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I.   INFORMACJE WPROWADZAJĄCE  
 

Elaborat niniejszego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica składa się z: 
□ części tekstowej obejmującej  
- Tom I zatytułowany - „Diagnoza stanu istniejącego oraz uwarunkowania rozwoju Gminy 

Moszczenica”; 
- Tom II zatytułowany - „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”; 
□ części graficznej obejmującej 
- rysunek nr 1 studium zatytułowany - „Uwarunkowania rozwoju Gminy Moszczenica”; 
- rysunek nr 2 studium zatytułowany – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Moszczenica”. 
 

W Tomie I zawarto wyniki z przeprowadzonych analiz dotyczących: 
- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,  
- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony, 
- diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa w art. 10a 

ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, gminy;  
- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 

i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego, 

- 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, o których mowa w ustawie z dnia 
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
zgodnie z uniwersalnym projektowaniem 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 
- potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

a) analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migra-

cje na obszarach funkcjonalnych w rozumieniu art. 5 katalog pojęć ustawowych 
pkt 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 

c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infra-
struktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań 
własnych gminy, 

d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 
- stanu prawnego gruntów, 
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 
- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 
- występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 
- występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych, 
- stanu systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporząd-

kowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 
- zadań służących ponadlokalnych celów publicznych; 
- wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej; 
 
Zebrane materiały w Tomie I niniejszego studium, stanowiły podstawę dla sformu-

łowania zasad i określenia kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy 
Moszczenica - przedstawionych w niniejszym Tomie II. 

 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

4 

II.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 
MOSZCZENICA 
 

1. PODSTAWOWE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ ORAZ 
W PRZEZNACZENIU TERENÓW  

 

1.1. USTALENIA OGÓLNE – CELE ROZWOJU 
 

Podstawowe cele rozwoju gminy 
 

Cel 1: 

• Rozwój gospodarczy gminy 
 

Przy wykorzystaniu sprzyjających warunków i szans jakie stwarza: 
o położenie gminy,  
o dostępność komunikacyjna, 
o potencjał przyrodniczo – krajobrazowy, 
o zasoby kulturowe, 
o zasoby udokumentowanych złóż, 
o istniejące zagospodarowanie terenów,  
o istniejące wyposażenie w sieci urządzenia infrastruktury technicznej, 
o aktywność mieszkańców. 

 

Gmina Moszczenica posiada korzystne warunki dla szybkiego rozwoju 
i polepszania warunków życia jej mieszkańców.  
 

Aktywizacja gospodarcza gminy powinna być oparta na kierunkach przyjaznych środowisku, jak 
ekologiczne rolnictwo, agroturystyka, rekreacja, turystyka, szeroko rozumiane usługi, nieuciążliwa 
wytwórczość . 

 

Rozwój gospodarczy gminy wiąże się przede wszystkim z: 

− intensyfikacją wykorzystania istniejących terenów budowlanych,  

− wyznaczeniem nowych terenów dla zainwestowania usługowego i produkcyj-
nego, w pierwszej kolejności poprzez poszerzanie istniejących terenów budow-
lanych posiadających dogodną dostępność komunikacyjną i możliwości wyposa-
żenia w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

− wykorzystaniem na cele inwestycyjne terenów zdegradowanych, poeksploa-
tacyjnych i posiadających niską przydatność rolniczą, 

− wykorzystaniem naturalnych zasobów, w tym udokumentowanych złóż, z zacho-
waniem zasad minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko oraz 
po zakończeniu eksploatacji przeprowadzenia skutecznej rekultywacji, 

− wspieraniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 

− aktywną i efektywną promocją gospodarczą zachęcającą podmioty gospodarcze do 
inwestowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy, z wy-
korzystaniem dogodnych połączeń komunikacyjnych kolejowych i samochodo-
wych,  

− polepszeniem obsługi komunikacyjnej terenów gminy  

− udostępnieniem komunikacyjnym nowych terenów do zainwestowania. 

− pełnym wyposażeniem terenów zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

Cel 2: 

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

− prowadzeniem racjonalnej polityki lokalizacyjnej, intensywnie wykorzystującej istniejące 
tereny do zagospodarowania na cele mieszkaniowe i usługowe, w tym polegającej na 
koncentracji zabudowy, 
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− podnoszeniem standardów istniejących zasobów mieszkaniowych, polegającym na 
kompletnym wyposażaniu tych terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej,  

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

− podnoszeniem standardów wyposażenia mieszkańców w usługi o charakterze publi-
cznym i sprzyjaniu inicjatywom tworzenia usług komercyjnych związanych z obsługą 
mieszkańców i turystów, 

− polepszeniem obsługi komunikacyjnej mieszkańców gminy, w tym poprzez rozbudowę 
sieci dróg gminnych oraz realizację wydzielonych ciągów pieszych i rowerowych.  

Cel 3:  

• Ochrona środowiska naturalnego, poprzez ochronę walorów przyrodniczych i krajobra-
zowych polegająca na utrzymaniu dla przyszłych pokoleń posiadanych zasobów i odpo-
wiednim ich gospodarowaniu - zgodnie z przyjętymi w przepisach odrębnych zasadami; 
w tym w związku z położeniem na terenie gminy : 

− siedlisk przyrodniczych występujących na terenie gminy,  

− terenów występowania chronionych gatunków flory i fauny, 

− pomników przyrody, 

− siedlisk nieleśne i leśne, 

− korytarzy ekologicznych, oraz lokalnych powiązań przyrodniczych, 

− terenów rolnych wysokich klas bonitacyjnych I-III, 

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

− znaczące zasoby wód powierzchniowych, 

− zbiorników wód podziemnych 

− w obszarze gminy obowiązuje zakaz budowy zakładów stwarzających zagro-
żenie dla życia lub zdrowia ludzi, w tym w szczególności zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

Cel 4: 

• Ochrona wartości kulturowych polegająca na utrzymaniu w dobrym stanie 
występujących na obszarze gminy zespołów i obiektów zabytkowych, będących 
świadectwem historii, kultury i tradycji, w tym: 

− obiektów wpisanych do Wojewódzkiego rejestru zabytków, 

− obiektów wpisanych do Wojewódzkiej ewidencji zabytków, 

− obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,  

− miejsc historycznych oraz kapliczek i krzyży przydrożnych wraz z ich bezpośrednim 
otoczeniem. 

Cel 5: 

• Wzrost atrakcyjności turystycznej, oparty na: 

− rozbudowie szeroko pojętej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, 

− poprawie standardów istniejących obiektów i urządzeń usług związanych z obsługą 
turystów oraz realizacją nowych inwestycji z tego zakresu,  

− ogólnodostępnej informacji o szczególnych zasobach przyrodniczo – krajobrazowych 
i zabytkowych położonych w obszarze gminy, np. poprzez stworzenie spójnego 
systemu promocji i informacji turystycznej. 
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1.2. KRYTERIA I PRZYJĘTY PODZIAŁ TERENU GMINY NA STREFY 
FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE 

 

Podstawowymi kryteriami decydującymi o kontynuacji obecnych kierunków rozwoju posz-
czególnych obszarów w gminie, ich zmianie oraz ustaleniu nowych kierunków rozwoju  są: 

1. stan istniejący zagospodarowania i użytkowania terenów: 
1) obejmujący intensywność obecnego zainwestowania i formę jego użytkowania;  
2) położenie w stosunku do istniejącego układu dróg oraz komunikacji masowej 

(dostępność terenu); 
3) potrzeby i możliwości rozwoju gminy ocenione na podstawie przeprowa-

dzonych  analiz ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz prognozy 
demograficznej i bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

2. obowiązujące przesądzenia planistyczne, w tym przesądzenia prawa 
miejscowego oraz innych dokumentów planistycznych; 

3. predyspozycje rozwojowe poszczególnych terenów do zainwestowania lub do 
ochrony przed zainwestowaniem, w tym:  

1) predyspozycje przyrodnicze, wskazujące na konieczność ochrony przed 
zainwestowaniem terenów szczególnie wartościowych, w tym położonych 
w korytarzach ekologicznych, w terenach eksponowanych krajobrazowo itp.; 

2) predyspozycje kulturowe, wskazujące na konieczność ochrony przed niekon-
trolowanym zainwestowaniem terenów szczególnie wartościowych, w tym 
położonych w sąsiedztwie zasobów objętych ochroną prawną, posiadających 
tożsamość  historyczną i kulturową, itp.;  

3) utrzymanie terenów rolnych dla ich utrwalania ze względu np. na przydatność 
rolniczą; 

4. uwarunkowania bezpośredniego sąsiedztwa; 
5. stopień dostępności komunikacyjnej terenu; 
6. wyposażenie i możliwość wyposażenia terenów w urządzenia i sieci infrastruk-

tury technicznej; 
7. wnioski mieszkańców i osób zainteresowanych zmianą przeznaczenia terenów. 

 
 

STREFY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNE 
 
 

Dokonana diagnoza uwarunkowań oraz określenie podstawowych celów rozwoju gminy, 
ustalenie kryteriów i predyspozycji rozwojowych, pozwoliło na wydzielenie w obszarze gminy 
trzech podstawowych  stref funkcjonalno - przestrzennych: 

 

I STREFY URBANIZACJI 
II STREFY TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH  
III STREFY PRZYRODNICZO - LEŚNEJ  

 

Na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego ustalono 
zasięgi wyżej wymienionych stref i oznaczono je rzymskimi cyframi: I, II i III. 
 

 Możliwość i sposób zagospodarowania poszczególnych terenów warunkuje ich położenie 
w ustalonych w niniejszym studium strefach: urbanizacji (I), terenów rolnych i siedliskowych (II), 
przyrodniczo - leśnej (III). Proponowane zagospodarowanie w poszczególnych obszarach i strefach 
specjalnych zostało określone w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania. 
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1.3. KIERUNKI ROZWOJU I PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
W  STREFIE URBANIZACJI 

 
 

STREFA URBANIZACJI (I) – obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej, produkcyjnej oraz innego rodzaju zainwestowana wraz z terenami komunikacji 
i urządzeń infrastruktury technicznej oraz tereny przyległe, niezabudowane, predysponowane 
do zainwestowania oraz nowe enklawy wyznaczone zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 
po przeprowadzeniu pełnej analizy potrzeb i możliwości rozwojowych, w tym bilansu terenów 
przeznaczonych pod zabudowę dla zapewnienia perspektywicznego rozwoju gminy.  

Tereny położone w strefie urbanizacji posiadają dogodne warunki obsługi infrastrukturalnej, 
w tym komunikacyjnej. 

Podstawowym kierunkiem działań w strefie urbanizacji jest utrzymanie, kontynuacja, 
porządkowanie oraz rozwój funkcji mieszkaniowej, usługowej, w tym turystycznej oraz 
działalności produkcyjnej i gospodarczej przy zachowaniu zasad ochrony środowiska 
przyrodniczego i kulturowego.  

Uzupełniającym, ale ważnym kierunkiem działań w strefie urbanizacji jest realizacja 
wyraźnego systemu zieleni na bazie istniejących zasobów przyrodniczych poprzez ochronę 
cennych jej elementów, ich utrzymanie i porządkowanie.  

Dopuszczalnym kierunkiem działań w strefie urbanizacji jest utrzymanie, kontynuacja, porząd-
kowanie innych funkcji nie kolidujących, a związanych z podstawowym i uzupełniającym kierun-
kiem działań w strefie; dotyczy to przede wszystkim obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej. 

 
Zasięg strefy urbanizacji ustalono na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-

darowania przestrzennego gminy Moszczenica. Strefę oznaczono cyfrą rzymską „I.”  
 

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

• tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej - oznaczone na rysunku 
studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 
symbolami  M1;   

• tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej i usługowej - oznaczone 
na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 
Moszczenica symbolami MU; 

• tereny zabudowy o przeważającej funkcji usługowej - oznaczone na rysunku studium 
zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica sym-
bolami U1; 

• tereny zabudowy o przeważającej funkcji produkcyjno - usługowej - zostały 
oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego 
gminy Moszczenica symbolami  PU;  

• tereny koncentracji usług sportu i rekreacji - oznaczone na rysunku studium zatytuło-
wanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami  US1; 

• tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami  ZU; 

• tereny infrastruktury technicznej - obejmujące tereny urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej znaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica symbolami Ww – wodociągi; 

• tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem niebieskim; 

• tereny komunikacji - obejmują drogi podstawowego układu komunikacyjnego, 
oznaczone ciągłymi, czarnymi liniami o różnych szerokościach w zależności od kategorii drogi – 
główne, zbiorcze, dojazdowe oraz szlaki turystyczne piesze i rowerowe – barwnie oznaczone 
na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy 
Moszczenica. 
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Tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej, oznaczone na rysunku 
studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 
symbolami M1, obejmują istniejącą zabudowę mieszkaniową, zrealizowaną jako budynki 
jednorodzinne, wielorodzinne, zabudowę zagrodową, budynki zabudowy mieszkaniowej 
z usługami oraz wolnostojące budynki usługowe oraz budynki rekreacji indywidualnej. Tereny 
zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej obejmują również tereny do chwili obecnej 
niezabudowane, ale predysponowane dla uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
i jej rozwoju.  

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszka-
niowej M1 jest utrzymanie, porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój zabudowy 
mieszkaniowej w różnych w/w formach jako obiekty wolnostojące, bliźniacze lub grupowe 
w zabudowie jednorodzinnej, budynki zabudowy wielorodzinnej, budynki mieszkalno-usługowe 
oraz budynki zabudowy zagrodowej pod warunkiem braku uciążliwości prowadzonej działalności 
(należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności, który nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia, 
to jest nie powoduje przekraczania standardów jakości ustalonych dla środowiska, określonych 
w przepisach odrębnych, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, w tym 
uciążliwości zapachowych) wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą 
drogi, dojazdy, parkingi, garaże i budynki gospodarcze.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji 
mieszkaniowej jest możliwość utrzymania i realizacji nowych różnorodnych obiektów i urządzeń 
usług o charakterze publicznym i komercyjnym, w tym usług związanych z obsługą rolnictwa 
oraz z obsługą ruchu turystycznego, poprzez możliwość realizacji pensjonatów, hoteli i innych 
obiektów usług stanowiących atrakcję turystyczną oraz zabudowa letniskowa (budynki rekreacji 
indywidualnej). Ponadto uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o prze-
ważającej funkcji mieszkaniowej jest zieleń, realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i po-
większanie istniejących terenów zieleni stanowiących ważny element powiązań przyrodniczych.  

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszka-
niowej, jest możliwość realizacji pojedynczych obiektów związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, rzemieślniczej i wytwórczej pod warunkiem braku uciążliwości prowadzonej 
działalności - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności, który nie wywołuje uciążliwości 
dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania standardów jakości ustalonych dla środo-
wiska, określonych w przepisach odrębnych, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń 
powietrza, w tym uciążliwości zapachowych.  

Istniejąca, prowadzona w terenach zabudowy mieszkaniowej działalność produkcyjna lub 
usługowa - stwarzająca uciążliwości dla mieszkańców - winna być z tych terenów sukcesywnie 
zastępowana inną - nieuciążliwą, ewentualnie należy ją prowadzić w taki sposób, aby jej uciąż-
liwość dla mieszkańców była ograniczana lub eliminowana, np. poprzez zastosowanie rozwią-
zań technicznych ograniczających uciążliwości hałasowe, zapachowe lub minimalizowana  
poprzez realizację zieleni izolacyjnej.  

W terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej M1 zaleca się intensywne wy-
korzystanie terenów. Przy opracowaniu miejscowych planów, parametry i wskaźniki ustalające 
intensywność zagospodarowania terenów zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej, 
winny zostać precyzyjnie określone w dostosowaniu do możliwości, potrzeb i faktycznego 
zagospodarowania.  

Zasięg terenów przeznaczonych dla rozwoju funkcji mieszkaniowej M1 został określony na 
bazie istniejącego zainwestowania, obowiązujących planów i złożonych wniosków oraz zgodnie 
z predyspozycjami terenu do zabudowy 

 
Tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługowej oznaczone na rysunku studium 

zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami 
MU, obejmują tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej w zróżnicowanych formach i zabu-
dowę usługową oraz tereny wyznaczone dla zabudowy mieszkaniowej i usług w obowią-



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

9 

zujących planach miejscowych ponadto tereny do chwili obecnej niezabudowane, ale 
predysponowane dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszka-
niowej i usługowej MU jest utrzymanie, porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój za-
budowy w różnych formach wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą 
dojazdy, parkingi, garaże i budynki gospodarcze. W terenach zabudowy o funkcji mieszkaniowej 
i usługowej MU, istnieje możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej bez funkcji usługowej lub 
realizacji obiektów o wyłącznej funkcji usługowej. Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju 
programu usługowego (o charakterze komercyjnym lub publicznym) oraz proporcji wielkości 
i dominacji funkcji usługowej i mieszkaniowej dla poszczególnych obszarów określi miejscowy 
plan.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usłu-
gowej jest zieleń, realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących 
terenów zieleni  

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługo-
wej, jest również możliwość realizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności gos-
podarczej, rzemieślniczej i wytwórczej oraz obiektów składów i magazynów pod warunkiem braku 
uciążliwości prowadzonej działalności dla mieszkańców, należy przez to rozumieć taki rodzaj 
działalności, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia, to jest nie powoduje przekraczania 
standardów jakości ustalonych dla środowiska, określonych w przepisach odrębnych, a zwłasz-
cza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, w tym substancji zapachowych.  

W terenach zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługowej zaleca się intensywne wyko-
rzystanie terenów, zwłaszcza w obszarach wyposażonych w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. 

Zasięg terenów przeznaczonych dla rozwoju funkcji mieszkaniowej i usługowej został 
określony na bazie istniejącego zainwestowania, obowiązujących planów i złożonych wniosków 
oraz zgodnie z predyspozycjami terenu do zabudowy. 

 
Tereny zabudowy o przeważającej funkcji usługowej, oznaczone na rysunku studium 

zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami U1, 
obejmują tereny istniejących usług o charakterze publicznym (szkoły, przedszkola, biblioteki, 
ośrodki zdrowia, budynki OSP, kościoły i inne obiekty użyteczności publicznej) oraz tereny 
istniejących usług o charakterze komercyjnym (takich jak: obiekty handlowe, rzemieślnicze, 
gastronomiczne, itp.) a także nowe tereny predysponowane dla rozwoju funkcji usługowej 
o charakterze publicznym i komercyjnym. Zasięg terenów zabudowy o przeważającej funkcji 
usługowej został określony na bazie istniejącego zainwestowania, obowiązujących planów 
i złożonych wniosków oraz zgodnie z predyspozycjami terenu do tego rodzaju zabudowy. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji usługowej U1 
jest utrzymanie, poprawa standardu i rozbudowa istniejących obiektów usługowych, ich lepsze, 
bardziej intensywne wykorzystanie oraz realizacja nowych obiektów i urządzeń wraz z pełną 
infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, parkingi, garaże i budynki 
gospodarcze.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji usługowej 
U1 jest zieleń, realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących 
terenów zieleni stanowiących ważny element powiązań przyrodniczych.  

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji usługowej 
U1 jest możliwość realizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
rzemieślniczej i produkcyjnej, handlu hurtowego oraz obiektów składów i magazynów w zakresie 
i wielkości określonej na etapie opracowania planu miejscowego dla tego terenu. W terenach 
zabudowy o przeważającej funkcji usługowej dopuszcza się również możliwość zabudowy 
mieszkaniowej. Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju dopuszczonej zabudowy mieszka-
niowej winien określić opracowany dla tego terenu miejscowy plan.  
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W obszarze gminy nie wyznacza się terenów dla lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. 

W strefie urbanizacji w poszczególnych miejscowościach wydzielono tzw. koncentracje 
obiektów usługowych tworzące ośrodki lokalne skupiające ważniejsze obiekty usługowe w po-
szczególnych wsiach. Koncentracje obiektów usługowych oznaczone na rysunku Kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica, obejmują (w orientacyjnym obrysie), 
tereny istniejącej zabudowy o przeważającej funkcji usługowej i tereny zabudowy 
o przeważającej funkcji mieszkaniowej - do intensywnego usługowego zagospodarowania. 
Wyznaczone obszary koncentracji usług winny pełnić rolę podstawowych ośrodków obsługi 
ludności, w których koncentrują się różnorodne obiekty i urządzenia usługowe o charakterze 
publicznym i komercyjnym z atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi. Konieczne jest, aby na 
etapie opracowania planu miejscowego dla obszarów koncentracji usług zostały szczegółowo 
określone zasady ich zagospodarowania z zachowaniem ich istniejących walorów i z uwzglę-
dnieniem ich szczególnego charakteru, w tym przestrzeni publicznych oraz np. z zakazem 
lokalizacji zabudowy tymczasowej jak również budynków o niskim standardzie 
architektonicznym.  

