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1.WPROWADZENIE 

 W dniu 31 marca 2015 r. Rada Gminy Lanckorona Uchwałą Nr VII/51/15 w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona, które 

stanowić będzie nową edycję polityki przestrzennej gminy Lanckorona zgodną z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

 Przedmiotem Studium są zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona obejmuje się 

cały obszar gminy w jej granicach administracyjnych. 

 Podstawą racjonalnego zagospodarowania obszaru gminy powinna być zasada trwałego 

zrównoważonego rozwoju, oznaczająca taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje zespolenie 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych, w celu stworzenia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

społeczności lub obywateli zarówno współcześnie żyjących, jak i przyszłych pokoleń. 

 Przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przyjmując zrównoważony rozwój jako priorytet 

działań w sprawach objętych ustawą, nakazują w zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnić: 

 wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 

 walory architektoniczne i krajobrazowe; 

 wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych; 

 wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 

 walory ekonomiczne przestrzeni; 

 prawo własności; 

 potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 

 potrzeby interesu publicznego. 

Zadaniem gminy jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, zgodnej z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem ustaleń „Strategii rozwoju województwa małopolskiego” oraz 

„Planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego”, a także strategii rozwoju gminy. 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa merytoryczną zawartość studium, 

które powinno uwzględniać uwarunkowania wynikające w szczególności z: 

 dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu; 

 stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony; 
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 stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 

zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego; 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 

krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych; 

 warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia; 

 zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia; 

 potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności: 

 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, 

 prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w ramach 

miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego, 

 możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a 

także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, 

 bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

 stanu prawnego gruntów; 

 występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych; 

 występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych; 

 występowanie udokumentowanych złóż kopalin, oraz zasobów wód podziemnych oraz 

udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla; 

 występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych; 

 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno – ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami, 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 

 wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. 

 Ponadto w studium określa się w szczególności: 

 uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

 kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z 

audytu krajobrazowego, 

 kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 

przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy; 

 obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym 

krajobrazu kulturowego i uzdrowisk; 
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 obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

 kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym; 

 obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i 

ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 ww. ustawy; 

 obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia 

scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary przestrzeni publicznej; 

 obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

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

cele nierolnicze i nieleśne; 

 kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych; 

 obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

 obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o 

ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. nr 41, poz. 412 z późn. zm.), 

 obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji; 

 obszary zdegradowane; 

 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych, 

 obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie stanowi prawa 

miejscowego, jego ustalenia są jednak wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

Zgromadzony w studium kompleksowy zasób informacji może posłużyć nie tylko dla prowadzenia 

polityki przestrzennej, ale również na jego podstawie można sporządzać programy inwestycyjne i 

gospodarcze, formułować oferty dla potencjalnych inwestorów, promujące gminę itp. 

 

2.  PODSTAWA  PRAWNA  I  ZAKRES  OPRACOWANIA  STUDIUM 

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

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233), 

 Nr VII/51/15 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona, 

 Zasięg opracowania „Studium(...)” obejmuje teren w granicach administracyjnych gminy Lanckorona. 

  

3.  METODA  I  FORMA  OPRACOWANIA  STUDIUM 

 Metoda opracowania Studium (...) wyłania się z założonego efektu końcowego. Istnieje jednak szereg 

warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby opracowane Studium (...) było dokumentem odpowiadającym 

zarówno wymaganiom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innym przepisom 

szczególnym, a jednocześnie odzwierciedlało specyfikę obszaru gminy. 

 Najważniejsze z tych warunków to: 

 wola polityczna władz samorządowych do sporządzenia dokumentu ukazującego społeczeństwu 

zwartą i godząca różne interesy koncepcję rozwoju przestrzennego gminy oraz przedsięwzięcia 

organizacyjne i prawne, umożliwiające niezbędne działania, 

 dostępny zasób informacji o gminie i jej zewnętrznym otoczeniu pozwalający na wiarygodne 

określenie uwarunkowań rozwoju, 

 funkcjonowanie lokalnego sytemu planowania rozwoju gminy umożliwiające przenoszenie treści 

„Studium...” do innych dokumentów planistycznych o charakterze operacyjnym (strategie i programy) i 

regulacyjnym (plany miejscowe). 

 

4.  TOK  OPRACOWANIA  STUDIUM 

W ramach I etapu wykonano następujące prace: 

a) analiza materiałów służących opracowaniu Studium (...): 

 dotychczasowych opracowań planistycznych dotyczących obszaru gminy, 

 informacji na temat zamierzeń realizacji ponadlokalnych zadań publicznych, 

 materiałów dotyczących stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, stanu zagospodarowania 

przestrzennego, warunków życia mieszkańców, demografii, warunków gospodarczych gminy, zawartych w 

różnych opracowaniach studialnych oraz publikacjach, 

 uwag i wniosków, które wpłynęły od zainteresowanych jednostek organizacyjnych i organów jako 

odpowiedź na powiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium i zgłaszaniu posiadanych informacji 

przydatnych do ww. opracowania; 

b) sporządzenie „Uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy”, obejmujących: 
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 część tekstową zawierającą problematykę z zakresu: środowiska przyrodniczego, rolnictwa i leśnictwa, 

turystyki, demografii, mieszkalnictwa, infrastruktury społecznej, infrastruktury technicznej, infrastruktury 

ekonomicznej, dziedzictwa kulturowego, aspektów obronnych, 

 oraz część graficzną, którą stanowi mapa: 

- Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy, skala 1:10 000 

Pierwszy etap opracowania zakończono podsumowaniem podstawowych szans, zagrożeń oraz 

barier wynikających ze stanu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Drugi etap prac obejmuje opracowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lanckorona, złożonych z: 

a) elaboratu zawierającego: strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy, główne zasady i kierunki 

zagospodarowania, strefy polityki przestrzennej oraz kierunki ochrony środowiska przyrodniczego i 

kulturowego, kierunki rozwoju: osadnictwa i funkcji gospodarczych, funkcji rolniczej i leśnej, turystyki i rekreacji, 

kierunki modernizacji i rozbudowy układu infrastruktury technicznej, komunikacji, kierunki zagospodarowania w 

zakresie obrony cywilnej oraz zestawienie obszarów objętych obowiązkiem opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

b) oraz części graficznej w postaci mapy, obrazującej ww. problematykę, zatytułowanych: 

 Kierunki zagospodarowania przestrzennego, skala 1:10 000; 

Po zakończeniu drugiego etapu, następuje wyłożenie projektu „Studium ….” do zaopiniowania. Po 

wniesieniu ewentualnych uwag projekt „Studium...” przedkłada się następnie do uchwalenia. Uchwaleniu 

podlega całość dokumentacji, tj. Uwarunkowania rozwoju gminy (część graficzna i tekstowa) oraz Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego (część graficzna i tekstowa). 

 

5. CELE ROZWOJU GMINY – elementy strategii 

Samorząd Gminy, przyjmując w formie Uchwały Rady Gminy Nr VIII/130/12 z dnia 15.06.2012r. „Strategię 

rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Lanckorona 2020+”, przyjął jako „misję”, a zatem cel nadrzędny 

następujące sformułowanie: 

 

Rozwój gminy Lanckorona w oparciu o posiadane wartości historyczne, dziedzictwo kultury, walory 

przyrodnicze oraz mądrość i umiejętność współpracy mieszkańców w dążeniu do osiągania wspólnych 

celów. 

 

Analiza ustaleń, określonych jako cele strategiczne, operacyjne i szczegółowe pozwoliła na 

wyodrębnienie zagadnień związanych z problematyką rozwoju przestrzennego i wymagających uwzględnienia 
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w niniejszym opracowaniu. Zakres zagadnień uzupełniono i sformułowano w sposób przystosowany do 

opracowań planistycznych oraz wymogów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczy to w 

szczególności problemu utrzymania zasady „rozwoju zrównoważonego” jako podstawy wszelkich działań 

związanych z gospodarowaniem przestrzenią, a w szczególności wymagań z zakresu: 

- ochrony środowiska naturalnego, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 

- ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego i obiektów materialnych, 

- walorów krajobrazowych, ładu przestrzennego i architektury. 

 

5.1. CELE EKONOMICZNE I SPOŁECZNE 

 ożywianie gospodarcze i restrukturyzacja obszaru, 

 kształtowanie mechanizmów i tworzenie warunków rozwoju różnorodnych form działalności, 

umożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie bezrobocia i wzrost zamożności 

mieszkańców, 

 przystosowanie rolnictwa do warunków gospodarki rynkowej, 

 rozszerzenie oferty w zakresie turystyki i rekreacji – zwłaszcza poprzez realizację urządzeń rekreacyjno 

– sportowych, zwiększających atrakcyjność turystyczną gminy w stopniu zapewniającym wzrost znaczenia 

tej funkcji jako źródła dochodu mieszkańców, 

 stworzenie systemu preferencji dla rozpoczynających działalność gospodarczą o pożądanym profilu, 

nie kolidującym z funkcją turystyczną i nieuciążliwym dla środowiska;  ...przygotowanie i udostępnienie terenów  

dla działalności j.w., 

 poprawa warunków życia mieszkańców poprzez podniesienie standardów mieszkaniowych 

(powierzchnia, wyposażenie w urządzenia) oraz porządkowanie i rozwój elementów struktury przestrzennej 

decydujących o warunkach zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku poprzez: 

* rozwój sieci usług zaspakajających potrzeby lokalne (zwłaszcza w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, 

sportu i rekreacji oraz gastronomii), 

* usprawnienie systemu komunikacji, 

* poprawę warunków bioklimatycznych, 

*ułatwienie organizowania się gmin w szersze jednostki, umożliwiające m. in. wspólne rozwiązywanie 

problemów gospodarczych i realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury. 

 

5.2. CELE PRZYRODNICZO – EKOLOGICZNE I KULTUROWE 

Ochrona i racjonalne kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu poprzez : 
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 zachowanie najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego – powstrzymanie degradacji, 

rekultywacja, objęcie ochroną prawną, 

 racjonalne gospodarowanie zasobami (grunty rolne, lasy, wody powierzchniowe i podziemne), 

 zwiększenie powierzchni lasów, 

 ograniczenie szkodliwych oddziaływań lokalnych źródeł zanieczyszczeń na ekosystemy, wody oraz 

warunki bioklimatyczne i sanitarne obszaru osadniczego, 

 zabezpieczenie przed powodzią, 

 zachowanie walorów krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, 

 zachowanie i rewaloryzacje zasobów dziedzictwa kulturowego, przystosowanie ich do współczesnych 

funkcji, 

 wyeksponowanie walorów historyczno-kulturowych jako świadectwa tożsamości kulturowej lokalnej 

społeczności – i w nawiązaniu do nich kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy, 

 

5.3. CELE PRZESTRZENNE 

 porządkowanie rozwoju gospodarczego poprzez koordynacje zamierzeń różnych użytkowników 

przestrzeni i optymalne dostosowanie do warunków miejscowych; zapobieganie zjawiskom degradacji 

środowiska poprzez niedopuszczenie do ich powstawania, 

 utrzymanie ładu przestrzennego w kształtowaniu struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy, przy 

zachowaniu walorów estetycznych oraz efektywności wykorzystania zasobów, 

 powstrzymanie tendencji dalszego rozpraszania zabudowy jako sprzecznych z zasadami ładu 

przestrzennego, powodujących degradację środowiska oraz niewspółmierny wzrost kosztów 

infrastruktury komunalnej i jej eksploatacji; ograniczenie budownictwa poza terenami uzbrojonymi, 

 kontynuacja kierunków rozwoju przestrzennego przyjętych w poprzednich opracowaniach 

planistycznych, 

 oszczędne gospodarowanie przestrzenią, optymalne zachowanie terenów otwartych oraz rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej (zwłaszcza najwartościowszych kompleksów rolnych), 

 modernizacja układu komunikacyjnego, 

 rozbudowa sieci infrastruktury technicznej. 

 

6. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY O CHARAKTERZE PONADLOKALNYM 

Głównym dokumentem określającym politykę Samorządu Województwa na obszarze gminy jest „Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małoplskiego”. Dokument ten wyraża jednocześnie politykę 
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przestrzenną państwa, sformułowaną w dokumencie rządowym zat. „Koncepcja przestrzennego 

zagospodarowania kraju 2030”. 

 Przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. przez Radę Ministrów Koncepcja 

Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252) przewiduje na obszarze objętym 

Studium zadania o znaczeniu krajowym. Dokument ten wyznacza nowe ramy polityk posiadających wpływ 

terytorialny i stanowi podstawę do formułowania wytycznych oraz ustaleń dla wszystkich dokumentów 

strategicznych, mających znaczenie dla realizacji zapisanych w dokumencie celów. Jednym z podstawowych 

celów mogących mieć znaczenie priorytetowe odnoszące się do obszaru objętego Studium jest "przywrócenie i 

utrwalenie ładu przestrzennego". Jest to działanie niezmiernie istotne z punktu widzenia prowadzenia polityki 

przestrzennej gmin. Powinno być ono uwzględnione w zapisach studium a uszczegółowione w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego może uruchomić tereny 

inwestycyjne w części wskazanej w polityce przestrzennej gmin. Polityka przestrzenna zapisana w studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę długofalową, co oznacza, że 

tereny inwestycyjne mogą być uruchamiane etapami np. po wyczerpaniu się wyznaczonych w planach 

zagospodarowania przestrzennego rezerw terenowych. Tak, więc ustalenia niniejszego Studium uwzględniają 

to działanie, ponieważ zawiera ono delegację do etapowego wyznaczania terenów zabudowy w zależności od 

potrzeb i wyniku ekonomicznego, przy uwzględnieniu realnych możliwości ich wyposażenia w sieci 

infrastruktury technicznej.         

 

6.1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

 Podstawowym celem w dziedzinie ochrony środowiska jest ochrona i racjonalne gospodarowanie 

zasobami środowiska naturalnego gminy, zapewniające sprawiedliwy dostęp do jego zasobów dzisiejszym i 

przyszłym pokoleniom mieszkańców, traktując je jako wartości o znaczeniu ponadlokalnym, dążąc do poprawy 

jego stanu. 

Wiodącą prawidłowością w omawianej dziedzinie, która stanowi jednocześnie kryterium realizacji 

głównego celu zagospodarowania przestrzennego województwa będzie przyjęta w Konstytucji RP, zasada 

zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą spod zabudowy wyłączone zostały tereny o niekorzystnych 

warunkach do zabudowy. Jej podstawowym założeniem jest takie prowadzenie polityki i działań                        

w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska           

w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno przez 

obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów 

przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie regionalnym, ekosystemowym, 

gatunkowym i genowym. 
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Kierunki rozwoju gminy muszą być podporządkowane dążeniom do utrzymania obecnego modelu 

funkcjonowania przyrody i podejmowania działań proekologicznych zmierzających do zahamowania degradacji 

wód, powietrza atmosferycznego, gleb i krajobrazu. Działania samorządu gminy na rzecz poprawy stanu 

środowiska przyrodniczego są integralną częścią dążeń do poprawy jakości życia stałych mieszkańców i do 

zwiększenia atrakcyjności obszaru gminy dla gości. 

Szata roślinna. 

Na terenach, na których dokonywana jest zmiana zagospodarowania występuje roślinność o 

charakterze antropogenicznym. Dominuje zbiorowisko segetalne reprezentowane przez rośliny z klasy 

Stellrietea mediae, występujące w warunkach swoistej lecz skrajnej antropopresji. Przyszłe tereny inwestycyjne 

stanowią nieużytkowane obszary ugorów i odłogów, a występująca tu roślinność zaliczana jest do pospolitych 

chwastów.  

Poniżej spis gatunków roślin występujących na przedmiotowych terenach przewidzianych do zmiany 

zagospodarowania i w bezpośrednim ich sąsiedztwie, charakterystycznych dla zbiorowisk segetalnych: 

 babka zwyczajna Plantago major, 

 czyściec prosty Stachys recta, 

 dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, 

 fiołek polny Viola arvensis, 

 gorczyca polna Sinapis arvensis, 

 jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, 

 kurzyślad polny Anagalis arvensis, 

 lepnica rozdęta Silene vulgaris, 

 mak polny Papaver rhoeas, 

 ostrożeń polny Cirsium arvense, 

 ostróżka polna Consolida regalis, 

 powój polny Convolvulus arvensis, 

 poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit 

 prosienicznik szorstki Hypochoeris radicata, 

 przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia, 

 przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, 

 przetacznik polny Veronica arvensis, 

 rdest plamisty Polygonum persicaria, 

 rdest ptasi Polygonum aviculare, 

 rdest szczawiolistny Polygonum laphathifolium, 



11 

11 
 

 rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, 

 skrzyp polny Equisetum arvense, 

 sporek polny Spergula arvensis, 

 stulicha psia Descurainia sophia, 

 stulisz lekarski Sisymbrium officinale, 

 stulisz lekarski Sisymbrium officinale, 

 turzyca owłosiona Carex hirta. 

 wiechlina roczna Poa annua, 

 wyka czteronasienna Vicia tetrasperma, 

 żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga. parviflora, 

 żółtlica orzęsiona Galinsoga ciliata, 

 życica trwała Lolium perenne, 

 Ponadto na przedmiotowym terenie zachodzi proces sukcesji wtórnej widoczny poprzez pojawienie się 

nalotu drzew z gatunku: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus sylvestris oraz topola 

osika Populus tremula. pseudoacacia. Inne obecne gatunki drzew to m.in.: dąb bezszypułkowy Quercus 

petrea, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, jabłoń dzika Malus sylvestris, jarząb pospolity Sorbus 

aucuparia i robinia akacjowa Robinia. Wspomnianej roślinności wysokiej towarzyszą zakrzaczenia 

reprezentowane przez krzew z gatunku: bez czarny Sambucus nigra, głóg jednoszyjkowy Crataegus 

monogyna, leszczyna pospolita Corylus avellana, róża dzika Rosa canina, śliwa tarnina Prunus spinosa, 

wierzba Salix sp. 

   

Świat zwierząt. 

Zwierzęta występujące na analizowanym obszarze można podzielić generalnie na: gatunki przestrzeni 

otwartych oraz gatunki związane z terenami zabudowanymi i ekosystemami wodnymi (dolina potoku Cedron 

oraz innych cieków wodnych).  

Na obszarach tych silnie zaznacza się oddziaływanie człowieka na środowisko, co niesie ze sobą 

dynamiczne zmiany warunków siedliskowych. Utrzymują się tu dogodne warunki dla występowania  gatunków 

zwierząt charakterystycznych dla terenów półotwartych i otwartych. Na polach występują drobne gryzonie, ssaki 

owadożerne (ryjówki, jeże, krety, mysz polna, nornice, żaba), drobna zwierzyna łowna (zające, bażanty, 

kuropatwy) oraz ptaki preferujące przestrzenie otwarte (skowronki, pokrzewki, pliszki, świergotki, sójki, 

dzięcioły, szczygły, kukułki, jerzyki, pliszki, szpaki, kawki, gile, sierpówki, mazurki i in.). Bogata jest również 

fauna bezkręgowców, głównie owadów. Wiele gatunków zwierząt związało się z siedliskami antropogenicznymi. 

