na ogół obserwowano 
dodatnie saldo migracji, ale brak jest wystarczających danych pozwalających określić trend dla tego 
zjawiska. Utrzymanie dodatniego salda migracji poprzez stworzenie warunków zachęcających do  
pozostawania w gminie osób młodych oraz zachęcających do imigracji do gminy może przyczynić się do 
utrzymania korzystnej struktury wieku ludności spowolnienia procesu starzenia się populacji. 

• Przewiduje się, że liczba ludności w gminie będzie rosła do roku 2028, a potem będzie stopniowo malała. 

 
 

6.4. DIAGNOZA O KTÓREJ MOWA w art. 10a ust.1 USTAWY z dnia 6 grudnia 2006r. 
O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI ROZWOJU 
Z dniem 13 listopada 2020 r. weszła w życie ustawa z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Jej głównym celem jest 
integracja systemu planowania i zarządzania rozwojem, w tym poprzez zapewnienie większej 
spójności dokumentów strategicznych. W szczególności nowelizacja ma być etapem integrowania 
dwóch dziedzin: strategii rozwoju i planowania przestrzennego. Rozwiązanie to polega na 
zachowaniu dotychczasowych dokumentów przestrzennych, przy jednoczesnym wprowadzeniu 
elementu planowania przestrzennego do strategii rozwoju - odpowiednio gminy i województwa. 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadziła 
wymóg, aby w dokumencie studium uwarunkowani i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy na potrzeby przygotowywanej strategii rozwoju została przeprowadzenia diagnoza sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy.  
 Przedmiotowa diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy została 
szczegółowo przeprowadzona w odrębnym opracowaniu pn. Analiza potrzeb i możliwości rozwoju  
według wymogów art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. a-d oraz ust. 5-7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym opracowana do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica; a kolejnych rozdziała niniejszego Tomu I, 
przedstawiono najważniejsze jej elementy wraz z podsumowaniem, w tym Analiza społeczna w 
rozdziale 6.1.; analiza gospodarcza, została przeprowadzona w ramach dokonanej Analizy 
ekonomicznej w rozdziale 6.2.; a  Diagnoza przestrzenna z uwzględnieniem obszarów funkcjonal-
nych została rozeznana w rozdziale 3. niniejszego Tomu I.  
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

94 
 

7. BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 
 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę opracowano w oparciu o art.10 ust. 5-7 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzenie bilansu stało się obligatoryjne z dniem 
wejścia w życie ustawy o rewitalizacji tj. z dniem 18 listopada 2015r.  

 
Zgodnie z wymogami w/w ustawy w studium określa się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie 

na nową zabudowę, biorąc pod uwagę niepewność procesów rozwojowych wyrażającą się możliwością 
zwiększenia zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%. Maksymalne w skali gminy 
zapotrzebowanie na nową zabudowę wyraża się, zgodne z ustawą, w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, 
w podziale na funkcje zabudowy.  

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, biorąc pod uwagę ogólny charakter dokumentu 
jakim jest studium, określono w podziale na następujące funkcje: mieszkaniową i usługową. Przy formułowaniu 
maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę dla poszczególnych funkcji zabudowy kierowano się 
również uwarunkowaniami wynikającymi z analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, mającymi 
wpływ na stopień potrzeb i możliwości rozwoju zabudowy o określonej funkcji. 

 

Dane statystyczne użyte przy określeniu zapotrzebowania na nową zabudowę odnoszą się do stanu 
z 2020r., jak również badań okresu wcześniejszego. Ponadto, zgodnie z ustawą, w celu określenia bilansu 
terenów przeznaczonych pod zabudowę szacuje się:  

• chłonność w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 
jednostki osadniczej, 

• chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę położonych poza obszarach 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, 

• zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażoną jako sumę powierzchni użytkowej nowej zabudowy 
w podziale na funkcje, ocenioną na podstawie przeprowadzonych analiz. 

 

7.1. MAKSYMALNE W SKALI GMINY ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ  
7.1.1. DLA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 

 
W prognozie rozwoju demograficznego, określono liczebność populacji gminy Moszczenica w 2050r. 

na poziomie 4922 osoby. Dla takiej liczby ludności określić można liczbę gospodarstw domowych, przyjmując 
ich prognozowaną liczebność gospodarstwa domowego w 2050r. W prognozie na 2050 r. szacuje się, że 
przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym w Polsce wynosić będzie 2,50; w miastach przeciętnie 
będzie 2,24 osoby/ gospodarstwo domowe, na wsi – 2,92 osób/gospodarstwo domowe. 

Zgodnie z danymi GUS na przełomie w 2020 roku w gminie znajdowało się 1305 mieszkań i  średnio 
przypadało 3,82 osób na mieszkanie. Przy założeniu, że przeciętne gospodarstwo domowe w 2050r. liczyć 
będzie 2,92 osoby, oszacowano nową liczbę gospodarstw domowych na poziomie - 1686.  

Przyjęto, że każde gospodarstwo domowe powinno posiadać własne odrębne mieszkanie, co 
odpowiada 1686  domom jednorodzinnym (inne sposoby zamieszkania w gminie Moszczenica stanowią 
nieistotny – pomijalny - margines). Tak więc w horyzoncie prognozy w gminie powinno być około 1686 domów, 
stanowiących samodzielne mieszkania dla przyjętych 2,92 osobowych rodzin. Biorąc pod uwagę niepewność 
procesów rozwojowych gminy – przyjęto zwiększenie oszacowanej liczby mieszkań o 30% (1686 x 30% = 
506), co daje   16086+506 = 2192 mieszkań (domów). 