 
Tereny zabudowy o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej, oznaczone na 

rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 
symbolami PU; obejmują tereny istniejących obiektów i urządzeń produkcyjnych oraz istniejących 
obiektów usługowych i działalności gospodarczej, a także nowe tereny predysponowane dla 
rozwoju tych funkcji, położonych w sąsiedztwie oraz ustalone w obowiązujących miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach o przeważającej funkcji produkcyjno-usługo-
wej PU jest utrzymanie, poprawa standardu i rozbudowa istniejących obiektów produkcyjnych 
i usługowych, ich lepsze, bardziej intensywne wykorzystanie oraz realizacja nowych obiektów 
i urządzeń wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Zasięg terenów 
o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej został określony na bazie istniejącego zainwes-
towania oraz zgodnie z predyspozycjami terenu do tego rodzaju zainwestowania i zabudowy. 
Tereny produkcyjno-usługowe są konieczne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju gospodar-
czego gminy. 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji produk-
cyjno-usługowej PU jest zieleń, realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie 
terenów zieleni stanowiących element izolujący te tereny od terenów sąsiadujących, w tym 
mieszkaniowych. Ponadto zieleń ta winna posiadać cechy korzystnie wpływające na krajobraz. 

Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju dopuszczonej działalności produkcyjno-usługowej 
winien określić opracowany dla tego terenu miejscowy plan.  

W  terenach o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej PU ustala się możliwość 
rozmieszczenia obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
(z wyłączeniem energii wiatrowej) o mocy zainstalowanej większej niż 500kW z zastrzeże-
niem, że strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 
i użytkowaniu terenu będą mieścić się w ich granicach. Ze względu na indywidualny charakter 
tych obiektów i urządzeń szczegółowe zasady zagospodarowania takiego terenu (w tym 
parametry i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu 
miejscowego planu. 

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji produk-
cyjno-usługowej PU jest zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli lub dozoru. 

 
Tereny koncentracji usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku studium zatytuło-

wanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami US1, 
obejmują istniejące tereny rekreacji i sportu  oraz nowe tereny predysponowane dla rozwoju tych 
usług. Obszar gminy jest predysponowany do pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych. 
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Podstawowym kierunkiem działań w tych terenach jest utrzymanie, poprawa standardu 
i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja nowych zespołów obiektów i urządzeń sportu 
i rekreacji (obejmujących m.in: boiska, baseny, place zabaw itp.)  wraz z koniecznym zapleczem 
technicznym i parkingami.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach koncentracji usług sportu i rekreacji US1 jest 
zieleń, realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących terenów 
zieleni. Dodatkowo przeznaczeniem uzupełniającym w terenach usług sportu i rekreacji US1 
jest możliwość prowadzenia innej działalności usługowej, ale bezpośrednio związanej z funkcją 
podstawową w tym związanych z obsługą ruchu turystycznego. 

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach koncentracji usług sportu i rekreacji US1 jest 
możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli i obsługi (nadzoru) obiektów 
i urządzeń usług sportu i rekreacji. 

 
Tereny zieleni urządzonej zostały na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-

darowania przestrzennego gminy Moszczenica oznaczone symbolami ZU; obejmują one: 
istniejące tereny zadrzewione, stanowiące otulinę cieków oraz tereny otwarte - konieczne do po-
zostawienia w stanie naturalnym i niezabudowanym; ale urządzone w sposób niekonfliktowy 
i podkreślający walory tego terenu. Tereny zieleni urządzonej w strefie urbanizacji obejmują rów-
nież niewielkie istniejące enklawy lasów (wrysowane zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym 
oraz ewidencją gruntów Ls). Tereny zieleni urządzonej są częścią powiązań przyrodniczych oraz 
wpisują się i tworzą podstawowy system zieleni w obszarach urbanizacji.  

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni urządzonej ZU jest utrzymanie i po-
rządkowanie istniejących terenów przyrodniczo czynnych oraz realizacja zieleni o charakterze 
parkowym, tereny te winne stanowić atrakcyjne – wypoczynkowe przestrzenie publiczne wraz 
z obiektami małej architektury, urządzeniami sportu i rekreacji. 
 Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach ZU jest możliwość realizacji, urządzeń 
komunikacji, w tym niewielkich zespołów parkingowych oraz obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej, małych obiektów i urządzeń sanitarnych dla zapewnienia bezpie-
czeństwa i higieny użytkowników oraz niewielkie obiekty usługowe związane ze sportem, 
rekreacją i gastronomią. Szczegółowy zakres dopuszczeń i ograniczeń inwestowania 
w terenach zieleni urządzonej winien określić opracowany dla tego terenu miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w którym ze względu na indywidualny charakter realizowa-
nych obiektów infrastruktury technicznej i małych obiektów sanitarnych oraz niewielkich 
obiektów usługowych związanych ze sportem, rekreacją i gastronomią szczegółowe zasa-
dy zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki urbanistyczne) 
zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego planu.   

 
Tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem niebieskim; obejmują tereny 
istniejących wód otwartych, cieków wodnych z ich naturalną obudową biologiczną. 

Wszystkim wodom powierzchniowym należy zapewnić swobodny przepływ oraz niezbędną 
naturalną obudowę biologiczną. Na etapie opracowania planów miejscowych z zachowaniem 
przepisów odrębnych winna zostać szczegółowo określona odległość nowego zagospodarowania 
od wód, w tym zabudowy np. poprzez określenie odległości od górnej krawędzi koryta cieku lub linii 
brzegowej. 
 

Tereny komunikacji, wyznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Moszczenica stanowią model obsługi komunikacyjnej obszaru gminy, 
który tworzą drogi istniejące - przeznaczone do utrzymania i modernizacji oraz drogi projektowane. 
Drogi zostały oznaczone ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od ich kategorii. 
System obejmuje: drogi główne (drogi wojewódzkie), drogi zbiorcze (powiatowe), drogi 
lokalne i ważniejsze dojazdowe (drogi gminne).  
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W strefie urbanizacji, w sąsiedztwie dróg (wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku 
studium) dopuszcza się możliwość realizacji parkingów oraz innych urządzeń obsługi 
komunikacji. 

Dopełnieniem układu komunikacyjnego gminy są, zaznaczone na rysunku studium zatytu-
łowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica, szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe. Ich przebieg ma charakter informacyjny i kierunkowy, może być korygowany 
i rozbudowywany.  

Należy podkreślić, iż na rysunku studium nie zaznaczono wszystkich istniejących dróg, 
wrysowano jedynie sieć dróg podstawowego układu komunikacyjnego, który w zależności od 
potrzeb może być rozbudowywany i korygowany. Na etapie sporządzania projektu miejscowego 
planu w obszarze całej gminy dopuszcza się możliwość: 

- realizacji nowych dróg nie wydzielonych na rysunku studium oraz dopuszcza się korektę lub 
likwidację przebiegu dróg ustalonych na rysunku studium pod warunkiem zapewnienia 
pełnej - nowej dostępności komunikacyjnej dla poszczególnych terenów. 

- wytyczenia i przeprowadzenia nowych szlaków pieszych, rowerowych i innych tras (także 
wzdłuż szlaków komunikacyjnych) nie wyznaczonych na rysunku studium.  

W sytuacji gdy układ drogowy może stanowić barierę dla przemieszczania się zwierząt ustala 
się wymóg lokalizacji w ciągu drogi bezpiecznych przejść dla zwierząt.  

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

zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, strefą kształtowania połączeń ekologicznych  
będących częścią całego systemu niezbędnego dla ochrony bioróżnorodności środowiska 
przyrodniczego i utrzymania powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi 
i korytarzami ekologicznymi położonymi poza strefą urbanizacji. Na rysunku studium zatytułowanym 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica oznaczono położenie i zasięg tych 
połączeń. Tereny te podlegają ochronie przed zmianą sposobu użytkowania, ich szerokość jest 
uzależniona od ukształtowania i rzeźby terenu lub pokrycia roślinnością.  W strefie kształtowania 
połączeń ekologicznych nie zostały wyznaczone nowe tereny dla zabudowy, utrzymuje się jedynie 
w strefie urbanizacji jeden tereny do zabudowy  ustalony obowiązującym miejscowym planem 
wmiejscowości Moszczenica.   

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

szczególne walory krajobrazowe, w tym punkty widokowe. W celu ochrony przed nadmiernym 
zainwestowaniem na terenach bezpośrednio do nich przylegających wprowadza się nakaz 
utrzymania istniejącego i naturalnego - przyrodniczego sposobu użytkowania terenu, który 
zapewni ich ochronę oraz ekspozycję z niego widoczną. Zasięg terenu ochrony należy ustalić 
na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który 
zapewni ochronę widoczności z punktu widokowego oraz zapewni stosowną ekspozycję.  

W strefie urbanizacji są położone obiekty podlegające ochronie ze względów na ich walory 
kulturowe, dla których obowiązują, zgodnie z przepisami odrębnymi szczególne zasady 
zagospodarowania  określone w dalszej części opracowania. 

Ponadto w całej strefie urbanizacji dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych, możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych 
z nimi urządzeń i obiektów – nie wydzielonych na rysunku studium, a wskazanych dla zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania zabudowy.  
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1.4. KIERUNKI ROZWOJU I PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
W STREFIE TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH 
 

STREFA TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH  II – obejmuje swym zasięgiem tereny 
rolne i odłogowane, tereny zieleni naturalnej, niewielkie enklawy istniejących lasów 
i zadrzewień, wody powierzchniowe oraz istniejącą zabudowę mieszkaniową, pojedynczą 
oraz zgrupowaną w siedliskach, zabudowę zagrodową oraz tereny istniejących usług oraz 
niewielkie enklawy istniejącej zabudowy produkcyjnej. Podstawowym kierunkiem działań 
w tej strefie jest utrzymanie istniejącego rolnego charakteru terenu wraz z ekstensywną 
zabudową. Ponadto w strefie znajdują się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej.  

 

W strefie terenów rolnych i siedliskowych  wyznaczono do utrzymania, porządkowania, 
kontynuacji i rozwoju:  

• tereny zabudowy mieszkaniowej - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami M2;  

• tereny zabudowy mieszkaniowej położone na osuwiskach aktywnych lub okresowo 
aktywnych - zostały oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami Mx;  

• tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami U2;   

• tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami US2; 

• tereny usług turystyki oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami UT; 

• tereny rolne oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnożółtym oraz symbolem R;  

• tereny zabudowy usługowej związanej z produkcją w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i rybackich - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami RU;  

• tereny cmentarzy - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZC;  

• tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnozielonym oraz symbolami ZN;  

• tereny lasów - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica symbolem ZL;  

• tereny infrastruktury technicznej - obejmujące tereny urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej znaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica kolorem szarym oraz symbolami K – kanalizacja, O – 
gospodarka odpadami 

• tereny wód powierzchniowych - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolem W oraz kolorem 
niebieskim; 

• tereny komunikacji - obejmujące drogi podstawowego układu komunikacyjnego, ozna-
czone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania gminy Moszczenica, 
ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od kategorii drogi oraz szlaki 
turystyczne piesze i szlaki rowerowe – barwnie oznaczone na rysunku studium zatytuło-
wanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica. 

 

 
 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

14 

Tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego symbolami M2 obejmują tereny istniejącej zabudowy: 
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej wraz z pojedynczymi obiektami 
usługowymi oraz tereny bezpośrednio przylegające do tej zabudowy - do chwili obecnej 
niezabudowane, ale predysponowane dla rozwoju zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojącej, usługowej i letniskowej (budynków rekreacji indywidualnej). 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zabudowy mieszkaniowej M2 jest utrzy-
manie, porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój zabudowy: zagrodowej, mieszka-
niowej jednorodzinnej, letniskowej (budynków rekreacji indywidualnej) wraz z pełną infra-
strukturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, garaże i parkingi. 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy mieszkaniowej M2 jest utrzymanie 
i realizacja zabudowy usługowej, w tym przede wszystkim związanej z obsługą rolnictwa oraz 
gospodarstwa agroturystyczne. 

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy mieszkaniowej M2 jest również 
możliwość realizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rzemieśl-
niczej i wytwórczej. Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju programu usługowego, działal-
ności gospodarczej, rzemieślniczej i wytwórczej oraz proporcji wielkości i dominacji funkcji 
uzupełniających i dopuszczalnych dla poszczególnych terenów M2 określi miejscowy plan.  

 
Tereny zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej położone na osuwiskach 

aktywnych lub okresowo aktywnych, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami Mx obejmują 
wyłącznie tereny, na których zgodnie z mapami SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) 
zostały wyznaczone osuwiska aktywne i okresowo aktywne, a obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego ustaliły na nich tereny do zabudowy. W znacznej części, 
w stanie istniejącym, tereny te są już zainwestowane i zabudowane.  

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszka-
niowej na osuwiskach aktywnych lub okresowo aktywnych (Mx), jest utrzymanie, porządkowanie 
i ewentualne uzupełnienie zabudowy na terenach ustalonych w obowiązujących miejscowych 
planach wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, 
garaże i parkingi z zastrzeżeniem, iż realizacja inwestycji budowlanych na tym terenie, wiąże się 
z koniecznością przestrzegania warunków posadowienia obiektów budowlanych określonych 
w specjalistycznej dokumentacji, opracowanej zgodnie z przepisami odrębnymi, świadczącej 
o możliwości bezpiecznego przeprowadzenia zamierzenia budowlanego. Obecni użytkownicy oraz 
inwestorzy, winni ze świadomością podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia posadowienia 
istniejących i ewentualnie rozbudowywanych i budowanych obiektów, polegające na zastosowaniu 
technologii i materiałów budowlanych podnoszących bezpieczeństwo ich obecnego i zamierzonego 
użytkowania. 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy o przeważającej funkcji 
mieszkaniowej na osuwiskach aktywnych lub okresowo aktywnych (Mx) jest zieleń, realizowana 
poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących terenów zieleni, zwłaszcza wysokiej.  

 
Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami U2, obejmują tereny istnie-
jącej zabudowy usługowej oraz tereny do chwili obecnej niezabudowane, ale predysponowane 
dla rozwoju zabudowy usługowej. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zabudowy usługowej U2 jest utrzymanie, 
porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie i rozwój zabudowy usługowej wraz z pełną infrastru-
kturą techniczną i komunikacyjną, obejmującą drogi, dojazdy, parkingi, garaże i budynki 
gospodarcze. 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy usługowej jest możliwość realizacji 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkań dla właścicieli i dozoru.  
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Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy usługowej (U2), jest realizacja 
zabudowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, szczegółowe ustalenia 
dotyczące jej rodzaju dla poszczególnych terenów U2 określi miejscowy plan.  

 
Tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami US2, obejmują istniejące 
tereny rekreacji i sportu oraz nowe tereny predysponowane dla rozwoju tych usług. Obszar gminy 
jest predysponowany do pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych. 

Podstawowym kierunkiem działań w tych terenach jest utrzymanie, poprawa standardu 
i rozbudowa istniejących urządzeń i obiektów sportu i rekreacji, w tym rekreacji indywidualnej 
oraz realizacja nowych takich obiektów i urządzeń wraz z koniecznym zapleczem technicznym 
i parkingami.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach usług sportu i rekreacji (US2) jest zieleń, 
realizowana poprzez utrzymanie, kontynuację i powiększanie istniejących terenów zieleni, 
dodatkowo przeznaczeniem uzupełniającym w terenach usług sportu i rekreacji (US2) jest 
możliwość prowadzenia innej działalności usługowej, ale bezpośrednio związanej z funkcją 
podstawową. 

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach usług sportu i rekreacji (US2) jest możliwość 
realizacji zabudowy mieszkaniowej dla właścicieli i obsługi (nadzoru) obiektów i urządzeń 
usług sportu i rekreacji. 
 

Tereny usług turystyki UT oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami UT obejmują istniejące tereny 
związane usługami turystyki oraz nowe tereny predysponowane dla rozwoju tych usług. Istniejącą 
zabudowę mieszkaniową na tych terenach pozostawia się do utrzymana i rozbudowy, ponadto 
utrzymuje się możliwość realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami 
obowiązującego miejscowego planu.  

Podstawowym kierunkiem działań w tych terenach UT jest utrzymanie, poprawa standardu 
i rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja nowych zespołów obiektów i urządzeń 
turystki i wypoczynku, obejmujących: różnorodne obiekty i urządzenia obsługi ruchu turysty-
cznego, w tym hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, campingi, gospodarstwa agroturysty-
czne, pojedynczą i grupową zabudowę letniskową (budynki rekreacji indywidualnej) wraz 
z niezbędnym zapleczem technicznym i komunikacyjnym.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach usług turystyki (UT) jest zieleń urządzona, 
realizowana poprzez utrzymanie, porządkowanie, kontynuację i powiększanie istniejących 
terenów zieleni.  

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach usług turystyki jest możliwość prowadzenia 
innej działalności usługowej, ale związanej z funkcją podstawową oraz możliwość zabudowy 
mieszkaniowej, której zasięg i zasady realizacji określi opracowany dla tego terenu miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego.  

 
 Tereny rolne, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica symbolem R oraz kolorem jasnożółtym, stanowią tereny 
otwarte, obejmują grunty: upraw polowych wraz z zadrzewieniami śródpolnymi, łąki, 
pastwiska, sady oraz tereny odłogowane.  

Podstawowym kierunkiem działań w terenach rolnych jest utrzymanie obecnego, rolnego 
użytkowania tych terenów. Istniejącą zabudowę położoną w terenach rolnych, nie wydzieloną 
na rysunku studium pozostawia się do utrzymania; ustalenie możliwości jej utrwalania 
i rozbudowy może zaistnieć na etapie opracowania projektu miejscowego planu. Zgodnie 
z przepisami odrębnymi grunty rolne posiadające klasę bonitacyjną I - III podlegają ochronie. 
Położenie gleb chronionych wyróżniono na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

16 

Na terenach rolnych dopuszcza się możliwość realizacji nowych gospodarstw rolnych, 
obejmujących zabudowę zagrodową, w której skład mogą wchodzić: budynki mieszkalne dla 
rolników, budynki gospodarcze, inwentarskie i inne związane z prowadzoną działalnością 
rolniczą (np. ogrodniczą, hodowlaną, rolną, nasienniczą itd.). W terenach rolnych 
w zabudowie zagrodowej dopuszcza się możliwość realizacji usług agroturystycznych.  

W terenach rolnych dopuszcza się możliwość realizacji dróg, parkingów, szlaków turystycz-
nych pieszych i rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Ponadto, w uzasadnionych stanem istniejącym przypadkach w tere-
nach rolnych dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem zachowania przepisów 
odrębnych.  

W  terenach rolnych oznaczonych na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica fioletową kratką ustala się tereny produkcyjne 
rozmieszczenia obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 
(z wyłączeniem energii wiatrowej) o mocy zainstalowanej większej niż 500kW wraz ze strefą 
ochronną związaną z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 
Ze względu na indywidualny charakter użytkowania tych terenów szczegółowe zasady ich 
zagospodarowania (w tym parametry i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone na etapie 
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Tereny zabudowy usługowej związanej z produkcją w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i rybackich - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami RU, obejmują tereny istniejących 
usług związanych z produkcją w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i rybackich a także 
nowe tereny predysponowane dla rozwoju tej funkcji zazwyczaj położone w bezpośrednim 
sąsiedztwie. 

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach zabudowy usługowej związanej z produkcją 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i rybackich RU jest zabudowa zagrodowa lub 
mieszkaniowa dla właścicieli lub dozoru.   

Dopuszczalnym kierunkiem działań w terenach zabudowy usługowej związanej z produkcją 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i rybackich RU jest możliwość realizacji obiektów 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, rzemieślniczej i handlu hurtowego oraz 
obiektów składów i magazynów. Szczegółowe ustalenia dotyczące rodzaju dopuszczonej 
zabudowy  winien określić opracowany dla tego terenu miejscowy plan. 

 

Tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego symbolami ZC, obejmują istniejące i ustalone w dotychczasowych 
opracowaniach planistycznych cmentarze. W terenach cmentarzy ustala się utrzymanie 
i możliwość realizacji nowych obiektów i urządzeń związanych z ich podstawową funkcją 
np. kaplic, domów pogrzebowych oraz innych obiektów, w tym budynków (gospodarczych 
i sanitarnych) zapewniających prawidłowe ich funkcjonowanie.  

Uzupełniającym kierunkiem działań w terenach cmentarzy jest zieleń wraz z zapleczem 
komunikacyjnym (w tym parkingowym).  

Tereny cmentarzy są otoczone pasami izolującymi o szerokości 50m i 150m, na których 
obowiązują, zgodnie z przepisami odrębnymi, szczególne ograniczenia w zagospodarowaniu. 