W pobliżu ludzkich zabudowań często występują: wróble, sroki, bocian biały, pleszki, dudek, kopciuszek, 
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jaskółki, sowy, muchołówki, kuna domowa, nietoperze i in. Część wymienionych gatunków podlega ochronie 

prawnej na podstawie rozporządzane Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). Gatunki te występują powszechnie zarówno w obszarze 

gminy Lanckorona, jak również w naszym kraju i nie są zagrożone wyginięciem.  

   

Wielkoprzestrzenne systemy ochrony przyrody 

Południowa, górska (Karpaty i Pogórze) część województwa małopolskiego, w tym obszar gminy 

Lanckorona traktowana jest w skali kraju jako: 

- obszar strategicznej ochrony ekologicznej, 

- obszar zlewni chronionych (szczególna ochrona wód powierzchniowych). 

Walory przyrodnicze i krajobrazowe Pogórza oraz zachowane wartości kulturowe stanowią podstawę do 

wprowadzenia różnych form ochrony na terenie gminy. Zamierzenia w tym zakresie określają ponadlokalne 

opracowania planistyczne oraz szczegółowe opracowania przyrodnicze.  

W granicach obszaru gminy Lanckorona nie występują żadne inne formy ochrony przyrody, o których 

mowa w ustawie o ochronie przyrody poza obszarem Natura 2000 Cedron PLH120060 Specjalny obszar 

ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar obejmuje fragment doliny potoku Cedron w gminie Kalwaria 

Zebrzydowska oraz Lanckorona (powiat wadowicki), odcinek rzeki wraz terasą zalewową na odcinku poniżej 

pałacu w Zebrzydowicach do Woli Radziszowskiej. Dobrze zachowana dolina rzeki podgórskiej, z naturalnym 

korytem meandrującym oraz terasą rzeczną szeroką na ok. 100-200 m. Dno potoku zbudowane jest ze żwirów, 

z fliszu karpackiego. Wzdłuż brzegów ciągną się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia o charakterze łęgowym 

oraz ziołorośla. Terasa poryta łąkami kośnymi - zajmują ją łąki wilgotne i świeże, wykorzystywane ekstensywnie. 

Zabudowa wiejska odsunięta od terasy. Jedno z kilku stanowisk Unio crassus w kontynentalnej części 

województwa małopolskiego. Unikatowy zespół zwierząt wodnych, charakterystyczny dla podgórskich rzek. 

Najliczniejsza populacja (największe stwierdzone zagęszczenia) skójki gruboskorupkowej w całym 

województwie. Określenie stanu zachowania gatunku w obszarze, w tym: zasoby populacji: bardzo liczna, 

struktura przestrzenna populacji: gatunek występuje na całym proponowanym obszarze i odpowiednich 

warunkach hydrologicznych i preferowanym podłożu, umożliwiającym wkopanie się i zakotwiczenie w dnie. 

Rzadko lub wcale nie trafia się miejscach uregulowanych. Najczęściej występuje w grupach (ławicach), chociaż 

zdarzają się pojedyncze osobniki. Niewielkie płaty siedliska funkcjonując najprawdopodobniej w systemie meta 

populacji -stopień izolacji populacji: populacja wydaje się być izolowana. 

Zagrożenia: 

 Zmiany stosunków wodnych i regulacje koryta Cedronu. 

 Zanieczyszczenie wody w Cedronie. 



13 

13 
 

 Niekorzystne dla skójki zarybienia zmniejszające możliwość przepoczwarzenia pasożytującej na rybach 

larwy (glochidium), która może przeobrazić się w postać dojrzałą tylko na niektórych gatunkach ryb. 

Występują tu ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym 

gatunki priorytetowe(*): 

•zimorodek - ptak  

•wydra - ssak 

• skójka gruboskorupowa                                                                                                                 - bezkręgowiec  

Występują tu jedynie obiekty określone jako „parki wiejskie”, a obejmujące tereny położone na obszarach 

wiejskich „pokryte drzewostanem o charakterze parkowym, ze starodrzewem”. Występują one w następujących 

miejscowościach: 

 w Izdebniku – park dworski z XVIII – XIX w., (w użytkowaniu Państwowego Domu Pomocy Społecznej), 

 w Podchybiu – park dworski z końca XIX w., (własność prywatna). 

 

System Sieci Ekologicznej ECONET – PL 

Idea Europejskiego Systemu Obszarów Chronionych „EECONET” zakłada utworzenie sieci wiążącej 

obszary najmniej przekształcone przyrodniczo w skali Europy w formę wspólnej struktury. Sieć ta zgodnie z 

przyjętymi międzynarodowymi kryteriami i standardami – zapewnić ma między innymi lepszą ochronę gatunków 

i siedlisk o szczególnym znaczeniu oraz ułatwienie rozprzestrzeniania się gatunków i siedlisk o szczególnym 

znaczeniu oraz ułatwienie rozprzestrzeniania się gatunków na naszym kontynencie – przez zachowanie 

obszarów, stanowiących drogi migracji. Europejska sieć ekologiczna składa się z obszarów węzłowych (w tym 

biocentrów i stref buforowych), korytarzy ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. Ma strukturę 

hierarchiczną, to znaczy jej poszczególne elementy mogą być wyróżniane na różnych poziomach: lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zgodnie z zasadami systemu europejskiego, utworzenie Krajowej 

Sieći Ekologicznej ECONET-PL winno nawiązywać do „Krajowego Systemu Obszarów Chronionych” i 

uwzględniać istniejące i proponowane do ochrony obiekty. 

Północna granica przewidywanego transgranicznego „obszaru karpackiego” sieci ECONET przebiega 

przez tereny gminy Kalwaria Zebrzydowska, włączając w sieć całą gminę Lanckorona. Na terenach objętych 

„Siecią” występuje fragment korytarza ekologicznego łączącego obszary węzłowe Beskidu Małego(krajowy) i 

Żywieckiego (międzynarodowy) z obszarem węzłowym Pogórza Ciężkowickiego (krajowy). Przebieg korytarza 

ekologicznego został wskazany na rysunku Studium. Istniejące jak i planowane zagospodarowanie winno 

uwzględniać pozostawienie wolnych przestrzeni umożliwiające swobodną migrację małych jak i dużych 

zwierząt.   

Obszary wyodrębnione w strukturze ECONET są jednostkami dużymi, o randze europejskiej i krajowej. 

Zapewnienie ich funkcjonowania musi być oparte o zachowania różnorodności biologicznej na niższym 
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poziomie. W warunkach gminy Lanckorona, położonej wzdłuż północnej granicy systemów ochronnych, 

najistotniejszym dla zapewnienia możliwości rozprzestrzeniania się gatunków i zachowania ciągłości 

przestrzennej równoleżnikowych struktur ochronnych oraz połączeń z terenami otaczającymi jest utrzymanie 

korytarzy ekologicznych i biocentrów o niższej randze (regionalne i lokalne). 

Ponadto, na rysunku Studium wyodrębniono lokalne ciągi ekologiczne (połączenia ekologiczne) 

umożliwiające swobodną migrację małych jak i dużych zwierząt. 

Szczególne warunki ochrony, mające zapewnić zachowanie dotychczasowego stanu bioróżnorodności 

obszaru, dotyczą zwłaszcza: 

 ochrony obszarów leśnych, 

 kształtowania zespołów leśno-rolnych (m.in. poprzez zachowanie zadrzewień śródpolnych, poziom 

nawożenia i stosowania środków agrochemicznych, właściwe zabiegi agrotechniczne) 

 powstrzymania rozpraszania zabudowy, 

 ograniczenia tworzenia nowych barier na drogach migracji gatunków (m.in. zawarta zabudowa, ciągi 

komunikacyjne), 

 redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleb i wód powierzchniowych, 

 stosowanie ogrodzeń ażurowych umożliwiających swobodną migrację małych zwierząt. 

 regulacja stosunków wodnych (m.in. melioracje i regulacje ściegów powierzchniowych) i stanowią istotne 

uwarunkowania dla kształtowania struktury przestrzennej gminy. 

 

Ochrona wód: 

Wody powierzchniowe 

Położenie gminy w „obszarze chronionych zlewni”, uznanym w opracowaniach regionalnych za „obszar 

szczególnej ochrony wód powierzchniowych” karpackich dopływów Wisły oraz w obrębie istniejących i 

projektowanych stref ochronnych ujęć wody powoduje, że ochrona wód przed zanieczyszczeniem ma tu 

szczególne znaczenie. 

 Kierunki działań dla ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem: 

 Zlewnia Skawinki: 

 ochrona istniejących i planowanych ujęć wody dla potrzeb komunalnych (budowa systemów 

kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków), 

 prowadzenie konsekwentnej polityki lokalizacyjnej zapobiegającej dalszej degradacji wód, 

 specjalna ochrona rzek i zbiorników przed spływaniem z wodami opadowymi środków ochrony 

roślin, nawozów sztucznych i gnojowicy (miedzy innymi poprzez poprawę kultury rolnej, tworzenie stref 

buforowych wzdłuż brzegów, zalesienia itp.), 
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 prowadzenie stałego monitoringu dla bieżącej oceny jakości wód powierzchniowych 

 podniesienie poziomu eksploatacji istniejących obiektów gospodarki wodnej w celu poprawy 

stanu czystości wód, 

 egzekwowanie ograniczeń obowiązujących w strefach ochronnych ujęć(szczególnie likwidacja 

punktowych źródeł zanieczyszczeń mających bezpośredni i znaczący wpływ na ujęcia wody dla potrzeb 

komunalnych). 

 Zlewnia Skawy, która w granicach gminy Lanckorona obejmuje niewielki fragment wsi 

Skawinki, na pograniczy z gminą Budzów i położona jest w zlewni budowanego zbiornika 

wodnego „Świnna Poręba”. Ustalenia wiążące dla planów miejscowych zostaną określone po 

opracowaniu i zatwierdzeniu opracowania „Warunków dla korzystania z wód dorzecza...”. Do 

tego czasu kierunki działań dla ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem 

określają przepisy szczególne. W celu utrzymania jednorodnych warunków dla całej jednostki 

wskazane są działania o podobnym charakterze jak ustalone dla zlewni Cedronu 

 Teren gminy Lanckorona w całości położony jest w terenie ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia 

wody z rzeki Skawinki, ustanowionej rozporządzeniem nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 

powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2011 r., Nr 369, poz. 3164), zmienionym rozporządzeniem nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 

ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości 

Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r., Nr 479, poz. 4642), zgodnie z tymi aktami 

prawa na terenie objętym zmianą planu obowiązują następujące zakazy: 

a) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, 

o których mowa a art. 9 pkt. 14 lit. c ustawy Prawo wodne oraz poza oczyszczonymi ściekami z 

oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, 

b) rolniczego wykorzystania ścieków, 

c) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, 

d) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych (z 

wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a 

także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo 

wodne, 

e) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i 

obojętne oraz obojętnych, 
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f) budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz parkingów, 

bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w system kanalizacji deszczowej zamkniętej lub 

otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczenie ich przed 

wprowadzaniem do wód lub do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi, 

g) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi wody, 

h) rozbudowy cmentarza w Radziszowie w kierunku wschodnim w stronę rzeki Skawinki, 

i) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej niż 150 m 

od studzien, źródeł i strumieni, 

j) realizowania budownictwa mieszkaniowego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do 

kanalizacji zbiorczej, lub w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik 

do gromadzenia ścieków, 

k) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę 

oraz szczelnej płyty gnojowej, 

l) stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem środków dopuszczalnych do stosowania w strefach 

ochronnych ujęć wody, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na podstawie 

art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 ze zm.). 

 Zgodnie z ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzoną w 

oparciu o art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne na terenie objętym Studium występują 

urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (tereny objęte systemem melioracji wodnych zostały wskazane 

na załącznikach graficznych Studium) – rowy melioracyjne oraz sieć drenarska, wykonane w ramach zadań 

inwestycyjnych "I Bobrza Kołomań", "II Gruszka", "III Szałas", rzeki Bobrza, Ciek od Zagnańska, Krasna, Ciek 

od Borowej Góry oraz tzw. „wody pozostałe”. W przypadku przekwalifikowania gruntów rolnych, na których 

występują obiekty melioracyjne, na inne (np. budowlane, przemysłowe, pod zalesienia) należy wyłączyć obszar 

zmeliorowany na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 

2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych 

gruntów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1403 ze zm.) oraz zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracji 

wodnych miedzy innymi odpływ wody z rowów melioracyjnych. Zgodnie z art. 25 i 27 ustawy Prawo wodne, 

zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg 

wody budowli lub murów niezbędnych urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami 

powierzchniowymi oraz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w 

odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Ponadto, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo wodne ustawowy 

właściciel nieruchomości przyległej do powierzchni wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody 

na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód. Na przebudowę urządzeń melioracji wodnych 

oraz przeprowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 
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telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z 

art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 ustawy Prawo wodne.   

 Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9ust. 2 pkt. 1a ustawy Prawo wodne zabrania się 

niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych. Ww. rzeki zaliczone są do wód istotnych dla regulacji 

stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w dnia 17 grudnia 

2002r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. 

Nr 16, poz. 149 z 2003 r.) lub do tzw. „wód pozostałych”, w stosunku do których prawa właścicielskie, wg art. 14 

ust. 3 i w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne, sprawuje Marszałek Województwa Małopolskiego. 

 Na tym obszarze zabudowa winna być kształtowana z uwzględnieniem odbudowy systemu 

melioracyjnego i drenarskiego. W przypadku kolizji planowanej zabudowy z systemem drenarskim, system ten 

należy przebudować w sposób umożliwiający jego funkcjonalność, w uzgodnieniu z zarządzającym tą siecią, tj. 

z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Wody podziemne 

Gmina położona poza zasięgiem występowania zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej 

ochrony: Głównych (GZUP) i Użytkowych (UPWP). Nie zwalnia to jednak od działań na rzecz wzrostu retencji 

zlewniowej i zabezpieczenia poziomów wodonośnych przed wzrostem zanieczyszczeń, w tym między innymi 

poprzez: 

 powstrzymanie rabunkowej gospodarki w lasach, 

 zalesienie wybranych obszarów, przez co zwiększy się retencja gminy, 

 zwiększenie przesiąkalności wody do gruntu. 

Zmianę zagospodarowania obszarów zalewowych den dolin dla poprawy retencji lokalnej (denaturalizacja 

terenów słabo zagospodarowanych w formie pasów ochronnych ekosystemów cieków wodnych), likwidację 

punktowych źródeł zanieczyszczeń (uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej). 

 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Przedmiotem ochrony są istniejące cieki wraz z ich dolinami rzecznymi, kanały melioracyjne, zbiorniki 

retencyjne, oczka wodne i tereny podmokłe. W zakresie ochrony wód ustala się: 

 kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej; 

 bezwzględną ochronę zasobów i jakości wód powierzchniowych: istniejących cieków i zbiorników, 

kanałów melioracyjnych, śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych oraz terenów podmokłych; 

 realizację komunalnych inwestycji proekologicznych, w szczególności kolektorów sanitarnych; 

 wyposażanie zabudowy i obiektów zlokalizowanych poza zwartymi obszarami osadniczymi w 

indywidualne urządzenia oczyszczania ścieków; 
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 stopniową eliminację zanieczyszczeń obszarowych poprzez racjonalne stosowanie nawozów 

sztucznych i środków ochrony roślin, w wyniku czego nastąpi wzmocnienie naturalnych procesów 

samooczyszczania się cieków; 

 zapewnienie oczyszczania wszystkich odprowadzanych ścieków i podjęcie działań w celu likwidacji 

zrzutu zanieczyszczeń do wód; 

 zakaz wylewania nieczystości z szamb w miejscach przypadkowych; 

 zachowanie, a w razie potrzeby rekonstrukcję, biologicznej obudowy cieków i zbiorników wodnych 

(zadrzewienia, zakrzaczenia, pasy szuwarów, trwałe użytki zielone) dla zahamowania spływów 

powierzchniowych z pól uprawnych; 

 ochronę i odtwarzanie naturalnych zbiorników retencyjnych (zbiorniki wodne, bagna, torfowiska, 

nieuregulowane cieki, oczka wodne, tereny podmokłe, lasy łęgowe); 

 respektowanie wymogów ochronnych obowiązujących na obszarze zbiorników wód podziemnych i 

wokół ujęć. 

 

Ponadto w zakresie ochrony przyrody Studium (...) ustala: 

 zapewnienie przestrzennej ciągłości systemu przyrodniczego drogą przekształceń i wiązania 

„wyspowo” występujących elementów przyrodniczych w jednolity układ; 

 użytkowanie terenów systemu przyrodniczego zgodnie z jego naturalnymi predyspozycjami (warunkami 

fizjograficznymi) i jego chłonnością i odpornością na zniszczenie; 

 zakaz lokalizowania w obrębie systemu przyrodniczego obiektów i urządzeń stanowiących bariery 

ekologiczne; 

 usunięcie lub ograniczanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, które mogą niekorzystnie wpływać na 

funkcjonowanie systemu przyrodniczego oraz zasoby i stan flory i fauny: 

– likwidacja lub minimalizacja ograniczającego działania barier ekologicznych, poprzez 

egzekwowanie rozwiązań projektowych zmniejszających izolację ekologiczną elementów systemu 

przyrodniczego; 

– ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin, 

– zakaz lokalizacji bezściołowych ferm hodowli zwierząt, 

– zakaz rolniczego użytkowania ścieków; 

 odtwarzanie zdegradowanych elementów systemu przyrodniczego; 

 dostosowanie robót budowlanych (a w szczególności prac ziemnych) okresów rozrodczych 

występujących zwierząt. 
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 W zakresie ochrony systemu środowiska oraz przyrody, w stosunku do nowej zabudowy planowanej na 

terenie parku krajobrazowego oraz obszarów chronionego krajobrazu ustala się następujące zasady: 

 wkomponowanie obiektów budowlanych, kubaturowych w istniejące zadrzewienia występujące na 

terenach działek budowlanych. W przypadku braku możliwości wkomponowania zabudowy w istniejące 

zadrzewienia śródpolne, realizację zabudowy na terenach, gdzie zadrzewienia śródpolne występują należy 

w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wycinkę. Dla zachowania wartości przyrodniczych i ekologicznych 

terenu dopuszcza się w tych przypadkach wycinkę istniejących zadrzewień maksymalnie w 40% 

występujących na działce budowlanej, 

 ogrodzenie terenu inwestycji zarówno w czasie budowy jak i docelowo należy tak projektować, aby 

umożliwić migrację zwierząt, np. poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań ażurowych, 

 prace ziemne należy tak wykonywać aby zachować istniejące ukształtowanie terenu, a ingerencje w 

ukształtowanie terenu należy planować tam, gdzie jest to niezbędne,   

 w celu zachowania obudowy biologicznej cieków wodnych, na terenach oznaczonych symbolem Z 

wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, za wyjątkiem dróg i urządzeń infrastruktury 

technicznej, 

 obowiązuje ochrona przed osuszaniem małych i okresowych zbiorników wodnych, 

 zachowanie ciągłości cieków wodnych, 

 zakaz niszczenia lub uszkadzania urządzeń wodnych,  

 zakaz niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych, tworzących brzeg wody 

lub murów niebędących urządzeniami wodnymi oraz gruntów pod śródlądowymi wodami 

powierzchniowymi oraz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w 

odległości 1,5 m od linii brzegu. Ponadto właściciel nieruchomości przyległej do powierzchni wód 

publicznych jest obowiązany jest umożliwić dostęp do wody na potrzeby robót związanych z utrzymaniem 

wód, 

 uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń melioracji wodnych oraz prowadzenie 

przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii 

telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń. 