Skoro na przełomie 2020 roku w gminie znajdowało się 1305 mieszkań, a w 2050r powinno być tych 
mieszkań 2192, dla zapewnienia odpowiedniej liczby mieszkań dla ludności gminy w 2050 konieczna jest 
realizacja nowych 887 mieszkań/domów. 

 

Jak wynika przeprowadzonej szacunkowej oceny - budynków dla realizacji  zabudowy 
mieszkaniowej w  gminie należy zarezerwować tereny dla budowy 887 nowych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. 

 

Przy założeniu, iż w terenach wiejskich powierzchnia działki budowlanej pod nową zabudowę 
mieszkaniową dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych populacji gminy Moszczenica  w 2050r. wynosi 0,20 
ha; należy przewidzieć dla jej realizacji: 
 887 x 2000 = 1774000 m2-  czyli 177,40 ha. 
 

 

Powierzchnię przeznaczoną bezpośrednio pod zabudowę należy powiększyć o powierzchnię terenów pod 
niezbędną komunikację i infrastrukturę techniczną obsługującą nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, co 
odpowiada średnio 30% jej powierzchni.  

 

Tak więc:  177,4 x 30% = 53,22 ha, o taką wielkość zostanie zwiększona powierzchnia dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkaniowych.  
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Powierzchnia pod nową zabudowę mieszkaniową w 2050 (wraz z drogami i infrastrukturą) wyniesie:  
177,40 ha + 53,22 ha = 230,62 ha; przyjęto 231 
 
 

Dla zapewnienia odpowiedniej powierzchni gruntów pod zabudowę mieszkaniową wraz z drogami 
i infrastrukturą konieczne jest zarezerwowanie gruntów o powierzchni ok. 231 ha.  

 

Przedstawiony powyżej szacunek zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oparto na 
rozwoju liczby ludności oraz na możliwej poprawie standardu życia mieszkańców w zakresie warunków 
mieszkaniowych.  

Wg danych GUS w 2020r w gminie Moszczenica na 1000 mieszkańców przypadało 261,9 mieszkania, 
podczas gdy w powiecie gorlickim 302,9 w województwie małopolskim 357,9 mieszkania, w Polsce - 385,9 

mieszkania. (źródło: Polska w liczbach) 
W 2020r w gminie Moszczenica na 1000 mieszkańców przypadało oddanych nowych 2,39 mieszkań, 

podczas gdy w powiecie gorlickim 3,38, w województwie małopolskim -  5,82 mieszkań , a w Polsce -  5,77 

mieszkań. (źródło: Polska w liczbach) 
Na podstawie oceny zasobów mieszkaniowych można stwierdzić, że i ilość mieszkań i budynków w 

gminie sukcesywnie przyrasta. Przyrost dotyczy również średniej powierzchni użytkowej domu i średniej 
powierzchni użytkowej przypadającej na 1 mieszkańca. Dane dotyczące gminy zestawiono ze wskaźnikami 
mieszkaniowymi na poziomie ponad gminnym, porównując przeciętne powierzchnie użytkowe mieszkania na 
osobę dla Polski oraz na poziomie europejskim. 

 
Tabela   Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę dla wybranych* obszarów 
 

Wybrany obszar, dla którego wskazano 
powierzchnię 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 
mieszkania na 1 osobę 

Wskaźnik dla gminy Moszczenica 23,9 m2   

Wskaźnik dla pow. gorlickiego 25,5 m2 

Wskaźnik dla woj. małopolskiego 28,2 m2 

Wskaźnik dla Polski 28,7m2  

Wskaźnik  dla  Europy w 28 krajach  39,6 m2 

Wskaźnik dla „starej” UE 45,1 m2 

Wskaźnik dla Danii 60,9 m2 

Dla Polski – GUS 2019, dla Europy dane dla EUROSTATU od 2012 do 2016 
 

Wskaźnik określający powierzchnię użytkową mieszkania/domu przypadającą na 1 osobę dla gminy 
Moszczenica jest niższy od wskaźnika dla powiatu gorlickiego, województwa małopolskiego i całego kraju. 
Wskaźnik ten jest mniejszy o 15,7m2 od wskaźnika dla 28 krajów Europy, mniejszy o 21,20 m2 od wskaźnika 
dla „starej” UE i stanowi niespełna 39% wskaźnika dla Danii. 
Z powyższego zestawienia wynika, że jeśli gmina Moszczenica ma osiągnąć europejskie standardy, to w 
gminie powinna wzrosnąć nie tylko liczba mieszkań/domów, ale również powierzchnia użytkowa mieszkania 
na 1 mieszkańca.  
Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania na terenie gminy Moszczenica wynosiła 95,1m2, ale średnia 
powierzchnia użytkowa nieruchomości – mieszkania/domu oddanego do użytkowania w 2020 roku w gminie 
Moszczenica wynosiła 125,6m2. Ponieważ, na podaną statyczną powierzchnię mieszkań w powiecie, 
województwie i w kraju wpływają dane dotyczące zabudowy wielorodzinnej, dla potrzeb niniejszego 
opracowania  wykorzystano dane z „Raportu o budowie domów w Polsce”, z którego wynika, że powierzchnia 
użytkowa realizowanych domów to od 126 m2 do 150m2. Do dalszych obliczeń przyjęto (średnią) powierzchnię 
138,00 m2. 

 

Deficyt liczby mieszkań w gminie Moszczenica w odniesieniu do województwa  małopolskiego oraz całej 
Polski obrazuje poniższe zestawienie w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. 