Ze względu na indywidualny charakter obiektów i urządzeń realizowanych w terenach ZC 
szczegółowe zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaź-
niki urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego planu dla 
tego terenu. 

 

Tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnozielonym oraz symbolami ZN; 
obejmują tereny pozostające w stanie naturalnym, niezabudowane - obejmują grunty: łąk, 
pastwisk, zieleni łęgowej stanowiące naturalne otoczenie cieków, enklawy upraw polowych 
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wraz z zadrzewieniami śródpolnymi oraz tereny odłogowane i nieużytki stanowiące 
obszary o ważnym znaczeniu przyrodniczym. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni naturalnej jest utrzymanie jej naturalnej 
funkcji i charakteru, w tym utrzymania jej obecnego użytkowania. 

W terenach zieleni naturalnej dopuszcza się możliwość realizacji dróg, parkingów, szlaków 
turystycznych pieszych i rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury techni-
cznej. Ponadto, pod warunkiem zachowania  przepisów odrębnych w terenach zieleni 
naturalnej dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem zachowania przepisów odrę-
bnych. 
Pojedynczą istniejącą zabudowę – w ramach istniejącego siedliska, nie wydzielonego na 
rysunku studium, pozostawia się do utrzymania z dopuszczeniem możliwości jego uzupeł-
nienia, pod warunkiem ustalenia na etapie opracowania projektu planu miejscowego zakresu 
i sposobu utrwalania siedliska i ewentualnej jego rozbudowy. Ze względu na indywidualny chara-
kter realizowanych obiektów w ramach istniejącego siedliska oraz obiektów infrastruktury tech-
nicznej - szczegółowe zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym parametry 
i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego 
planu. W terenach zieleni naturalnej w sytuacji, gdy układ drogowy stanowi barierę dla przemie-
szczania się zwierząt ustala się konieczność lokalizacji bezpiecznych przejść dla zwierząt.  

 
Tereny lasów - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZL; obejmują one: istniejące enklawy 
lasów i zadrzewień o zasięgu określonym zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, w tym 
tereny określone w ewidencji gruntów jako tereny lasów. Tereny lasów, podlegają ochronie 
przed zmianą sposobu użytkowania. Zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych (Ls) 
wymaga uzyskania stosownej decyzji zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W terenach lasów obowiązuje zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów związanych z gos-
podarką leśną. Ze względu na indywidualny charakter realizowanych obiektów związanych 
z gospodarką leśną szczegółowe zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym 
parametry i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu 
miejscowego planu dla tych terenów.   

W terenach lasów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się 
możliwość realizacji urządzeń turystycznych, w tym ścieżek pieszych i rowerowych wraz 
z  urządzeniami służącymi obsłudze ruchu turystycznego.  

W terenach lasów dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej realizowanych zgodnie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

 
Tereny infrastruktury technicznej, obejmują tereny istniejących urządzeń i obiektów 

infrastruktury technicznej oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolem:, K - kanalizacja  O – gospodarka 
odpadami, które pozostawia się do utrzymania, kontynuacji, przebudowy, rozbudowy i budowy. 
Zasięg terenów infrastruktury technicznej został określony na bazie istniejącego 
zainwestowania i zgodnie z predyspozycjami terenu do tego zainwestowania. 

Uzupełniającym kierunkiem działań na wydzielonych terenach infrastruktury technicznej ustala 
się możliwość realizacji innych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz urządzeń 
i obiektów komunikacji.  

Dopuszczalnym kierunkiem działań na wydzielonych terenach infrastruktury technicznej ustala 
się możliwość realizacji urządzeń i obiektów usługowych i magazynowych stanowiących 
uzupełnienie podstawowego kierunku zagospodarowania.  

Ze względu na indywidualny charakter realizowanych obiektów na terenach infrastruktury 
technicznej, szczegółowe zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym 
parametry i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu 
miejscowego planu. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

18 

Ponadto w całej strefie terenów rolnych i siedliskowych dopuszcza się, na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych możliwość prowadzenia sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń i obiektów – nie wydzielonych na rysunku studium, 
a wskazanych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów.  

 
Tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem niebieskim i symbolem W; 
obejmują tereny istniejących wód otwartych, cieków wodnych z ich naturalną obudową biologiczną. 

Wszystkim wodom powierzchniowym należy zapewnić swobodny przepływ oraz niezbędną 
naturalną obudowę biologiczną. Na etapie opracowania planów miejscowych z zachowaniem 
przepisów odrębnych winna zostać szczegółowo określona odległość nowego zagospodarowania 
od wód, w tym zabudowy np. poprzez określenie odległości od górnej krawędzi koryta cieku lub linii 
brzegowej. 

 
Tereny komunikacji, wyznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Moszczenica stanowią model obsługi komunikacyjnej obszaru gminy, 
który tworzą drogi istniejące - przeznaczone do utrzymania i modernizacji oraz drogi projektowane. 
Drogi zostały oznaczone ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od ich kategorii. 
System obejmuje: drogi główne (drogi wojewódzkie), drogi zbiorcze (powiatowe), drogi 
lokalne i ważniejsze dojazdowe (drogi gminne).  

W sąsiedztwie dróg (wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku studium) dopuszcza 
się możliwość realizacji parkingów oraz innych urządzeń obsługi komunikacji. 

Dopełnieniem układu komunikacyjnego gminy są, zaznaczone na rysunku studium zatytuło-
wanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica, szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe. Ich przebieg ma charakter informacyjny i kierunkowy, może być korygowany 
i rozbudowywany.  

Należy podkreślić, iż na rysunku studium nie zaznaczono wszystkich istniejących dróg, 
wrysowano jedynie sieć dróg podstawowego układu komunikacyjnego, który w zależności od 
potrzeb może być rozbudowywany i korygowany. Na etapie sporządzania projektu miejscowego 
planu w obszarze całej gminy dopuszcza się możliwość : 

- realizacji nowych dróg nie wydzielonych na rysunku studium oraz dopuszcza się korektę lub 
komunikacyjnych) nie wyznaczonych na rysunku studium.  

- likwidację przebiegu dróg ustalonych na rysunku studium pod warunkiem zapewnienia 
pełnej - nowej dostępności komunikacyjnej dla poszczególnych terenów. 

- wytyczenia i przeprowadzenia nowych szlaków pieszych, rowerowych i innych tras (także 
wzdłuż szlaków) 

 W sytuacji gdy układ drogowy może stanowić barierę dla przemieszczania się zwierząt 
ustala się wymóg lokalizacji w ciągu drogi bezpiecznych przejść dla zwierząt.  

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

i krajobrazowe, objęto zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, strefą kształtowania połączeń 
ekologicznych będących częścią całego systemu niezbędnego dla ochrony bioróżnorodności 
środowiska przyrodniczego i utrzymania powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami 
węzłowymi i korytarzami ekologicznymi położonymi poza strefą terenów rolnych i siedliskowych. Na 
rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 
oznaczono położenie i zasięg tych połączeń. Tereny te podlegają ochronie przed zmianą sposobu 
użytkowania, ich szerokość jest uzależniona od ukształtowania i rzeźby terenu lub pokrycia 
roślinnością.  W strefie kształtowania połączeń ekologicznych nie zostały wyznaczone nowe tereny 
dla zabudowy, utrzymuje się jedynie w strefie terenów rolnych i siedliskowych niewielkie  obszary do 
zabudowy  ustalone w obowiązującym miejscowym planie w miejscowości Moszczenica .   
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 W strefie terenów rolnych i siedliskowych  są położone obiekty podlegające ochronie ze 
względów na ich walory krajobrazowe, w tym punkty widokowe. W celu ochrony przed 
nadmiernym zainwestowaniem na terenach bezpośrednio do nich przylegających wprowadza 
się nakaz utrzymania naturalnego - przyrodniczego sposobu użytkowania terenu, który zapewni 
ich ochronę oraz ekspozycję z niego widoczną. Zasięg terenu ochrony należy ustalić na etapie 
sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zapewni 
ochronę widoczności z punktu widokowego oraz zapewni stosowną ekspozycję.  

W strefie terenów rolnych i siedliskowych są położone obiekty podlegające ochronie ze 
względów na ich walory kulturowe, dla których obowiązują, zgodnie z przepisami odrębnymi 
szczególne zasady zagospodarowania  określone w dalszej części opracowania. 

 

 Pojedynczą istniejącą zabudowę, w tym siedliska, położone w strefie terenów rolnych i siedlis-
kowych a nie wydzielone na rysunku studium pozostawia się do utrzymania, ustalenie możliwości 
utrwalania istniejące zabudowy oraz ewentualnej jej rozbudowy może zaistnieć na etapie 
opracowania projektu planu miejscowego. 
 
 

1.5. KIERUNKI ROZWOJU I PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY PRZESTRZENNEJ 
W STREFIE PRZYRODNICZO - LEŚNEJ  

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

ny zadrzewienień i zakrzewienień oraz enklawy użytków rolnych, łąk i nieużytków.  
Podstawowym kierunkiem działań w strefie przyrodniczo - leśnej jest ochrona i utrzymanie 

istniejących zasobów przyrodniczych i krajobrazowych - to jest kontynuacja przyrodniczego 
charakteru tego terenu. W strefie przyrodniczo - leśnej nie wyznacza się nowych terenów 
budowlanych. Pojedynczą istniejącą zabudowę, a nie wydzieloną na rysunku studium 
pozostawia się do utrzymania, ustalenie możliwości utrwalania istniejącej zabudowy oraz 
ewentualnej jej rozbudowy może zaistnieć na zasadach określonych w przepisach odrębnych na 
etapie opracowania projektu planu miejscowego.  

Ponadto w całej strefie przyrodniczo - leśnej za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 
ZNw, dopuszcza się, na zasadach określonych w przepisach odrębnych możliwość 
prowadzenia sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacji związanych z nimi urządzeń i 
obiektów – nie wydzielonych na rysunku studium, a wskazanych dla zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania zagospodarowania terenów. Wszelka działalność inwestycyjna w strefie 
przyrodniczo leśnej winna być zgodna z przepisami odrębnymi. 
 Zasięg strefy przyrodniczo - leśnej przedstawia rysunek studium zatytułowany Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica.  
W strefie przyrodniczo - leśnej wyznaczono: 

• Tereny rolne - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym - Kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnożółtym oraz symbolem R;  

• Tereny zieleni naturalnej - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnozielonym i symbo-
lem ZN oraz tereny zieleni naturalnej w granicach planowanego zbiornika na Mosz-
czance wg Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym o symbolu ZNw. 

• Tereny lasów - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Moszczenica symbolem ZL;  

• Tereny wód powierzchniowych - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem niebieskim; 

• Tereny komunikacji - obejmujące drogi podstawowego układu komunikacyjnego, ozna-
czone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania gminy Mosz-
czenica, ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od kategorii drogi oraz 
szlaki turystyczne piesze i szlaki rowerowe – barwnie oznaczone na rysunku studium 
zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica 
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Tereny rolne, oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnożółtym oraz symbolem R, stanowią tereny 
otwarte, obejmują grunty upraw polowych wraz z zadrzewieniami śródpolnymi, łąki, 
pastwiska, nieużytki.   

 Podstawowym kierunkiem działań w terenach rolnych jest utrzymanie obecnego, rolnego 
użytkowania tych terenów. Zgodnie z przepisami odrębnymi grunty rolne posiadające klasę 
bonitacyjną I - III podlegają ochronie. Położenie gleb chronionych oznaczono na rysunku 
studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica. 

Dopuszczalnym kierunkiem działań jest możliwość realizacji dróg, szlaków turystycznych 
pieszych i rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Ponadto, w uzasadnionych stanem istniejącym przypadkach w tere-
nach rolnych dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem zachowania przepisów odrę-
bnych. 
W strefie przyrodniczo leśnej, w terenach rolnych istniejącą zabudowę zagrodową (siedlisko), 
nie wydzieloną na rysunku studium pozostawia się do utrzymania z możliwością jej 
rozbudowy i utrwalenia. Ustala się możliwość (w ramach istniejącego siedliska) realizacji nowych 
budynków mieszkalnych dla rolników oraz budynków gospodarczych, inwentarskich i innych 
związanych z prowadzoną działalnością rolniczą (np. ogrodniczą, hodowlaną, rolną, nasienniczą, 
rybacką itd.)  Ze względu na indywidualny charakter realizowanych obiektów w ramach 
istniejącego siedliska w tym obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej - 
szczegółowe zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki 
urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego planu. 

 

Tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-
darowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem jasnozielonym oraz symbolem ZN; 
obejmują tereny pozostające w stanie naturalnym, niezabudowane - obejmują grunty: łąk, 
pastwisk, zieleń łęgową stanowiącą naturalne otoczenie cieków, enklawy upraw polowych 
wraz z zadrzewieniami śródpolnymi, oraz tereny odłogowane i nieużytki stanowiące 
obszary o ważnym znaczeniu przyrodniczym.  

Ponadto w strefie przyrodniczo leśnej wyznacza się  tereny zieleni naturalnej w granicach 
planowanego zbiornika na Moszczance wg Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym -
oznaczone symbolem ZNw . 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni naturalnej ZN jest utrzymanie naturalnej 
funkcji i charakteru tego obszaru, w tym utrzymania jego obecnego użytkowania. 

W terenach zieleni naturalnej ZN dopuszcza się możliwość realizacji dróg, parkingów, 
szlaków turystycznych pieszych i rowerowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej. Ponadto, pod warunkiem zachowania  przepisów odrębnych w terenach zieleni 
naturalnej ZN dopuszcza się możliwość zalesień pod warunkiem zachowania przepisów odrę-
bnych. W terenach zieleni naturalnej ZN, istniejącą zabudowę zagrodową (siedlisko), nie 
wydzieloną na rysunku studium pozostawia się do utrzymania z możliwością jej rozbudowy i 
utrwalenia. Ustala się możliwość (w ramach istniejącego siedliska) realizacji nowych budynków 
mieszkalnych dla rolników oraz budynków gospodarczych, inwentarskich i innych związanych z 
prowadzoną działalnością rolniczą (np. ogrodniczą, hodowlaną, rolną, nasienniczą, rybacką itd.)  Ze 
względu na indywidualny charakter realizowanych obiektów w ramach istniejącego siedliska w 
tym obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej - szczegółowe zasady zagospoda-
rowania i kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone 
na etapie opracowania projektu miejscowego planu. 

Podstawowym kierunkiem działań w terenach zieleni naturalnej ZNw w granicach plano-
wanego zbiornika na Moszczance wg Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest 
utrzymanie jej dotychczasowej funkcji i użytkowania do chwili realizacji zamierzenia inwesty-
cyjnego objętego Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Budowa zbiornika na 
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rzece Moszczanka, w km 8+400”. Zgodnie z przepisami odrębnymi w terenie tym obowiązuje 
zakaz realizacji nowej zabudowy oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

 

Tereny lasów, zostały na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica oznaczone symbolem ZL; obejmują one: istniejące lasy 
zgodnie z danymi z ewidencji gruntów oraz tereny zadrzewień. Tereny lasów, podlegają 
ochronie przed zmianą sposobu użytkowania. Zmiana sposobu użytkowania gruntów leśnych 
(Ls) wymaga uzyskania stosownej decyzji zgodnie z przepisami odrębnymi. W terenach lasów 
obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z gospodarką leśną. Ze 
względu na indywidualny charakter realizowanych obiektów związanych z gospodarką leśną 
szczegółowe zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki 
urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego planu dla tych 
terenów. 

W terenach lasów, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się moż-
liwość realizacji urządzeń turystycznych, w tym ścieżek pieszych i rowerowych wraz urządze-
niami służącymi obsłudze ruchu turystycznego. W terenach lasów dopuszcza się możliwość 
realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej realizowanych zgodnie i na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych. 

 

Tereny wód powierzchniowych oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica kolorem niebieskim; obejmują tereny 
istniejących wód otwartych, cieków wodnych z ich naturalną obudową biologiczną. 

Wszystkim wodom powierzchniowym należy zapewnić swobodny przepływ oraz niezbędną 
naturalną obudowę biologiczną. Na etapie opracowania planów miejscowych z zachowaniem 
przepisów odrębnych winna zostać szczegółowo określona odległość nowego zagospodarowania 
od wód, w tym zabudowy np. poprzez określenie odległości od górnej krawędzi koryta cieku lub linii 
brzegowej. 

 

Tereny komunikacji, wyznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Moszczenica stanowią model obsługi komunikacyjnej obszaru gminy, 
który tworzą drogi istniejące - przeznaczone do utrzymania i modernizacji oraz drogi projektowane. 
Drogi zostały oznaczone ciągłymi liniami o różnych szerokościach w zależności od ich kategorii. 
System obejmuje: drogi główne (drogi wojewódzkie), drogi zbiorcze (powiatowe), drogi 
lokalne i ważniejsze dojazdowe (drogi gminne).  

W strefie przyrodniczo leśnej, w sąsiedztwie dróg (wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku 
studium) dopuszcza się możliwość realizacji parkingów oraz innych urządzeń obsługi 
komunikacji. 

Dopełnieniem układu komunikacyjnego gminy są, zaznaczone na rysunku studium 
zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica, szlaki 
turystyczne piesze i rowerowe. Ich przebieg ma charakter informacyjny i kierunkowy, może być 
korygowany i rozbudowywany.  

Należy podkreślić, iż na rysunku studium nie zaznaczono wszystkich istniejących dróg, 
wrysowano jedynie sieć dróg podstawowego układu komunikacyjnego, który w zależności od 
potrzeb może być rozbudowywany i korygowany. Na etapie sporządzania projektu miejscowego 
planu w obszarze całej gminy dopuszcza się możliwość: 
- realizacji nowych dróg nie wydzielonych na rysunku studium oraz dopuszcza się korektę lub 

komunikacyjnych) nie wyznaczonych na rysunku studium.  
- likwidację przebiegu dróg ustalonych na rysunku studium pod warunkiem zapewnienia pełnej - 

nowej dostępności komunikacyjnej dla poszczególnych terenów. 
- wytyczenia i przeprowadzenia nowych szlaków pieszych, rowerowych i innych tras (także 

wzdłuż szlaków  
W sytuacji gdy układ drogowy może stanowić barierę dla przemieszczania się zwierząt ustala się 
wymóg lokalizacji w ciągu drogi bezpiecznych przejść dla zwierząt.  
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2. PARAMETRY I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA 

ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW 
 

Generalną zasadą zagospodarowania poszczególnych obszarów gminy Moszczenica dla 
zapewnienia jej harmonijnego rozwoju, przyjętą w niniejszym studium, jest przede wszystkim 
wykorzystanie jej istniejących zasobów przyrodniczych, kulturowych oraz materialnych, poprzez 
ich ochronę, utrzymanie, porządkowanie i rozwój.  

 

Na bazie istniejącego zagospodarowania ustalono docelowy model funkcjonalno-
przestrzenny rozwoju gminy poprzez wyznaczenie w obszarze gminy trzech podstawowych 
stref prowadzenia polityki przestrzennej:   

 

I  STREFA URBANIZACJI 
II STREFA TERENÓW ROLNYCH I SIEDLISKOWYCH 
III STREFA PRZYRODNICZO - LEŚNA  
 
W niniejszym rozdziale zostały określone zasady zagospodarowania poszczególnych 

terenów wyznaczonych w strefach poprzez określenie podstawowych parametrów i wskaź-
ników urbanistycznych utrzymywanego, przekształcanego i nowego zagospodarowania. 

Realizacja nowej zabudowy i zagospodarowania winna stanowić kontynuację i następować 
w nawiązaniu do stanu zainwestowania, z pełnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej. Należy dążyć do utrzymania i poszerzania ustalonych w obowią-
zujących dokumentach planistycznych terenów do zainwestowania, tereny przyrodniczo cenne, 
otwarte, wolne od zabudowy chronić przed zainwestowaniem. 

 
Zasięgi terenów rozwojowych zróżnicowano w dostosowaniu do uwarunkowań lokalnych, 

związanych z cennymi zasobami środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
 
Ukształtowaną w latach poprzednich zabudowę o różnym sposobie użytkowania 

(mieszkaniowym, usługowym, wytwórczym lub mieszanym) pozostawia się do utrzymania – 
adaptacji, rozbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, o ewentualnej zmianie przeznaczenia na bazie niniejszego studium 
winien szczegółowo ustalać opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 
W niniejszym dokumencie nie wyznaczono nowych terenów budowlanych na terenach 

szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach osuwisk aktywnych i okresowo 
aktywnych. 

Zgodnie z wnioskami mieszkańców poszerzono tereny do zabudowy stanowiące kontynu-
ację istniejącego i planistycznego zagospodarowania.  

 
Obszar gminy jest predysponowany do pełnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych, 

koniecznym jest aktywizacja tej funkcji. W tym celu wyznaczono w miejscowości Moszczenica 
tereny turystyki i rekreacji oraz ich koncentrację na bazie szczególnie atrakcyjnego terenu, który 
pełni obecnie taką funkcję i wymaga rozbudowy oraz wyposażenia w najnowszej generacji 
obiekty i urządzenia.  