 W zakresie ograniczania uciążliwości obiektów obowiązuje: 

 dotrzymanie standardów jakości środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych, w tym zastosowanie 

rozwiązań chroniących przed ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym (uwzględnienie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy od dróg, zieleni osłonowej i izolacyjnej oraz budowę ekranów 

akustycznych),      
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 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników, po wcześniejszym ich oczyszczeniu jeżeli 

przepisy odrębne będą tego wymagać, 

 zachowanie odległości budynków od terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Ochrona kompleksów leśnych 

Przedmiotem ochrony są istniejące kompleksy leśne, zadrzewienia i zakrzewienia. 

 pielęgnacja i uzupełnienie istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz skupień roślinności o 

różnorodnych funkcjach środowiskowych (glebochronne, wiatrochronne, biocentyczne i krajobrazowe), 

zwłaszcza w odniesieniu do agrosystemów, które są wyjątkowo podatne na utratę równowagi ekologicznej; 

 zachowanie i powiększanie biologicznej różnorodności lasów wyrażające się poprzez ochronę 

wszystkich występujących w gminie kompleksów leśnych (szczególnie resztek lasów i zarośli łęgowych w 

dolinach rzecznych); 

 wzbogacanie gatunkowej, wiekowej i przestrzennej struktury drzewostanów zgodnie z warunkami 

siedliskowymi; 

 ochrona gruntów leśnych przed nieuzasadnioną zmianą przeznaczenia na inne cele; 

 wprowadzanie naturalnych metod ochrony drzewostanów. 

 

Ochrona pozostałych obszarów i obiektów cennych przyrodniczo oraz krajobrazu, w tym krajobrazu 

kulturowego 

Przedmiotem ochrony są istniejące doliny rzeczne, tereny podmokłe, torfowiska, łąki, oczka wodne, 

zbiorowiska kserotermiczne, wąwozy i jary lessowe, zadrzewienia i zakrzewienia. 

 ochrona istniejących dolin rzecznych, starorzeczy, łąk, oczek wodnych i zbiorowisk szuwarowo-

bagiennych, które z uwagi na ich duże walory przyrodnicze powinny być zachowane i powiększane; 

 bezwzględny zakaz wypalania traw i wiklin nadrzecznych; 

 wykluczenie zabudowy z obszarów dolin rzecznych; 

 pozostawianie nieuregulowanych rzek, szczególnie tych, których funkcje przyrodnicze nie uległy 

dotychczas dewastacji; 

 utrzymanie na terenach użytkowanych rolniczo bogatej struktury krajobrazu ze znacznym udziałem 

ekosystemów odznaczających się dużą różnorodnością biologiczną (łąk, pastwisk, zadrzewień, zakrzewień, 

skarp, wąwozów, oczek wodnych i in.); 

 rekonstrukcja zdegradowanych ekosystemów i siedlisk, szczególnie leśnych i wodno-błotnych, 

 w przypadku niezbędnych melioracji konieczne jest zadbanie o nienaruszenie cennych przyrodniczo 

ekosystemów; 
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 zgodność charakteru i poziomu intensyfikacji zagospodarowania z cechami środowiska przyrodniczego 

oraz jego naturalną chłonnością i odpornością na zniszczenie, 

 zachowanie wartości krajobrazu kulturowego poprzez nawiązanie architekturą nowej zabudowy do cech 

zabudowy tradycyjnej gminy Lanckorona oraz respektowanie ustalonych wymogów architektonicznych dla 

nowej zabudowy, 

 ustala się zakaz realizacji obiektów stanowiących sztuczne dominanty krajobrazowe w terenach  

nieprzewidzianych do zabudowy (terenach rolniczych, leśnych, dolinach rzecznych  oraz w terenach  

ustalonych w MPZP jako zakazy tego typu zabudowy ), 

 ustala się ochronę punktów i ciągów widokowych poprzez utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia 

terenów położonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

Ochrona gruntów rolnych 

Przedmiotem ochrony gleby wysokich klas bonitacyjnych podlegające ochronie prawnej oraz 

agrosystemy, zwłaszcza w aspekcie przeciwdziałania ich degradacji. 

 przeciwdziałanie procesom erozji poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych oraz 

nie pozostawianie gruntów o dużych spadkach bez trwałej pokrywy roślinnej; 

 zmiana użytkowania gruntów ornych na zboczach o dużych spadkach na sady, trwałe użytki zielone i 

zadrzewienia; 

 dostosowanie poziomu nawożenia do zasobności gleb i potrzeb uprawianych roślin, zwiększenie 

nawożenia organicznego; 

 eliminowanie zagrożeń środowiskowych związanych z intensyfikacją produkcji rolnej (m.in. nadmierne 

stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin); 

 rozwój ekologicznej produkcji rolnej. 

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem: 

 wprowadzenie, względnie modernizacja urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń powietrza; 

 wprowadzenie instalacji odpylających i odsiarczających w lokalnych kotłowniach opalanych węglem oraz 

propagowanie ich modernizacji w kierunku zmiany nośników energii na przyjazne środowisku 

(niskoemisyjne i bezemisyjne); 

 poprawa stanu nawierzchni dróg, usprawnienie układu komunikacyjnego, budowa nowych miejsc 

parkingowych; 

 stosowanie paliw niskoemisyjnych i ekologicznych; 
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 ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i uciążliwości związanych z hałasem na terenach zwartej 

zabudowy i wzdłuż ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu poprzez stosowanie zieleni 

izolacyjnej i ekranów akustycznych; 

 ograniczenie emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego emitowanych przez 

obiekty związane z eksploatacją złoża surowców mineralnych, obiektów przemysłowych, usługowych i 

rekreacyjnych poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ograniczających poziom 

hałasu i zanieczyszczeń powietrza, 

 termomodernizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz użyteczności publicznej, przez co zmniejszy 

się zapotrzebowanie w ciepło ze źródeł powodujących zanieczyszczenie do atmosfery, a w konsekwencji do 

spadku emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery; 

 ograniczenie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i uciążliwości związanych z hałasem na terenach zwartej 

zabudowy i wzdłuż ciągów komunikacyjnych o największym natężeniu ruchu poprzez stosowanie zieleni 

izolacyjnej i ekranów akustycznych; 

 rozbudowa sieci gazowej; 

 stopniowa likwidacja niskiej emisji poprzez eliminację lokalnych kotłowni, lub zmiana tradycyjnego sposobu 

opalania węglem na bardziej ekologiczne, tj. gaz ziemny, olej opałowy i ekologiczne; 

 wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii takich jak: pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, itp; 

 podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich grup społecznych, polegające na wykształceniu 

nawyków wdrażania zrównoważonego rozwoju, dbałości o stan środowiska i oszczędnego korzystania z 

jego zasobów; 

 zachowanie i udrażnianie korytarzy przewietrzających (doliny rzek i cieków wodnych oraz przylegających do 

ich kompleksów leśnych), poprzez zakaz ich zabudowy oraz eliminację barier ekologicznych. 

 

Powstrzymanie procesów degradacji środowiska przyrodniczego: 

 wprowadzenie zakazu lokalizacji budowli i obiektów obniżających walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz 

rozbudowy istniejących obiektów w sposób degradujący te walory; 

 obowiązek realizacji niezbędnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w sposób jak najmniej 

szkodliwy dla środowiska; 

 realizacja kompleksowego systemu gospodarki odpadami (systemu odbioru i segregacji odpadów, odzysk i 

zagospodarowanie odpadów użytkowych, wywóz odpadów na wysypisko oraz do kompostowni i spalarni); 

 likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci; 

 realizacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej; 



23 

23 
 

 stosowanie technik i technologii niskoenergerycznych, wodooszczędnych, niskoodpadowych i 

małoszkodliwych dla środowiska; 

 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego postanowień przepisów 

szczególnych z zakresu ochrony środowiska i walorów krajobrazowych; 

 prowadzenie edukacji ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw mieszkańców wobec środowiska 

przyrodniczego. 

 

Zasoby surowców mineralnych: 

Zasoby surowców mineralnych należą do nieodnawialnych, stąd też ochrona złóż i ich racjonalne 

wykorzystanie powinno stanowić zasadniczy cel regionalnej polityki przestrzennej. Każdorazowa decyzja o 

podjęciu eksploatacji wymaga dokonania wnikliwego bilansu zysków i strat, obejmującego z jednej strony 

wieloletnią prognozę popytu na surowiec i sumę korzyści gospodarczych, zaś z drugiej gruntowną ocenę 

wpływu wydobycia na środowisko przyrodnicze i krajobraz. 

Eksploatacja surowców narusza naturalne warunki przyrodnicze i wywołuje szereg zmian w środowisku 

naturalnym. Odkrywkowy system wydobycia jaki występuje na terenie gminy powoduje powstanie przekształceń 

powierzchni terenu, powstanie wyrobisk, zwałowisk mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo 

przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wraz z jej przerabianiem, niekiedy osuszanie 

gruntu i zanieczyszczenie wód. Niekorzystne oddziaływanie dotyczy również zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego i hałasu. Te dwa czynniki są dodatkowo zwiększone wzmożonym transportem, który zawsze 

towarzyszy tego typu działalności. Na terenie gminy Lanckorona zostało udokumentowane jedno złoże 

piaskowców  krośnieńskich "Skawinki" w kat. C1. Złoża tego nie przewiduje się do eksploatacji. Charakterystyka 

złoża przedstawia się następująco: 

 powierzchnia złoża - 4,05 ha, 

 złoże położone poza poziomami wodonośnymi, 

 nie przewiduje się dopływu wód do wyrobiska, 

 forma złoża - pokładowa, 

 ilość pokładów - 1, 

 grubość nadkładu (N):                       od 0,9m                do  3,3m                    śr. 2,1m, 

 miąższość złożą (Z):                          od 0,0m                do 47,1m                 śr. 26,7m, 

 głębokość spągu złoża                       od 0,0m                do 47,1m                 śr. 26,7m, 

 sposób urabiania kopaliny - odkrywkowy, 
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ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH DLA KOPALIN STAŁYCH PIASKOWCÓW KROŚNIEŃSKICH 

W ZŁOŻU „SKAWINKI” OBLICZONYCH WG STANU NA DZIEŃ 31. 12. 2012 R. 

KOPALINA 

RODZAJ LUB ZASTOSOWANIE 

SUROWCOWE 

ZASOBY BILANSOWE   [tys.  Mg] 

    A    B    C1    C2    D 

PIASKOWIEC 

KROŚNIEŃSKI 

 

- 
  2 260,00     -     - 

  2 260,00 

    

KOPALINA OGÓŁEM -   2 260,00 - - 2 260,00 

 

 W trosce o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Lanckorona oraz mając na 

uwadze aktualny stan środowiska przyjmuje się zasadnicze kierunki działań w tej dziedzinie gospodarki: 

 bezwzględny zakaz zabudowy terenów rolnych w granicach udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych; 

 oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie niekorzystnych skutków 

eksploatacji, 

 rekultywację terenów poeksploatacyjnych; 

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów zamieszkałych, 

atrakcyjnych turystycznie, o wysokich walorach przyrodniczych i rolniczych; 

 stałe monitorowanie wpływu eksploatacji kopalin na środowisko oraz stanu wykorzystania zasobów 

surowców; 

 nie lokalizowanie na obszarach udokumentowanych złóż inwestycji niezwiązanych z działalnością 

górniczą, 

 unikanie eksploatacji z jednoczesnym odwadnianiem złoża; 

 stosowanie w zakładach wydobywczych i przeróbczych urządzeń ochrony środowiska i sukcesywnej 

ich modernizacji (szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i przed hałasem). 

 W granicach gminy Lanckorona nie wskazuje się obiektów i obszarów, dla których wyznacza się w 

złożu kopaliny filar ochronny. 

 

6.2. UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OBSZAROWEJ DZIEDZICTWA KULTURY 

 obszar wpisany na „Listę Światowego Dziedzictwa” UNESCO 

01 grudnia 1999 roku na Listę Światowego Dziedzictwa został wpisany obiekt pod nazwą: „KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA – KRAJOBRAZOWY ZESPÓŁ MANIERYSTYCZNEGO PARKU PIELGRZYMKOWEGO”. 

Zespół położony na terenie dwóch gmin obejmuje ok. 3.8 km2 (w tym w gminie Lanckorona – 0,52 km2), a 
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„strefa buforowa” 26km2(w tym w gminie Lanckorona ok. 8,5 km2). Przy wyznaczaniu granic obiektu 

uwzględniono jego historyczny zasięg potwierdzony materiałem ikonograficznym z XVII wieku, obejmujący poza 

obiektami architektonicznymi w obszarze dróżek pielgrzymkowych i zespołu klasztornego, również górę 

Klasztorną – Żar i górę Zamkową – Lanckorońską z ruinami zamku. Przy określaniu granic „strefy buforowej” 

uwzględniono zasięg strefy widokowej, pozwalającej na percepcję w szerszym kontekście krajobrazowym. W 

strefę włączono m.in. układ urbanistyczny Lanckorony, wpisany do rejestru zabytków. Strefa buforowa w istotny 

sposób koresponduje z obszarami projektowanych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych „Kalwaria” i 

„Lanckorona”. 

Decyzja o wpisie jw. nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych, niewątpliwie jednak zobowiązuje 

do szczególnej troski o zachowanie walorów kulturowych i krajobrazowych obszaru, m.in. poprzez 

wprowadzenie odpowiednich ustaleń i zasad ochrony w opracowaniach planistycznych.  Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 30.10.2000 r. uznał za pomnik historii „Kalwarię – 

Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku Krajobrazowego” (Dz.U.Nr 98, poz. 1062). 

 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Lanckorona” 

W regionalnych opracowaniach planistycznych przewiduje się, w tym rejonie utworzenie dwóch zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych bezpośrednio z sobą sąsiadujących: „Lanckorony”(na terenie gmin: Lanckorona i 

Kalwaria Z.) i „Kalwarii”(na terenie gminy Kalwaria Z.). Opis obiektów znajduje się w rozdziale 3.1.a. Tego 

rodzaju formy ochrony, wprowadzane w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, chronią równocześnie walory 

kulturowe i estetyczne obszaru. Utworzenie zespołu „Lanckorona” mieć będzie istotne znaczenie zwłaszcza dla 

zachowania warunków ekspozycji zabytkowego zespołu urbanistycznego z Góry Zamkowej. 

Wprowadzenie omówionych powyżej form ochrony, wiążących przestrzennie tereny Lanckorony i Kalwarii, 

należy traktować jako znaczący element promocji walorów turystycznych gminy, atrakcyjnych szczególnie dla 

turystyki krajoznawczej. 

Dla ochrony obiektów zabytkowych lub zespołów obiektów wskazuje się: 

1. Prowadzenie jakichkolwiek prac remontowych oraz dokonywanie zmian dotyczących zabytku oraz jego 

otoczenia, wyłącznie w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości i zgodnie  z wymogami 

przepisów odrębnych. 

2. Udostępnianie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na cele użytkowe wyłącznie w sposób 

zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, z uwzględnieniem historycznej funkcji. 

3. Zachowanie właściwej ekspozycji obiektów zabytkowych – realizacje nowych obiektów w otoczeniu 

obiektów zabytkowych w sposób, który nie będzie powodował pomniejszenia wartości kulturowej                         

i funkcjonalnej oraz jego ekspozycji. 

4. Zachowanie i konserwację substancji zabytkowej obiektu, 
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5. Możliwość odbudowy, przebudowy i remontu jedynie przy zachowaniu bryły i zewnętrznej formy 

architektonicznej obiektu, 

6. Zakazuje się przekształcania budynków zabytkowych powodujących obniżenie ich wartości historycznych, 

estetycznych lub architektonicznych. 

Priorytetem wszelkich działań inwestycyjnych, prowadzonych w sąsiedztwie obiektów zabytkowych jest 

trwałe zachowanie wartości zabytkowych przedmiotu ochrony budynków i budowli jak też otoczenia zgodnie z 

historycznym zagospodarowaniem. Zasady ochrony i użytkowania wymagają doprecyzowania na etapie 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania. 

Stanowiska archeologiczne świadczą o bogatych tradycjach osadniczych terenu gminy Lanckorona. W 

celu ochrony wartości naukowych i poznawczych zabytków archeologicznych, oznaczonych na rysunku 

Studium (...), ustala się następujące wymagania: 

1) podejmowanie prac ziemnych i budowlanych oraz działań zmierzających do zmiany dotychczasowego 

zagospodarowania w granicach tych stref wymaga uzyskania szczegółowych ustaleń konserwatorskich 

(Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz zapewnienia warunków dla przeprowadzenia badań 

archeologicznych (w formie badań wykopaliskowych, badań sondażowych, nadzoru archeologicznego), 

2) informację o występowaniu stref archeologicznej ochrony biernej należy umieszczać w wyrysach i 

wypisach ze zmiany planu oraz właściwy wpis należy umieścić w decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 

2014 r. poz. 1446 ze zm.) ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej, działań mających na celu: 

 zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie; 

 zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków; 

 udaremnienie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

 przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę; 

 kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

 uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy 

kształtowaniu środowiska. 

Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania wymienione w art. 6 ww. ustawy: 

1) zabytki nieruchome będące w szczególności: 

 krajobrazami kulturowymi, 

 układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi, 

 dziełami architektury i budownictwa, 
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 dziełami budownictwa obronnego, 

 obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi, 

 cmentarzami, 

 parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, 

 miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji, 

2) zabytki ruchome będące, w szczególności: 

 dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, 

 kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych, 

 numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, 

 wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami i narzędziami 

świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, 

 materiałami bibliotecznymi, 

 instrumentami muzycznymi, 

 wytworami sztuki ludowej i rękodzieła oraz innymi obiektami etnograficznymi, 

 przedmiotami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji, 

3)  Zabytki archeologiczne będące, w szczególności: 

 pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa, 

 cmentarzyskami, 

 kurhanami, 

 reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej 

 Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, 

placu, ulicy lub jednostki osadniczej. 