 

Tabela   Wskaźniki liczby mieszkań na 1000 mieszkańców  
wg danych na rok 2020 

Wybrany obszar Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik dla gm. Moszczenica 262 

Wskaźnik dla pow. gorlickiego 303 

Wskaźnik dla woj. małopolskiego 358 

Wskaźnik dla Polski 386 

Wskaźnik dla  krajów Unii Europejskiej (2015r) 486,5 
  Źródło :Polska w liczbach 
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Powyższe zestawienie pokazuje, że zasoby mieszkaniowe w gminie Moszczenica  wg stanu na 2020r. 
są znacząco niższe niż powiatowe, wojewódzkie, krajowe, europejskie. Według raportu „Property Index. 
Overview of European Residential Markets” firmy doradczej  Deloitte w 2015 roku średnie zasoby 
mieszkaniowe dla krajów Unii Europejskiej wyniosły 486,5 mieszkania w przeliczeniu na tysiąc obywateli.  

Niedobór liczby mieszkań w gminie Moszczenica w stosunku do liczby mieszkań na 1000 mieszkańców 
na poziomie wskaźnika dla powiatu  wynosi 41, dla województwa małopolskiego:96, w stosunku do kraju:124, 
a w stosunku do średniej europejskiej ponad 224 mieszkań na 1000 mieszkańców. 

 
Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową nowej zabudowy mieszkaniowej 

 

Wg danych GUS na rok 2018 na terenie Gminy Moszczenica było 2976 mieszkań/domów. Przeciętna 
powierzchnia użytkowa 1 mieszkania /domu w gminie Moszczenica wynosiła 95,1 m2. Średnia powierzchnia 
użytkowa mieszkania/domu oddanego do użytku w 2019r wynosiła 125,60 m2.  

 

Przyjmując obecną liczbę mieszkań/domów 1305 (których część w skutek zużycia technicznego i 
wzmaga wymiany substancji) i prognozując możliwy ich przyrost (w kontekście zamierzonego osiągnięcia 
standardów europejskich), przy standardzie 2,92 osoby w gospodarstwie domowym posiadającym odrębne 
mieszkanie/dom, zapewnione jest mieszkanie dla 3811 osób. Należałoby więc zapewnić jeszcze 453 miesz-
kań/domów dla 1321 osób, by spełnić docelowy standard przy liczebności populacji z 2021r (5132 osoby).  

W 2050 r. ma w gminie mieszkać  4922 osoby, więc konieczne jest do tego czasu zrealizowanie 
mieszkań/domów dla 381 osób czyli dla 381 gospodarstw  domowych ze średnią liczbą osób w gospodarstwie 
2,92. Biorąc pod uwagę niepewność procesów rozwojowych 381 x 1,3 = 495 prognozowanej ilości mieszkań, 
będą to budynki wybudowane po 2021r. W sumie można założyć 1800 mieszkań/domów (1305 istniejących 
w 2019r. oraz kolejne 495 zrealizowanych po 2021r.). 

 Jednak obliczenie powyższe bazuje na standardach, które wynikają z danych na dzień dzisiejszy. W 
związku z tym postanowiono oprzeć szacunki na przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę. 
Możliwość osiągnięcia standardów europejskich w zakresie wskaźników mieszkaniowych wymaga 
zwiększenia zasobów mieszkaniowych (w zakresie liczby mieszkań, jak i ich przeciętnej wielkości). 

 

Przyjmując założenie, że gmina będzie realizować swoje plany rozwojowe, w tym poprawę standardów życia 
mieszkańców, zakłada się, że będzie zmierzać do osiągnięcia standardu europejskiego w zakresie zasobów 
mieszkaniowych. Za standard przyjęto wskaźniki mieszkaniowe obrazujące wielkości (liczby) mieszkań oraz 
jakość warunków zamieszkania (zamieszczone w powyższych tabelach). Wg standardu europejskiego 
przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w UE na osobę wynosi 39,6m2 (w krajach tzw. „starej” UE 
45,1m2; w Niemczech 52,0m2, Danii 60,9m2), a średnia liczba mieszkań na 1000 mieszkańców - 486,5.  

 

Docelowo wskaźniki będą wynosiłyby: 39,6 m2/osobę i 486,5 mieszkań na 1000 
mieszkańców. 
Dla prognozowanej docelowej liczby 486,5 mieszkań na 1000 mieszkańców deficyt wynosi 224 
mieszkań na 1000 mieszkańców. Deficyt liczby mieszkań (w stosunku do średniej europejskie 
(486,5 mieszkania na 1000 mieszkańców) w gminie Moszczenica na dziś wynosi 1118, co w 
połączeniu z liczbą mieszkań w stanie obecnym (1305) daje 2423 tj. liczbę mieszkań ogółem, którą 
należałoby osiągnąć, aby dorównać standardom europejskim dla obecnej populacji gminy.   
Przyjmując oszacowaną liczbę mieszkań/domów (których brakuje, aby osiągnąć pożądany standard 
europejski w 2050r.), czyli 2423, otrzymuje się powierzchnię użytkową wszystkich, w tym 
nowych mieszkań – 334,4 tys. m2 pu (przy powierzchni pojedynczego mieszkania 138m2), a biorąc 
pod uwagę niepewność procesów rozwojowych gminy zastosowano współczynnik 1,3; 
 362 x 1,3 = 475 tys.  m2pu. 

 
Podsumowując – maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na zabudowę 

mieszkaniową wyraża się liczbą 475 tys.m2 powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, 
w tym 154 tys.m2 nowej zabudowy, przy założeniu wzrostu liczby mieszkań i ich przeciętnej 
powierzchni. 

 

Dla 1118 nowych domów przeznaczyć trzeba odpowiednią powierzchnię gruntów. Przy założeniu 
działki o powierzchni 0,20 ha konieczne będzie zabezpieczenie 223,6ha ok 224ha gruntów oraz 
dodatkowo około 67,2 ha (ok. 30%) pod konieczną do obsługi zabudowy komunikację 
i infrastrukturę, łącznie ok 291,2 ha. 
 