 
W obszarze gminy ustala się pełną ochronę istniejących obiektów i zespołów zabytkowych, 

w tym także obiektów i zespołów nie ujętych w rejestrze zbytków, a stanowiących istotne war-
tości kulturowe o znaczeniu lokalnym i regionalnym. Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie: 
zabytkowych zespołów oraz pojedynczych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, gminnej 
ewidencji zabytków wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 
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2.1. MIESZKALNICTWO  
 

Ogólne kierunki rozwoju: 

• intensyfikacja wykorzystania terenów mieszkaniowych obecnie zabudowanych, 
zwłaszcza w obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej,  

• utrzymanie, porządkowanie i poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 
komunikacyjną i społeczną istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

• powiększanie istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej o sąsiadujące tereny 
w oparciu o istniejące i rozbudowywane urządzenia infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, 

• lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej w pierwszej kolejności na terenach 
uzbrojonych i posiadających dogodną dostępność komunikacyjną, 

• lokalizacja zabudowy mieszkaniowej na terenach korzystnych pod względem 
fizjograficznym, w tym na gruntach nie objętych ochroną gleb kasy I-III,  

• sytuowanie nowej zabudowy mieszkaniowej poza strefami uciążliwości tras 
komunikacyjnych, 

• sukcesywny i wyprzedzający rozwój układu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej w terenach predysponowanych dla rozwoju mieszkalnictwa. 
 

Ze względów: przestrzennych, (w tym szeroko rozumianego ładu przestrzennego), technicznych, 
ekonomicznych i dostępności komunikacyjnej; niekorzystne jest rozpraszanie zabudowy, 
wykorzystującej dla pojedynczej zabudowy tereny oddalone od uformowanej jednostki osadniczej. 
Dlatego też, należy uznać, iż wyznaczone w niniejszym studium tereny zabudowy mieszkaniowej 
stanowią docelowy ich zasięg. Istniejące tereny zabudowy należy porządkować i uzupełniać nowymi 
budynkami. Nowe tereny zabudowy należy konsumować etapami, systematycznie, wykorzystując 
poszczególne ich części w miarę potrzeb i możliwości ich wyposażania w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Nowa zabudowa powinna się skupiać wokół istniejących 
układów przestrzennych. Powstawanie nowych enklaw zabudowy powinno pozostawać pod ścisłą 
kontrolą np. poprzez prowadzenie konsekwentnej polityki w zakresie kolejności opracowywania 
planów miejscowych, bądź etapowania, polegającego na wykorzystywaniu częściowym (po 
fragmencie) obszaru urbanizacji określonego w studium. Istniejące siedliska, istniejącą zabudowę 
mieszkaniową, budynki gospodarcze i inne istniejące obiekty pozostawia się do utrzymania 
(z możliwością uzupełnienia o nowe obiekty niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania istniejącego 
zagospodarowania), odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi, w tym w sytuacji nieoznaczenia ich na rysunku studium zatytułowanym 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego. 

Niniejsze studium ustala ramowy sposób i intensywność zagospodarowania terenów 
mieszkaniowych dla całej gminy. Wielkość wyznaczonych terenów do zabudowy jest zgodna 
z wynikami analiz i bilansu terenów do zainwestowania dokonanych na etapie diagnozy stanu 
istniejącego po szczegółowej analizie potrzeb i możliwości rozwoju gminy.  

 Obecny stan zagospodarowania Gminy został poddany szczegółowej diagnozie w celu 
określenia chłonność w obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przes-
trzennej w granicach jednostek osadniczych oraz o rozproszonej strukturze funkcjonalno-przes-
trzennej. Powierzchnie zwartej i rozproszonej zabudowy w poszczególnych jednostkach osad-
niczych w rozbiciu ma funkcję mieszkaniową, usługową i produkcyjną zostały opisane i zestawio-
ne w rozdziale 2 Tomu I zatytułowanym „Struktura przestrzenna i funkcjonalna wraz z oceną ładu 
przestrzennego”, w nim wykazano iż:  

• 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 
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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. 
 

Obserwując obecne możliwości realizacji inwestycji z zakresu zadań własnych gminy, można 
założyć, że w przypadku rozwoju nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, będzie możliwa 
realizacja inwestycji związanych z wyposażeniem tych obszarów w sieci wodociągowe, 
kanalizacyjne, drogi publiczne, nastąpi również rozwój infrastruktury społecznej. 

Niniejsze studium ustala ramowy zasięg wyznaczonych terenów do zabudowy mieszka-
niowej, ich uszczegółowienie nastąpi na etapie sporządzania projektów miejscowych planów za-
gospodarowania przestrzennego, jak podkreślono powyżej, wykorzystujących etapowo ustalone 
powierzchnie.  

W niniejszym dokumencie zaproponowano graniczne wielkości wskaźników urbanistycznych 
dla zabudowy mieszkaniowej. Opracowywane miejscowe plany ustalając intensywności dla róż-
nych rodzajów nowej zabudowy winny się mieścić w ich ramach, nie koniecznie wykorzystywać 
ich maksymalne wielkości.  

 
2.2. USŁUGI I DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNO-USŁUGOWA 

 
W gminie, zgodnie ze stanem istniejącym, przyjmuje się stopniową hierarchię obsługi 

mieszkańców: 
- poziom gminny  
- poziom lokalny 
Poziom gminny obsługi mieszkańców stanowi ośrodek gminny zlokalizowany 

w Moszczenicy.  
W obszarze gminy liczba usług i ich różnorodność z każdym rokiem ulega zwiększeniu, 

jest to proces ciągły i naturalny - związany z zaspokajaniem potrzeb, co łączy się z systematy-
cznym podnoszeniem jakości życia mieszkańców, zarówno w sferze komercyjnej jak i publi-
cznej. W bilansie terenów wskazanych do nowej zabudowy oprócz zabudowy mieszkaniowej, 
ważnym jest zapewnienie nowych terenów dla realizacji zabudowy usługowej, w tym o chara-
kterze komercyjnym jak np.: handel, gastronomię, rzemiosło, sport, turystykę, hotelarstwo, ob-
sługę komunikacji, działalność finansową, biurową, administracyjną, projektową, badawczą, 
naukową, edukacyjną, medyczną oraz o charakterze publicznym jak np.: oświata, administracja, 
służba zdrowia, itp. Należy podkreślić, że rolnictwo w gminie ma specyficzny charakter w związku 
z korzystnymi klasami gleb wymagającymi ochrony i właściwego wykorzystania, rozwój usług 
związanych z obsługą rolnictwa winny stanowić szansę dla rozwoju produkcji rolnej w tym 
tzw. tradycyjnej i ekologicznej o wysokiej jakości. Z kolei tereny gminy cenne ze względu na 
walory przyrodniczo-krajobrazowe z kompleksami leśnymi stwarzają przesłanki dla rozwoju 
szerokiej gamy usług zwianych z turystyka i rekreacją. 
 

Należy założyć rozwój różnorodnych  formy usług na obszarze gminy, w tym:  
o usługi o charakterze publicznym - szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia itp. 
o usługi o charakterze komercyjnym - handel detaliczny, rzemiosło itp., 
o obsługę ruchu turystycznego w różnorodnych formach, 
o wyspecjalizowaną obsługę rolnictwa,  
o usługi związane z infrastrukturą komunikacyjną - obejmującą handel półhurtowy 

i hurtowy, spedycję, magazynowanie, obsługę komunikacji (stacje paliw), obsługę 
logistyczną i biznesową itp. 

 

Podstawowe kierunki rozwoju: 

• rozwój jakościowy usług, odnoszący się do wzrostu różnorodności i standardu, 

• rozwój ilościowy  usług, odnoszący się do wzrostu powierzchni usługowej, 
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• koncentracji usług, 

• wzmacnianie rangi i funkcji usługowej w rozwoju gminy, 

• zapewnienie obiektom usługowym wystarczającej liczby miejsc parkingowych, 

• zapewnienie, w miarę istniejących możliwości przestrzennych, obiektom istniejącej 
bazy obsługi turystycznej i rekreacji, możliwości rozwoju, poprzez rozwój jakościowy 
usług, wyrażający się podniesieniem ich standardu w drodze rewitalizacji, rewaloryzacji, 

• dostosowanie obiektów usługowych i przestrzeni wokół nich dla osób ze szcze-
gólnymi potrzebami,, 

• kształtowanie zabudowy usługowej tak, aby tworzyła wyraźne przestrzenie publiczne, 

• wprowadzanie zieleni urządzonej jako funkcji towarzyszącej usługom. 
 
Mając na względzie aspekty przestrzenne, komunikacyjne, techniczne i ekonomiczne, 

należy dbać o utrzymanie zasady koncentracji i nie rozpraszanie zabudowy usługowej. 
W terenach usługowych ustalonych w niniejszym studium, nowa zabudowa powinna być 
skupiona oraz wykorzystywać występujące pozytywne zasoby np. charakterystyczny układ 
przestrzenny, tradycyjną zabudowę, dostępność komunikacyjną, istniejące zasoby 
kulturowe i przyrodnicze. Czynnikami podnoszącymi atrakcyjność terenów usługowych są: 
wysokie walory architektoniczne obiektów, udział urządzonych terenów zieleni, 
organizacja wewnętrznej komunikacji pieszej, wprowadzanie elementów małej 
architektury. W ramach dbałości o prawidłowe kształtowanie przestrzeni publicznych 
zaleca się, aby obiekty usługowe, posiadały reprezentacyjne elewacje, detale i wnętrza.  

Oprócz zapewnienia dogodnych warunków rozwoju usług szczególnie ważnym jest 
równoległe stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju działalności gospodarczej – 
produkcyjnej, stanowiącej ważną gałąź gospodarki, wprost wpływającą na tworzenie 
nowych miejsc pracy i tym samym na rozwój gminy.   

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami określającymi potrzeby i możliwości rozwojowe gminy 
oszacowano, iż :  

• Łączna powierzchnia użytkowa dla nowych obiektów usługowych winna wynosić 
ok. 123 tys.m2pu., a nowa powierzchnia terenów dla ich realizacji to około  233 ha: 

• Łączna powierzchnia użytkowa dla nowych obiektów produkcyjnych winna wynosić 
ok. 46 tys.m2pu., a nowa powierzchnia terenów dla ich realizacji to około  87 ha: 

 
Obserwując obecne możliwości realizacji inwestycji z zakresu zadań własnych gminy, 

można założyć, że w przypadku rozwoju nowych terenów pod zabudowę usługową i produkcyjną 
wraz z podporządkowanymi tej funkcji usługami, będzie możliwa realizacja zakładanych 
inwestycji związanych z wyposażeniem tych obszarów w sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz 
drogi publiczne. 

Niniejsze studium ustala ramowy zasięg wyznaczonych terenów do zabudowy usługowej 
i produkcyjnej wraz z podporządkowanymi tej funkcji usługami, ich uszczegółowienie nastąpi na 
etapie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustalone 
tereny winne zostać wykorzystane etapowo zgodnie z narastającym zapotrzebowaniem. 

Na etapie opracowania planów miejscowych w poszczególnych miejscowościach zasady 
zagospodarowania winne zostać ustalone szczegółowo i odmiennie w zależności od specyfiki 
poszczególnych terenów.  

W niniejszym dokumencie zaproponowano graniczne wielkości wskaźników urbanistycznych 
dla zabudowy usługowej oraz dla zabudowy produkcyjno - usługowej. Opracowywane miejscowe 
plany ustalając intensywności dla różnych rodzajów nowej zabudowy winny się mieścić w ich 
ramach, nie koniecznie wykorzystywać ich maksymalne wielkości.  
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2.3. ZIELEŃ  

 
 

Mając na względzie geograficzne położenie obszaru gminy Moszczenica, szczególne 
zasoby przyrodnicze, warunki fizjograficzne w szczególności rzeźbę terenu, generalną zasadą 
ustaloną w niniejszym Studium jest: 

• ochrona istniejących zasobów środowiska, w tym walorów krajobrazowych, 

• zachowanie równowagi przyrodniczej, w tym ochrona różnorodności biologicznej obszaru; 
realizowanej poprzez pozostawienie do utrzymania, porządkowania, uzupełnienia 
i rewitalizacji terenów przyrodniczo czynnych obejmujących przede wszystkim tereny zieleni 
naturalnej, tereny lasów, tereny rolne oraz terenów wód powierzchniowych. 
 
 

Wyznaczone tereny zieleni będące częściami korytarzy ekologicznych oraz powiązań 
przyrodniczych w całości  tworzą system, będący rusztem funkcjonalno- przestrzennego 
zagospodarowania gminy. Ochroną objęto wszystkie występujące na obszarze gminy 
formy przyrody objęte ochroną statutową. Istniejące lasy i zadrzewienia podlegają 
ochronie jako istotny czynnik kształtujący lokalne warunki klimatyczne oraz stanowiący 
naturalną ostoję flory i fauny. W sąsiedztwie terenów leśnych, w strefie ekotonowej - na 
granicy ekosystemu leśnego i nieleśnego uwzględniono potrzebę zachowania obszarów 
wolnych od zabudowy, podobnie  ochroną przed zainwestowaniem objęto również tereny 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków.    
 
Niniejsze Studium ustala tereny zieleni do utrzymania, porządkowania i poszerzania.  
 

Ze względu na różne sposoby użytkowania tych terenów wyodrębniono: 

• w strefie urbanizacji: 
o tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami  ZU; 
o tereny lasów - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZL; 
 
 

• w strefie terenów rolnych i siedliskowych: 
o tereny cmentarzy - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZC;  
o tereny lasów - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZL; 
o tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagos-

podarowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZN; 
o tereny rolne oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica symbolami R; 
 
 

• w strefie przyrodniczo - leśnej: 
o tereny lasów - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZL; 
o tereny zieleni naturalnej - oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospo-

darowania przestrzennego gminy Moszczenica symbolami ZN; oraz tereny zieleni 
naturalnej w granicach planowanego zbiornika na Moszczance wg Planu Zarządzania 
Ryzykiem Powodziowym -oznaczone symbolem ZNw . 

o tereny rolne oznaczone na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica symbolami R; 
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2.4. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE 
 

Parametry i wskaźniki dla zabudowy:  
 

1. W strefie urbanizacji: 
1) w terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej M1 oraz w terenach 

zabudowy o funkcji mieszkaniowej i usługowej MU: 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki: 

• o wyłącznej funkcji mieszkaniowej:  

− nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni, 

• o funkcji mieszkaniowej i usługowej : 

− nie może być mniejsza niż 25% jej powierzchni,  

• o wyłącznej funkcji usługowej:  

− nie może być mniejsza niż 20% jej powierzchni,. 
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy: 

− o wyłącznej funkcji mieszkaniowej:   

− jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej nie może być mniejsza niż 800m2 ,  

− jednorodzinnej w zabudowie innej niż wolnostojącej nie może być mniejsza niż  

600m2, 

− wielorodzinnej nie może być mniejsza niż 1000m2, 

− o funkcji mieszkaniowej i usługowej nie może być mniejsza niż 1000m2,  

− o wyłącznej funkcji usługowej nie może być mniejsza niż 500m2.  
c) maksymalna wysokość nowej zabudowy wynosić 10m; za wyjątkiem zabudo-

wy wielorodzinnej, dla której maksymalna wysokość nowej zabudowy wynosić 
12m; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 50%,  
e) wskaźnik miejsc parkingowych: 

• dla zabudowy mieszkaniowej winien wynosić minimum 1 miejsce parkin-
gowe na 1 mieszkanie,  

• dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej winien wynosić minimum 1 miej-
sce parkingowe na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce parkingowe na 
każde rozpoczęte 30m2 usługowej powierzchni użytkowej,  

• dla zabudowy usługowej winien wynosić minimum 1 miejsce parkingowe 
na każde rozpoczęte 30m2 usługowej powierzchni użytkowej, 
 

2) w terenach zabudowy o przeważającej funkcji usługowej U1 : 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki zabudowy usługowej : 

− nie może być mniejsza niż 20% jej powierzchni, 
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy usługowej nie 

może być mniejsza niż 1000m2; 
c) wysokość nowej zabudowy usługowej w terenach o przeważającej funkcji 

usługowej powinna wynosić maksymalnie 12m, za wyjątkiem obiektów usłu-
gowych o charakterze publicznym (typu: szkoła, hala sportowa, obiekty stra-
ży pożarnej, kościoły, kaplice, obiekty specjalne np.: wieża widokowa,– dla 
których maksymalna wysokość powinna zostać ustalona na etapie 
opracowania planu miejscowego; 

 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy usługowej nie może być większy niż 50%,  
dopuszcza się w sytuacji rozbudowy istniejącego, zwartego zainwestowania, 
zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy; 

e) wskaźnik miejsc parkingowych: 

− dla zabudowy usługowej winien wynosić minimum 1 miejsce parkingowe 
na każde rozpoczęte 30m2 usługowej powierzchni użytkowej, za wyjątkiem 
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obiektów typu szkoła, przedszkole, żłobek, ośrodek zdrowia dla których 
indywidualnie na etapie opracowania miejscowego planu powinna zostać 
ustalona liczba miejsc parkingowych;  

− w sytuacji rozbudowy istniejącego zainwestowania, dopuszcza się zmniej-
szenie/zwiększenie ww. wskaźnika ilości miejsc parkingowych na etapie 
opracowania miejscowego planu. 
 

3) w terenach zabudowy o przeważającej funkcji produkcyjno-usługowej PU : 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej zabudowy o funkcji pro-

dukcyjnej, usługowej lub produkcyjno-usługowej nie może być mniejsza niż 
25% jej powierzchni;  

b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki w terenach PU nie może 
być mniejsza niż 2000m2; 

c) wysokość nowej zabudowy w terenach PU powinna wynosić maksymalnie 
12m, z dopuszczeniem możliwości realizacji obiektów wyższych w sytuacji 
uzasadnionych technologią produkcji lub innymi względami technicznymi - 
typu: komin, suwnica, maszt - parametry te powinny zostać ustalone na 
etapie opracowania projektu miejscowego planu; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy w terenach PU nie może być większy niż 
40%, a w sytuacji rozbudowy istniejącego, zwartego zainwestowania, do-
puszcza się zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy na etapie 
opracowania miejscowego planu; 

e) wielkość wskaźnika miejsc parkingowych w terenach PU jest ściśle związana 
z rodzajem prowadzonej działalności - wskaźnik ten winien zostać określony 
na etapie sporządzania projektu miejscowego planu na podstawie ilości 
zatrudnionych lub ilości korzystających z prowadzonych na tym terenie usług; 
ewentualnie na podstawie innego charakterystycznego miernika ilości użyt-
kowników np. 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych lub minimum 20 
miejsc na 100 klientów.  
 

4) w terenach koncentracji usług sportu i rekreacji - US1: 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej nie może być mniejsza 

niż 25% jej powierzchni; 
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy usług sportu 

i rekreacji nie może być mniejsza niż 2000m2; 
c) wysokość nowej zabudowy w terenach koncentracji usług sportu i rekreacji 

US1 powinna maksymalnie wynosić 12m, maksymalna wysokość obiektów 
specjalnych (typu: wieża widokowa) winna być związana z uwarunkowaniami 
terenowymi i może zostać ustalona indywidualnie na etapie opracowania 
planu miejscowego; 

 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 40%, w sytuacji 
rozbudowy istniejącego zwartego zainwestowania dopuszcza się, zwię-
kszenie wskaźnika powierzchni zabudowy na etapie opracowania planu; 

e) wskaźnik miejsc parkingowych dla zabudowy usług sportu i rekreacji oraz dla 
zabudowy usług turystyki jest ściśle związany z rodzajem tych usług oraz 
ilością użytkowników - wskaźnik ten winien zostać określony na etapie 
sporządzania projektu miejscowego planu. 

 
5) w terenach zieleni urządzonej – ZU: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej w terenach zieleni urzą-
dzonej - ZU nie może być mniejsza niż 70% jej powierzchni;  
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b) wysokość nowej zabudowy usługowej w terenach zieleni urządzonej - ZU 
powinna wynosić maksymalnie 7m, z dopuszczeniem możliwości realizacji 
obiektów wyższych w sytuacji uzasadnionych względami technicznymi lub 
funkcjonalnymi (np. wieża widokowa) - parametr ten powinien zostać 
ustalony na etapie opracowania projektu miejscowego planu; 

c) wskaźnik powierzchni zabudowy w terenach zieleni urządzonej - ZU nie 
może być większy niż 20%; 

d) wielkość wskaźnika miejsc parkingowych w terenach zieleni urządzonej - ZU 
jest ściśle związana z rodzajem pełnionej funkcji  - wskaźnik ten winien 
zostać określony na etapie sporządzania projektu miejscowego planu. 