 Kierunki ochrony dóbr kultury wyznaczają potrzebę podejmowania następujących działań: 

 sprawowania opieki nad zabytkiem przez jego właściciela lub posiadacza polegającej na zapewnieniu 

warunków: 

- naukowego rozpoznania i dokumentowania zabytku; 

- prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku; 

- zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie; 

- korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, 

- popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu dla historii i kultury; 
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 powiadamiania wojewódzkiego konserwatora zabytków przez właściciela zabytku wpisanego do 

rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu lub 

kradzieży zabytku, o zagrożeniu dla zabytku, o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego, o 

zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku; 

 konieczność, w przypadku podejmowania wobec stanowisk archeologicznych objętych bierną ochroną 

(wymienione w uwarunkowaniach) jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, zapewnienia na koszt inwestora 

nadzoru archeologicznego, prowadzonego przez dyplomowanego archeologa na podstawie zezwolenia 

wydanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wyprzedzających badań ratowniczych, w 

zależności od zakresu inwestycji i stopnia naruszenia zabytkowych struktur; 

 przeprowadzenie badań archeologicznych na terenach przewidzianych i realizowanych inwestycji 

wielkoprzestrzennych oraz liniowych, zwłaszcza na terenach przypuszczalnego rozwoju osadnictwa w 

przeszłości – głównie w dolinach rzek; 

 obowiązuje konieczność powiadomienia właściwego konserwatora zabytków oraz wójta o znalezieniu 

przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz zabezpieczenia takiego znaleziska i natychmiastowego 

wstrzymania dalszych prac, mogących je uszkodzić lub zniszczyć; 

 obiekty wpisane do rejestru zabytków podlegają ścisłej ochronie a wszelkie prace wykonywane przy 

zabytku lub w jego otoczeniu, m.in. związane z bieżącymi remontami, odbudową czy też adaptacją, muszą być 

uzgadniane z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, celem zachowania właściwych 

cech stylistycznych, oraz substancji i konstrukcji zabytkowej; 

 prowadzenia gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z 

terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków, która stanowi podstawę dla sporządzania programów 

opieki nad zabytkami przez gminy; 

 należy dbać o zachowanie wartościowych elementów dziedzictwa kulturowego kształtujących 

tożsamość lokalną, będących świadectwem religijności mieszkańców gminy, tj.: kapliczek, figur i krzyży 

przydrożnych, które powinny znaleźć się w ewidencji; 

 poprawa ładu przestrzennego poprzez harmonijne powiązanie architektury i krajobrazu, wyznaczenie w 

planach zagospodarowania przestrzennego granic urbanistycznego rozwoju gminy, skali i gabarytów nowej 

architektury oraz rygorystyczne ich przestrzeganie, zakaz nadmiernego rozpraszania zabudowy, ograniczenie 

lokalizacji budowli i elementów infrastruktury technicznej w miejscach eksponowanych krajobrazowo oraz zakaz  

w tych miejscach budowy sztucznych dominantów niszczących krajobraz takich jak  maszty i wieże  telefonii 

komórkowej oraz elektrowni wiatrowych; 

 promowanie wykorzystania i adaptacji zabytkowych domów drewnianych np. na cele usługowo - 

turystyczne (agroturystyka, punkty informacyjne, mała gastronomia itp.); 
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 niezwykle ważna jest również ochrona niematerialnych wartości krajobrazu kulturowego, tj. obyczaje 

ludowe, legendy, tradycyjny strój, historyczne nazwy miejscowości, coroczne obchody tradycyjnych świąt, 

działalność zespołów folklorystycznych itp., które świadczą o pielęgnowaniu bogatych tradycji ludowych; 

 uwzględnianie przy opracowywaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego, zarówno 

w części tekstowej jak i graficznej potrzeby ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego 

oraz stref ochronnych zarówno wyznaczonych przez WKZ (związanych z zabytkami wpisanymi do rejestru oraz 

ich otoczeniem) jak i wyznaczonych przez projektanta planu w odniesieniu do cennych i wartościowych 

obiektów o charakterze zabytkowym, znajdujących się na terenie gminy, w tym m.in.: zabytków techniki, miejsc 

historycznych, walorów krajobrazowych itp.; 

 promocja wartości kulturowych gminy w ramach organizowanych przez Gminę Lanckorona imprez 

organizowanych na terenie gminy jak i poza nią. 

 Ponadto, na terenie gminy Lanckorona ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków województwa 

małopolskiego objęte są następujące obiekty:  

 Izdebnik gm. Lanckorona – d. poczta, A-458 z 23.10.1986 (B) [A-845/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – układ urbanistyczny, A-386/81 z 10.03.1981(B) [A-896/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – kościół paraf. p.w. św. Jana Chrzciciela, otoczenie w granicach 

ogrodzenia, A-291 z 12.08.1971, aktualizacja A-297/78 z 20.04.1978(B), [A-897/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – cmentarz rzymsko-katolicki z kaplicą, murem, bramą, kostnicą, układem 

 przestrzennym alei, kwater i nagrobków wraz z istniejącą zielenią cmentarną, ul. Krakowska, A-503/87 

z 04.06.1987(B) [A-898/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – ruiny zamku, A-387/81 z 09.03.1981(B),st.rej. nr 597 z 16.05.1934 [A-

899/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 117 w granicach parceli bud., A-613 z 09.01.1989 (B)[A-

900/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 119 w granicach parceli bud., A-635 z 16.01.1989 (B)[A-

901/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 120 w granicach parceli bud., A-476 z 15.01.1987 – 

skreślony decyzją z dnia 05.07.2002 r. 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 123 w granicach parceli bud., A-627 z 16.01.1989 (B) [A-

902/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 125 w granicach parceli bud., A-616 z 16.01.1989 (B) [A-

903/M] 
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 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 127 w granicach parceli bud., A-630 z 16.01.1989 (B) [A-

904/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 131 w granicach parceli bud., A-612 z 16.01.1989 (B) [A-

905/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 133 w granicach parceli bud., A-636 z 16.01.1989 (B)[A-

906/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom Rynek 141 w granicach parcel bud., A-529 z 02.11.1987 (B)[A-

907/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom ul. Świętokrzyska 104 ze stodołą i oborą. A-667/91 z 12.04.1991 

(B) [A-909/M] 

 Lanckorona gm. Lanckorona – dom ul. Świętokrzyska 110 w granicach parceli bud., A-528 z 02.11.1987 

(B) [A-908/M] 

 Skawinki gm. Lanckorona – kościół p.w. św. Katarzyny i św. Trójcy, A-393/81 z 02.04.1981(B) [A 

1029/M] 

 

6.3. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PONADLOKALNYMI ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ I TECHNICZNEJ 

a/ drogi 

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Małopolskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad należy 

zapewnić warunki modernizacji drogi krajowej nr 96 Bielsko-Biała – Głogoczów, umożliwiające wprowadzenie 

korekt nienormatywnych łuków i szerokości w celu przystosowanie do wymogów dla drogi klasy GP. Oznacza to 

miedzy innymi ograniczenie liczby skrzyżowań i zjazdów (należy unikać nowych zjazdów) oraz zachowania 

odległości budynków min. 25 m od krawędzi jezdni i szerokości 25-30 m w liniach rozgraniczających. Dla 

zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów wskazana realizacja chodników na odcinkach 

przebiegających przez tereny zabudowane oraz ścieżek rowerowych na całej długości. 

Wskazuje się na rysunku Studium (...) przebieg Beskidzkiej Drogi Integracyjnej klasy S (droga klasy 

ekspresowej) o przekroju 2x2, dla której w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy 

zabezpieczyć pas o szerokości wynikającej z przepisów o drogach publicznych. Ustala się zakaz bezpośredniej 

obsługi komunikacyjnej z jezdni podstawowych terenów bezpośrednio przylegających do drogi. 

W przypadku dróg kategorii powiatowej i gminnej (klasa techniczna dróg lokalna i dojazdowa) zaleca się 

zabezpieczenie terenów umożliwiających poszerzenie jezdni, korekty łuków itp. Należy zachować szerokość w 

liniach rozgraniczających i odległość budynków zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych. 
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Komunikacja masowa wymaga zwiększenia częstotliwości kursów. Wskazane wprowadzenie połączeń 

lokalnych z najbliższymi przystankami (np. w formie „busów”) lub lokalnych linii publicznych. 

 

Drogi piesze i rowerowe 

Stale rosnący ruch kołowy pojazdów samochodowych zwiększa potencjalne zagrożenie wypadkami z 

udziałem pieszych i rowerzystów. Dlatego też, postuluje się sukcesywną realizację wydzielonych chodników 

wzdłuż dróg publicznych, gdzie występuje większy ruch samochodowy. W pierwszej kolejności układ chodników 

i dróg rowerowych należy zrealizować na obszarach zabudowanych. W planach miejscowych należy 

przewidzieć odpowiednie szerokości pasów drogowych umożliwiające realizacje wydzielonych ciągów pieszych 

i rowerowych. Dla uatrakcyjnienia oferty turystycznej należy przewidzieć realizację ścieżek rowerowych trasami 

zapewniającymi podziwianie atrakcyjnego krajobrazu. Studium (...) dopuszcza wyznaczanie i realizację dróg, 

tras oraz ścieżek rowerowych na całym obszarze gminy Lanckorona, wykorzystując pasy drogowe dróg 

publicznych oraz układ dróg polnych oraz leśnych.    

 

Zaplecze motoryzacji indywidualnej 

Miejsca parkingowe niezbędne dla obsługi projektowanego programu usług powinny być realizowane w 

granicach działek przeznaczanych na te inwestycje. Ilość miejsc powinna być dostosowana do spodziewanych 

potrzeb zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego. 

Zachodzące zmiany rynkowe, występujące w kraju w ostatnich latach, spowodowały niecelowość 

sterowania opracowaniami planistycznymi lokalizacji usług zaplecza motoryzacji w tym stacji paliw. Obiekty te 

powinny być traktowane jako usługi komercyjne, ich ilość podyktowana potrzebami rynkowymi a lokalizacja 

wynikać jedynie z wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań ruchowych niezbędnych dla zachowania 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

  

b/ gospodarka wodno-ściekowa 

Zasadą ogólną jest, aby system zaopatrzenia w wodę zapewniał mieszkańcom gminy oraz pozostałym 

odbiorcom wymaganą ilość, niezawodność dostawy i odpowiednią jakość wody, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Warunkiem prawidłowego zaopatrzenia w wodę gminy jest modernizacja i rozbudowa systemów 

wodociągowych, w tym: 

 utrzymanie sieci i urządzeń wodociągowych w dobrym stanie technicznym, 

 zmniejszenie strat wody w sieci poprzez wymianę odcinków przewodów o największej awaryjności, 

sukcesywne rozbudowywanie sieci wodociągowej w celu rozszerzenia zasięgu obsługi i uzbrojenia 

terenów przeznaczonych pod zabudowę, 
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 konieczność rozbudowy sieci wodociągowej w celu zaspokojenia w pełni potrzeb w zakresie 

dostawy wody. 

Według opracowań regionalnych pełne zaopatrzenie obszaru gminy w wodę uzależnione jest od 

modernizacji – rozbudowy systemu wodociągu grupowego „Wadowice” (obecnie z ujęcia w Jaroszowicach, oraz 

Skawina, w  przyszłości ze zbiornika Świnna Poręba). Rozbudowa sieci wodociągowej powinna być 

prowadzona równolegle z realizacją systemu kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

Wskazane rozpatrzenie możliwości realizacji wspólnych systemów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków dla gmin w zlewni Skawinki. Układ zlewni i poszczególnych działów wodnych wskazuje na potrzebę 

budowy kilku oczyszczalni. Ich ilość można ograniczyć stosując przepompownie ścieków. Kompleksowość i 

realność rozwiązań uwarunkowana jest ograniczeniem dalszego rozpraszania zabudowy. 

W polityce przestrzennej gminy Lanckorona uwzględnia się budowę gminnej oczyszczalni ścieków w 

Izdebniku. 

Dopuszcza się budowę szczelnych zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

jedynie do czasu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz na terenach, gdzie z przyczyn ekonomicznych i 

ukształtowania terenu nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Gmina Lanckorona posiada następujące pozwolenia wodnoprawne na: 

1) szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na 

potrzeby zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Izdebnik, Jastrzębia i Podchybie z istniejącego ujęcia 

wody składającego się z ośmiu istniejących studni kopanych - Decyzja Starosty Wadowickiego znak: 

WSR.6341.191.2014 z dnia 20 kwietnia 2015 r. z terminem ważności do dnia 31 marca 2035 r. Zgodnie 

z decyzją Qhmax. = 6,0 m3/h,  Qdś. = 144,0 m3/d, Qrmax. = 52 560,0 m3/rok. 

2) pobór wód ze źródeł "Pułka" i "Maria" wypływających z trzeciorzędowych piasków krośnieńskich w 

miejscowości Lanckorona, w ilości zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych zgodnie z Decyzją 

Starosty Wadowickiego znak: WSR.6341.106.2011 z dnia 21 listopada 2011 r. z terminem ważności do  

dnia 30 października 2031 r.: 

a) źródło "Pułka" Qe = 3 m3/h, Qe = 72 m3/d, 

b) źródło "Maria" Qe = 3,3m3/h, Qe = 79,2 m3/d. 

3) na szczególne korzystanie z wód w zakresie: wprowadzania ścieków bytowych, oczyszczonych w 

biologicznej oczyszczalni ścieków (dla RLM = 935) zlokalizowanej na działce nr 466/1 w Lanckoronie 

do potoku "bez nazwy" poprzez istniejące urządzenie wodne tj. wylot urządzeń kanalizacyjnych 

zlokalizowany na działce nr 8178 w miejscowości Lanckorona w ilości: Qmaxh = 31,7m3/h, Qśr.d. = 68 

m3/d, Qmaxrok = 248077m3/rok - Decyzja Starosty Wadowickiego znak: WSR.6341.66.2014 z dnia 12 

grudnia 2014 r. ważna do dnia 30 listopada 2024 r. sprostowana postanowieniem Starosty 
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Wadowickiego znak: WSR.6341.66.2014 z dnia 27 stycznia 2015 r., którym stwierdzenie "bez nazwy" 

zastępuje się nazwą potoku określoną jako "Jastrząbka".    

 

c/ zagospodarowanie i składowanie odpadów 

Podstawowym celem systemu gospodarki odpadami w gminie Lanckorona jest osiągnięcie 

odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

W celu zracjonalizowania gospodarki odpadami uznaje się za celowe wprowadzenie na szeroką skalę 

praktyki selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach ich powstawania, umożliwiającej odzyskiwanie 

surowców wtórnych w postaci makulatury, szkła, złomu metali, opakowań z tworzyw sztucznych itp. 

Wprowadzenie tej formy gromadzenia odpadów, obok korzyści z odzyskanych surowców wtórnych, pozwoli na 

zmniejszenie ilości odpadów odwożonych na składowisko. 

Na podstawie analizy gospodarczej kraju można zakładać, że przyrost odpadów będzie wynosił około 

3% rocznie. Jednocześnie wzrośnie procent podmiotów gospodarczych, które wdrażać będą nowe technologie 

mało i bezodpadowe. W perspektywie kilku, kilkunastu lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytworzonych 

odpadów oraz zwiększenie stopnia odzysku u wytwórców odpadów. 

W zakresie gospodarowania odpadami stałymi ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie 

zorganizowanym pod nadzorem Urzędu Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą odpadów i 

wywóz ich na wysypisko odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji odpadów u źródła ich 

powstawania. Gospodarka odpadami stałymi na terenach obiektów usługowych i produkcyjnych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

Wymogi ochrony środowiska nakazują bezwzględną likwidację nielegalnych wysypisk odpadów. W 

opracowaniach „regionalnych” preferuje się tworzenie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami, 

zalecając jako kierunki działań ograniczanie ilości powstających odpadów, odzysk surowców, maksymalny 

przerób (np. Kompostowanie biomasy), a składowanie tylko tej części odpadów komunalnych, której już nie 

można wykorzystać bądź przetworzyć. Zakłada się, że wstępnie segregowane odpady z gminy będą odwożone 

na rejonowe składowisko w Choczni. 

 

d/ zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz 

 W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy zachodzić będzie 

potrzeba budowy nowych ciągów średniego napięcia oraz stacji transformatorowych SN/nn oraz linii n/n. 

Należy podkreślić, że samo wyznaczenie rezerw terenu pod inwestycje w studium i planie miejscowym 

nie może być traktowane jako miarodajny sygnał do podjęcia na tych terenach inwestycji z zakresu 

infrastruktury elektroenergetycznej, wymagających dużych nakładów. Jak wykazuje praktyka, rezerwy terenów 

budowlanych są w gminach zwykle bardzo duże i znaczna ich część nie jest w pełni wykorzystywana. W tej 
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sytuacji operatorzy sieci dystrybucyjnych, działający w warunkach rynkowych, zazwyczaj podejmują działania 

inwestycyjne (obecnie bardzo szybko finalizowane) dopiero po zawarciu wiążących umów o przyłączenie z 

inwestorami na danym terenie. 

Rozwój systemu zaopatrzenia gminy Lanckorona w energię elektryczną powinien zapewnić: 

zaspokojenie obecnych i przyszłych potrzeb-wynikających z rzeczywistego rozwoju przestrzennego gminy i jej 

aktywności gospodarczej na dostawy mocy i energii elektrycznej o obowiązujących standardach, ograniczenie 

niekorzystnego oddziaływania elektroenergetycznego linii napowietrznych na krajobraz i walory przyrodnicze 

gminy. Ponadto na obszarze gminy należy utrzymać: istniejącą infrastrukturę elektroenergetyki wysokiego 

napięcia 110 kV dopuszczając jej remonty, modernizację i rozbudowę w obrębie zajmowanych terenów i stref 

technicznych, oraz dotychczasowe zasady zaopatrzenia w energię elektryczną obszarów gminy, polegające na 

dostawach energii siecią rozdzielczą średniego napięcia. 

Pokrycie ewentualnego przyrostu zapotrzebowania mocy przez istniejących i nowych odbiorców oraz 

zapewnienie ciągłości i właściwych parametrów zasilania wymagało będzie : 

 budowy nowych stacji transformatorowych; 

 rozbudowy sieci elektroenergetycznych średniego napięcia; 

 rozbudowy sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia w celu umożliwienia przyłączenia nowych 

odbiorców. 

 W granicach terenu objętego studium dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku 

studium urządzeń i sieci energetycznych, jak również stacji trafo - w miarę przyrostu odbiorców. 

 Przy realizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi zachować bezpieczny odstęp od linii 

elektroenergetycznych zgodnie z PN–E-05100-1/1998 i przepisami szczegółowymi. Ewentualne zbliżenie 

budynków do osi linii uzgodnić z zarządcą danej sieci. 

 Zasilanie terenów objętych studium w energię elektryczną należy prowadzić na warunkach określonych 

przez zarządcę sieci. 

 Jeżeli na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę przebiega trasa linii ŚN należy w przypadku 

planowanej zabudowy mieszkaniowej i/lub przemysłowej, przebudować istniejące linie ŚN w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom działek (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami na 

własny koszt. O określenie warunków technicznych przebudowy istniejących linii ŚN i n/n należy występować 

do właściwego zarządcy sieci. 

 Studium nie wyznacza obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, a także ich stref ochronnych związanych z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu terenu. Dopuszcza się jedynie lokalizację urządzeń 

odnawialnych źródeł energii oraz ciepła na potrzeby zabudowy mieszkaniowej obiektów użyteczności publicznej 

i usług komercyjnych. 
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 Istniejący system zasilania w energię elektryczną zapewnia bezpieczne pokrycie potrzeb 

energetycznych przedmiotowego obszaru. Stopniowy wzrost obciążenia sieci (pobór energii elektrycznej na 

terenie gminy wzrasta sukcesywnie) i rozwój przestrzenny gminy powoduje, że rozbudowa sieci średniego i 

niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV jest niezbędna dla zaspokojenia perspektywicznych 

potrzeb zasilania. Sukcesywna modernizacja i rozbudowa układu zasilania elektroenergetycznego powinna być 

uwzględniona w planach rozwoju zakładu energetycznego jak również uwzględnić rezerwy dla wzrostu 

zapotrzebowania w istniejącej zabudowie oraz na nowych terenach przewidzianych do zainwestowania. 

Wszelkie działania związane z reelektryfikacją muszą obejmować nie tylko odnowienie starej infrastruktury, ale 

także zwiększenie przepustowości sieci wynikających z przyrostu liczby obecnie stosowanych i 

wykorzystywanych odbiorników elektrycznych. Przy modernizacjach i rozbudowie sieci napowietrznych 

średniego i niskiego napięcia standardem staje się stosowanie przewodów izolowanych, których zaletą w 

stosunku do linii tradycyjnych jest wysoka niezawodność, mniejsza podatność na zwarcia, duża odporność na 

uszkodzenia mechaniczne spowodowane czynnikami zewnętrznymi (anomalie pogody oraz zadrzewienia). 