 Oszacowana w ten sposób powierzchnia gruntów pod zabudowę mieszkaniową 
powinna wynosić: około 291 ha dla realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wraz 
z infrastrukturą techniczną  i komunikacyjną . 

  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

97 
 

7.1.2. DLA ZABUDOWY USŁUGOWEJ I PRODUKCYJNEJ 
 
W bilansie terenów do zabudowy na terenie gminy uwzględnia się również zabudowę 

usługową, w tym w związku ze specyfiką gminy, związaną z codziennym życiem mieszkańców, 
odpowiadającą na pojawiające się potrzeby ludzi – zarówno komercyjne, jak np.: handel, apteki, 
banki oraz o charakterze publicznym (oświata, administracja, służba zdrowia, itp.). 

Należy podkreślić, że rolnictwo w gminie ma specyficzny charakter w związku z korzystnymi 
klasami gleb i właściwego wykorzystania, z szansą dla produkcji rolnej tradycyjnej o wysokiej jakości. 
Z kolei tereny cenne ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjające rekreacji 
i turystyce pozwalają na rozwój agroturystyki. Teren jest atrakcyjny też dla realizacji tzw. drugich 
domów. Korzystne położenie w pobliżu Gorlic oraz dobry układ komunikacyjny stwarzają warunki 
dla migracji na teren gminy osób dotychczas mieszkających poza jej granicami.  

Liczba usług i ich różnorodność z każdym rokiem  ulega zwiększeniu ze względu na rosnące 
potrzeby mieszkańców, które świadczą o ciągłym podnoszeniu się jakości ich życia..  

Niestety brak wystarczająco precyzyjnych danych dla określenia wielkości potrzeb w zakresie 
usług, w związku powyższym trudno jest określić precyzyjnie poziom prawdopodobnego 
zapotrzebowania na kolejne lata na zabudowę usługową. Wielkość maksymalnego zapotrzebowania 
na nową zabudowę usługową określa się więc biorąc pod uwagę dotychczasowe tendencje rozwoju 
funkcji usługowych w gminie. Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej i wykonanych analiz, 
należy stwierdzić, że na terenie gminy występują bardzo zróżnicowane rodzaje prowadzonej 
działalności usługowej obejmujące usługi o charakterze publicznym, o charakterze komercyjnym, w 
tym usługi ściśle związane z prowadzoną działalności gospodarczą.  

Istniejące w obszarze gminy usługi o charakterze publicznym, obejmujące usługi  - oświaty, 
ochrony zdrowia oraz inne z zakresu usług społecznych - wymagają uzupełnień.  Z analiz wynika, 
że intensywnego rozwoju wymagają usługi z zakresu turystyki i rekreacji. Każdy wymieniony rodzaj 
usług wymaga  zabezpieczenia nowych terenów dla jego realizacji. Szczególnie ważnym jest 
stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju  działalności gospodarczej związanej z rolnictwem i 
obsługa rolnictwa, a także rzemieślniczej i produkcyjnej stanowiącej ważną gałąź gospodarki wprost 
wpływającą na tworzenie nowych miejsc pracy i tym samym na rozwój gminy. 

Aby zapewnić ciągłą poprawę standardu życia mieszkańców, terenów usługowych 
i produkcyjno-usługowych powinno sukcesywnie przybywać.  

 
Przyjęto założenie, że nowa zabudowa usługowa powinna powstawać zwłaszcza w 

centralnych częściach wsi jako uzupełnienie terenów już zabudowanych, to jest w obszarach 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Zabudowa usługowa 
związana bezpośrednio z obsługą rolnictwa i produkcją rolną może być ze względu na swoją 
funkcję powiązana z terenami rolnymi.   

 

Analizując zestawienia dotychczasowej działalności usługowej na terenie gminy, stwierdza 
się, że nie można oprzeć założeń dla prognozowanego rozwoju funkcji usługowej na 
dotychczasowych niekompletnych danych, ponieważ dotychczasowa tendencja rozwoju nie jest 
jednoznaczna. Opierając się na przeprowadzonych analizach - wielkość maksymalnego 
zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji usługowej i produkcyjnej należy określić odnosząc 
się do wielości zakładanej nowej zabudowy mieszkaniowej. 

Przyjęto zasadę, zgodną z ogólnopolskim trendem, jak również ze strategią gminy, mającą na 
celu zwiększenie dostępności usług dla wszystkich mieszkańców a i turystów oraz stworzenie 
warunków do prowadzania działalności gospodarczej, iż pożądane jest zwiększanie udziału 
powierzchni związanych z działalnością gospodarczą (w tym przeważającej części obejmujących 
usługi) w stosunku do powierzchni mieszkalnych i osiągnięcie wysokości wskaźnika na poziomie 0,8 
w stosunku do powierzchni mieszkalnych . 

  
Przyjęto iż, nowa powierzchnia terenów pod usługi winna wynosić: 
291 ha x 0,8 = 232,8ha  przyjęto 233 ha 
 

Na tej podstawie przystąpiono do szacowania prawdopodobnego zapotrzebowania na nową 
zabudowę produkcyjną - szacunkowo przyjęto, iż powinna ona stanowić około 30% powierzchni 
rezerwowanej dla zabudowy mieszkaniowej. 

291 ha x 0,3 = 87,3 ha przyjęto 87 ha 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom I - Diagnoza stanu istniejącego zagospodarowania oraz uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica 

 

98 
 

Dla terenów mieszkaniowych maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę oszacowane 
zostało na około  154 tys. m2 powierzchni użytkowej. Stwierdza się, że w odniesieniu do zabudowy 
mieszkaniowej wielkość zapotrzebowania związanego z funkcją usługową powinna stanowić 80% 
powierzchni użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej a zabudowa  produkcyjna  powinna stanowić 
kolejne 30% powierzchni użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej.  