6) podstawową formą dachów budynków w strefie urbanizacji są dachy spadziste 
o jednakowym nachyleniu połaci głównych, wynoszącym od 25o do 45o. Dla budynków 
usługowych, produkcyjnych i magazynowych oraz dla budynków specjalnych (w tym np.: 
kościołów, kaplic, dzwonnicy, wież widokowych, obiektów straży pożarnej itp.), a także 
dla budynków, których rozpiętość przekrycia przekracza 15 m dopuszcza się możliwość 
stosowania innych dachów, w tym płaskich. W odniesieniu do zabudowy towarzyszącej 
funkcji podstawowej (jak np. garaże, budynki gospodarcze, wiaty) wymagania w zakresie 
geometrii dachu mogą być ustalone indywidualnie na etapie sporządzania  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do położenia, funkcji i istniejącego 
stanu zagospodarowania  terenu i jego otoczenia. 

7) na pozostałych terenach strefy urbanizacji, w których dopuszcza się realizację nowej 
zabudowy mieszkaniowej należy stosować odpowiednio parametry i wskaźniki takie jak 
dla zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy o przeważającej funkcji 
mieszkaniowej M1. 

8) na pozostałych terenach strefy urbanizacji, nie wymienionych powyżej, w których do-
puszcza się realizację nowej zabudowy usługowej należy stosować odpowiednio 
parametry i wskaźniki takie jak dla zabudowy usługowej w terenach zabudowy o funkcji 
mieszkaniowej i usługowej MU. 

9) w terenach urbanizacji w przypadku realizacji zabudowy w ramach działań uzupełnia-
jących i dopuszczalnych, należy stosować odpowiednio  parametry i wskaźniki takie jakie 
zostały ustalone dla tego rodzaju zabudowy gdy stanowi ona podstawowy kierunek 
działań; 

10) w terenach urbanizacji dla zabudowy np. garaży, budynków gospodarczych, pomocni-
czych, składowych, sanitariatów, obiektów infrastruktury technicznej i obiektów obsługi 
komunikacji, itp. - parametry i wskaźniki należy określić indywidualnie na etapie opraco-
wania planu miejscowego. 

11) w terenach lasów zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej 
z gospodarką leśną (w tym jej parametry i wskaźniki) zostaną określone na etapie 
opracowania projektu miejscowego planu dla tych terenów. 

12) w terenach urbanizacji w przypadku utrzymania i ewentualnej rozbudowy istniejącej 
zabudowy w sytuacji : 

a) w której wysokość zabudowy jest większa od ustalanej w niniejszym studium, dopusz-
cza się możliwość jej rozbudowy pod warunkiem zachowania istniejącej wysokości; 
ponadto, w sytuacji dostosowania dachu do ustalonych parametrów (kształtu i kąta 
nachylenia połaci) dopuszcza się możliwość zwiększenie wysokości zabudowy o 1metr; 

b) gdy teren biologicznie czynny działki budowlanej jest mniejszy niż ustalony w niniejszym 
studium, dopuszcza się możliwość dalszego inwestowania pod warunkiem utrzymania 
powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego; 

c) przekroczenia wskaźnika powierzchni zabudowy, dopuszcza się rozbudowę zainwes-
towania, pod warunkiem zachowania zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy; 
ponadto dopuszcza się możliwość zwiększenia wskaźnika powierzchni zabudowy 
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w sytuacji istniejącej zwartej zabudowy na etapie opracowania miejscowego planu dla 
tego terenu; 

d) w sytuacji rozbudowy zwartego zainwestowania, dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika 
miejsc parkingowych dla zabudowy na etapie opracowania miejscowego planu. 

13) W niniejszym studium utrzymano lokalizacje cmentarzy ZC na bazie obowiązujących 
przesądzeń planistycznych. Zgodnie z przepisami odrębnymi wokół cmentarzy należy 
zabezpieczyć pasy izolujące obejmujące obszary o zasięgu 50m i 150m od ich granic, 
w których działalność inwestycyjna musi być oparta na zasadach i przepisach odrębnych. 
Ze względu na indywidualny charakter obiektów i urządzeń realizowanych w terenach ZC 
szczegółowe zasady kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki 
urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego planu dla 
tego terenu. 

14) podstawową formą dachów budynków w strefie urbanizacji są dachy spadziste 
o jednakowym nachyleniu połaci głównych, wynoszącym od 30o do 45o Dla budynków 
usługowych, produkcyjnych i magazynowych oraz dla budynków specjalnych (w tym np.: 
kościołów, kaplic, dzwonnicy, wież widokowych, obiektów straży pożarnej itp.), a także 
dla budynków, których rozpiętość przekrycia przekracza 15 m dopuszcza się możliwość 
stosowania innych dachów, w tym płaskich. W odniesieniu do zabudowy towarzyszącej 
funkcji podstawowej (jak np. garaże, budynki gospodarcze, wiaty) wymagania w zakresie 
geometrii dachu mogą być ustalone indywidualnie na etapie sporządzania  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do położenia, funkcji i istniejącego 
stanu zagospodarowania  terenu i jego otoczenia. 

 
15) na pozostałych terenach strefy urbanizacji, w których dopuszcza się realizację nowej 

zabudowy mieszkaniowej należy stosować odpowiednio parametry i wskaźniki takie jak 
dla zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy o przeważającej funkcji 
mieszkaniowej M1. 

16) na pozostałych terenach strefy urbanizacji, nie wymienionych powyżej, w których do-
puszcza się realizację nowej zabudowy usługowej należy stosować odpowiednio 
parametry i wskaźniki takie jak dla zabudowy usługowej w terenach zabudowy o funkcji 
mieszkaniowej i usługowej MU. 

17) w terenach urbanizacji w przypadku realizacji zabudowy w ramach działań 
uzupełniających i dopuszczalnych, należy stosować odpowiednio  parametry i wskaźniki 
takie jakie zostały ustalone dla tego rodzaju zabudowy gdy stanowi ona podstawowy 
kierunek działań; 

18) w terenach urbanizacji dla zabudowy np. garaży, budynków gospodarczych, pomocni-
czych, składowych, sanitariatów, obiektów infrastruktury technicznej i obiektów obsługi 
komunikacji, itp. - parametry i wskaźniki należy określić indywidualnie na etapie opraco-
wania planu miejscowego. 

19) w terenach lasów zasady kształtowania zabudowy związanej z gospodarką leśną 
(w tym jej parametry i wskaźniki) zostaną określone na etapie opracowania projektu 
miejscowego planu dla tych terenów. 

20) w terenach urbanizacji dla budynków gospodarczych, technicznych, pomocniczych, 
garaży, sanitariatów, obiektów infrastruktury technicznej i obiektów komunikacji, oraz 
w terenach infrastruktury technicznej Ww, - parametry i wskaźniki należy określić 
indywidualnie na etapie opracowania planu miejscowego. 

21) w terenach urbanizacji w przypadku utrzymania i ewentualnej rozbudowy istniejącej 
zabudowy w sytuacji : 

a) w której wysokość zabudowy jest większa od ustalanej w niniejszym studium, dopusz-
cza się możliwość jej rozbudowy pod warunkiem zachowania istniejącej wysokości; 
ponadto, w sytuacji dostosowania dachu do ustalonych parametrów (kształtu i kąta 
nachylenia połaci) dopuszcza się możliwość zwiększenie wysokości zabudowy o 1metr; 
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b) gdy teren biologicznie czynny działki budowlanej jest mniejszy niż ustalony w niniejszym 
studium, dopuszcza się możliwość dalszego inwestowania pod warunkiem utrzymania 
powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego; 

c) przekroczenia wskaźnika powierzchni zabudowy, dopuszcza się rozbudowę zainwes-
towania, pod warunkiem zachowania zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy; 
ponadto dopuszcza się możliwość zwiększenia wskaźnika powierzchni zabudowy 
w sytuacji istniejącej zwartej zabudowy na etapie opracowania miejscowego planu dla 
tego terenu; 

d) w sytuacji rozbudowy zwartego zainwestowania, dopuszcza się zmniejszenie wskaźnika 
miejsc parkingowych dla zabudowy na etapie opracowania miejscowego planu. 

 
2. W strefie terenów rolnych i siedliskowych: 

1) w terenach zabudowy mieszkaniowej M2: 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki o funkcji 

− mieszkaniowej nie może być mniejsza niż 35% jej powierzchni;  

− usługowej nie może być mniejsza niż 25% jej powierzchni; 

− mieszkaniowo-usługowej nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni;  
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy mieszkaniowej; 

− jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej nie może być mniejsza niż 
1000m2, 

− jednorodzinnej w zabudowie innej niż wolnostojącej nie może być 
mniejsza niż  800m2, 

− o funkcji mieszkaniowej i usługowej nie może być mniejsza niż 1000m2, 

− o wyłącznej funkcji usługowej nie może być mniejsza niż 800m2.  

− maksymalna wysokość nowej zabudowy wynosić 9m;  
 

c) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 40%,  
 

d) wskaźnik miejsc parkingowych: 

− dla zabudowy mieszkaniowej winien wynosić minimum 1 miejsce 
parkingowe na 1 mieszkanie,  

− dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej winien wynosić minimum 
1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz minimum 1 miejsce 
parkingowe na każde rozpoczęte 30m2 usługowej powierzchni użytkowej,  

− dla zabudowy usługowej winien wynosić minimum 1 miejsce parkingowe 
na każde rozpoczęte 30m2 usługowej powierzchni użytkowej, 
 

2) w terenach zabudowy o przeważającej funkcji mieszkaniowej położonych na 
osuwiskach aktywnych lub okresowo aktywnych Mx obowiązują parametry 
i wskaźniki urbanistyczne jak w terenach M1 i MU, za wyjątkiem wielkości powierzchni 
biologicznie czynnej  działki, która nie może być mniejsza niż  60%jej powierzchni: 
Realizacja inwestycji na terenach Mx jest obwarowana koniecznością wykonania 
przez inwestora dokumentacji świadczącej o możliwości bezpiecznego 
przeprowadzenia zamierzenia budowlanego; 
 

3) w terenach zabudowy usługowej U2: 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki zabudowy usługowej nie może być 

mniejsza niż 30% jej powierzchni, 
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy usługowej 

nie może być mniejsza niż 1200m2;  
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c) wysokość nowej zabudowy usługowej powinna wynosić maksymalnie 12m, 
za wyjątkiem obiektów usługowych o charakterze publicznym (typu: szkoła, 
hala sportowa, obiekty straży pożarnej, kaplice, obiekty specjalne np.: wieża 
widokowa – dla których maksymalna wysokość powinna zostać ustalona na 
etapie opracowania planu miejscowego; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 50%, dopuszcza 
się w sytuacji rozbudowy istniejącego, zwartego zainwestowania, 
zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy na etapie opracowania planu; 

e) wskaźnik miejsc parkingowych: 

− dla zabudowy usługowej winien wynosić minimum 1 miejsce parkingowe 
na każde rozpoczęte 30m2 usługowej powierzchni użytkowej,  

− w sytuacji rozbudowy istniejącego zainwestowania, dopuszcza się zmniej-
szenie/zwiększenie ww. wskaźnika ilości miejsc parkingowych na etapie 
opracowania miejscowego planu. 
 

4) w terenach usług sportu i rekreacji US2: 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej nie może być mniejsza 

niż 30% jej powierzchni; 
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki dla zabudowy usług sportu 

i rekreacji US2 nie może być mniejsza niż 2500m2; 
c) wysokość nowej zabudowy w terenach usług sportu i rekreacji US2 powinna 

maksymalnie wynosić 12m, maksymalna wysokość obiektów specjalnych 
(typu: wieża widokowa, itp.)  winna być związana z uwarunkowaniami tereno-
wymi i może zostać ustalona indywidualnie na etapie opracowania planu 
miejscowego; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 30%, a w sytuacji 
rozbudowy istniejącego zwartego zainwestowania dopuszcza się, zwiększe-
nie wskaźnika powierzchni zabudowy na etapie opracowania miejscowego 
planu; 

e) wskaźnik miejsc parkingowych dla zabudowy usług sportu i rekreacji oraz dla 
zabudowy usług turystyki jest ściśle związany z rodzajem tych usług oraz 
ilością użytkowników - wskaźnik ten winien zostać określony na etapie 
sporządzania projektu miejscowego planu; 
 

5) tereny usług turystyki i rekreacji UT : 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej nie może być mniejsza 

niż 40% jej powierzchni; 
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki nie może być mniejsza niż 

1000m2; 
c) wysokość nowej zabudowy powinna maksymalnie wynosić 10m, ale 

maksymalna wysokość obiektów specjalnych (typu: wieża widokowa, itp.)  
winna być związana z uwarunkowaniami terenowymi i może zostać ustalona 
indywidualnie na etapie opracowania planu miejscowego; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 30%, a w sytuacji 
rozbudowy istniejącego zwartego zainwestowania dopuszcza się, zwiększe-
nie wskaźnika powierzchni zabudowy na etapie opracowania miejscowego 
planu; 

e) wskaźnik miejsc parkingowych dla zabudowy jest ściśle związany z rodzajem 
tych usług oraz ilością użytkowników - wskaźnik ten winien zostać określony 
na etapie sporządzania projektu miejscowego planu; 

 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

33 

6) w terenach rolnych R w strefie terenów rolnych i siedliskowych:  
a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej w terenach rolnych nie 

może być mniejsza niż 30% jej powierzchni;  
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki w terenach rolnych nie może 

być mniejsza niż 3000m2; 
c) wysokość nowej zabudowy może wynosić maksymalnie 10m, z dopuszcze-

niem możliwości realizacji obiektów wyższych w sytuacji uzasadnionych 
technologią produkcji lub innymi względami technicznymi - parametr ten po-
winien zostać ustalony na etapie opracowania projektu miejscowego planu; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy w terenach rolnych nie może być większy niż 30%; 
e) wielkość wskaźnika miejsc parkingowych jest ściśle związana z rodzajem 

prowadzonej działalności - wskaźnik ten winien zostać określony na etapie 
sporządzania projektu miejscowego planu przy założeniu że nie będzie on 
mniejszy niż 2 miejsca na jeden  budynek mieszkalny da rolnika.  

 
7) w terenach zabudowy usługowej związanej z produkcją w gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych i rybackich – RU: 
a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej w terenach RU nie może 

być mniejsza niż 30% jej powierzchni;  
b) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki w terenach RU nie może być 

mniejsza niż 3000m2; 
c) wysokość nowej zabudowy w terenach RU powinna wynosić maksymalnie 

12m, z dopuszczeniem możliwości realizacji obiektów wyższych w sytuacji 
uzasadnionych technologią produkcji lub innymi względami technicznymi- 
parametr ten powinien zostać ustalony na etapie opracowania projektu 
miejscowego planu; 

d) wskaźnik powierzchni zabudowy w terenach RU nie może być większy niż 
50%, a w sytuacji rozbudowy istniejącego, zwartego zainwestowania, dopusz-
cza się zwiększenie wskaźnika powierzchni zabudowy na etapie opracowania 
miejscowego planu; 

e) wielkość wskaźnika miejsc parkingowych w terenach RU jest ściśle związana 
z rodzajem prowadzonej działalności - wskaźnik ten winien zostać określony 
na etapie sporządzania projektu miejscowego planu na podstawie ilości 
zatrudnionych lub ilości korzystających z prowadzonych na tym terenie usług; 
ewentualnie na podstawie innego charakterystycznego miernika ilości użytko-
wników np. 30 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych lub minimum 20 
miejsc na 100 klientów. 

 

8) W niniejszym studium utrzymano lokalizacje cmentarzy ZC na bazie obowiązujących przesą-
dzeń planistycznych. Zgodnie z przepisami odrębnymi wokół cmentarzy należy zabezpieczyć 
pasy izolujące obejmujące obszary o zasięgu 50m i 150m od ich granic, w których działalność 
inwestycyjna musi być oparta na zasadach i przepisach odrębnych. 
Ze względu na indywidualny charakter obiektów i urządzeń realizowanych w terenach ZC 
szczegółowe zasady kształtowania zabudowy (w tym parametry i wskaźniki urbanistyczne) 
zostaną określone na etapie opracowania projektu miejscowego planu dla tego terenu. 

9) Ze względu na indywidualny charakter obiektów i urządzeń realizowanych w terenach zieleni 
naturalnej ZN szczegółowe zasady kształtowania zagospodarowania i zabudowy (w tym 
parametry i wskaźniki urbanistyczne) zostaną określone na etapie opracowania projektu 
miejscowego planu dla tego terenu 

10) w terenach lasów ZL zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej 
z gospodarką leśną (w tym jej parametry i wskaźniki) zostaną określone na etapie 
opracowania projektu miejscowego planu dla tych terenów. 
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11) podstawową formą dachów budynków w strefie terenów rolnych i siedliskowych są 
dachy spadziste o jednakowym nachyleniu połaci głównych, wynoszącym od 25o do 
45o. Dla budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych oraz dla budynków 
specjalnych (w tym np.: kościołów, kaplic, dzwonnicy, wież widokowych, obiektów 
straży pożarnej itp.), a także dla budynków, których rozpiętość przekracza 15m 
dopuszcza się możliwość stosowania innych dachów, w tym płaskich. W odniesieniu 
do zabudowy towarzyszącej funkcji podstawowej (jak np. garaże, budynki gospodarcze, 
wiaty) wymagania w zakresie geometrii dachu mogą być ustalone w sposób odmienny na 
etapie sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do 
położenia, funkcji i istniejącego stanu zagospodarowania terenu i jego otoczenia. 

12) na pozostałych terenach strefy terenów rolnych i siedliskowych, w których dopuszcza 
się realizację nowej zabudowy mieszkaniowej należy stosować odpowiednio parametry 
i wskaźniki takie jak dla zabudowy mieszkaniowej w terenach zabudowy mieszkaniowej 
M2;  

13) w strefie terenów rolnych i siedliskowych w przypadku realizacji zabudowy innej niż 
objęta podstawowym kierunkiem działań np. wymieniona w uzupełniającym lub 
dopuszczalnym kierunku działań, należy stosować odpowiednio parametry i wskaźniki 
takie jakie zostały ustalone dla tego rodzaju zabudowy gdy stanowi ona podstawowy 
kierunek działań; 

14) w strefie terenów rolnych i siedliskowych w przypadku realizacji zabudowy np. garaży, 
budynków gospodarczych, pomocniczych, składowych, sanitariatów, obiektów infra-
struktury technicznej i obsługi komunikacji, itp. - parametry i wskaźniki należy określić 
indywidualnie na etapie opracowania planu miejscowego; 

15) w terenach strefy terenów rolnych i siedliskowych dla budynków gospodarczych, technicznych, 
pomocniczych, garaży, sanitariatów, obiektów infrastruktury technicznej i obiektów komunikacji 
oraz w terenach infrastruktury technicznej  K i O - parametry i wskaźniki należy określić 
indywidualnie na etapie opracowania planu miejscowego. 

16) w strefie terenów rolnych i siedliskowych w przypadku utrzymania i ewentualnej rozbudowy 
istniejącej zabudowy w sytuacji: 

a) w której wysokość zabudowy jest większa od ustalanej w niniejszym studium, dopusz-
cza się możliwość jej rozbudowy pod warunkiem zachowania istniejącej wysokości; 
ponadto, w sytuacji dostosowania dachu do ustalonych parametrów (kształtu i kąta 
nachylenia połaci) dopuszcza się możliwość zwiększenie wysokości zabudowy o 1m 

b) gdy teren biologicznie czynny działki budowlanej jest mniejszy niż ustalony w niniejszym 
studium, dopuszcza się możliwość dalszego inwestowania pod warunkiem utrzymania 
powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego; 

c) przekroczenia wskaźnika powierzchni zabudowy, dopuszcza się rozbudowę zainwes-
towania, pod warunkiem zachowania zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy; 
ponadto dopuszcza się możliwość zwiększenia wskaźnika powierzchni zabudowy 
w sytuacji istniejącej zwartej zabudowy na etapie opracowania miejscowego planu dla 
tego terenu; 

d) w sytuacji rozbudowy zwartego zainwestowania, dopuszcza się zmniejszenie 
wskaźnika miejsc parkingowych dla zabudowy na etapie opracowania planu. 