Uszkodzenia mechaniczne linii napowietrznych to jedna z głównych przyczyn powstawania awarii w systemie 

zasilania elektroenergetycznego. 

 Realizacja zamierzeń rozwojowych dotyczących systemów elektroenergetycznych wszystkich 

poziomów napięć uzależniona jest od stanu gospodarki i kondycji finansowej Zakładu Energetycznego. Rozwój 

sieci elektroenergetycznych nie należy do zadań własnych gmin, zatem wpływ polityki samorządu na rozwój 

tych systemów jest znikomy, jednak nie bez znaczenia jest stwarzanie sprzyjających warunków dla 

poszczególnych inwestycji. Powszechna świadomość i dostęp do informacji o energooszczędnych 

urządzeniach elektroenergetycznych to główny kierunek zracjonalizowania wielkości zużycia energii 

elektrycznej, a tym samym ograniczenia jej kosztów. Proces obniżenia wielkości zużycia energii elektrycznej dla 

celów komunalno-bytowych będzie w dłuższej perspektywie czasu kompensowany wzrostem zużycia ze 

względu na wzrastającą ilość urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych, pomimo spadku ich 

energochłonności. 

 Jeżeli na terenie działki przeznaczonej pod zabudowę przebiega trasa linii ŚN należy w przypadku 

planowanej zabudowy, przebudować istniejące linie ŚN w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom 

działek (zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami na własny koszt. O określenie warunków technicznych 

przebudowy istniejących linii ŚN i n/n należy występować do właściwego zarządcy sieci. 

Energetyczna napowietrzna sieć 15 i 0,4 kV wraz ze stacjami transformatorowymi, zasilania z GPZ 

Kalwaria, zabezpiecza w większości obecne zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną. Przez północno-

wschodnią część gminy (wsie Izdebnik, Podhybie) przebiega odcinek linii energetycznej wysokiego napięcia 

110 kV dla której należy zabezpieczyć wolny od zabudowy pas o szerokości ok. 30m. 
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Gmina jest zgazyfikowana w oparciu o gazociąg wysokoprężny Wysoka-Kalwaria-Stryszów-Zembrzyce, z 

odgałęzieniem i stacją redukcyjną w Lanckoronie. 

 

e/ telekomunikacja 

Brak szczegółowych rozwiązań i kierunków rozwoju gminy z dużym prawdopodobieństwem zakłada się 

zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu w szerokim zakresie do łączności telefonicznej oraz wszelkich usług 

telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. 

Uzupełnieniem dla przewodowej łączności telefonicznej będzie telefonia komórkowa. Dzięki stacjom 

bazowym z urządzeniami nadawczo-odbiorczymi operatorów telefonii komórkowej zlokalizowanym w 

sąsiednich gminach, na całym obszarze gminy Lanckorona zapewniona będzie możliwość korzystania z 

telefonów komórkowych. 

Na obszarze objętym Studium (...) z wyłączeniem terenów lasów dopuszcza się lokalizację  sieci 

obiektów z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci szerokopasmowych przy uwzględnieniu 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz przy uwzględnieniu przepisów odrębnych i 

zgodnie z ustaleniami  MPZP. 

 W zakresie łączności telekomunikacyjnej, Studium ustala: 

1) na obszarze objętym zmianą Studium (...) dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami 

infrastruktury telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 

odrębnymi, oraz z ustaleniami MPZP. 

2) sukcesywne kablowanie napowietrznych linii telefonicznych. 

3) w obrębie linii rozgraniczających istniejących i projektowanych dróg dopuszcza się prowadzenie linii 

telekomunikacyjnych oraz lokalizację szafek z urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej na 

warunkach określonych przez zarządcę drogi. 

 

6.4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU ZWIĄZANE Z POŁOŻENIEM GMINY I POWIĄZANIAMI Z OBSZARAMI 

SĄSIADUJĄCYMI 

Jednostka gminna o charakterze wiejskim wchodząca w skład powiatu wadowickiego, położona jest w 

jego wschodniej części, na granicy z powiatami: ziemskim krakowskim, myślenickiem i suskim, przynależna 

terytorialnie do województwa małopolskiego. 

Peryferyjne położenie małej jednostki administracyjnej (na granicy czterech powiatów), i bliskie 

sąsiedztwo ośrodków miejskich spowodowały, że gmina znalazła się w zasięgu ich oddziaływania. 
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Podstawowe relacje, to związki gminy z : 

 miastem Wadowice (siedziba władz powiatowych, wcześniej rejon administracyjny, rynek pracy, szkolnictwo 

średnie, usługi bytowe, komunikacja masowa), 

 miastem Kalwaria Zebrzydowska (komunikacja masowa i transport kolejowy, rynek pracy, szkolnictwo 

średnie, usługi bytowe), 

 miastem Sułkowice (rynek pracy, szkolnictwo średnie), 

 Krakowskim Zespołem Metropolitalnym (rynek pracy, szkolnictwo średnie i wyższe, bytowe usługi 

specjalistyczne) 

Ze względu na zbliżoną podległoś gminy od Wadowic i Krakowa, przeciwstawne kierunki powiązań 

komunikacyjnych oraz większą atrakcyjność ośrodka krakowskiego zjawiskiem występującym w wielu 

dziedzinach jest zachwianie relacji: -ośrodek lokalny (gmina) – ośrodek ponadlokalny (powiat) – ośrodek 

regionalny (województwo), poprzez pomijanie ośrodka powiatowego i korzystanie z bardziej różnorodnej oferty 

ośrodka wojewódzkiego. Bliskie Związki Lanckorony z Krakowem mające odległe historyczne korzenie zostały 

przywrócone w wyniku reformy administracyjnej. 

Równocześnie, dogodne powiązania komunikacyjne poszczególnych sołectw z pobliskimi ośrodkami 

miejskimi ograniczają rolę Lanckorony jako gminnego ośrodka usługowego. 

 

6.5. Główne  szanse i  zagrożenia  rozwoju przestrzennego 

Na podstawie analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego sformułowano główne szanse i 

zagrożenia, które mają wpływ na wyodrębnienie kierunków przekształceń struktury funkcjonalno – 

przestrzennej gminy Lanckorona. 

 

SZANSE: 

 wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe, stwarzające szansę aktywizacji turystyki i agroturystyki, 

 obecność cennych zasobów leśnych, pełniących m.in. funkcję przyrodniczą i ekologiczną, 

 korzystne tendencje rozwoju demograficznego zapewniające prostą zastępowalność pokoleń, 

 korzystne warunki do rozwoju drobnoskalowej produkcji ekologicznej z przeznaczeniem na rynek 

krakowski, 

 dogodne powiązania komunikacyjne, 

 kultywowanie tradycji oraz lokalnego folkloru, 

 poszukiwanie środków finansowych z zewnątrz. 
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ZAGROŻENIA: 

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych, 

 niedobór infrastruktury turystycznej, 

 nasilająca się presja urbanizacji zwłaszcza terenów szczególnie atrakcyjnych krajobrazowo, 

 lokalne zagrożenie erozją i ruchami masowymi, 

 zagrożenie powodzią w dolinie Cedronu, 

 rabunkowa eksploatacja złoża piaskowców Krośnieńskich "Skawinki",  

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz zbyt mała retencja. 

 

NAJWAŻNIEJSZE  PROBLEMY  I  KONFLIKTY  PRZESTRZENNE: 

 konflikt pomiędzy postępującą urbanizacją a koniecznością ochrony środowiska przyrodniczego i 

krajobrazu, uwłacza w rejonie korytarza ekologicznego; 

 niedobór gruntów komunalnych stwarzający problemy lokalizacji usług publicznych oraz zapewnienia 

atrakcyjnej oferty terenów dla inwestorów. 

 

6.6. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy: 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy w zakresie uwarunkowań ekonomicznych 

 Gmina Lanckorona (powiat wadowicki, województwo małopolskie): powierzchnia - 40.5 km2.  

Podział administracyjny - pięć sołectw: Izdebnik - 16.1 km2, Jastrzębia - 3.9 km2, Lanckorona - 11.8 km2, 

Podchybie - 1.3 km2, Skawinki - 7.4 km2.  

Siedziba samorządu gminy: Lanckorona, status administracyjny - wieś. Potrzeby i możliwości rozwoju 

gminy w zakresie ekonomii kształtowane są przez uwarunkowania gospodarcze, zarówno wewnętrzne, jak i 

wynikające ze struktury i schematu działania regionu. Mają one decydujący wpływ na tempo i kierunki rozwoju, 

co uwidacznia się w strukturze funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych. Gmina ma charakter 

mieszkaniowo-rolniczy - turystyczny. 

Na terenie Gminy Lanckorona funkcjonują obecnie 1054 podmioty gospodarcze zrejestrowane w 

rejestrze REGON. Rynek pracy na terenie gminy kształtowany jest głównie przez sektor prywatny – należy do 

niego ok. 98% ogółu (1032 podmioty). Wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

zdecydowanie przeważają małe podmioty (np. jednoosobowe lub zatrudniające do 10 pracowników) zajmujące 

się głównie produkcją i usługami, a także eksploatacją surowców.  

Na terenie gminy występują niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe do rozwoju produkcji rolniczej. 

Ogółem na terenie gminy Lanckorona jest 1704 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 9956,23 ha. 

Najliczniejszą grupę stanowią gospodarstwa o powierzchni od 1 do 5 ha (stanowią one blisko 51% gospodarstw 
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w gminie), natomiast najmniej liczne są gospodarstwa o powierzchni 15 ha i więcej (niewiele ponad 2%). Dla 

rolnictwa w gminie znaczenie ma również hodowla bydła, trzody chlewnej i drobiu. 1067 gospodarstw w gminie 

utrzymuje zwierzęta gospodarskie 

Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju istotne jest dążenie do zróżnicowania dostępnych miejsc 

pracy. Procesy te powinny jednak następować z poszanowaniem dziedzictwa i krajobrazu kulturowego oraz 

istotnych wartości społecznych. Potrzebę zmian w strukturze gospodarczej potwierdzają statystyki dotyczące 

bezrobocia na terenie gminy – liczba zarejestrowanych osób w wieku produkcyjnym pozostających bez pracy 

w ostatnich latach zwiększa się.  

Bliskość miasta powiatowego (dostępność komunikacyjna, możliwość korzystania  

z bazy oświatowej, kulturalnej, społecznej, medycznej itp.) jest korzystna z punktu widzenia uwarunkowań 

zewnętrznych i powinna mieć wpływ oraz znaczenie dla rozwoju i procesów gospodarczych. Mając na celu 

poprawę sytuacji ekonomicznej oraz biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości rozwoju gminy należy dążyć do 

dywersyfikacji struktury zatrudnienia oraz umożliwienia lokalizacji zamierzonych przez mieszkańców 

przedsięwzięć. Tereny inwestycyjne stwarzające możliwość aktywizacji gospodarczej ludności powinny być 

lokalizowane zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa. Do rozwoju funkcji usługowej predystynowane są 

wykształcone jednostki osadnicze na czele z miejscowością Lanckorona, natomiast do funkcji produkcyjnej 

obszary poza skupiskami budynków mieszkalnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich obsługę 

komunikacyjną.  

 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy w zakresie uwarunkowań środowiskowych: 

Położenie gminy 

 Gmina Lanckorona położona jest na Pogórzu Karpackim w paśmie Pogórza Wielickiego. 

Administracyjnie wchodzi w skład powiatu wadowickiego w województwie małopolskim (w jego południowo-

zachodniej części). W skład gminy wchodzi pięć sołectw: Lanckorona, Izdebnik, Jastrzębia, Podchybie i 

Skawinki. Lanckorona położona jest na wysokości 550 m n.p.m. na południowo-wschodnim stoku Góry 

Lanckorońskiej. Powierzchnia gminy wynosi 40,5 km 2  w tym Lanckorona zajmuje obszar 11,8 km 2 , Izdebnik 

16,1 km 2  Jastrzębia 3,9 km 2 , Podchybie 1,3 km 2 , Skawinki 7,4 km 2 . 

 Gmina Lanckorona graniczy z pięcioma gminami: Kalwarią Zebrzydowską, Skawiną, Sułkowicami, 

Budzowem i Stryszowem. Najbliższe duże miasta to Kraków oddalony od Lanckorony o 38 km i Bielsko-Biała 

położone w odległości 65 km. 

 Przez gminę przebiega droga krajowa nr 96 łącząca Kraków z przejściem granicznym w Cieszynie. 

Komunikacja publiczna obsługiwana jest przez PKS. Lanckorona ma bezpośrednie połączenia autobusowe z 

Krakowem, Bielskiem-Białą i Wadowicami. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Kalwarii Zebrzydowskiej, 
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oddalonej od Lanckorony o 7 km. 

 

Warunki przyrodnicze: 

 Gmina Lanckorona położona jest w prowincji Karpat Zachodnich w mezoregionie Pogórza Wielickiego. 

Zajmuje ona obszar stanowiący pas przejściowy pomiędzy górami a kotlinami podgórskimi, który 

charakteryzują dość duże deniwelacje  względne. Najniżej położony punkt gminy mieści się w Podchybiu (250 

m n.p.m.), najwyżej – Lanckorońska Góra (550 m n.p.m.). 

 Teren gminy ukształtowany został podczas faz górotwórczych orogenezy alpejskiej. Pokryty jest 

zasadniczo utworami kredy, paleocenu, eocenu i oligocenu, w tym głównie marglami, łupkami, wapieniami, 

piaskowcami i piaskami. Spotyka się także porfir. Specyficzną formę osadów stanowią tzw. piaskowce 

grodzieńskie zalegające w pasie Wadowice – Myślenice. Jedyną pozostałością czwartorzędu są mady w 

dolinach akumulacyjnych rzek Cedron, Jastrząbka i Skawinka. 

 Pod względem warunków klimatycznych gmina Lanckorona zalicza się do regionu śląsko-

krakowskiego. W regionie tym przeważają dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, z dużym zachmurzeniem i 

wysokimi opadami. 

 Gleby gminy Lanckorona to przede wszystkim gleby brunatne (kwaśne, wytworzone z lessów, 

wyługowane oraz deluwialne), pseudobielice na podłożu lessowym i pseudobielice wietrzeniowe oraz mady i 

gleby glejowe deluwialne. Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby dobre i średnie (III i IV klasa 

bonitacji gleb). 

 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy w zakresie uwarunkowań społecznych: 

Gmina Lanckorona, będąca gminą wiejską o stosunkowo niewielkiej i stopniowo rosnącej liczbie 

mieszkańców (w 2010 r. liczba ludności wynosiła 5861 osób, a w 2015 r. 5985 osób), zapewnia dostęp do 

obiektów infrastruktury, które pozwalają na zaspokojenie elementarnych potrzeb społecznych. Najwięcej usług 

mieści się w siedzibie gminy – wsi Lanckorona oraz we wsi Izdebnik.  

Ludność Gminy - 5958 osób, w tym: kobiet - 3030, mężczyzn - 2928. 

% ludności w wieku:  przedprodukcyjnym          produkcyjnym     poprodukcyjnym 

Izdebnik                23.1     63.9   13 

Jastrzębia 24     59.9   16.1 

Lanckorona  23.3   62.2   14.5 

Podchybie  24.5   63.3   12.2 

Skawinki  24.9   61.9   13.1 

średnia dla Gminy:   24 %      62.2 %   13.8%  

Najliczniejszą grupę wiekową na analizowanym terenie stanowią osoby w wieku produkcyjnym – 62,2%.  
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Według prognozy statystycznej GUS „Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz 

podregionów na lata 2012 – 2035”, liczba mieszkańców powiatu będzie sukcesywnie wzrastać w latach 

objętych prognozą. Prognozy demograficzne dla gminy  również wykazują tendencje wzrostu liczby ludności.  

Wszelkie działania podejmowane w zakresie planowania przestrzennego powinny być dostosowane do 

zachodzących zmian zaobserwowanych w gminie tj. wskaźnik liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz w 

wieku do 18 lat, który może wzrosnąć w przyszłości, jeśli warunki w gminie będą bardziej korzystne dla 

osiedlania się młodych ludzi, a także wzrost liczebności grupy w wieku emerytalnym. 

Aktualne zagospodarowanie  

Poziom wyposażenia gminy w podstawowe obiekty usługowe dla mieszkańców  

w różnych przedziałach wiekowych można określić jako dobry. Na omawianym obszarze znajdują się 

następujące instytucje publiczne:  

 Urząd Gminy,  

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

 placówki oświatowe: w Lackoronie, Izdebniku, Skawinkach i Jastrzębi 

 przedszkola: w Lanckoronie i Skawinkach..  

Problemy społeczne 

W gminie Lanckorona zarejestrowanych jest 243 bezrobotnych, co stanowi 7,22% ogółu mieszkańców w wieku 

produkcyjnym (18-65 lat). Liczba bezrobotnych kobiet wynosi 144, co stanowi 59,3% ogółu bezrobotnych w 

wieku produkcyjnym. Jedną trzecią wszystkich bezrobotnych stanowią ludzie młodzi, poniżej 24 roku życia. 

Biorąc pod uwagę wykształcenie, to okazuje się, że największą liczbę bezrobotnych spośród w wieku powyżej 

24 lat stanowią osoby z wykształceniem podstawowym (43,8%). Natomiast wśród osób w wieku do 24 lat 

największa liczba bezrobotnych jest w grupie z wykształceniem zasadniczym zawodowym (50,6%). Szczegóły 

zawiera tabela poniżej. 

 

Liczba bezrobotnych w gminie 

Wyszczególnienie 
Liczba  

bezrobotnych 
Liczba bezrobotnych z wykształceniem 

 Ogółem 
w tym 

kobiet 

podstawo-

wym 

zasadni-

czym 
średnim wyższym 

Liczba bezrobotnych  

do 24 roku życia        

wskaźnik % 

81         

100,0 

48     

59,3 23        28,4 

41        

50,6 

16        

19,9 

1           

0,01 
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Liczba bezrobotnych 

powyżej 24 roku życia 

wskaźnik % 

162      

100,0 

96       

59,5 71        43,8 

62        

38,3 

29           

17,9 

0           

0,0 

Razem: liczba           % 
243     

100,0 

144      

59,3 94        38,7 

103       

42,4 45      18,5 

1      

0,004 

. 

W niedalekiej przyszłości może pojawić się potrzeba poszerzenia oferty społeczno-kulturalnej w celu 

aktywizacji ludzi w wieku 50+ poprzez promowanie aktywnego trybu życia oraz organizowanie warsztatów 

doszkalających z różnych dziedzin w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.  

 

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy  

Analizując dane demograficzne oraz biorąc pod uwagę słabe strony gminy Lanckorona, można określić, 

w jakim kierunku powinna się ona rozwijać.  

Przede wszystkim priorytetowym zadaniem jest zwiększenie ilości miejsc pracy w celu zmniejszenia 

stopy bezrobocia. Nowe możliwości zatrudnienia nie tylko sprawią, że gmina stanie się atrakcyjnym miejscem 

zamieszkania dla ludności, ale także przyczynią się do eliminacji istniejących problemów społecznych, które w 

dużej mierze są wynikiem trudności materialnych. Gmina powinna również dążyć do podniesienia standardu 

życia mieszkańców gminy  poprzez zwiększenie dostępności do usług bytowych, urzędowych oraz poprzez 

realizację zadań inwestycyjnych w dziedzinie infrastruktury społecznej oraz zadań organizacyjnych 

wpływających na kondycję społeczną. 