 
Powierzchnia użytkowa dla nowych obiektów usługowych wynosi: 
154 tys. m2pu. x 0,8 = 123,2 tys.m2pu. przyjęto 123 tys.m2pu. 
 
Powierzchnia użytkowa dla nowych obiektów produkcyjnych wynosi: 
154 tys. m2pu. x 0,3 = 46,2  tys. m2pu.; przyjęto 46 tys.m2pu. 
 
Takie podejście do oszacowania niezbędnej powierzchni terenu oraz przyszłej powierzchni 

użytkowej budynków jest zgodne z powszechnie uznanymi standardami charakterystycznymi dla 
szacowania przyszłej prawidłowej struktury przestrzennej. 

 
7.1.3. SZACUNEK CHŁONNOŚCI W OBRĘBIE WYZNACZONYCH JEDNOSTEK 

OSADNICZYCH 
 

Szacunek chłonności wykonany został w obrębie wyznaczonych jednostek osadniczych. 
Jednostki osadnicze wydzielone zostały zgodnie z ustawową definicją, rozumianą jako 
wyodrębniony przestrzenie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infrastruktury 
technicznej zamieszkany przez ludzi (art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych). 

 
Jednostki obejmują obszary zamieszkałe lub potencjalnie nadające się do zamieszkania 

(stanowiące kontynuację już zainwestowanych). W skład jednostek wchodzi również funkcja 
usługowa na poziomie lokalnym oraz obsługująca wszystkie te tereny infrastruktura drogowa 
i techniczna. Granica obszaru wyznaczonej jednostki osadniczej obejmuje obszary o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, dla której w studium szacuje się 
chłonność obszarów. 

 
Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej to obszary 

położone w granicach jednostki osadniczej, wyposażone w infrastrukturę techniczną, drogową 
i społeczną, obejmujące działki intensywnie zabudowane oraz znajdujące się w najbliższym 
sąsiedztwie działki do chwili obecnej nie niezagospodarowane (tzw. luki).  

 
Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wyznaczono 
w poszczególnych jednostkach  osadniczych - miejscowościach i zbilansowano ich powierzchnie. 
Zasięg tych obszarów przedstawiono na załączniku graficznym załączonym poniżej.  
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Przyjmując oszacowaną liczbę mieszkań/domów (których brakuje, aby osiągnąć pożądany 
standard europejski w 2050r.), czyli 2423, przyjęto iż konieczną wielkością powierzchni użytkowej 
dla nowej zabudowy mieszkaniowej wynosi 154 tys. m2pu. Przedmiotowa powierzchni użytkowa 
wszystkich nowych mieszkań będzie realizowana w budynkach mieszkalnych lokalizowanych na 
wyliczonej powierzchni 211 ha.   
 

Zgodnie z art. 10 pkt. 5 ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym szacuje się chłonność, położonych 
na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 
jednostki osadniczej. Na potrzeby analizy chłonności wyznaczono jednostki, których granice oparte są o zasięg 
zwartej zabudowy mieszkowej, usługowej i przemysłowej, zainwestowania towarzyszącego i przyległych 
terenów. W ramach jednostek wstępują tereny wolne od zabudowy, ale nienadające się do zabudowy ze 
względu na: położenie w strefach izolacyjnych cmentarzy komunalnych, na osuwiskach aktywnych i okresowo 
aktywnych, strefach ochronnych obiektów zabytkowych ustalonych w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, w których  obowiązuje zakaz nowej zabudowy, na zadrzewienia oraz inne 
ograniczenia dla realizacji zabudowy. 
 

W miejscowości Moszczenica łączna powierzchnia wyznaczonych jednostek wynosi 295,42 ha. 
 W ramach wyznaczonych obszarów występują tereny już całkowicie zainwestowane oraz tereny 
niezainwestowane, ale nienadające się do nowej zabudowy, jak opisano powyżej, o całkowitej powierzchni 
186,89 ha.  
W obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej powstały luki z możliwością 
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy o powierzchni 100,78 ha dla zabudowy mieszkaniowej, 7 ha 
dla zabudowy usługowej oraz 0,75 ha dla zabudowy przemysłowej.  
 

W miejscowości Staszkówka łączna powierzchnia wyznaczonych jednostek wynosi 130,75 ha.  
Tereny już całkowicie zainwestowane oraz tereny niezainwestowane, ale nienadające się do nowej zabudowy 
zajmują powierzchnię 79,51 ha. W obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej powstały luki z możliwością lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy o powierzchni 
49,08 ha dla zabudowy mieszkaniowej, 2,17 ha dla zabudowy usługowej.  
 

Obliczając chłonność w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
wyznaczono łącznie w obu wsiach 149,86 ha dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej. W ramach wyznaczonych obszarów, założono odliczenie powierzchni, która mogłaby wykorzystana 
na obsługę komunikacyjną w każdym z obszarów – średnio 30% (nie dotyczyło to sytuacji, kiedy do obliczeń 
został wzięty bardzo mały obszar, który miał już dojazd). 
 

149,86 ha x 0,3 = 44,96 ha  
149,86 ha - 44,96 = 104,9 ha  
 

Stąd, po obliczeniach wskazuje się 104,9 ha dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej. 
 

W związku z rozwojem zasobu mieszkaniowego przewiduje się też konieczność rozwoju terenów usługowych. 
Utrzymując powyższe założenia, w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej zakłada się potrzebę zapewnienia nowych terenów usługowych rzędu 40% powierzchni terenów 
nowej lokalizacji mieszkaniowej, tj. ok 42 ha dla lokalizacji nowych terenów usługowych.  
 