 

3. W strefie przyrodniczo-leśnej 
1) Dla zabudowy w ramach istniejącego siedliska w terenach R i ZN w sytuacji ich rozbudowy 

i przekształceń oraz dla ewentualnej nowej zabudowy, dopuszczonej na podstawie 
i zgodnie z przepisami odrębnymi, określa się iż: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej w ramach istniejącego 
siedliska nie może być mniejsza niż 30% jej powierzchni; 

b) wysokość nowej zabudowy w ramach istniejącego siedliska może wynosić 
maksymalnie 10m, z dopuszczeniem możliwości realizacji obiektów wyższych 
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w sytuacji uzasadnionych technologią produkcji lub innymi względami tech-
nicznymi - parametr ten powinien zostać ustalony na etapie opracowania 
projektu miejscowego planu; 

c) wskaźnik powierzchni zabudowy w ramach istniejącego siedliska nie może być 
większy niż 30%; 

d) wielkość wskaźnika miejsc parkingowych jest ściśle związana z rodzajem 
prowadzonej działalności - wskaźnik ten winien zostać określony na etapie 
sporządzania projektu miejscowego planu przy założeniu że nie będzie on 
mniejszy niż 1 miejsce na jeden  budynek mieszkalny dla rolnika; 

e) podstawową formą dachów budynków w ramach istniejącego siedliska są dachy 
spadziste o jednakowym nachyleniu połaci głównych, wynoszącym od 25o do 45 o. Dla 
budynków, których rozpiętość przekrycia przekracza 15m dopuszcza się możliwość 
stosowania innych dachów, w tym płaskich, które mogą zostać ustalone na etapie 
sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosownie do 
funkcji, położenia i istniejącego zagospodarowania terenu i jego otoczenia. 

2) W terenach lasów ZL zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy związanej 
z gospodarką leśną (w tym jej parametry i wskaźniki) zostaną określone na etapie 
opracowania projektu miejscowego planu dla tych terenów. 

3) W strefie przyrodniczo-leśnej w przypadku utrzymania i ewentualnej rozbudowy istniejącej 
zabudowy w sytuacji: 

a) w której wysokość zabudowy jest większa od ustalanej w niniejszym studium, 
dopuszcza się możliwość jej utrzymania i rozbudowy pod warunkiem zachowania 
istniejącej wysokości; ponadto, w sytuacji dostosowania dachu do ustalonych para-
metrów (kształtu i kąta nachylenia połaci) dopuszcza się możliwość zwiększenie 
wysokości zabudowy o 1 metr; 

b) gdy teren biologicznie czynny działki budowlanej jest mniejszy niż ustalony w niniejszym 
studium, dopuszcza się możliwość dalszego inwestowania pod warunkiem utrzymania 
powierzchni zastanego terenu biologicznie czynnego; 

c) przekroczenia wskaźnika powierzchni zabudowy, dopuszcza się rozbudowę zainwes-
towania, pod warunkiem zachowania zastanego wskaźnika powierzchni zabudowy; 
ponadto dopuszcza się możliwość zwiększenia wskaźnika powierzchni zabudowy 
w sytuacji istniejącej zwartej zabudowy na etapie opracowania miejscowego planu dla 
tego terenu; 

 

2.5. TERENY WYŁĄCZONE SPOD NOWEJ ZABUDOWY 
Studium ustala, iż wyłączone spod nowej zabudowy są: 
o tereny lasów (za wyjątkiem obiektów służących gospodarce leśnej), 
o tereny rolne w strefie przyrodniczo-leśnej, (za wyjątkiem niezbędnych obiektów 

infrastruktury technicznej oraz obiektów możliwych do realizacji w ramach 
istniejącego siedliska); 

o tereny zieleni naturalnej w strefie przyrodniczo-leśnej, (za wyjątkiem niezbędnych 
obiektów infrastruktury technicznej obiektów możliwych do realizacji w ramach 
istniejącego siedliska) 

o tereny zieleni naturalnej  w strefie rolno-siedliskowej, (za wyjątkiem niezbędnych 
obiektów infrastruktury technicznej obiektów możliwych do realizacji w ramach 
istniejącego siedliska) 

o tereny wód powierzchniowych, 
o tereny osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych;  
o tereny strefy kształtowania połączeń ekologicznych; 
o tereny szczególnego zagrożenia powodzią. 
o tereny zieleni naturalnej w granicach planowanego zbiornika na Moszczance wg 

Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym -oznaczone symbolem ZNw. 
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3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, 
OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

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.  

 

• 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 2016r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Są to m.in. ptaki (gatunki o różnym statusie ochrony), 
owady (gatunki o różnym statusie ochrony) oraz gady i płazy (objęte ochroną częściową lub 
ścisłą). 

 

• Ochrona korytarzy ekologicznych 
Rozwój cywilizacyjny wiąże się z zajmowaniem nowych terenów, niezbędnych do 
rozbudowy sieci osadniczej, wzrostem gęstości sieci infrastruktury powierzchniowej 
i liniowej oraz presją innych form oddziaływania człowieka na środowisko. Efektem tych 
procesów jest fragmentacja krajobrazu, polegająca na ciągłym dzieleniu płatów przyro-
dniczych barierami ekologicznymi na coraz to mniejsze części. Zanik i izolacja obszarów 
siedliskowych powoduje ograniczenie dyspersji, migracji i swobodnej wymiany genów 
wielu gatunków, co stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. Odpowiedzią na 
proces fragmentacji siedlisk jest koncepcja ochrony korytarzy ekologicznych. Podsta-
wowym zadaniem korytarzy jest zapewnienie ciągłości tras, umożliwiających przemiesz-
czanie się organizmów pomiędzy płatami siedlisk. Korytarze są obszarami niezwykle waż-
nymi w dzisiejszym, silnie zurbanizowanym świecie, w którym ekosystemy naturalne 
ulegają fragmentacji poprzez liczne bariery blokujące możliwość swobodnego 
przemieszczania się zwierząt w ich obrębie.  

Ochrona korytarzy ekologicznych powinna przede wszystkim polegać na zapewnieniu 
ich funkcjonowania poprzez utrzymanie odpowiednich warunków siedliskowych w ich 
obrębie oraz drożności na całym ich przebiegu.  

Przez obszar gminy Moszczenica przebiega regionalny korytarz ekologiczny łączący Pasmo 
Brzanki z Beskidem Niskim. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego, północna część Staszkówki i Moszczenicy leży 
w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym. Łączy on m.in. Beskid Sądecki i Beskid Niski 
z kompleksami leśnymi Pogórza Ciężkowickiego oraz Pasmem Brzanki. W układzie korytarzy 
ekologicznych lokalnych szczególną rolę w omawianym obszarze odgrywają doliny cieków tzw. 
wodne korytarze ekologiczne, stanowiące szkielet powiązań przyrodniczych, łączących ze sobą 
obszary węzłowe (leśne) oraz korytarze ekologiczne wyższej rangi. Cieki stanowią one istotne 
trasy migracji gatunków. Na uwagę zasługuje tu dolina potoku Moszczanka, ale również doliny 
mniejszych potoków - Ostruszanki, Staszkowskiego, Sitniczanki. Funkcja ekologiczna cieków 
jest osłabiana poprzez antropogeniczne koryta, na znacznej długości pozbawione obudowy 
biologicznej (pola uprawne często dochodzą praktycznie do samego cieku). Kępowe 
zadrzewienia lub zakrzaczenia (wierzby, olchy, krzewy), w środkowym i dolnym 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.  
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Kolejnymi korytarzami lokalnymi są korytarza przebiegające prostopadle do dna dolin. Strefy 
związane z tymi korytarzami są zmienne, co wynika pośrednio ze zróżnicowanej intensywności 
zabudowy w obrębie dolin, obecności zadrzewień lub zakrzaczeń, potoków itp.  

Powiązania przyrodnicze z obszarami sąsiednimi wytworzone są także bezpośrednio 
poprzez tereny leśne, otwarte (rolne, łąkowe) oraz pasma zadrzewień. Kompleksy takiej 
roślinności sprzyjają prawidłowemu funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych. 
Ponadto, w niniejszym studium, tereny posiadające szczególne walory przyrodnicze i krajobrazowe, 
objęto zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym, strefą kształtowania połączeń ekologicznych 
będących częścią całego systemu niezbędnego dla ochrony bioróżnorodności środowiska 
przyrodniczego i utrzymania powiązań pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi 
i korytarzami ekologicznymi. Na rysunku studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy Moszczenica oznaczono położenie i zasięg tych połączeń. Tereny te 
podlegają ochronie przed zmianą sposobu użytkowania, ich szerokość jest uzależniona od 
ukształtowania i rzeźby terenu lub pokrycia roślinnością. W strefie kształtowania połączeń 
ekologicznych nie zostały wyznaczone nowe tereny dla zabudowy, utrzymuje się jedynie w strefie 
urbanizacji jeden obszar, a w strefie terenów rolnych i siedliskowych dwa niewielkie obszary do 
zabudowy  ustalone w obowiązującym miejscowym planie.   
 

• Ochrona walorów krajobrazowych 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. 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. W niniejszym studium poprzez wydzielenie stref funkcjonalno - przestrzennych 
kierunkowo ustalono zasady ochrony i kształtowania krajobrazu.  

 

• Siedliska nieleśne i leśne  
oraz ogólnie tereny lasów zostały objęte ochroną na podstawie ustawy o lasach 

i ustawy „o ochronie gruntów rolnych i leśnych” 
 

• Tereny rolne  
Zostały 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, cieki oraz strefy ochronne ujęć wód. 
 

• Pasy izolujące tereny cmentarne od innych terenów  

na terenie gminy występują cmentarze, dla których zgodnie z przepisami obowiązują 
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu w pasie o odległości 50 i 150 m od granic 
cmentarza. 

 

• Krajobraz kulturowy 
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 
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w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obliguje samorządy 
województw do sporządzenia audytu krajobrazowego, jako nowego narzędzia ochrony 
krajobrazu w regionach.  Na obszarze opracowania występujący krajobraz kulturowy w 
całości został ukształtowany ręką człowieka. Ze względu na pokrycie terenu można 
wyróżnić krajobrazy: leśny, dolinny, rolniczo-osadniczy, osadniczy.  
 Ze względu na ukształtowanie terenu można wyróżnić krajobrazy:  
- pagórkowaty po stronie północnej, wschodniej i zachodniej obszaru,  
- dolinny wzdłuż potoku Moszczanka,  
- płaski, w ciągu głównego układu komunikacyjnego.  
 

Ze względu na formy kulturowe wyróżnia się krajobraz współczesny z elementami 
historycznego. 
 
4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ DÓBR 

KULTURY WSPÓŁCZESNEJ  
 

Na obszarze gminy występuje szereg zespołów kompozycyjno-przestrzennych i poje-
dynczych obiektów stanowiących świadectwo historyczne oraz bogaty zasób dziedzictwa 
kulturowego terenu, świadczący o tradycji osadnictwa i tożsamości regionu. Na terenie 
gminy Moszczenica brak jest zabytków uznanych za pomnik historii, wpisanych na Listę 
Skarbów Dziedzictwa a także obszarów, na których utworzony jest park kulturowy. 
Natomiast zachowały się liczne, pojedyncze obiekty o tradycyjnych formach 
architektonicznych. Przede wszystkim są to obiekty sakralne, cmentarze wojenne, 
pojedyncze domy lub zagrody i zabudowania gospodarcze, kapliczki i krzyże. 
W większości ww. obiekty mimo swego historycznego charakteru nie zostały objęte 
różnymi formami ochrony (wpis do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków).  
  

Podstawowym celem i kierunkiem działań jest ich ochrona i zachowanie.  
 

Występujące na obszarze gminy Moszczenica zespoły i obiekty zabytkowe, obejmują:  
1. obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków (7 obiektów ) 
 

Istniejące obiekty wpisane do rejestru zabytków na terenie gminy Moszczenica. 

L.p. Obiekt Miejscowość 
Nr rejestru/ 
 data wpisu 

Datowanie 

1. 
kościół parafialny p.w. Matki 
Boskiej Szkaplerznej  

Moszczenica 
– 55672 z dnia 
10.05.1972  

1820-1826  
 

2 kościół cmentarny  Moszczenica 
A – 554/34 z dnia 
8.03.1934  

1666 

3. 
cmentarz z I Wojny Światowej nr 
116  

Staszkówka 
A – 778 z dnia 
8.06.1995  

1915-1916,  
 

4. 
cmentarz z I Wojny Światowej nr 
117  

Staszkówka 
A – 779 z dnia 
8.06.1995  

1915-1916,  
 

5 
cmentarz z I Wojny Światowej nr 
118  

Staszkówka 
A – 785 z dnia 
29.12.1995 

1915-1916,  
 

6. 
cmentarz z I Wojny Światowej nr 
119  

Staszkówka 
A – 793 z dnia 
24.01.1996  

1915-1916,  
 

7 chałupa nr 190  Moszczenica 
nr A - 770/74.  
 

1905 - 1913 

źródło: opracowanie własne Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 

 

2. Obiekty wpisane do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków . 
 

Wykaz Gminnej Ewidencji Zabytków, obejmuje 25 obiektów. Gminna Ewidencji 
Zabytków ma charakter zbioru otwartego i podlega sukcesywnym zmianom i aktualizacji.    
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Wszelkie działania inwestycyjne w ich obrębie ewidencjonowanych zabytków, wyma-
gają postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się 
do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.  

 

Na terenie gminy Moszczenica 25 obiektów ujęto w Gminnej Ewidencji Zabytków:  
1) kaplica cmentarna z 1666 r.,  
2) kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z 1896 r.  
3) cmentarz z I wojny Światowej nr 124 z I poł. XX w.,  
4) cmentarz z I Wojny Światowej nr 116 z I poł. XX w.,  
5) cmentarz z I Wojny Światowej nr 117 z I poł. XX w.,  
6) cmentarz z I Wojny Światowej nr 118 z I poł. XX w.,  
7) cmentarz z I Wojny Światowej nr 119 z I poł. XX w.,  
8) dom młodzieży im. abp. Leona Wałęgi z 1928 r.,  
9) studzienka św. Wojciecha z I ćw. XX w.,  
10) kaplica pw. św. Stanisława z 1869 r.,  
11) kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Staszkówce z okresu pomiędzy 1928 – 1930 r.,  
12) kapliczka z XIX w., Mruków  
13) figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej z 1947 r  
14) figura – Posąg Matki Bożej z dzieciątkiem z 1919 r. ,  
15) figura – kamienny posąg Serca Jezusa z płaskorzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem z okresu 
pomiędzy 1880 – 1890 r. 
16) figura – kamienny posąg Serca Jezusa z płaskorzeźbą małej Świętej Rodziny z 1912 r.,  
17) figura Świętej Rodziny z 1901 r.,  
18) figura Serce Jezusa z 1879 r,  
19) kapliczka z posągiem Matki Bożej i z krzyżem z 1878 r.,  
20) krzyż przydrożny kamienny z 1939 r.,  
21) krzyż przydrożny żeliwny z 1850 r.,  
22) krzyż obelisk i tablica okolicznościowa upamiętniająca mieszkańców zmarłych na tyfus 
i cholerę w latach 1847 – 1849 z 1850 r.,  
23) stara plebania przy kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII/XVIII/XIX w.,  
24) dzwonnica przy kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z XIX w.,  
25) spichlerz przy kościele parafialnym p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej z XIX w.,  

 

Na terenie gminy Moszczenica brak jest stanowisk archeologicznych 
Przyjęty Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Moszczenica na lata 2021–2024 

jest podstawowym dokumentem stanowiącym pełną dokumentację historii i dziedzictwa 
kulturowego gminy. Zostały w nim określone podstawowe zasady ochrony oraz 
inicjowania, finansowania, wspierania i koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków 
i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.  

Niniejsze studium podtrzymuje obowiązek i zasady ochrony wszystkich obiektów 
zabytkowych położonych w obszarze gminy Moszczenica zgodnie z przyjętym „Gminnym 
Programem Opieki nad Zabytkami w Gminie Moszczenica”, w tym dotyczących: 

• objęcia stałą ochroną wszystkich zespołów zabytkowych oraz pojedynczych 
obiektów i elementów zabytkowych, w tym istniejących cmentarzy wojennych, które 
z racji posiadanej rangi historycznej i wartości winne zostać zachowane dla 
następnych pokoleń, 

• objęcia stałą ochroną miejsc upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, 

• uzupełniania i korygowania gminnej ewidencji obiektów zabytkowych i innych 
dokumentacji historycznych, 

• właściwego wykorzystania obiektów zabytkowych w dostosowaniu do aktualnych 
potrzeb w sposób nie kolidujący z ich charakterem i nie stanowiący zagrożenia dla 
konstrukcji i substancji kulturowej, 

• zachowania naturalnego otoczenia obiektów zabytkowych, tj. zarówno terenów 
zainwestowanych jak i zieleni towarzyszącej,  
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5. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
 

5.1. KOMUNIKACJA  
 

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.  

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 
Drogi gminne, zarządzane są przez Wójta Gminy Moszczenica i dzielą się na drogi 
ogólnodostępne oraz drogi dojazdowe do pól i gruntów leśnych.  
 
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 
- drogi gminne, zarządzane przez Wójta Gminy Moszczenica o łącznej długości 

52,62km. 
 

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. 

 
Strategia rozwoju Gminy 2016-2025 w celu operacyjnym 1.1. - Poprawa jakości 

infrastruktury technicznej wymienia podstawowe kierunki działań w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych: 

 
- 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) 
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Główne cele polityki komunikacyjnej koncentrują się na: 
o zapewnieniu mieszkańcom gminy dogodnej dostępności do celów ich podróży i do 

ich miejsc zamieszkania w akceptowanych standardach podróżowania przy 
jednoczesnej minimalizacji transportochłonności układu komunikacyjnego, 

o eliminacji bądź łagodzeniu uciążliwości funkcjonalnych i środowiskowych 
powstających w wyniku rozbudowy tego układu, 

oo  wykorzystaniu położenia gminy w stosunku do układu dróg ponadregionalnych dla 
aktywizacji gospodarczej terenów gminy.  

 
5.2. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

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 28 grudnia 2020 roku 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Moszczenica, został określony zasięg aglomeracji 
„Moszczenica”, istniejące i planowane do budowy oczyszczalnie ścieków. W terenach 
zainwestowanych znajdują się tereny urządzeń infrastrukturalnych służących obsłudze 
terenów zainwestowanych tj. ujęcia wód i zbiornik wyrównawczy w Staszkówce oraz 
oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Moszczenicy.   

 

Strategia rozwoju Gminy 2016-2025 w celu operacyjnym 1.1. - Poprawa jakości 
infrastruktury technicznej wymienia podstawowe kierunki działań w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych: 
- Budowa wodociągów komunalnych w partnerstwie z gminą Gorlice 
- Inwestycje w liniową infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz przydomowe oczysz-

czalnie ścieków (na obszarach o rozproszonej zabudowie) 
 

5.2.1. Zaopatrzenie w wodę 
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. Wody czwartorzędowe stanowią jedno ze źródeł zaopatrzenia w wodę 
części mieszkańców gminy (również poprzez ujęcia grawitacyjne). 

Sieć wodociągowa w Gminie Moszczenica jest bardzo słabo rozbudowana. Niewielkie 
wykorzystanie sieci wodociągowej wynika z pagórkowatej konfiguracji terenu, która  
sprzyja budowie indywidualnych ujęć wodnych, doprowadzających wodę do mieszkań pod 
własnym ciśnieniem, dlatego też pozostały obszar gminy zaopatrywany jest w wodę 
z indywidualnych studni głębinowych – własne studnie posiadają także gminne obiekty 
użyteczności publicznej.  

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. 

 

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
gminy - ustala się utrzymanie, rozbudowę i modernizację istniejących sieci i urządzeń 
oraz realizację nowych sieci i urządzeń dla zapewnienia odpowiedniej ilości dostarczanej 
wody o wysokich parametrach jakościowych oraz zwiększenia niezawodności jej dostaw 
i obniżenie strat wody na sieciach.  

 

 Głównym zadaniem w zakresie zaopatrzenia w wodę mieszkańców jest rozbudowa 
istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę, poprzez budowę nowych ujęć oraz moder-
nizację istniejących sieci; wskazane jest prawidłowe gospodarowanie zasobami wód, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

42 

w tym ich ochrona przed nadmierną eksploatacją oraz ochrona przed ich zanieczysz-
czeniem. Ponadto konieczne jest obniżenie strat wody na sieci oraz zwiększenie stopnia 
niezawodności pracy systemów wodociągowych obsługujących mieszkańców gminy. 

Gmina sukcesywnie prowadzi prace realizacyjne i projektowe rozbudowy sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Moszczenica w celu jej uporządkowania, usprawnienia 
i rozbudowy systemu,  w tym o zewnętrzne źródła. 

 
5.2.2. Odprowadzenie ścieków 

Gmina Moszczenica posiada własną oczyszczalnię ścieków, wybudowaną w 2000r., 
zmodernizowaną w 2010r. Zlokalizowana jest na działce nr 1985 na ul. Spacerowej 111 
w Moszczenicy, a odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok Moszczanka. Jest to 
oczyszczalnia 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. 

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.  

Gmina posiada ograniczone zasoby wody. Właściwa gospodarka ściekowa jest 
niezbędna ze względu na negatywny wpływ ścieków na jakość wód powierzchniowych.  