Należy mieć także na uwadze starzenie się społeczeństwa i co za tym idzie dostosowywanie 

infrastruktury oraz stwarzanie udogodnień dla osób, które nie są w pełni sprawne i w wielu czynnościach 

potrzebują wsparcia. Aktualnie w gminie Lanckorona znajdują się 1 Ośrodek Zdrowia z apteką w Lanckoronie i 

punkt lekarski w Izdebniku. 

  

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy wynikające z prognozy demograficznej 2015-2045:  

Długoterminowa prognoza demograficzna dla jednostki szczebla gminnego wymaga przyjęcia ogólnych 

założeń i uproszczeń z uwagi na dużą losowość wydarzeń i trendów determinujących strukturę społeczeństwa. 

Ludność gminy Lanckorona jest niewielką zbiorowością, której zmienne mogą kształtować się w sposób 

przypadkowy. Biorąc pod uwagę wymienione w poprzednich rozdziałach uwarunkowania z zakresu gospodarki, 

na potrzeby prognozy zakłada się, iż rozwój gminy będzie wykazywał umiarkowane, stałe tendencje.  

Opracowaniem bazowym do sporządzenia prognozy demograficznej dla gminy Lanckorona jest 

Prognoza ludności na lata 2014-2050 Głównego Urzędu Statystycznego. Publikacja ta zawiera prognozy liczby 

ludności opracowane na podstawie zmian ruchu naturalnego, migracji wewnętrznych i zewnętrznych. 
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Podstawową jednostką terytorialną jest powiat w podziale na części miejskie i wiejskie. Z uwagi na brak 

opracowania dla jednostek administracyjnych szczebla gminnego, niniejsza analiza oparta jest na danych 

przyjętych dla obszarów wiejskich powiatu włoszczowskiego, których część stanowi gmina Lanckorona. 

Prognoza ludności na lata 2014-2050 w szczegółowym zakresie określa przyjęte założenia społeczno-

ekonomiczne i kulturowe, w tym założenia dzietności (zmiany liczby urodzeń, zmiany w strukturze wieku kobiet, 

zmiany liczby zawieranych małżeństw), założenia umieralności (przewidywana umieralność i trwanie życia), 

założenia do prognozy migracji wewnętrznych i zewnętrznych.  

Prognoza (…) uwzględnia również kierunki działania w zakresie polityki społecznej zawarte w licznych 

rządowych dokumentach strategicznych długo- i średniookresowych, m.in. – „Polska 2030. Wyzwania 

rozwojowe. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”, „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 

Średniookresowa Strategia Kraju”. 

 

Możliwości finansowe gminy: 

Budżet gminy, czyli roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów stanowi podstawę 

gospodarki finansowej gminy. W czasie opracowywania niniejszej analizy nie zakończył się jeszcze rok 

rozliczeniowy 2015, a więc nie można określić stopnia wykonania tego budżetu – w związku z tym niniejsza 

analiza bierze pod uwagę rok 2014. 

 Dochody gminy 

Zgodnie z uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu plan dochodów wynosił  

35 006 055 zł, jednak w ciągu 2014 roku plan budżetu uległ zwiększeniu zgodnie z uchwałami Rady Gminy i 

zarządzeniami wójta do 36 160 911 zł.  

Około połowę dochodów gminy stanowiły dochody własne z podatków dochodowych od osób fizycznych 

i osób prawnych. Drugą połowę środków gmina otrzymała z:  

 subwencji ogólnej - wyrównawczej i oświatowej,  

 dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne,  

 dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, w tym z: 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 dotacji celowych, w tym z: 

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Kielcach, 

 Starostwa w Wadowicach. 
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 dotacje na inwestycje,  

Budżet został wykonany w 97,5% (35 270 382 zł). Większość dochodów została wykorzystana w całości 

lub prawie całości.  

 

Charakterystyka wydatków majątkowych w kontekście możliwości finansowych. 

Realizacja wydatków majątkowych gminy Lanckorona w 2014 roku wyniosła łącznie 7 293 112 zł, co 

stanowi 20% wszystkich wydatków. Do najważniejszych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej 

zrealizowanych w 2014 r. można zaliczyć: 

 budowę oczyszczalni ścieków, 

 rozbudowę linii energetycznej i zamontowanie oświetlenia ulicznego, 

 koszty utworzenia i eksploatacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „PSZOK”, 

 budowę kanalizacji sanitarnej, 

 oświetlenie ulic, parków i dróg, konserwację oświetlenia ulicznego, 

 przebudowę dróg powiatowych,  

 modernizację i budowę dróg gminnych. 

Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej zrealizowane w 2014 r. objęły następujące działania: 

 wykonanie placów zabaw, 

 przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz 

dzieci w wieku przedszkolnym,  

 dofinansowanie rozbudowy biblioteki, 

 remont kapliczki, 

 budowa boiska wielofunkcyjnego,  

 zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego. 

 

Wykaz powyższych przedsięwzięć gminnych wykazuje, że możliwości gminy Lanckorona, w tym zakresie 

są wystarczające do stopniowego podnoszenia jakości i dostępności urządzeń infrastruktury społecznej i 

technicznej na terenach obecnie zainwestowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących 

planach miejscowych. Dodatkowym atutem jest fakt wydajnego wykorzystywania możliwości płynących z 

programów dotacji celowych, również tych z udziałem środków europejskich. 

W kontekście społeczeństwa starzejącego się, w kolejnych latach należy spodziewać się wzrostu 

zapotrzebowania na infrastrukturę społeczną, która stworzy przyjazne i aktywizujące środowisko życia dla 

mieszkańców w wieku 50+. 
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Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę: 

Dla potrzeb sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę dokonano obliczeń w czterech 

grupach zabudowy: mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjnej. Chłonność terenów została przedstawiona 

jako maksymalna powierzchnia użytkowa zabudowy danej funkcji na terenie gminy.  

 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową określa się łącznie z powodu braku przesądzenia o 

konkretnym przeznaczeniu na etapie sporządzania niniejszej zmiany studium oraz mieszany charakter 

obecnego zainwestowania. Perspektywa czasowa przyjęta do poniższych obliczeń wynosi 30 lat. 

Zgodnie z prognozą demograficzną gminę Lanckorona w 2045 r. będzie zamieszkiwało 6480 

mieszkańców.  Z danych Banku Danych Lokalnych GUS wynika, że średnia powierzchnia użytkowa wszystkich 

mieszkań w gminie wynosi 85,5 m² (24,9 m² na 1 mieszkańca), natomiast dla mieszkań oddanych do użytku w 

2014 r. wartość ta wynosiła 159,6 m². Można więc wyciągnąć wniosek, iż poziom życia mieszkańców, na który 

bezpośrednio wpływają warunki mieszkaniowe, znacznie wzrasta. W związku z tym do obliczeń 

zapotrzebowania przyjęto powierzchnię 60 m² na 1 mieszkańca przy założeniu, że średnio w gospodarstwie 

domowym mieszka 2,5 osoby. 

O dodatkowym zapotrzebowaniu na tereny zabudowy mieszkaniowej świadczy ilość wykonywanych 

transakcji sprzedaży działek budowlanych. Liczba takich transakcji na rynku nieruchomości w gminie 

Lanckorona wynosi ok. 400 rocznie, z czego ok. 20% realizowanych jest przez osoby fizyczne i podmioty 

gospodarcze spoza terenu gminy. Zakłada się, iż 15% z nich zakończy się realizacją budynku mieszkalnego lub 

mieszkalno-usługowego. Oznacza to, że rocznie efektem tych transakcji może być powstanie nawet 12 

budynków na działkach o średniej powierzchni 1200m². Wynikiem tego do 2045 r. może powstać 348 

budynków. 

 

 
Liczba 

mieszkańców 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa na 1 

mieszkańca 

[m²] 

Zapotrzebowanie na 

powierzchnię użytkową 

mieszkań [m²] 

(2x3) 

Maksymalne 

zapotrzebowanie 

na nową 

zabudowę w 

powierzchni 

użytkowej [m²] 

1 2 3 4 5 

obecnie 5985 24,9 268 123 
- 

w 2045 r. – 6480 60 541 560 
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prognoza 

różnica pomiędzy obecnym i prognozowanym zapotrzebowaniem 273 437 

po dodaniu zapotrzebowania wynikającego z analizy rynku nieruchomości 

(zakup działek budowlanych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze 

spoza terenu gminy) 

52 200 

po zwiększeniu o 30% z względu na niepewność procesów rozwojowych 423 328 

Tab. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową i zagrodową; 

 źródło: opracowanie własne 

 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową 

 

 

Liczba 

mieszkańców 

w wieku 

produkcyjnym 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

zabudowy 

usługowej na 1 

mieszkańca 

[m²] 

Zapotrzebowanie 

na powierzchnię 

użytkową [m²] 

(2x3) 

Maksymalne 

zapotrzebowanie 

na nową zabudowę  

w powierzchni 

użytkowej [m²] 

1 2 3 4 5 

obecnie 5985 20 134 220 

 w 2045 r. – 

prognoza 
6480 100 523 500 

różnica pomiędzy obecnym i prognozowanym zapotrzebowaniem 389 280 

Tab. Maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę usługową; źródło: opracowanie własne 

 

W kontekście rozwijających się jednostek osadniczych oraz potrzeb związanych z starzejącym się 

społeczeństwem przyjęto założenie, iż w 2045 r. na 1 mieszkańca gminy powinno przypadać 100 m² 

powierzchni użytkowej usług, w tym usług publicznych. W związku z tym istnieje potrzeba wyznaczenia terenów 

pod zabudowę usługową o maksymalnej powierzchni użytkowej 389 280 m². Przyjęcie wskaźnika na tak 

wysokim poziomie umotywowane jest potrzebą aktywizacji gospodarczej ludności w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. Umożliwi ono mieszkańcom wykorzystanie na cele prowadzenia przedsiębiorstwa 

własnej nieruchomości, zmniejszając obciążenia finansowe związane z wynajmowaniem lokalu.  
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Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjną 

Przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę produkcyjną umożliwia poszerzenie możliwości 

inwestycyjnych oraz rozwojowych mieszkańcom gminy. Powierzchnia użytkowa zabudowy przemysłowej 

uzależniona jest przede wszystkim od sektora przemysłu. Dominującą branżą na terenie gminy jest sektor 

drzewno-papierniczy i budowlany. Wiąże się z nim duże zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową.  

W celu zróżnicowania istniejącej struktury gospodarczej gminy, którego potrzebę określono w 

poprzedzających rozdziałach, powinno się umożliwić, by w roku 2045 co najmniej 30% mieszkańców w wieku 

produkcyjnym mogło pracować w sektorze produkcyjnym. 

 

 

Liczba 

mieszkańców 

w wieku 

produkcyjny

m 

Udział osób 

pracujących w 

sektorach 

przemysłowych 

Przeciętna 

powierzchni

a użytkowa 

na 1 

pracownika 

[m²] 

Zapotrzebowanie 

na powierzchnię 

użytkową [m²] 

(2x3x4) 

Maksymalne 

zapotrzebow

anie na nową 

zabudowę w 

powierzchni 

użytkowej 

[m²] 

1 2 3 4 5 6 

obecnie 2680 8% 100 53 688  

w 2045 r. – 

prognoza 
2950 30% 150 235 575 

 181 887 

Tab. Maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę produkcyjną; źródło: opracowanie własne 

 

Chłonności terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Kształtowanie planowego rozwoju gminy wymaga określenia istniejącej chłonności terenów o w pełni 

wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niezbędnym jest więc ustalenie maksymalnej liczby 

działek, które można w sposób samodzielny zagospodarować. 

 

Tereny z możliwością lokalizowania nowej zabudowy  

Powierzchnię przeznaczoną pod poszczególne formy zabudowy w pierwszej kolejności podzielono na 

podstawowe funkcje, w zależności od zasad i warunków zabudowy określonych w częściach tekstowych 

planów miejscowych. Przyjęto założenie, że funkcja podstawowa (lub ich suma) zawarta w mpzp będzie 
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stanowić 70% powierzchni terenu, natomiast funkcje dopuszczalne (lub ich suma) – 30%, na przykład dla 

terenu „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i usługowej” 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowi 70% powierzchni, zagrodowa – 15%, usługowa – 15%. 

Odpowiednią część terenu przeznaczonego na funkcje z brakiem możliwości lokalizowania zabudowy (np. 

zalesienia) w obliczeniach pomija się. 

 

Powierzchnia terenu 

przeznaczona pod 

zabudowę  

w poszczególnych 

funkcjach  

w obowiązujących 

planach 

miejscowych (m²) 

zabudowa mieszkaniowa 
zabudowa 

produkcyjna 
zabudowa usługowa 

suma (m²) 1194662,53 207175,85 812931,79 

suma (ha) 119,4663 20,7176 81,2932 

 204,2095  

Tab. Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych  

w podziale na poszczególne funkcje zabudowy; źródło: opracowanie własne 

 

Powyższe powierzchnie przeznaczone pod zabudowę w poszczególnych funkcjach pomniejsza się o 

15%, zapewniając rezerwę terenu pod rozwój infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, a także dla 

zachowania linii zabudowy oraz stref ochronnych wynikających z ustaleń planów bądź przepisów odrębnych.  

Bilans terenów zabudowy mieszkaniowej  

W celu obliczenia chłonności terenów mieszkaniowych i zagrodowych ustala się docelową przeciętną 

powierzchnię działki w danym standardzie zabudowy – na podstawie zapisów obowiązujących planów 

miejscowych i obserwacji istniejącego zagospodarowania skorygowanej tak, by odpowiadały obecnym trendom 

na rynku inwestycyjnym. Po przeanalizowaniu powyższych przyjęto 1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 2500 m² dla zabudowy zagrodowej. 

Wynik analizy terenów przeznaczonych pod zabudowę stanowi maksymalna liczba działek o 

odpowiednich parametrach, jaka może zostać w sposób samodzielny zagospodarowana, a co za tym idzie 

maksymalna chłonność terenu w powierzchni użytkowej zabudowy. 

Poszczególne powierzchnie podaje się w podziale na tereny znajdujące się w jednostkach osadniczych 

oraz poza nimi. 
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Opis terenu 
Powierzchnia 

terenu (m²) 

Powierzchnia 

terenu 

pomniejszona  

-15% (m²) 

Docelowa 

przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania 

(m²)* 

Docelowa 

przeciętna 

powierzchnia 

działki w 

standardzie 

zabudowy 

(m²) 

Maksymalna 

liczba 

działek  

(3/5) 

Maksymalna 

chłonność – 

powierzchnia 

użytkowa 

(m²) 

(4x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

w jednostkach 

osadniczych  

w 

obowiązujących 

mpzp 

6946654 - 150 1200 730 109500 

Zabudowa zagrodowa 

w jednostkach 

osadniczych w 

obowiązujących 

mpzp 

568975 - 150 2500 193 28950 

suma MN i RM 7515629 6388284  3675 551250 

po uwzględnieniu wskaźnika obrotu w wys. 15%* 468563 

powierzchnia obecnie zabudowana 268123 

suma chłonności na nową zabudowę 200440 

Tab. Chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej; źródło: opracowanie własne 

 

* wskaźnik obrotu – wskaźnik, który zakłada, że nie wszystkie grunty wskazane w kierunkach polityki 

przestrzennej studium kierunków zagospodarowania  

 

Obliczenia chłonności położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową zagrodową wykazały, iż maksymalna chłonność zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zagrodowej na tych terenach wynosi 200 460 m² powierzchni użytkowej.  
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Wynik bilansu:  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę – 

powierzchnia użytkowa [m²] 

Maksymalna chłonność terenów z 

możliwością lokalizowania nowej zabudowy 

– powierzchnia użytkowa [m²] 

423 328 200 440 

różnica: 222 888 

 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonej analizy chłonności i maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę 

przewiduje się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej poza obszarami o 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej oraz obszarami 

przeznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych w wielkości powierzchni nie większej niż 222 888 m² 

maksymalnej powierzchni użytkowej zabudowy w docelowym standardzie zabudowy, a więc 235,8155 ha 

terenów przeznaczonych pod zabudowę tej funkcji. 

 

Bilans terenów usługowych 

 

Opis terenu 
Powierzchnia 

terenu (m²) 

Powierzchnia 

terenu -15% 

(m²) 

Przeciętny 

wskaźnik 

powierzchni 

zabudowy 

Powierzchnia 

całkowita 

zabudowy 

(m²) 

(3x4) 

Maksymalna 

chłonność – 

powierzchnia 

użytkowa 

(m²) 

1 2 3 4 5 6 

w 

jednostkach 

osadniczych 

470447 399879 0,4 159952 119964 

suma  812931 690990  276396 207297 

 

Obliczenia chłonności przewidują częściową przebudowę istniejących obiektów usługowych.                   

W przypadku zabudowy usługowej przyjmuje się, że powierzchnia użytkowa stanowi 75% powierzchni 

całkowitej budynku z uwagi na duży udział powierzchni klatek schodowych i szybów dźwigowych. 
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Wynik bilansu:  

Zapotrzebowanie na nową zabudowę – 

powierzchnia użytkowa [m²] 

Maksymalna chłonność terenów  

z możliwością lokalizowania nowej 

zabudowy – powierzchnia użytkowa [m²] 

389 280 207 297 

różnica: 181 983 

 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonej analizy chłonności i maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę 

przewiduje się lokalizację nowej zabudowy usługowej w ilości odpowiadającej nie więcej niż 181 983 m² 

maksymalnej powierzchni użytkowej zabudowy, a więc 65,4001 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę tej 

funkcji. 

 

Bilans terenów produkcyjnych  

Na potrzeby sporządzenia poniższego bilansu założono, iż powierzchnia użytkowa stanowi 85% 

powierzchni całkowitej budynku, gdyż nie wlicza się do niej m.in. garażów, pomieszczeń gospodarczych, klatek 

schodowych, szybów dźwigowych oraz niższych partii poddasza. 

Przeznaczenie 

terenu 

Powierzchnia 

terenu (m²) 

Powierzchnia 

terenu -15% 

(m²) 

Przeciętny 

wskaźnik 

powierzchni 

zabudowy 

Powierzchnia 

całkowita 

zabudowy 

(m²) 

(3x4) 

Maksymalna 

chłonność – 

powierzchnia 

użytkowa 

(m²) 

1 2 3 4 5 6 

w jednostkach 

osadniczych 
36162 30737 0,5 15369 11527 

poza 

jednostkami 

osadniczymi 

171014 145362 0,5 72681 61779 

suma  207176 176099  88050 73306 

powierzchnia obecnie zabudowana* 23333 

*dla liczby przedsiębiorstw w gminie 

suma 49973 

Tab. Bilans chłonności zabudowy produkcyjnej; źródło: opracowanie własne 
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Wartość przeciętnego wskaźnika powierzchni zabudowy dla terenów zabudowy produkcyjnej na 

poziomie 0,6 założono na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania działek o takim przeznaczeniu, 

zapisów obowiązujących planów miejscowych oraz tendencji rynku nieruchomościowych, które charakteryzują 

się przewagą inwestycji wolnostojących z dużym udziałem powierzchni parkingowej. Jednak z uwagi na 

wskazania do stosowania zieleni izolacyjnej, mającej chronić tereny przyległe przed możliwym negatywnym 

wpływem działalności produkcyjnej, docelowy wskaźnik został obniżony i określony na poziomie 0,5. 