Zgodnie z art. 10 pkt. 5 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym szacuje się chłonność, położonych na terenie 
gminy, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, a położonych poza wyznaczonym 
na podstawie pkt. 2 jednostkami. Analizując chłonność w tym zakresie wyliczono powierzchnię terenów 
przeznaczonych w obowiązujących planach pod zabudowę mieszkaniową, poza wyznaczonymi jednostkami i 
dla miejscowości Moszczenica wynosi ona 197,7 ha. W ramach wyznaczonych obszarów występują tereny już 
całkowicie zainwestowane oraz tereny niezainwestowane, ale nienadające się do nowej zabudowy, przyjmuje 
się, że stanowią one 40% powierzchni. 

 

197,7 ha x 0,4 = 79,08 ha  
197,7 ha – 79,08 ha = 118,62 ha 

  

 Po analizie wskazuje się 118,62 ha dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-
usługowej w miejscowości Moszczenica. 

 
Dla miejscowości Staszkówka powierzchnia terenów przeznaczonych w obowiązujących planach pod 

zabudowę mieszkaniową, poza wyznaczonymi jednostkami wynosi 54,9 ha.  
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Przyjmuje się iż 40% powierzchni jest już całkowicie zainwestowana wraz z terenami 
niezainwestowanych, ale nienadającymi się do nowej zabudowy. 

54,9 ha x 0,4 = 21,96 ha  
54,9 ha – 21,96 ha = 32,94 ha 

 

 Po analizie wskazuje się 32,94 ha dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w miejscowości 
Staszkówka. 
 

Obliczając chłonność w obszarach przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, a położonych 
poza wyznaczonym na podstawie pkt. 2 jednostkami, wyznaczono łącznie w obu wsiach 151,56 ha dla 
lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej.  
W ramach wyznaczonych obszarów, założono odliczenie powierzchni, która mogłaby być wykorzystana na 
obsługę komunikacyjną w każdym z obszarów – średnio 30% . 

151,56 ha x 0,3 = 45,47 ha  
151,56 ha - 45,47 = 106,1 ha  

 

Stąd po obliczeniach wskazuje się 106,1 ha dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej  
 

W związku z rozwojem mieszkalnictwa również poza wyznaczonymi jednostkami przewiduje się konieczność 
lokalizacji nowych terenów usługowych. Utrzymując powyższe założenia, w obszarach przeznaczonych w 
planach miejscowych pod zabudowę, a położonych poza wyznaczonym na podstawie pkt. 2 jednostkami, 
zakłada się potrzebę zapewnienia nowych terenów usługowych minimum 20% powierzchni terenów nowej 
zabudowy mieszkaniowej, tj. ok 21 ha dla lokalizacji nowych terenów usługowych.  
 

Podsumowując powyższą analizę, w ramach chłonności szacowanej w obrębie, obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej wyznacza się dla 
lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 104,9 ha, co daje 76,5 tyś.m2pu, dla nowej zabudowy usługowej 
42 ha, co daje 82 tyś.m2pu, a w obrębie obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, a 
położonych poza wyznaczonym na podstawie pkt. 2 jednostkami dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 
w wielkości 106,1 ha, co daje 77,5 tyś.m2pu, dla nowej zabudowy usługowej 21 ha, co daje 41 tyś.m2pu. 
 Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy oraz brak jednoznacznych przesłanek dla określenia potrzeb 
i wielkości powierzchni użytkowej oraz terenu dla lokalizacji zabudowy produkcyjnej, przyjęto iż będzie ona 
wyznaczona w dokumentach planistycznych studium i miejscowych planach w wielkości dostosowanej do 
konkretnych potrzeb bez ograniczeń na podstawie złożonych wniosków.   
 

Jak wykazano powyżej  w jednostkach osadniczych - wsiach Moszczenica i Staszkówka wydzielono  obszary 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, które zostały przeanalizowane pod 
kątem chłonności. Przy analizie chłonności wzięto pod uwagę obecny stan zagospodarowania, jego 
intensywność, podstawowe funkcje: mieszkaniową, usługową i produkcyjną, obowiązujące przesądzenia 
planistyczne ustalone w miejscowych planach, Szczegółowo określono rezerwy terenowe (powierzchnie 
wyznaczone w planach a nieskonsumowane) i zestawiono je z potrzebami obliczonymi na podstawie  
przeprowadzonych analiz, w tym demograficznych, społecznych (dążąc do polepszeniu życia mieszkańców 
w dostosowaniu do standardów europejskich).  Należy podkreślić, iż gmina posiada znaczne - wyznaczone w 
obowiązujących planach tereny budowlane do chwili obecnej nie zabudowane, są to w przeważającej części 
(ok. 90%) tereny zabudowy mieszkaniowej. Wyraźny brak jest terenów dla rozwoju funkcji usługowej i 
produkcyjnej. 
 
Podsumowując powyższą analizę, w ramach chłonności szacowanej w obrębie, obszarów o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej wyznacza się dla 
lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 104,9 ha, co daje 76,5 tyś.m2pu, dla nowej zabudowy usługowej 42 
ha, co daje 82 tyś.m2pu, a w obrębie obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę, a 
położonych poza wyznaczonym na podstawie pkt. 2 jednostkami dla lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 
w wielkości 106,1 ha, co daje 77,5 tyś.m2pu, dla nowej zabudowy usługowej 21 ha, co daje 41 tyś.m2pu.  
 