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków w obszarze gminy - ustala się utrzymanie, rozbudowę i modernizację 
istniejących sieci i urządzeń oraz realizację nowych sieci i urządzeń dla zapewnienia 
odpowiedniej dostępności do sieci  oraz zwiększenia niezawodności jej funkcjonowania.  

Gmina sukcesywnie prowadzi prace realizacyjne i projektowe rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej na terenie wszystkich miejscowości w celu jej uporządkowania i rozbudowy 
systemu kanalizacji. 

 
5.3. 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”. 
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Jako podstawowy kierunek działań w zakresie elektroenergetyki w obszarze gminy - 
ustala się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejących sieci i urzą-
dzeń oraz realizację nowych sieci i urządzeń dla zapewnienia odpowiedniej ilości dos-
tarczanej energii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych oraz zwiększenia 
niezawodności jej dostaw.  

 
Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną może być pokryty 

w oparciu o istniejący rozbudowany i modernizowany układ sieciowy. 
Główny nacisk w programie z zakresu elektroenergetyki winien dotyczyć poprawy 

jakości obsługi mieszkańców poprzez: 

• zapewnienie prawidłowych parametrów jakościowych dostarczanej energii 
elektrycznej, 

• zwiększenie niezawodności dostawy energii elektrycznej, 

• zwiększenie nieograniczoności dostawy energii elektrycznej. 
Przebieg sieci napowietrznych wymaga zachowania pasów technologicznych znacząco 

ograniczających zagospodarowanie i zainwestowanie terenów w ich sąsiedztwie, o para-
metrach określonych w przepisach odrębnych, przedmiotowe strefy zostały wskazane na 
rysunku studium pn. „Kierunki zagospodarowania Gminy Moszczenica”. 

Przewiduje się możliwość korekty przebiegu linii elektroenergetycznych na kolejnych 
etapach planistycznych i inwestycyjnych zgodnie z aktualnymi potrzebami na zasadach 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Studium ustala jedynie zasadę obsługi 
w energię elektryczną. Uwidocznione na rysunku studium pn. „Kierunki zagospodarowania 
Gminy Moszczenica” przebiegi linii energetycznych, mogą ulegać zmianom nie tylko 
dotyczących ich przebiegu, ale również, likwidacji, zmiany sposobu przesyłu np. na kablo-
wy podziemny. Gmina sprzyja powstawaniu infrastruktury OZE i w perspektywie do 2025 roku 
zmierza  uczynić ją jednym z celów polityki rozwojowej. Dotychczas wykorzystanie energii 
przyjaznej środowisku było realizowane poprzez montaż instalacji solarnych w gminie 
Moszczenica w ramach działania programu PROW 2007-2013 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej”. Montażem instalacji objęto 80 zestawów solarnych 
w gospodarstwach prywatnych. Gmina Moszczenica położona jest w obszarze 
o najkorzystniejszych warunkach nasłonecznienia w Polsce. Ten atut musi być brany pod 
uwagę w planowaniu strategicznym gminy do 2025 roku, 
 Studium ustala tereny dla lokalizacji obiektów i urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł o mocy zainstalowanej większej niż 500kW wraz z ich strefami 
ochronnymi. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami odrębnymi bez konieczności 
wskazania konkretnej lokalizacji na rysunku studium na terenie całej gminy istnieje 
możliwość realizacji obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 
o mocy zainstalowanej nie większej niż 500kW oraz wolnostojących urządzeń fotowolta-
icznych, o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000kW na terenach 
zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki. 
 
5.4. 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. 

Sieć gazowa jest systematycznie rozbudowywana, w 2019 r. długość czynnej sieci gazowej 
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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. 

 

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie zaopatrzenia w gaz  w obszarze gminy 
- ustala się utrzymanie, rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejących sieci i urzą-
dzeń oraz realizację nowych sieci i urządzeń dla zapewnienia odpowiedniej ilości dos-
tarczanego gazu. 

 

Przewiduje się utrzymanie dotychczasowych zasad zaopatrzenia w gaz mieszkańców 
gminy. W miarę potrzeb zakłada się rozbudowę sieci średniego ciśnienia na terenach wsi 
gminy w miarę poszerzania terenów budowlanych. Warunki zagospodarowania terenów 
położonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących i planowanych gazociągów (w tym 
parametry stref kontrolowanych od sieci gazowej) regulują przepisy odrębne, które winny 
być uwzględnione przy etapie opracowania planów miejscowych.   

 
 

5.5. 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 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. 
 

Ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego, należy w źródłach ciepła wyko-
rzystywać paliwa czyste ekologicznie. Należy zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii. Przewiduje się utrzymanie dotychczasowej indywidualnej zasady zaopatrzenia w ciepło 
mieszkańców gminy w oparciu o własne oraz lokalne źródła i urządzenia grzewcze, natomiast 
podstawowym kierunkiem działań jest zmiana medium grzewczego.  

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. 
 Studium ustala tereny dla lokalizacji obiektów i urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł o mocy zainstalowanej większej niż 500kW wraz z ich strefami 
ochronnymi. Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami odrębnymi bez konieczności 
wskazania konkretnej lokalizacji na rysunku studium na terenie całej gminy istnieje możli-
wość realizacji obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy 
zainstalowanej nie większej niż 500kW oraz wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych, o 
mocy zainstalowanej nie większej niż 1000kW na terenach zlokalizowanych na gruntach 
rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki. 
 

Jako podstawowy kierunek działań w zakresie ciepłownictwa w obszarze gminy - 
ustala się indywidulany sposób zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem technologii 
zapewniających minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów do powietrza oraz 
wykorzystanie  odnawialnych źródeł energii. 
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5.6. 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.  

 
Jako podstawowy kierunek działań w zakresie telekomunikacji w obszarze gminy - 

ustala się utrzymuje istniejących obiektów i urządzeń łączności przewodowej i bez-
przewodowej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy oraz rozwój nowych systemów 
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. 

 
Lokalizacja obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych winna uwzględniać ochronę istniejącej 

zabudowy, w szczególności związanej z pobytem ludzi jak również walory przyrodnicze 
terenów, w tym krajobrazowe. 

 
5.7. GOSPODARKA ODPADAMI  

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. Wszystkie odpady zmieszane zebrane z tereny gminy podlegają 
sortowaniu w ramach Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) 
W 2020r. W gminie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) od 
czerwca 2020r. Obiekt znajduje się obok oczyszczalni ścieków w Moszczenicy na 
ul. Spacerowej. Inwestycja była realizowana w partnerstwie z gminami Lipinki, Ropa i Sękowa. 

 
Strategia rozwoju Gminy 2016-2025 w celu operacyjnym 1.1. - Poprawa jakości 

infrastruktury technicznej wymienia podstawowe kierunki działań w zakresie rozwiązań 
komunikacyjnych: 
- Rozwój efektywności systemu gospodarki odpadami 

 
Podstawowymi kierunkami działań w tym zakresie jest dalszy rozwój zintegrowanego 

systemu gospodarki odpadami, rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kontynuacja 
działań w kierunku podwyższania świadomości społecznej obywateli w zakresie 
gospodarowania odpadami, intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów, kontynuacja 
działań w zakresie likwidacji „dzikich wysypisk”. Funkcjonowanie sytemu gospodarowania 
odpadami wymaga stałej kontroli i usprawniania. Dlatego też wskazane jest wdrożenie oraz 
kontynuowanie monitoringu systemu gospodarki odpadami, według zasad określonych 
w Regulaminie utrzymania czystości w Gminie  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

46 

6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przewidziane do realizacji rozmieszczone 

są na terenie całej gminy i obejmują: 

• budowę i modernizację istniejących dróg publicznych oraz urządzeń drogowych, 

• budowę nowych i modernizację istniejących systemów infrastruktury technicznej, w tym 
obiektów i urządzeń służących zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzenia ścieków, 

• budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących obiektów oświaty - szkół 
publicznych, przedszkoli, żłobków; obiektów ochrony zdrowia, domów opieki społecznej 
i placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz budynków administracji publicznej i innych 
obiektów służących mieszkańcom gminy, 

• rozbudowę i utrzymywanie istniejących cmentarzy komunalnych. 
 

7. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU 
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

Dokument Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, przyjętej przez Sejmik 
Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXXI/422/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz 
uchwalona zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
przyjęta przez Sejmik Województwa Uchwałą nr XLVII/732/18 26 marca 2018 roku zawierają 
wytyczne o rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w obszarze 
gminy Moszczenica. 

Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez 
samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie 
regionu. W Tomie I niniejszego studium w rozdziale 2.2 określono uwarunkowania wynikające 
ze Strategii Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030” –jako nadrzędny dokument 
programowy samorządu województwa, strategia jest wdrażana w zakresie przestrzennym 
przede wszystkim poprzez plan zagospodarowania przestrzennego województwa.  

Celem generalnym zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego jest 
harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawą dynamicznego i zrównoważonego 
rozwoju województwa, cel ten winien być realizowany zgodnie z pryncypialnymi zasadami 
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. 

 W dokumencie dokonano podziału przestrzeni województwa na obszary funkcjonalno–
krajobrazowe – terytoria. Gmina Moszczenica została przydzielona do „Funkcjonalnego 
obszaru  „Ogród”  

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 
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klasztorne, obiekty architektury drewnianej, dwory i pałace. Warto także pamiętać 
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. 

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 

 

Niniejsze studium jest zgodnie z rekomendacją zawartą w Planie województwa 
dotyczącą kształtowania polityki przestrzennej w dokumentach strategicznych 
i planistycznych gmin i podtrzymuje tezę iż: 

  

Priorytetowym działaniem w obszarze „Ogród” winna być ochrona krajobrazu oraz 
utworzenie parków kulturowych w najcenniejszych miastach, zwłaszcza tam, gdzie zachowały 
się jeszcze obiekty miejskiej architektury drewnianej oraz – co równie ważne – tradycyjny 
charakter zabudowy. 
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.  

Poprawy wymaga infrastruktura (w tym np. modernizacja istniejących i budowa nowych 
oczyszczalni ścieków) 

 
8. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala obowiązek 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji jeśli wymagają 
tego przepisy odrębne, w tym obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 
i podziału nieruchomości. W niniejszym studium na terenie gminy nie ustala się obszarów 
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, działania takie nie zostały 
zainicjowane stosowną uchwałą Rady Gminy, nie stanowi to jednak bariery w ich dokonywaniu. 
W przypadku podjęcia inicjatywy scalenia i podziałów nieruchomości należy dokonywać je na 
zasadach i na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Zgodnie z ustawą o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obszarem przestrzeni publicznej jest obszar o 
szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i 
sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na jego położenie oraz cechy 
funkcjonalno-przestrzenne. W niniejszym studium nie wskazuje się takich obszarów. Niemniej 
na etapie opracowania konkretnego miejscowego planu może zaistnieć potrzeba wyznaczenia 
obszaru przestrzeni publicznej, takie działanie nie będzie naruszało ustaleń niniejszego 
studium. W niniejszym studium wskazano orientacyjnie obszary koncentracji ośrodków 
usługowych (ośrodek gminy i ośrodki lokalne), oraz obszar koncentracji obiektów i urządzeń 
turystyki i rekreacji, w których winne zostać, na etapie opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wyznaczone obszary przestrzeni publicznych, obejmujące 
między innymi: ogólnodostępne tereny sportu i rekreacji, place, parki, wydzielone place zabaw 
i boiska oraz np. tereny koncentracji różnorodnych ogólnodostępnych usług. Gmina posiada 
obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. W obszarze gminy 
nie wyznacza się obszarów pod tego typu inwestycje. Zgodnie z ustawą o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie 
obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 
źródeł energii o mocy zainstalowanej większej niż 500 kW, w studium ustala się ich 
rozmieszczenie wraz z ich strefami ochronnymi związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. W obszarze gminy Moszczenica na konkretnych 
terenach, wyznaczono obszary przeznaczone dla rozmieszczenia urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii (z wyłączeniem energii wiatrowej) o mocy zainstalowanej 
większej niż 500kW wraz z wymaganą strefą ochronną.  

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na terenie gminy obowiązek 
sporządzenia planu dotyczy terenów rolnych o kasie bonitacyjnej I - III i gruntów leśnych (ls), dla 
których w niniejszym studium wskazano inny kierunek zagospodarowania niż rolny lub leśny. 
Szacunkowo oceniono, iż realizacja ustaleń studium wymaga uzyskania zgody na 
przekwalifikowanie około 21,19 ha gruntów rolnych o klasie bonitacyjnej I – III oraz uzyskanie 
zgody na zmianę przeznaczenia około 2,20 ha gruntów leśnych.  

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. Przedmiotowe tereny, zgodnie 
z obligatoryjnym wymogiem zostały oznaczone w części graficznej niniejszego dokumentu 
studium.  

Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dla obszarów, na których 
utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Gmina do chwili obecnej nie podjęła inicjatywy utworzenia parku kulturowego 
na jej terenie. Tym samym w obecnej sytuacji nie powstała konieczność sporządzenia planu, 
niemniej w sytuacji podjęcia przez Gminę uchwały w tym zakresie taki obowiązek powstanie.  
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9. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 

Pod względem planistycznym, obszar gminy posiada obecnie pokrycie miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Wskazanym jest jego aktualizacja.  
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmiany oprócz obligacji 
ustawowej mogą być opracowane: 

▪ dla obszarów, w których występuje potrzeba rezerwowania terenów pod nowe in-
westycje publiczne jak: drogi, uzbrojenie, usługi publiczne, przestrzenie publiczne; 

▪ dla obszarów wymagających przekształceń, uporządkowania i rewitalizacji; 
▪ dla obszarów cennych ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, w tym 

wymagające ochrony; 
▪ dla obszarów cennych ze względu na uwarunkowania kulturowe; 
▪ dla zalesień; 
▪ dla powiększenia terenów przeznaczonych dla nowego zagospodarowania; 
▪ dla terenów, gdzie ze względu na nagromadzenie konfliktów, interesów lub za-

grożeń – istnieje potrzeba, poprzez prawo miejscowe, określenia zasad realizacji 
nowego zagospodarowania. 

 Niniejsze studium: 

• dopuszcza możliwość dowolnego wyznaczania granic terenów do objęcia nowymi 
miejscowymi planami w zależności od potrzeb;  

• nie ustala minimalnej powierzchni terenu objętego nowym planem. 
  

  Przy wyznaczaniu obszarów przewidzianych do objęcia nowymi planami miejscowymi 
oraz w trakcie ich opracowania należy kierować się: 

- w terenach o funkcjach mieszkaniowych - zaspokojeniem potrzeb mieszkańców 
i inwestorów wyrażonych we wnioskach, zapewnieniem ładu przestrzennego, 
poprzez porządkowanie istniejącego zagospodarowania i podnoszenie standardów 
wyposażenia w infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i społeczną oraz stwarza-
niem warunków dla komfortowego życia, w tym wprowadzaniem tylko takiego użyt-
kowania uzupełniającego i dopuszczalnego, które nie będzie uciążliwe dla miesz-
kańców. Nowe tereny zabudowy, w szczególności mieszkaniowej należy udostę-
pniać sukcesywnie, z uwzględnieniem ustalonych zasad i wskaźników określonych 
w niniejszym dokumencie. 

- w terenach o funkcjach usługowych - zaspokojeniem potrzeb mieszkańców i inwes-
torów w pełny zakres usług o charakterze publicznym i komercyjnym, stworzenie 
przejrzystej dostępności komunikacyjnej (samochodowej, rowerowej i pieszej), 
w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnieniem ładu przestrzennego 
poprzez tworzenie ich koncentracji oraz przestrzeni publicznych. 

- w terenach o funkcjach usługowych związanych ze rekreacją, sportem i wypoczyn-
kiem - zaspokojeniem potrzeb mieszkańców i turystów, w celu stworzenia atrakcyj-
nych ośrodków wypoczynku, na bazie istniejących, szczególnie cennych zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych, które jako priorytet należy chronić przed dewastacją. 
Tereny te wymagają wyposażenia w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, w tym 
zwłaszcza rowerową i pieszą. 

- w terenach budowlanych obecnie niezainwestowanych - zasadą intensywnego 
wykorzystania terenów poprzez koncentrację zainwestowania i polepszanie 
dostępności komunikacyjnej oraz poprzez tworzenie wyraźnego systemu zieleni.  

 

Na etapie sporządzania miejscowych planów należy zgodnie z niniejszym dokumentem 
objąć ochroną tereny posiadające szczególne walory krajobrazowe i widokowe, dla 
których maksymalne zachowanie wartości zasobów przyrodniczych, estetycznych 
i widokowych będzie priorytetem. 
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9.1. Dopuszczalny zakres zmian przy opracowaniu planów miejscowych nie 
wywołujących naruszania zasad ustalonych w studium 
 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na-
kłada obowiązek przestrzegania zasady nie naruszania planem ustaleń studium. Dla za-
chowania przy opracowywaniu projektu planu poprawności formalno-prawnej konieczne 
jest określenie w studium jak należy interpretować jego ustalenia, aby nie naruszyć jego 
zasad.  
9.1.1. Treść tekstu i rysunku studium wyraża kierunki polityki przestrzennej gminy – nie 

należy traktować ich zasięgów jako ścisłe przesądzenie faktycznych granic zainwes-
towania i użytkowania terenów; dokładne ustalenie granic terenów powinno być doko-
nywane na etapie sporządzania miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego. W studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania każdego z tere-
nów, dlatego dopuszcza się możliwość poszerzenia lub zawężenia zasięgu ustalonych 
w studium trenów, co jest związane także z obligatoryjnym wymogiem opracowania 
rysunku studium na mapie topograficznej, a rysunku miejscowego planu na mapie 
zasadniczej. Dlatego też dopuszcza się tolerancję przy ustalaniu zasięgu poszcze-
gólnych stref, obszarów i terenów w planie a wyznaczonych na rysunku studium. 
Korekta zasięgu poszczególnych stref i terenów może być dokonywana pod warunkiem 
zachowania zasad zrównoważonego rozwoju, określonego w niniejszym studium, 
a w szczególności w oparciu o zasadę: 

• kontynuacji funkcji podstawowej określonej na rysunku studium, 

• integralności zagospodarowania oraz infrastruktury technicznej i drogowej, 

• konieczności realizacji inwestycji celu publicznego, 

• nie rozpraszania zabudowy, 

• tworzenia zwartych zespołów zabudowy, 

• nienaruszalności zasobów kulturowych,  

• nienaruszalności cennych elementów systemu przyrodniczego.  
9.1.2. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji poszerze-

nia lub zawężenia zasięgu ustalonej strefy: urbanizacji, terenów rolnych i siedliskowych, 
przyrodniczo – leśnej lub zasięgu poszczególnych terenów oznaczonych na rysunku 
studium zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzennego symbolami M1, M2 
i Mx, MU, U1, U2, PU, US1, US2, UT, RU, ZC, ZU, O, K, Ww oraz terenów lasów 
i terenów zieleni naturalnej ZN, terenów wód powierzchniowych, terenów rolnych i ko-
munikacji - o działki lub ich części bezpośrednio do nich przylegające (to jest 
posiadające wspólną granicę ewidencyjną). Poszerzenie to nie może być większe niż 
30m (liczone od osi linii ustalonej na rysunku studium).  

9.1.3. Zasady tolerancji nie można stosować do zasięgu ustalonych przepisami odrębnymi 
przebiegu granic obszarów objętych np. ochroną konserwatorską w tym: granic strefy 
ochrony konserwatorskiej, terenów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków, terenów 
i obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, itp. 

9.1.4. Zasady tolerancji nie można stosować do zasięgu stref na obszarach objętych 
ochroną przyrody ustalonych w przepisach odrębnych. 

9.1.5. Zasady tolerancji nie mogą być zastosowane dla obszarów na których występują 
szczególne formy ochrony przyrody i może nastąpić  pogorszenie stanu środowiska np.: 
dla pasów terenu od linii brzegów rzek i potoków oraz nie mogą dotyczyć obszarów na 
których obowiązują zakazy likwidowania i niszczenia zadrzewień, itp. 

9.1.6. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń niniejszego studium zawartych w 
części opisowej i graficznej - w sytuacji, gdy sporządzany plan będzie zawierać dane 
aktualne na dzień jego sporządzania (w tym wypadku inne niż w niniejszym dokumencie 
studium), ale zgodne z danymi zawartymi w obowiązujących na dzień sporządzania planu 
dokumentach (np. w zaktualizowanym Planie zagospodarowania województwa małopolskie-
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go, Strategiach województwa lub gminy i innych). Zaktualizowane dane mogą dotyczyć no-
wych terenów lub innego zasięgu obszarów objętych np ochroną zasobów środowiska przy-
rodniczego, krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego, w tym granic i położenia: stref ochrony 
konserwatorskiej, obiektów wpisanych do rejestru zabytków, terenów i obiektów wpisanych 
do Gminnej Ewidencji Zabytów, granic korytarzy ekologicznych, ujęć wód wraz ze strefami, 
obszarów zagrożenia powodzią, terenów zagrożonych ruchami masowymi, osuwiskami itp.).  