 

Wynik bilansu: 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę – 

powierzchnia użytkowa [m²] 

Maksymalna chłonność terenów  

z możliwością lokalizowania nowej 

zabudowy – powierzchnia użytkowa [m²] 

181 887 49 973 

różnica: 131 914 

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonej analizy chłonności i maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę 

przewiduje się lokalizację nowej zabudowy przemysłowej w ilości odpowiadającej nie więcej niż 131 914 m² 

maksymalnej powierzchni użytkowej zabudowy, a więc 34,8913 ha terenów przeznaczonych pod zabudowę tej 

funkcji. 

Podsumowanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż nowe tereny przeznaczone pod zabudowę poza istniejącymi 

jednostkami osadniczymi mogą zostać zrealizowane na powierzchni terenu nie większej niż:  

 

Przeznaczenie terenu Maksymalna powierzchnia 

terenu (ha) 

Zabudowa mieszkaniowa 235,8155 

Zabudowa usługowa 65,4001 

Zabudowa produkcyjna 34,8913 

 

Możliwości finansowania oraz potrzeby inwestycyjne gminy : 

Analiza przeprowadzona w rozdziale 16.5 Możliwości finansowe gminy wykazała, iż możliwości 

finansowe gminy są wystarczające w zakresie realizacji zadań własnych na terenach obecnie przeznaczonych 

pod zabudowę i planowanych, znajdujących się w granicach jednostek osadniczych lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Gmina w sposób wydajny realizuje inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i 

technicznej, a także społecznej – modernizacji podlegają placówki szkolne i kulturalne. 
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7. POLITYKA ROZWOJU GMINY  

Rozwój Gospodarczy i przestrzenny gminy uzależniony jest od przyjęcia spójnej, kompleksowej polityki, 

uwzględniającej uwarunkowania zewnętrzne, stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

dotychczasowy stan zagospodarowania oraz inne czynniki, pozwalające na zachowanie zasady rozwoju 

zrównoważonego. Osiągnięcie stanu względnej równowagi między rozwojem gospodarki i struktury 

przestrzennej a ekosystemami przyrodniczymi oraz zapewnienie właściwych warunków ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa ludzi mienia wymaga przestrzegania przepisów zawartych w ustawach szczególnych oraz 

koordynacji działań, szczególnie w dziedzinach: 

 ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i warunków zdrowotnych, 

 ochrony i kształtowania środowiska kulturowego oraz wizerunku gminy, 

 aktywizacji gospodarczej – a zwłaszcza właściwego wyboru preferowanych dziedzin 

rozwojowych, 

 kształtowanie zabudowy, 

 rozwoju systemu komunikacji oraz systemów infrastruktury. 

 

7.1. POLITYKA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, 

WARUNKÓW ZDROWOTNYCH I OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI 

a/ zasady ogólne 

Celem ochrony środowiska jest zachowanie najcenniejszych zasobów naturalnych i utrzymanie, bądź 

przywrócenie względnej równowagi przyrodniczej – przy równoczesnym zapewnieniu możliwie najlepszych 

warunków zdrowotnych dla mieszkańców oraz warunków bioklimatycznych i krajobrazowych, niezbędnych dla 

rozwoju funkcji turystycznej. 

W przypadku gminy Lanckorona za najistotniejsze działania należy uznać: 

 kształtowanie – rozwój struktury przestrzennej w sposób dostosowany do założeń wielkoprzestrzennych 

systemów ochrony przyrody i krajobrazu poprzez: 

 wyznaczenie stref o dominacji funkcji ekologicznych, obejmujących obszary o walorach 

przyrodniczych w niewielkim stopniu przekształconych (kompleksy leśne i sąsiadujące tereny 

otwarte) z zakazem, bądź ściśle określonym ograniczeniem zabudowy nie związanej z funkcja 

turystyczną, 

 stosowanie rozwiązań i ograniczeń zabezpieczających możliwość wprowadzenia, na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, „szczególnych form ochrony” dla wskazanych obszarów, 

 zachowanie istniejących kompleksów leśnych oraz podjecie działań dla zwiększenie stopnia 

lesistości gminy (w tym opracowanie „projektu granicy polno-leśnej”), 
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 ochronę „korytarzy ekologicznych”, w tym „krajowego” (wg systemu ECONET), regionalnych i 

lokalnych (głównie wzdłuż rzek i potoków) – m.in. przez ograniczenie działań tworzących nowe 

„bariery, 

 utrzymanie terenów otwartych i ochronę zieleni w obrębie obszarów zainwestowanych, 

 dostosowanie form rozwoju osadnictwa do wymogów „obszaru chronionego krajobrazu”, w tym 

poprzez zachowanie ładu przestrzennego, ograniczanie tendencji rozpraszania zabudowy, 

wprowadzenie rygorów dot. gabarytów i formy architektonicznej zabudowy, 

 kształtowanie struktury przestrzennej (rozwój, restrukturyzacja) przy pełnym uwzględnieniu zasad 

określonych w ustawie o kształtowaniu środowiska i związanych z nią przepisach szczegółowych, w tym 

poprzez: 

 zakaz lokalizacji nowych inwestycji zaliczanych do grupy „szczególnie szkodliwych dla 

środowiska”, 

 wydzielenie terenów dla uciążliwych form działalności gospodarczej i inwestycji mogących 

pogorszyć stan środowiska, 

 ograniczenie możliwości lokalizacji nowych obiektów o funkcjach uciążliwych w obrębie terenów 

zabudowy mieszkaniowej lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, 

 podjęcie działań ograniczających szkodliwe lub uciążliwe oddziaływanie obiektów istniejących m.in 

przez wprowadzenie zieleni izolacyjnej lub zmianę technologii, 

 kontynuację i intensyfikację działań dla ochrony zasobów wodnych i poprawy stanu czystości wód oraz 

ochrony przeciwpowodziowej poprzez: 

 eliminowanie źródeł zanieczyszczeń, 

 kompleksowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

 rozwiązanie problemu usuwania i składowania odpadów, 

 zwiększenie retencyjności lasów przez planowe zalesienia i wprowadzenie dla wszystkich lasów 

zasad obowiązujących w „lasach ochronnych – wodochronnych”, 

 ograniczenie  zabudowy na terenach zagrożonych powodzią, 

 Zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz ochronę przez hałasem i wibracjami. 

 

b/ zasady szczegółowe 

 Ochrona wód 

W gminie położonej w  „obszarze zlewni chronicznych” i częściowo o obrębie stref ochronnych ujęć wody, 

problem ochrony zasobów wodnych oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem wymaga szczególnego 

uwzględnienia w polityce rozwoju. 
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Na terenie gminy nie przewiduje się realizacji większych obiektów hydrotechnicznych, natomiast zakłada 

się poprawię retencyjności zlewni w skali lokalnej poprzez stopniowe zwiększanie poziomu lesistości oraz 

realizacje elementów „małej retencji”, m.in. w formie progów na potokach lub niewielkich zbiorników dla celów 

rekreacyjnych. 

Źródłem zanieczyszczenia wód są: nieskanalizowane zespoły zabudowy mieszkalnej i zagrodowej, 

obiekty usługowe i produkcyjne, chemizacja rolnictwa oraz drogi o znacznym natężeniu ruchu. Dla poprawy 

stanu czystości wód zakłada się m.in.: 

 wprowadzenie zakazu lokalizacji inwestycji „szczególnie szkodliwych dla środowiska: oraz dopuszczania 

lokalizacji inwestycji „mogących pogorszyć stan środowiska” wyłącznie na terenach, które będą objęte 

systemami kanalizacji i oczyszczania ścieków, do czasu budowy sieci kanalizacyjnej dopuszczenie 

szczelnych zbiorników lub przyobiektowych oczyszczalni ścieków. 

 przyspieszenie budowy sieci kanalizacyjnej dla istniejących zespołów zabudowy, 

 konsekwentne przestrzeganie zakazu odprowadzanie nieczyszczonych ścieków do wód i ziemi, 

 ograniczenie spływu zanieczyszczeń z pól i dróg poprzez utrzymanie i uzupełnianie roślinności w 

otulinach biologicznych rzek i potoków oraz zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych, 

 przestrzeganie zasad ochrony wynikających z położenia w strefie ochronnej ujęcia wody powierzchniowej 

w km. 5+500 rzeki Skawinki. 

 Ochrona przed powodzią 

Gmina nie ma określonej formalnie granicy zasięgu terenów zagrożonych zalaniem woda 

powierzchniową Q1% (stuletnią). Według Gminnego Planu Przeciwpowodziowego za zagrożone uznaje się 

dolne odcinki dolin Cedronu i Jastrząbki, Możliwość podtapiania bądź zagrożenie osuwanie występuje na 

prawym brzegu Harbutówki i w rejonie źródłowym Cedronu. W tych rejonach wskazane wykonanie regulacji 

bądź innych zabezpieczeń. W oparciu o odpowiednie badania należy wyznaczyć 

 obszary zagrożone zalaniem wód powodziowych i ograniczyć na nich zabudowę. Równocześnie zaleca 

się zachowanie otulin biologicznych i cieków wodnych. Na rysunku Studium (...) wskazano orientacyjny zasięg 

(według zespołu autorskiego) obszarów zagrożonych powodzią, w granicach terenów oznaczonych jako 

obszary ochrony ekologicznej dolin rzek i potoków” 

 Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i wibracjami 

Gmina położona jest poza „obszarami ekologicznego zagrożenia”, niemniej lokalnie występują obszary o 

znacznej imisji zanieczyszczeń powietrza i przekroczonym dopuszczalnym natężeniu hałasu. W opracowaniach 

„regionalnych” zaleca się dla poprawy tego stanu ograniczenie spalania paliw stałych między innymi przez 

szersze wykorzystanie gazu (gmina zgazyfikowana!) oraz wprowadzenie zakazu lokalizacji inwestycji 

szczególnie szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 
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Istotnym źródłem zanieczyszczeń i hałasu jest droga kategorii krajowej nr 96, przebiegająca przez teren gminy 

(wieś Izdebnik) na długości około 6 km. Odcinek ten pod względem warunków akustycznych zaliczono do kl. III 

a (warunki niekorzystne lecz dopuszczalne), z zaleceniem zakazu wprowadzania nowej zabudowy w strefie 

przekroczenia standardów akustycznych oraz wykonania zabezpieczeń dla obiektów istniejących (ekrany, 

zieleń izolacyjna, odpowiednie okna itp.). 

Znaczącym źródłem hałasu są także zakłady produkcyjne i usługowe skupiające się głównie w Izdebniku, ale 

również przemieszane z zabudową pozostałych wsi. Niezbędne jest rozdzielenie terenów o zróżnicowanym 

klimacie akustycznym, w tym zabudowy mieszkalnej z usługami oraz terenów z zabudową pensjonatową od 

terenów przeznaczonych dla zakładów uciążliwych o wyższym poziomie dźwięku. W przypadku sąsiedztwa 

terenów jw. należy stosować zieleń osłonową. 

 Ochrona powierzchni ziemi, gleb i kopalin 

Grunty rolne 

Stosunkowo wysokie (w skali regionu) wskaźniki jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz znaczący udział 

gleb klasy III zobowiązuję do racjonalnej gospodarki gruntami, a zwłaszcza: 

 zachowania szczególnie wartościowych kompleksów użytków rolnych dla produkcji rolniczej, 

 ochrony terenów zmeliorowanych, 

 ochrony gleb przed erozją, niszczeniem mechanicznym oraz zanieczyszczeniem substancjami 

szkodliwymi. 

W przypadku dopuszczenia zabudowy na terenach rolnych należy: 

 uzyskać zgodę, określoną w przepisach szczególnych, na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na 

cele nierolnicze, 

 dla terenów zmeliorowanych wprowadzić, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

obowiązek uzgadniania zamierzeń inwestycyjnych z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Grunty leśne 

Stosunkowo niski poziom lesistości gminy, duże zagrożenie całego terenu erozją wodną i wąwozową, 

zobowiązuje do podjęcia działań ograniczających degradację powierzchni ziemi, a w szczególności: 

 na terenach zalesionych: preferowanie w gospodarce leśnej naturalnych, ekologicznych kierunków 

odnowień; uznanie wszystkich lasów za ochronne (wodo i glebo ochronne), 

 podniesienie poziomu lesistości: wskazanie gruntów przeznaczonych do zalesienia i sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego zadania. Przewiduje się opracowanie 

specjalistycznego projektu „granicy polno-leśnej”. 
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Zasoby kopalin 

Nie przewiduje się eksploatacji terenu udokumentowanego złoża piaskowców krośnieńskich "Skawinki" 

w kat. C1. 

Ochrona układu przyrodniczego, w zakresie funkcjonowania korytarza ekologicznego 

Szczególne warunki ochrony, mające zapewnić zachowanie dotychczasowego stanu bioróżnorodności 

obszaru, dotyczą zwłaszcza: 

 ochrony obszarów leśnych, 

 kształtowania zespołów leśno-rolnych (m.in. poprzez zachowanie zadrzewień śródpolnych, poziom 

nawożenia i stosowania środków agrochemicznych, właściwe zabiegi agrotechniczne) 

 powstrzymania rozpraszania zabudowy, 

 ograniczenia tworzenia nowych barier na drogach migracji gatunków (m.in. zawarta zabudowa, ciągi 

komunikacyjne), 

 redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gleb i wód powierzchniowych, 

 stosowanie ogrodzeń ażurowych umożliwiających swobodną migrację małych zwierząt. 

 regulacja stosunków wodnych (m.in. melioracje i regulacje ściegów powierzchniowych) i stanowią istotne 

uwarunkowania dla kształtowania struktury przestrzennej gminy, 

 zachowanie ciągłości ciągów ekologicznych będących połączeniami ekologicznymi. 

Obszary Natura 2000 

 ochronę zasobów przyrodniczych specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Cedronu  

PLH120019, w związku z tym na terenie objętym planem zabrania się z zastrzeżeniem art. 34 ustawy o 

ochronie przyrody podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar NATURA 2000, 

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000, 

c) pogorszyć integralność obszaru NATURA 2000 lub jego powiązań z innymi obszarami. 

 

7.2. POLITYKA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

– zasady ogólne, uwarunkowania 

Na terenie gminy ochronie podlegają w szczególności obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym 

zwłaszcza zespół urbanistyczny wokół rynku w Lanckoronie. Ich ochrona, wraz z formalnie wyznaczonymi 

strefami ochrony, ma charakter obligatoryjny. Ustawa nakazuje również ochronę „innych obiektów, których 

zabytkowy charakter jest oczywisty”. Dotyczy to obiektów ujętych w spisie zabytków, „typowych układów 
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zabudowy osiedli wiejskich” i „krajobrazu kulturowego w formie ustanawianych stref ochrony konserwatorskiej i 

zabytku kultury wpisanego na listę światowego dziedzictwa wraz z ustaloną strefą buforową tego zabytku”. 

Celem polityki ochrony i kształtowania środowiska kulturowego jest również: 

 kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez 

zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego decydujących o tożsamości kulturowej gminy i 

wkomponowanie ich we współczesne struktury, 

 zachowanie krajobrazu otwartego o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych, przy równoczesnym 

uwzględnieniu potrzeby wielostronnego rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 

Realizacja ww. polityki winna polegać na: 

 współdziałaniu z służbami ochrony zabytków w podejmowaniu działań ochronnych dotyczących obiektów i 

zespołów zabytkowych prawnie chronionych i postulowanych do objęcia ochroną, a w szczególności 

stwarzaniu zachęt dla zainteresowanych zagospodarowaniem i odnową obiektów zabytkowych, 

 zachowaniu historycznej struktury przestrzennej i kompozycji urbanistycznej obszaru „śródmiejskiego” 

Lanckorony w powiązaniu z zespołem zamkowym, 

 wyeksponowaniu obiektów zabytkowych i historycznych szlaków komunikacyjnych oraz uwzględnieniem 

obsługi turystów, 

 utrzymaniu tradycyjnych kierunków rozwoju podstawowej struktury osadniczej, 

 utrzymaniu, w miarę możliwości, przysiółkowego charakteru struktury obszarów peryferyjnych, w nawiązaniu 

do  historycznej sieci drożnej i rozłogu łanowo – leśnego, 

 ochronie „przedpola” zespołów i obiektów zabytkowych i ich ekspozycji poprzez zakaz działań 

ograniczających pole widoczności (dotyczy szczególnie „sylwety” zespołu staromiejskiego z Górą Zamkową 

i strefy UNESCO wraz ze strefą buforową), Obiekty i urządzenia wyłącznie do 12 m. 

 ścisłej ochronie obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru oraz dokonywaniu uzgodnień z W.K.Z. w 

przypadku zamierzeń dotyczących obiektów wykazanych w spisie zabytków, 

 ochronie otwartego krajobrazu pól, kompleksów leśnych, dolin rzek i potoków, 

 zachowaniu i ochronie terenów otwartych w obrębie terenów osadniczych (zainwestowanych) oraz ochronie 

zieleni w sąsiedztwie obiektów zabytkowych, 

 kształtowaniu współczesnej zabudowy w nawiązaniu do skali i istniejących cech zabudowy tradycyjnej, 

 ochronie stanowisk archeologicznych, 

 promowaniu walorów kulturowych gminy przez różnorodne formy działalności informacyjnej i eksponowaniu 

ich atrakcyjności dla turystyki krajoznawczej – m.in. przez utworzenie „szlaku dziedzictwa kulturowego” oraz 

adaptację obiektów zabytkowych na cele usługowe związane z obsługą turystyki. 
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Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej 

Obejmuje zespoły i obiekty wpisane do „rejestru zabytków” w granicach określonych w decyzji o wpisie 

oraz, jako propozycja, zespoły i obiekty przewidziane do wpisana, w tym: 

 układ urbanistyczny Lanckorony z XIV/XVw. wraz z zabudową i układem komunikacyjnym w granicach 

zabudowy małomiasteczkowej z początku XX wieku i założeniem zamkowo – fortyfikacyjnym; granice 

strefy określono ogólnie w decyzjach z 10 marca 1991r. dotyczących: układu urbanistycznego (Nr rejestru 

A-386/81) i zamku (Nr rejestru A-387/81; w granicach strefy znajdują się między innymi poszczególne 

obiekty wpisane do rejestru: kościół p.w.wśw. Jana Chrzciciela (Nr rejestru A-297/78), Cmentarz rzymsko – 

katolicki (Nr rejestru A-503/87) zabudowania położone w pierzejach Rynku – nr 127 (Nr rejestru A-630/89), 

nr 119 (Nr rej. A-635/89), nr 133 (Nr rej. A-636/89), nr 141 (Nr rej A-529/87), nr 123 (Nr w rej. A-627/89), nr 

131 (Nr rej. A-476/87), nr 117 (Nr rej. A-613/89), Nr 125 (Nr rej. A-616/89) i nr 120 (Nr rej. A-476/87) oraz 

przy ulicy Świętokrzyskiej – nr 104 (Nr rej. A667/91) i nr 110 (Nr rej. A 528/87). 