W sumie 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. 
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8. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA WYNIKAJĄCE ZE STANU 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ JEGO ZMIAN 
 

 Zagrożenia dla środowiska przyrodniczego zazwyczaj wynikają przede wszystkim z niewłaściwego 
rozwoju osadnictwa. Stąd istotne jest, aby w projektowanym Studium zachowane zostały tereny pełniące 
funkcje przyrodnicze (strefa A), ograniczono możliwość lokalizowania zabudowy w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów cennych poprzez pozostawienie terenów niebudowlanych, umożliwiających 
zachowanie ekosystemów. Dotyczy to między innymi bliskiego sąsiedztwa cieków i zbiorników wodnych, 
obszarów leśnych, ciekawych zbiorowisk łąk i muraw.  

Zachowaniu struktury ekologicznej służyć będzie wyznaczenie korytarzy ekologicznych i innych 
powiązań, opartych na systemie obszarów cennych i atrakcyjnych pod względem ekologicznym, 
ograniczających nadmierne rozprzestrzenianie się zabudowy, jej uszczelnianie wzdłuż dróg. 

Środowisko pozostaje pod ciągłą presją czynników destrukcyjnych – in situ i napływowych. 
Zanieczyszczeniu poddawane są wszystkie elementy środowiska.  
 

Zagrożenie powodziowe  
 Zgodnie z Mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, podanymi do 
publicznej wiadomości 22 października 2020 r. i udostępnionymi na Hydroportalu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie objętym opracowaniem 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%). W 
związku z powyższym zgodnie z art. 166 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne projekt SUiKZP wymaga odpowiednio uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie 
dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, a przy określeniu kierunków zagospodarowania terenu w obszarze jw. 
uwzględnić występujące tam zagrożenie powodziowe. 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 objętego opracowaniem ekofizjograficznym, w miejscowości Moszczenica wskazano 
konieczność realizacji zadania pn. „Budowa suchego zbiornika na rzece Moszczanka, w km 8+400. 
 Zgodnie z art. 166 ust. 10 ustawy Prawo wodne „Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, 
odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: (…)  
2) naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym”.  
W związku z powyższym przy sporządzaniu projektu SUiKZP należy mieć na uwadze zadania 
planowane do wykonania zgodnie z PZRP. 
 

 
Lokalizacja suchego zbiornika na rzece Moszczanka 
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Zagrożenie wystąpieniem ruchów masowych  
 W obszarze opracowania występują obszary osuwisk oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, 
które są terenami o skomplikowanych warunkach gruntowych. 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 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: 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. Jako obszary najbardziej narażone na powstawanie nowych, czy też dalszy rozwój istniejących 
wskazano:  
− centralna część gminy Moszczenica (przysiółki Kociany, Potoki, Wiktorówka), w której budowa geologiczna 
i morfologia stoków powoduje, że przy wysokim stopniu infiltracji dochodzi do powstania płytkich osuwisk 
gruntowych i gruntowo-zwietrzelinowych,  
− południowo-zachodnia część gminy Moszczenica (przysiółki Wiatrówki, Podwiatrówki, Poddaństwo i 
Kamieniec), znajdująca się na granicy nasunięcia płaszczowiny magurskiej na śląską, gdzie powstają 
ogromne i bardzo głębokie osuwiska strukturalne,  
− brzegi potoków, podcinane (erozja boczna) w okresie wysokich stanów wód, co powoduje uruchomienie 
mas ziemi. W rejonie skarp przykorytowych osuwiska powstają praktycznie w czasie każdej większej 
powodzi. Tereny te wyznaczono jako tereny zagrożone powstaniem osuwisk.  

Poza czynnikami naturalnymi, czynnikami mogącymi uaktywnić osuwiska nieaktywne czy okresowo 
aktywne lub spowodować powstanie nowych są czynniki antropogeniczne. Należy tu zaliczyć obciążenia 
zboczy obiektami budowlanymi, nasypami, podcięcia przez wykopy, uszkodzenia drenażu, drgania i 
wstrząsy (szczególnie istotne w sąsiedztwie głównych dróg). 
 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.  
 

Stan jakości powietrza 
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, 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. 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 
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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 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu hałasu na zdrowie ludzi, w terenach 
o przekroczonych standardach akustycznych powinno się odpowiednio kształtować przestrzeń 
i właściwie projektować zabudowę (np. lokalizować zabudowę w głębi działki, w oddaleniu od źródła 
hałasu, wskazane jest także stosowanie dźwiękoszczelnej stolarki).  

 

Zagrożenia fizjonomii krajobrazu  
Podstawowymi sposobami minimalizowania zagrożeń na obieranie krajobrazu jest właściwe 

kreowanie i wydobywanie odpowiednich, pozytywnych elementów ekspozycji biernej i czynnej oraz 
likwidacja, lub gdy nie ma takiej możliwości, ukrycie w krajobrazie elementów negatywnych. Pewne 
regulacje mogą być wprowadzane na etapie procedowanego Studium. Dotyczą one kształtowania 
zabudowy w sposób harmonizujący z otoczeniem (m.in. określenie typu i gabarytu zabudowy, kątów 
nachylenia dachów, kolorystyki czy materiałów wykończeniowych obiektów).  

Ponadto powinno się określić zasady ochrony i kształtowania krajobrazu, które mogą polegać 
m.in. na:  
- zachowaniu i podkreślaniu ciągów widokowe przez kontrolę ich otoczenia w celu lokalizowania 

i likwidowania ewentualnych ograniczeń percepcyjnych,  
- zachowaniu i ochronie otwarć widokowych,  
- podkreślaniu pozytywnych dominant przez zachowanie ich przedpola widokowego,  
- zachowaniu atrakcyjnych wnętrz krajobrazowych,  
- podkreślaniu i kreowaniu nowych osi widokowych,  
- eksponowaniu atrakcyjnych elementów.  