9.1.7. Przedstawione na rysunku studium przebiegi tras komunikacyjnych określają za-
sadę obsługi terenu. Szczegółowy ich przebieg oraz ich zajętość terenową określi 
miejscowy plan. Warunkiem nie naruszania ustaleń studium jest utrzymanie określonej 
zasady ich przebiegu. Należy przez to rozumieć, że w opracowanym miejscowym planie 
istnieje możliwość realizacji nowych odcinków dróg publicznych nieustalonych na 
rysunku studium oraz dopuszcza się możliwość zmiany przebiegu lub zaniechanie 
realizacji drogi ustalonej na rysunku studium - pod warunkiem utrzymania połączenia 
drogowego pomiędzy danymi terenami - to jest utrzymania określonej zasady obsługi 
terenów (tj. zapewnienia ustalonej dostępności komunikacyjnej tych terenów). Tereny 
tzw. „zwolnione” uzyskują funkcję ustaloną na terenach dotychczas sąsiadujących 
(poprzez „włączenie”). 

9.1.8. Przedstawione na rysunku studium przebiegi sieci infrastruktury technicznej oraz 
lokalizacje związanych z nimi urządzeń - są orientacyjne, niemniej obrazują zasadę 
obsługi terenu w media. Warunkiem nie naruszania ustaleń studium jest utrzymanie 
określonej zasady ich przebiegu i lokalizacji urządzeń z nimi związanych, co oznacza, 
że przebiegi i lokalizacje mogą być zmieniane, lecz nie mogą być sprzeczne z ustaloną 
w studium zasadą (podobnie jak zasada układu komunikacyjnego). Tereny tzw. 
„zwolnione” uzyskują, funkcję ustaloną na terenach dotychczas sąsiadujących (poprzez 
„włączenie”).  

9.1.9. Przedstawiony na rysunku studium zasięg poszczególnych terenów np. terenów 
o przeważającej funkcji mieszkaniowej - określa docelowy kierunek zagospodarowania, 
który będzie realizowany w dalekim horyzoncie czasowym do 2050r. Dlatego, należy 
uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji częściowego 
konsumowania ustaleń studium, pod warunkiem, że pozostanie pełna możliwość reali-
zacji przeznaczenia, w sposób zgodny z ustalonym w studium dla nieskonsumowanej 
części. 

9.1.10. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji, gdy 
przedstawione w studium strefy techniczne i kontrolowane od sieci i urządzeń infra-
struktury w planie zostaną uaktualnione na podstawie przepisów odrębnych, zmian 
norm obowiązujących na dzień przyjęcia niniejszego dokumentu lub w związku ze 
zmianą ich przebiegu, zmianą lokalizacji urządzeń, w tym modernizacją na kablowe, 
podziemne lub ich likwidacją. 

9.1.11. Przeznaczenie podstawowe, uzupełniające lub dopuszczalne określone w części 
tekstowej studium dla poszczególnych terenów, może zostać w opracowywanych pla-
nach stosowane wymiennie (np. na terenach wyznaczonych w studium o przeważającej 
funkcji mieszkaniowej M1 - w planie – na uzasadnionej potrzebami części można 
wydzielić teren, w którego funkcją podstawową będą usługi.  

9.1.12. W przypadku, gdy wskaźniki określone w obowiązujących planach miejscowych są 
inne, niż wskazane w studium, dla terenów wyznaczonych w obowiązujących planach 
dopuszcza się ich utrzymanie na poziomie określonym w tych planach. 

9.1.13. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji gdy bę-
dzie on podtrzymywał ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego oraz utrzymywał ważność uzyskanych zgód na wyłącznie 
gruntów z pod produkcji rolnej lub leśnej, pod warunkiem, iż nie narusza to obowią-
zujących przepisów odrębnych.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA 
 Tom II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica 

 

 
 

53 

9.1.14. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów, 
których istniejące zagospodarowanie przekracza określone w studium parametry 
i wskaźniki, mogą ustalić je zgodnie ze stanem istniejącym pod warunkiem, iż nie 
narusza to przepisów odrębnych oraz pozostałych ustaleń studium, w szczególności 
ustaleń dotyczących celów i kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych 
w polityce przestrzennej gminy. 

9.1.15. Należy uznać, że miejscowy plan nie narusza ustaleń studium w sytuacji, gdy 
ustalone w studium graniczne parametry i wskaźniki urbanistyczne zostaną w planie 
miejscowym skorygowane o max. 20%, za wyjątkiem ustalonych wysokości zabudowy 
oraz dopuszczalnych gabarytów dachów, w tym ich spadków, które nie mogą być 
zmienione, przy czym dopuszcza się w planach miejscowych ustalenie tolerancji przy 
określaniu wysokości budynków do 2m w przypadku przebudowy dachu. Zastosowanie 
zawyżonych lub zaniżonych parametrów i wskaźników urbanistycznych musi być 
uzasadnione np. szczególnymi uwarunkowaniami wynikającymi z istniejącego zainwes-
towania lub położenia, konfiguracją terenu, realizacją celu publicznego itp. 

9.1.16. Uznaje się, że przywoływane w tekście ustaleń Studium „obowiązujące miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego” to plany obowiązujące na dzień wejścia w ży-
cie niniejszego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. 

9.1.17. Wyznaczone w niniejszym studium obszary koncentracji mają charakter orientacyjny, 
w opracowywanym planie ich granice winne zostać uszczegółowione, poszerzone, zmniej-
szone lub po rozeznaniu przeniesione w inne miejsce, ale w obszarze danej miejscowości. 

9.1.18. Uznaje się, że na rysunku zatytułowanym Kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego gminy kolor zobrazowany w legendzie obrazuje podstawowy kierunek rozwoju 
poszczególnych terenów, oznaczenie literowe umieszczone na większych enklawach 
i obszarach jedynie uzupełnia to oznaczenie. 

 
10. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ  
1. Dla utrzymania i rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej zaleca się ochronę gleb:  

▪ o najwyższych wartościach bonitacji z udziałem klas I-III poprzez nie wprowadzanie 
i ograniczenie rozwoju zabudowy i zainwestowania (zwłaszcza na zwartych 
kompleksach użytkowanych rolniczo), 

▪ poprzez dostosowanie, utrzymanie i rozwój odpowiedniego kierunku upraw, 
▪ ochronę gruntów rolnych stanowiących element tożsamości rolniczego krajobrazu, 

gruntów rolnych stanowiących elementy ekspozycji czynnej krajobrazu (stanowiące 
np. przedpola widokowe, otwarcia itp.) oraz stanowiących korytarze ekologiczne, 

▪ wprowadzanie możliwości użytkowania terenów rolnych w kierunku rekreacyjnym, 
turystycznym, związanym z tradycją rolniczą, np. zagospodarowania obszaru do 
tych celów, bez możliwości realizacji kubatury lub prowadzenia działalności 
w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej. 

 

2. Dla realizowania celów związanych ze zwiększeniem efektywności wykorzystania 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej w obszarze gminy niezbędne jest: 
▪ zorganizowanie rynku rolnego, 
▪ szersze wprowadzanie nowych form gospodarowania jak agroturystyka, turystyka 

wiejska czy proekologiczny sposób produkcji (dotyczy szczególnie cennych 
obszarów przyrodniczo – krajobrazowych i jest związane z działaniami 
zachowawczymi), 

▪ opracowanie programu przeciwdziałania erozji gleb oraz rekultywację terenów 
zdegradowanych, 

▪ transformacja użytków rolnych, 
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▪ prowadzenie konsekwentnej polityki rolnej dla stworzenia właściwych warunków 
ekonomicznych związanych z osiągnięciem opłacalności gospodarowania 
rolniczego, 

▪ 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 ruchu turystycznego, 

▪ rozwijanie pszczelarstwa na obszarach wolnych od chemicznych środków ochrony. 
 

3. Kierunkami działań dążącymi do racjonalnego wykorzystania gleb oraz zapewnienia 
im właściwej ochrony są: 

• prowadzenie właściwej struktury zagospodarowania przestrzennego (zagospoda-
rowywanie gruntów o niskiej przydatności rolniczej, zalesianie), 

• dostosowanie do naturalnego biologicznego potencjału gleb kierunków 
i intensywności produkcji, 

• ochrona oraz wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych 
spełniających rolę przeciwerozyjną i wodochronną oraz zadarnionych pasów 
spływów wód powierzchniowych i zadrzewień na linii spływu wód, 

• kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji i pogarszaniu się jakości 
gleb oraz przeciwdziałanie zakwaszaniu, 

• upowszechnienie zasad dobrej praktyki rolniczej, 

• zapobieganie zanieczyszczeniu gleb środkami ochrony roślin; przeciwdziałanie 
degradacji chemicznej poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych, 

• regulacja stosunków wodnych na gruntach nadmiernie wilgotnych lub nadmiernie 
suchych, 

• intensyfikacja działań dla propagowania zachęt i zasad dla rozwoju rolnictwa 
proekologicznego,  

• zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym, 

• właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem otaczających 
je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji. 

 

4. Polityka przestrzenna w odniesieniu do rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnictwa 
winna obejmować działania wspierające - poprzez lokalne instrumenty prawne 
(np. plany miejscowe, uchwały należące do kompetencji gminy) oraz sprzyjać 
podejmowanym inicjatywom gospodarczym lokalnego społeczeństwa. Za celowe 
należałoby uznać podjęcie prac nad inwestycją scalenia gruntów które może stanowić 
narzędzie przebudowy struktury przestrzennej obszarów wiejskich. 

 

5. Istniejące na terenie gminy obszary leśne wymuszają podjęcie zdecydowanych 
działań ochronnych istniejących zasobów w celu zachowania ich funkcji (przyrodniczej 
i gospodarczej) oraz działań zmierzających do zwiększenia lesistości gminy. 
Zasadniczym kierunkiem w ramach gospodarki leśnej jest ograniczenie do niezbę-
dnego minimum przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne. W przypadku 
konieczności przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne zaleca się przyj-
mowanie rozwiązań w jak najmniejszym stopniu ingerujących w lasy i naruszających 
zwartość kompleksów. 

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to: 

• opracowanie i wdrożenie planu zwiększenia lesistości, 

• prowadzenie zalesiania jako działań stabilizujących obszary zagrożone erozją lub  
ruchami masowymi, 

• zalesianie leżących odłogiem oraz słabych bonitacyjnie użytków rolnych, 
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• stworzenie systemu zachęcającego do zalesiania, 

• wprowadzenia takiej organizacji ruchu turystycznego i urządzeń turystycznych 
w lasach, aby turystyka i rekreacja nie kolidowały w spełnianiu przez lasy funkcji 
ekologicznych i produkcyjnych. 

6. W lasach, dla których obowiązują plany urządzenia lasu, uproszczone plany urzą-
dzenia lasu lub inwentaryzacje lasu, gospodarka powinna być prowadzona zgodnie ze 
wskazaniami gospodarczymi ww. dokumentów, przy szczególnym uwzględnieniu 
kategorii lasu oraz z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych. 

7. Zaleca się zagospodarowanie lasów w kierunku rekreacyjnym w porozumieniu z ich 
zarządcami i przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi, regulującymi zasa-
dy zagospodarowania terenów leśnych, np. budowę i rozwój szlaków turystycznych, 
ścieżek pieszych i rowerowych, realizację miejsc odpoczynku i rekreacji oraz innych 
obiektów sprzyjających rozwojowi ruchu turystycznego. 
 
 

 

11. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ 
MAS ZIEMNYCH 

 
11.1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi  
  

 Na terenie gminy Moszczenica występują obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią od Moszczanki oraz potoku Sitniczanka, na których prawdopodobieństwo wystą-
pienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) oraz na których praw-
dopodobieństwo 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 zagospo-
darowania terenu w obszarze jw. uwzględnić występujące tam zagrożenie powodziowe.  

W obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i Q10% obowiązują zakazy, 
nakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony 
przed powodzią. I wszelka działalność inwestycyjna w tych obszarach musi być z nimi zgodna. 
W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q10%, na którym prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat - obowiązuje całkowity zakaz zabudowy 
i nie wyznacza się terenów budowlanych. W obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na 
którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie Q1% (raz na 100 lat); 
obowiązuje zakaz zabudowy za wyjątkiem terenów, które zostały zainwestowane i zabudowane 
na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Na w/w terenach wszelką działalność 
inwestycyjną należy prowadzić ze świadomością możliwości wystąpienia zalania, obecni 
użytkownicy oraz przyszli inwestorzy, winni podjąć działania zmierzające do zredukowania 
ewentualnych strat materialnych i niematerialnych związanych z inwestycjami lokalizowanymi 
na w/w obszarze. 
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 miejscowości Moszczenica wskazano 
konieczność realizacji zadania pn. „Budowa suchego zbiornika na rzece Moszczanka, w 
km 8+400. Niniejsze studium teren objęty granicami zbiornika, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, wyłącza z możliwości realizacji nowej zabudowy oraz infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej. 
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Na rysunkach studium zostały oznaczone zasięgi: 

• obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystą-
pienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat); 

• obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystą-
pienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat); 

• obszarów zagrożenia powodziowego, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest niskie i wynosi 0,2% (raz na 500 lat); 

• planowanego suchego zbiornika na rzece Moszczanka, w km 8+400. 
 

Środkami planistycznymi, problem zagrożeń powodziowych może zostać ograniczony 
poprzez: 

• określenie na podstawie aktualnych danych zasięgu terenów zagrożonych zalaniem,  

• wyłączenie lub znaczne ograniczenie możliwości zabudowy wskazanych terenów 
zagrożonych, 

• konieczność sporządzania i aktualizacji baz danych dotyczących terenów zagro-
żonych i podawaniu do publicznej informacji ich lokalizacji. 

Zabezpieczenie terenu środkami technicznymi (obwałowania, przepusty odpowiedniej 
wielkości w przebiegu dróg itp.), wiąże się z wykonaniem opracowań specjalistycznych 
przy udziale samorządów i instytucji państwowych odpowiedzialnych za ochronę przed 
powodzią oraz łączy się z odpowiednimi środkami finansowymi przy możliwości wyko-
rzystania funduszy pomocowych. 

Powyższe zagadnienia, dotyczące ochrony przed powodzią, zgodnie z obowiązującymi 
zakazami, nakazami, ograniczeniami i dopuszczeniami wynikającymi z przepisów odrę-
bnych winny być szczegółowo analizowane, a następnie wprowadzane do sporządzanych 
kolejnych opracowań planistycznych. Na etapie opracowania projektów miejscowych 
planów postuluje się wprowadzenie zakazu realizacji nowych obiektów budowlanych na 
terenach bezpośrednio przylegających do cieków obejmujących pasy terenu o szerokości 
ok. 5m od górnej krawędzi koryta cieku. 

 
 

11.2. Obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych  
 

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 wspo-
mnianą mapą, rejestr stanowi także wykaz kart rejestracyjnych. Na podstawie ww. 
materiałów źródłowych, na obszarze gminy Moszczenica rozpoznano i udokumento-
wano 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 
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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 plano-
wanej 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.  

 

12. OBSZARY LUB OBIEKTY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY 
FILAR OCHRONNY 

Na obszarze gminy Moszczenica nie występują udokumentowane złoża surowców 
mineralnych tudzież obszary i tereny górnicze, występują obszary ani obiekty, dla których 
zaistniałaby konieczność wyznaczenia w złożu kopaliny filar ochronny. 

 
13. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 
Na terenie Gminy Moszczenica nie występują obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych. 

 
14. OBSZARY ZDEGRADOWANE 
Rada Gminy Moszczenica podjęła uchwałę nr XXVII/218/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2017 - 2025. 
Granice przedmiotowych obszarów zostały określone na załączniku graficznym do niniejszej 
uchwały. 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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Obszar rewitalizacji w miejscowości Staszkówka – frg. z Lokalnego Programu Rewitalizacji w miejscowości Staszkówka 

 
Obszar rewitalizacji w miejscowości Moszczenica – frg. z Lokalnego Programu Rewitalizacji w miejscowości Staszkówka 

 
 

 
15. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, RAHABILITACJI, REKULTYWACJI 
LUB REMEDIACJI 
 

Ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek 
wskazania w dokumencie studium obszarów wymagających przekształceń, rahabilitacji, 
rekultywacji lub remediacji. Naturalnym jest, iż zagospodarowanie w obszarze gminy 
podlega ciągłym zmianom, powstają nowe obiekty, zmienia się zagospodarowanie 
terenów, istniejąca zabudowa z biegiem lat jest modernizowana, rozbudowywana - 
zagospodarowanie ulega różnorodnym przekształceniom w zakresie funkcjonalnym, 
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przestrzennym i wizualnym. W obszarze gminy Moszczenica realizacja nowej zabudowy 
obywa się na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie pozwoleń 
na budowę wydawanych zgodnie z obowiązującymi na części obszaru gmin planami 
miejscowymi a na pozostałej części przede wszystkim na postawie decyzji WZ. Niekiedy 
stan istniejącego zagospodarowania wymaga podjęcia dodatkowych działań w postaci 
rekultywacji, rewitalizacji lub w sytuacjach szczególnych remediacji. 

 
 15.1. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI  

Na podstawie - Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Rada Gminy 
Moszczenica podjęła uchwałę nr XXVII/218/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2017 - 2025. Stanowi on 
wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, 
technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych obszarów 
zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz ustala warunki dla zrównoważonego rozwoju 
gminy. W dokumencie  zostały określone podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - 
takie bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie byłaby możliwa i obszar re-
witalizacji nie mógłby wyjść z sytuacji kryzysowej - obejmują one ustalone i sprecyzowane  
działania: 
 
CEL STRATEGICZNY 1. REWITALIZACJA INFRASTRUKTURY 
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
Cel Operacyjny 1.1 Budowa, rozwój i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej. 
Edukacyjnej  wypoczynkowej, kultury 
Cel Operacyjny 1.2 Poprawa estetyki obszarów, uporządkowanie oraz odbudowa terenów 
zielonych i  malej architektury  
Cel Operacyjny 1.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w korzystaniu z przestrzeni 
publicznej 
Cel Operacyjny 1.4. Poprawa jakości i dostępności do usług publicznych  
 
CEL STRATEGICZNY 2.ROZWÓJ SPOLECZNO-GOSPODARCZY 
ZREWITALIZOWANYCH OBSZARÓW  
Cel Operacyjny 2.1 Rozwój aktywności społecznej, obywatelskiej, kulturalnej i sportowej 
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 zjawi-
ska 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  
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Zadaniem wszystkich projektów jest etapowe wprowadzenie zmian, które w okresie do 
2025 roku przyczynią się do realizacji wizji i celów rewitalizacji. Określenie projektów 
zostało dokonane przez samorząd gminy we współpracy z lokalną społecznością, 
sektorem pozarządowym i biznesem.  
Lokalny Program Rewitalizacji zawiera również: projekty główne inwestycyjne i projekty 
dodatkowe. 

Dzięki realizacji zadań zapisanych w lokalnym Programie Rewitalizacji nastąpi rozwój 
gospodarczy i społeczny obszaru poddanego rewitalizacji. Wiąże się to z adaptacją 
starych zasobów infrastruktury do nowych potrzeb. Niezwykle istotna jest kompleksowość 
podejmowanych działań rewitalizacyjnych, co przyczynia się do osiągnięcia odpowiedniej 
skali przeobrażeń. 
 
 15.2. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI 

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. 
Działania rekultywacyjne są na terenie gminy sukcesywnie prowadzone, podobnie jak likwidacja 
nielicznych i niewielkich „dzikich” wysypisk śmieci, których miejsca są przywracane do 
naturalnego stanu. 
Zgodnie z przyjętym przez Gminę Moszczenica Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego 
w jej obszarze winno nastąpić zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych 
i zdewastowanych w celu przywrócenia im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej, 
w tym leśnej. 
 
 15.3. OBSZARY WYMAGAJĄCE REMEDIACJI 
 W obszarze gminy Moszczenica nie występują tereny wymagające remediacji w rozu-
mieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 
 

16. OBSZARY ZDEGRADOWANE 
Rada Gminy Moszczenica podjęła uchwałę nr XXVII/218/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Moszczenica na lata 2017 - 2025. 
Stanowi on wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-
funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia wyznaczonych 
obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego oraz ustala warunki dla zrównowa-
żonego rozwoju gminy. Granice obszaru zdegradowanego  został określony na załączniku 
graficznym do niniejszej uchwały  

 
 

17. GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 
Na terenie gminy Moszczenica występują tereny zamknięte związane z linią kolejową 

nr 108 Stróże-Krościenko, które zostały ustalane Decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 18 września 2020r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie ustalenia terenów przez które 
przebiegają linie kolejowe. Przedmiotowe tereny zostały oznaczone w części graficznej 
studium.  

 
 