 

Brak wyposażenia całego obszaru w sieć kanalizacyjną  
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych wiąże się z eliminacją potencjalnych zagrożeń 

w postaci zrzutów, szczególnie niekontrolowanych nieoczyszczonych ścieków bytowych 
i przemysłowych do wód. Niezbędna jest dalsze uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
poprzez kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 
 

Antropogeniczne zagrożenia środowiska 
Działalność człowieka powoduje znaczące zmiany we wszystkich komponentach środowiska. 

Oddziaływania te nasilają się w miarę rozwoju cywilizacji ludzkiej. Rozwój osadnictwa spowodował 
radykalne zmiany sposobu użytkowania terenu. Na terenie opracowania nie występują zakłady o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii, jak i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Przez teren Gminy przebiega linia kolejowa nr 108 Stróże – Krościenko oraz drogi wojewódzkie nr 979 
oraz 977. Powoduje to wzrost ryzyka powstania sytuacji awaryjnej w przypadku katastrofy drogowej lub 
kolejowej, szczególnie z udziałem pojazdów transportujących niebezpieczne substancje chemiczne. 
 

9. WYSTEPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

9.1. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE UWARUNKOWAŃ 
PRZYRODNICZYCH I SANITARNYCH 

 

• obszary i obiekty chronione przepisami ustawy 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 (Dz. U. z 2021 r. poz.1098). 

• Siedliska nieleśne i leśne oraz ogólnie tereny lasów objęte ochroną na podstawie ustawy 
o lasach i ustawy „o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, 
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• Korytarze ekologiczne, 

• tereny rolne – objęte ochroną na podstawie ustawy „o ochronie gruntów rolnych i leśnych” - 
szczególnej ochronie podlegają grunty klas bonitacyjnych I-III, 

• obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie wód obejmujące ochroną źródła, 
źródliska, mokradła oraz cieki  

• pasy izolujące tereny cmentarne od innych terenów – na terenie gminy występują cmentarze, 
dla których zgodnie z przepisami obowiązują ograniczenia w zabudowie w pasie o odległości 
50 i 150 m od granic cmentarza. 

 

9.2. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE W ZWIĄZKU Z WYMOGAMI OCHRONY 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 

Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków 
zostały szczegółowo opisane w rozdziale 5. Należą do nich obszary i obiekty chronione 
przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – w tym obiekty i obszary 
znajdujące się w Wojewódzkim Rejestrze zabytków oraz Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji 
Zabytków  

 

9.3. OBIEKTY I TERENY CHRONIONE W ZWIĄKU Z WYMOGAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z UWARUNKOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych z zakresu komunikacji 
i infrastruktury zostały opisane w rozdziale 3.4, należą do nich: 

• drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – które powodują ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenów w ich sąsiedztwie, wynikające z rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie; 

• linie i tereny kolejowe – które powodują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w ich 
sąsiedztwie, wynikające z przepisów odrębnych; 

• sieci elektroenergetyczne w tym zwłaszcza napowietrzne sieci wysokich napięć 110 kV 
- sposób zagospodarowania terenu pod w/w liniami i w ich pobliżu (w ich pasach 
technologicznych) winien uwzględniać wymogi określone w przepisach odrębnych. 

 

10.  WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW 
WÓD PODZIEMNYCH 

 

10.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN 
 

W obrębie Gminy nie występują złoża surowców mineralnych  
 

10.2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH 
 

Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych zostały szczegółowo opisane w rozdziale 
4.4.ninijszego opracowania. Gmina Moszczenica znajduje się na terenie jednolitej części wód 
podziemnych JCWPd 151 (PLGW20000151) oraz JCWPd 150 (PLGW20000150). Obszar gminy 
Moszczenica leży poza zasięgiem występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz ich 
projektowanych obszarów ochronnych. 

 

11. WYSTEPOWANIE OSZARÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

W obrębie Gminy nie występują obszary i tereny Górnicze 
 

12.  ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 
 

Ponadlokalnymi celami publicznymi są cele ustalane przez administrację rządową oraz 
samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego lub powiatowego. Cele te realizuje się poprzez 
programy i wynikające z nich zadania (np. zadania rządowe służące realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych) oraz dokumenty je ustalające, w tym między innymi: 

• ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
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przyjęta przez Sejmik Województwa Uchwałą nr XLVII/732/18 z 26 marca 2018 roku, 

• STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA „MAŁOPOLSKA 2030”, przyjęta przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 r., 

W rozdziale 2.2. niniejszego tomu między innymi wyżej wymienione dokumenty, w aspekcie 
Gminy Moszczenica zostały szczegółowo przestawione. 
 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ   
 

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 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, 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%).  

 W związku z powyższym zgodnie z art. 166 oraz art. 14 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo wodne projekt SUiKZP wymaga uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie 
dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, a przy określeniu kierunków zagospodarowania terenu w obszarze jw. 
uwzględnić występujące tam zagrożenie powodziowe. 

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 objętego opracowaniem ekofizjograficznym, 
w miejscowości Moszczenica wskazano konieczność realizacji zadania  

pn. „Budowa suchego zbiornika na rzece Moszczanka, w km 8+400.  
Zgodnie z art. 166 ust. 10 ustawy Prawo wodne „Uzgodnienia, o których mowa w ust. 2, 

odmawia się, jeżeli planowana zabudowa lub planowane zagospodarowanie terenu położonego na 
obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: (…)  

2) naruszają ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym”.  
W związku z powyższym przy sporządzaniu projektu SUiKZP należy mieć na uwadze zadania 

planowane do wykonania zgodnie z PZRP. 
 