UWAGA: w związku z nieprecyzyjnym określeniem granic stref ochrony konserwatorskiej w decyzji 

L.dz.KL.N.5340/5/81 z dnia 10 marca 1981 roku Samorząd Gminy zamierza wystąpić o jej zweryfikowanie, w 

tym wyłączenie z obszary „strefy ścisłej” terenów całkowicie pozbawionych zabudowy o charakterze 

zabytkowym, a położonym na jej obrzeżu. 

 kościół parafialny w Skawinkach (Nr rej. A-393/81) w granicach parceli, 

 budynek poczty w Izdebniku (Nr rej. A-485/86) w granicach parceli z podjazdem, 

 zespół dworsko – folwarczny z założenie parkowym, w Izdebniku (proponowany wpis do rejestru) 

 zespół dworsko – parkowy, w Podchybiu (proponowany wpis do rejestru) 

Zasady ochrony wpisanych do rejestru dóbr kultury oraz ich otoczenia określa ustawa, której 

podstawowe ustalenia zawarto w załącznikach do decyzji. W miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dotyczących „strefy ścisłej” należy wprowadzić następujące ustalenia: 

 prymat działać o charakterze rewaloryzacyjno – konserwatorskim; obowiązek zabezpieczenia obiektów 

zabytkowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją; możliwość przystosowania obiektów do 

współczesnych funkcji nie zakłócających charakteru zespołu, 

 obowiązek uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wszelkich zamierzeń związanych 

z przerabianiem, odnawianiem, rekonstrukcją i konserwacja obiektów zabytkowych i ich otoczenia oraz 

zmianę sposoby użytkowania, 

 obowiązek uzgadniania z W.K.Z. wszelkich zamierzeń powodujących zmianę wyglądy zewnętrznego 

obiektów położonych w strefie, nie uznanych za zabytkowe, 

 obowiązek uzgadniania z W.K.Z. wszystkich projektów architektoniczno-budowlanych, infrastruktury 

technicznej oraz elementów małej architektury, ogrodzeń reklam itp., 
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 generalny obowiązek zachowania historycznego podziału działek i ograniczenia „zagęszczania” 

zabudowy( w uzasadnionych przypadkach W.K.Z. może dopuścić podział działek i realizację nowych 

obiektów, nie zakłócających układu przestrzennego – w oparciu o indywidualne projekty opracowane w 

oparciu o wytyczne konserwatorskie), 

 zalecane podjęcie działań mających na celu dostosowania formy architektonicznej obiektów bezstylowych 

do otoczenia lub wprowadzenie zieleni „maskującej”. 

 

Pośrednia strefa ochrony konserwatorskiej 

Wyznaczona dla układu urbanistycznego Lanckorony wraz z założeniem zamkowo – fortyfikacyjnym 

(ustanowiona w decyzji o wpisie do rejestru zabytków Nr A386/81). Obejmuje obszar określony w decyzji t.j. pas 

o szerokości 300-500m. od „strefy ścisłej”, w tym tereny zabudowy powiązane przestrzennie z układem 

zabytkowym i obszary otwarte, stanowiące jego otulinę. Przewiduje się ponadto włączenie do strefy terenów 

zabudowy wzdłuż dróg w kierunku Jastrzębi i Działu Poleckiego. 

Zasady ochrony i zagospodarowania terenu strefy: 

 ochronie winny podlegać zwłaszcza elementy historycznego rozplanowania, w tym sieć drożna, zachowana 

zabudowa o walorach kulturowych (przemieszana z zabudową współczesną), w obrębie terenów 

zabudowanych historyczne podziały własnościowe i drzewostan, w obrębie terenów otwartych rozłóg pól, 

lasy, zadrzewienia i systemy cieków wodnych, 

 działalność budowlana ograniczona wyłącznie do terenów przeznaczonych dla zabudowy w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego; tereny otwarte chronione przez zabudową (dot. również obiektów 

związanych z produkcją rolną), 

 nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznych zasad kompozycji (sposób zagospodarowania 

działek) nawiązywać skalą i formą architektoniczną do tradycji miejscowych (generalnie budynki parterowe z 

dachem dwuspadowym o jednolitym nachyleniu połaci ok. 45o); zwiększenie gabarytów może być 

dopuszczony, na zasadzie wyjątku, dla obiektów użyteczności publicznej. 

 

Ochrona przedpola zespołów zabytkowych i ich ekspozycji 

Warunki ekspozycji zespołów zabytkowych zabezpiecza się poprzez przyjęte zasady ochrony krajobrazu 

oraz politykę kształtowania struktury przestrzennej i zabudowy. Dotyczy to zwłaszcza przewidywanego 

włączenia całej gminy do „obszaru chronionego krajobrazu”, utworzenia „zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

Lanckorony” oraz przyjęcia „strefowych” zasad rozwoju struktury przestrzennej. Ograniczenie rozwoju 

osadnictwa wyłącznie do terenów wskazanych na rysunku Nr 1, zakaz realizacji nowych obiektów na terenach 
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otwartych oraz wprowadzenie zapisów określających gabaryty i formę architektoniczną obiektów dla całego 

obszaru gminy zapewnia równocześnie ochroną „przedpola” obiektów zabytkowych. 

 

Zasady ochrony luźnej zabudowy historycznej 

Ścisłej ochronie podlegają wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytków. Ochronie powinny podlegać 

również obiekty objęte ewidencją zabytków. 

Wszelkie zamierzenia budowlane i remontowe dotyczące tych obiektów związane z naruszeniem elementów 

konstrukcyjnych lub mogące spowodować zmiany wyglądu zewnętrznego, mogą być realizowane po uzyskaniu 

zgody i określeniu warunków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

 

Zasady ochrony stanowisk archeologicznych 

Stanowiska archeologiczne podlegają w całości ochronie – stanowią dobra kultury prawnie chronione i 

jako takie objęte są zakazem wszelkich działań niszczących, takich jak: głęboka orka, wykopy, niwelacje. 

Wszelkie działania inwestycyjne: melioracja, gazyfikacja, prace wodno-kanalizacyjne, energetyczne, 

teletechniczne oraz budowlane prowadzone w obrębie ich stref ochronnych muszą być bezwzględnie zgłaszane 

i uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. 

Ochronie podlegają wszystkie stanowiska archeologiczne wskazane na rysunku Studium (...). 

Stanowiska winny być wyraźnie oznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Działania związane z naruszeniem powierzchni ziemi mogą być odpowiednio prowadzone na określonych 

indywidualnie warunkach, z ewentualnością badania terenu na koszt inwestora, za oddzielnym zezwoleniem. 

 

7.3. POLITYKA AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ 

a) uwagi wstępne – podstawowe kryteria 

Ogólne kierunki rozwoju gospodarczego gminy zostały określone w „Strategii Rozwoju” przyjętej uchwałą 

przez Radę Gminy Lanckorona. Za dziedziny rozwojowe, w okresie perspektywicznym, uznano turystykę i 

rekreację oraz określone formy przedsiębiorczości pozarolniczej (drobne rzemiosło i usługi, przemysł 

nieuciążliwy dla środowiska), zakładając równocześnie doskonalenie działalności rolniczej i przetwórstwa. 

Analiza rozwoju demograficznego nie daje podstaw dla zakładania wzrostu liczby mieszkańców, w okresie 

perspektywicznym, dlatego też „Strategia” kładzie nacisk na elementy jakościowe. Równocześnie położenie 

gminy w teoretycznym zasięgu Krakowskiego Zespołu Metropolitalnego (w obszarze maksymalnym) może mieć 

w perspektywie istotny wpływ na rozwój osadnictwa. Dotyczy to zwłaszcza coraz liczniejszych przypadków 

przenoszenia się mieszkańców metropolii na tereny podmiejskie. Dynamika tego procesu uzależniona jest od 

dobrze przemyślanej i przygotowanej oferty terenów inwestycyjnych, pozwalającej skutecznie konkurować z 

gminami położonymi bliżej Krakowa. Przy wyraźnym obniżeniu opłacalności produkcji rolnej sprzedaż gruntów, 
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szczególnie atrakcyjnych dla różnych form zabudowy, może stanowić istotne źródło pozyskiwania środków 

finansowych. Umożliwi to, zarówno mieszkańcom gminy jak i samorządowi, podjęcie działań inwestycyjnych i 

dalszą aktywizację gospodarczą. 

Dla osiągnięcia optymalnych korzyści obrót nieruchomościami, mający jak dotąd charakter żywiołowy, powinien 

być ukierunkowany z wyraźnym wskazaniem i wytypowaniem terenów „ofertowych”. 

W niniejszym studium podjęto, w ograniczonym zakresie, próbę koordynacji rozwoju gospodarczego i 

przestrzennego, przy uwzględnieniu racjonalnego korzystania z zasobów środowiska. Na wstępie przyjęto, że: 

 Aktywizacja gospodarcza jest z podstawowych warunków dla osiągnięcia założonych celów rozwoju, w 

tym: ograniczenia bezrobocie, podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz obsługi turystów, 

 Nieuchronną konsekwencją rozwoju gospodarczego jest przekształcenie środowiska naturalnego. 

Planowanie i właściwa polityka przestrzenna winny umożliwić koordynację poczynań różnych 

użytkowników przestrzeni, mając na celu zapobieganie zjawiskom degradacji środowiska i 

minimalizowanie wzajemnych kolizji między poszczególnymi rodzajami działalności. 

 Kierunki rozwoju gminy powinny być spójne z strategią rozwoju kraju, województwa, powiatu oraz 

korespondować z zmierzeniami sąsiednich gmin – przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających ze 

strefowego układu struktury funkcjonalno – przestrzennej regionu. Równocześnie, przy uwzględnieniu 

realiów ekonomicznych i w oparciu o lokalne predyspozycje, zasoby, tradycje i aspiracje, gmina powinna 

poszukać własnych dróg rozwoju. 

 Przyjęte w „Strategii” podstawowe kierunki rozwoju spełniają, na okres perspektywiczny, powyższe 

kryteria. 

 Należy podjąć działania ułatwiające potencjalnym inwestorom realizację zamierzeń (wskazanie i formalno 

– prawne przygotowanie terenów „ofertowych”, preferencje podatkowe, tworzenie zasobów komunalnych, 

promocja). 

 

b/ polityka i uwarunkowanie rozwoju głównych funkcji 

Omówione wcześniej determinanty geograficzne, walory przyrodnicze i kulturowe obszaru gminy, stan 

istniejący zagospodarowania terenu i użytkowania gruntów oraz ponadlokalne i lokalne uwarunkowania 

pozwalają na określenie jej rozwojowych funkcji, zgodnych z specyfiką obszaru i strategicznymi zasadami 

polityki państwa i regionu, w tym: 

 turystyka i rekreacja – z preferencjami dla form wypoczynku świątecznego mieszkańców Krakowa i 

agroturystyki, 
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 rolnictwo – ukierunkowana na uprawy sadowniczo – ogrodnicze, hodowlę drobnych zwierząt 

gospodarskich i produkcję „zdrowej żywności” (modernizacja i restrukturyzacja; wieś z ludnością 

dwuzawodową i alternatywnymi źródłami dochodów), 

 mieszkalnictwo – w tym forma mieszkalno-pensjonatowa, tereny „ofertowe” dla inwestorów z poza gminy, 

zabudowa letniskowa. 

Racjonalne wykorzystanie predyspozycji rozwojowych należy traktować jako jeden z warunków 

zachowania obowiązującej zasady rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju). Równocześnie jednak dopuszcza 

się umiarkowany rozwój innych funkcji, nie kolidujących z podstawowymi, w tym np. Nieuciążliwych form 

rzemiosł usługowych i produkcji nie związanej z rolnictwem. 

 

 Turystyka – rekreacja 

Mimo wysokich walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, korzystnego położenia w stosunku do 

aglomeracji i wieloletnich tradycji funkcja turystyczna gminy jest słabo rozwinięta, a jej znaczenie gospodarcze i 

udział w dochodach większości mieszkańców niewielki. Ponadto w ostatnim okresie nastąpił wyraźny regres. 

Za istotną przyczynę takiego stanu uznaje się między innymi niska konkurencyjność w stosunku do wielu gmin 

„turystycznych” w regionie, posiadających rozbudowaną bazę i ustaloną renomę. Atrakcyjność gminy, w 

opracowaniach dotyczących turystyki regionu została oceniono jako kategoria II – III (w 4 – stopniowej skali), ze 

względu na: 

 brak atrakcyjnych, ogólnie dostępnych urządzeń i terenów rekreacyjno – sportowych oraz 

urządzonych tras spacerowych, 

 niewielką ilość miejsc noclegowych, brak pól namiotowych i urządzonych terenów biwakowych, 

 ograniczony zakres i niski standard usług w zakresie gastronomii, kultury i możliwości 

rozgrywek, 

 zanieczyszczenie rzek i potoków, nieprzystosowanie do kąpieli i plażowania, 

 słabą promocję walorów gminy, a zwłaszcza niewykorzystanie wybitnych walorów kulturowych 

Lanckorony dla turystyki krajoznawczej, 

 niska atrakcyjność sezonu zimowego ze względu na krótki okres zalegania pokrywy śnieżnej, 

 brak uzbrojonych terenów przeznaczonych dla inwestycji turystycznych. 

Jako podstawowe uwarunkowania rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowej, umożliwiające wzrost 

jej znaczenia gospodarczego, należy uznać: 

 zachowanie i przywracanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych gminy oraz terenów 

sąsiadujących m.in. poprzez wprowadzanie szczególnych form ochrony, przewidzianych prawem, 
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 kontynuację i przyspieszenie realizacji inwestycji proekologicznych, wpływających na warunki zdrowotne i 

warunkujących inwestycje turystyczne (dot. systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków z całej zlewni, 

przebudowy systemów grzewczych w kierunku ograniczania paliw stałych, rozwiązań w zakresie neutralizacji 

odpadów), 

 utrzymanie zakazu realizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia oraz innych 

kolidujących, 

 ograniczanie zabudowy terenów otwartych i rozpraszania budownictwa, 

 podnoszenie atrakcyjności turystycznej gminy przez realizację, modernizację, rozbudowę i udostępnienie 

urządzeń rekreacyjno – sportowych, w tym: 

 Basenów, 

 Kąpielisk i plażowisk nadrzecznych (alternatywnie w powiązaniu z realizacją urządzeń „małej retencji”), 

 Tras rowerowych i dla jazdy konnej, narciarstwa „śladowego” (o zróżnicowanym stopniu trudności), 

ścieżek spacerowych, 

 Kompleksów ogólnie dostępnych boisk – zwłaszcza do tzw. Gier małych (tenis, siatkówka, koszykówka, 

itp.), w tym udostępnienie obiektów przyszkolnych i klubowych, 

 Optymalne przystosowanie obiektów zabytkowych w rynku i jego sąsiedztwie oraz zespołu zamkowego z 

otaczającym kompleksem leśnym dla potrzeb turystyki i wypoczynku (w zakresie uzgodnionym z 

Konserwatorem Zabytków), 

 Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej stosownie do wzrostu zainteresowania turystów – w pierwszym 

okresie głównie w formie kwater prywatnych, agroturystyki i pensjonatów oraz realizacje pola namiotowego – 

campingu, przystosowanego dla turystów zmotoryzowanych (stanowiska dla przyczep); szkoły i internaty 

przystosowane dla kolonii i zimowisk, 

 Rozwój usług związanych z obsługą tranzytu turystycznego (wzdłuż drogi nr 96), 

 Przygotowanie terenów dla inwestorów turystycznych, 

 Rozszerzenie zakresu działań promocyjno – informacyjnych, w tym wykorzystanie szansy jaką daje wpisanie 

zespołu Kalwarii – Lanckorony na „Listę światowego Dziedzictwa”, 

 Nawiązanie współpracy, w zakresie obsługi turystów, z gminą Kalwaria Zebrzydowska. 

Wskazano tereny dla lokalizacji urządzeń sportowo – rekreacyjnych i bazy noclegowej oraz obszary 

„predysponowane dla rozwoju zabudowy letniskowej i agroturystyki”. 

 Rzemiosło produkcyjne i usługowe 

Rozwój przedsiębiorczości związanej z rzemiosłem i usługami traktuje sie jako ważny element programu 

rozwoju gospodarczego umożliwiającego tworzenie nowych miejsc pracy. Znalazło to swoje odbicie w: 
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 „Strategii rozwoju gminy do 2025+” gdzie (zakładając tworzenie preferencji dla małych i średnich 

przedsiębiorstw) za podstawowy kierunek rozwoju uznano dalszy rozwój rzemiosła, a zwłaszcza opartej na 

wieloletnich tradycjach branży stolarskiej i obuwniczej, 

 Obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i wcześniejszych opracowaniach 

planistycznych, gdzie rzemiosło produkcyjne i usługowe określano jako jedną z podstawowych funkcji gminy, 

 „Strategii rozwoju powiatu wadowickiego” gdzie opracowanie programów wspierania rozwoju rzemiosła i usług 

stanowi zadanie w ramach podstawowego celu strategicznego, jakim jest tworzenie nowych miejsc pracy, 

Rozwój rzemiosła w gminie, zarówno w doborze kierunków branżowych jak i rozwiązaniach 

przestrzennych (lokalizacja), musi uwzględniać uwarunkowania przyrodniczo-ekologiczne wynikające z 

obowiązującej zasady rozwoju zrównoważonego oraz przyjętych zasad rozwoju struktury. Wyklucza się 

możliwość lokalizacji inwestycji zaliczanych do grupy „szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi”, 

Wiodące branże: stolarska i obuwnicza nie figurują na wykazie „inwestycji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska i zdrowia ludzi”, a do „mogących pogorszyć stan środowiska” zaliczano tylko tartaki, zakłady 

produkujące płyty i okleiny, garbarnie i zakłady uszlachetniania sków. Niemniej skupienie tego rodzaju 

zakładów, a zwłaszcza ich przemieszanie z zabudową mieszkaniową jest dla niej uciążliwe. 

W związku z powyższym wskazane jest: 

 Wydzielenie terenów dla działalności produkcyjno-usługowej, z zastosowaniem między innymi zabezpieczeń 

przed hasłem dla sąsiednich terenów; 

 Stopniowe przenoszenie obiektów, stwarzających uciążliwość w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkalnych, na tereny jw., 

 Wyprzedzające uzbrojenie wydzielonych terenów w zakresie infrastruktury technicznej (zwłaszcza 

kanalizacja), a w wyjątkowych przypadkach (lokalizacja na terenach nieuzbrojonych i nie przewidzianych do 

uzbrojenia w okresie perspektywicznym) wprowadzenie obowiązku budowy przyobiektowych oczyszczalni 

ścieków, 

 Przygotowanie formalno-prawne terenów określonych jako „ofertowe”, w tym opracowanie planów 

miejscowych zagospodarowania przestrzennego, czynienia starań o przeprowadzanie lokalnego scalania 

gruntów, 

 Szczególna dbałość o gabaryty i formę architektoniczna obowiązuje również w stosunku do obiektów 

usługowo-produkcyjnych. 

 

 Rolnictwo, gospodarka leśna 

Mimo stosunkowo dobrych, w skali województwa, warunków klimatycznych i glebowych dla produkcji rolnej 

(wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 78,4 punktu w skali IUNG), rentowność, zatem i znaczenie 
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rolniczej funkcji gminy w ostatnich latach wyraźnie spada. Przyczyn takiego stanu należy szukać nie tylko w 

warunkach lokalnych, a zwłaszcza w: 

 Niekorzystnej strukturze agrarnej gospodarstw (średnia wielkość gospodarstwa rolnego  1,9 ha), 

 Postępującym procesie ich rozdrabniania i niekorzystnym rozłogu pól (duży rozrzut działek o małej 

powierzchni, 

 Niewłaściwym użytkowaniu gruntów, 

 Niskim poziomie wykształcenia rolniczego, 

 Niekorzystnej strukturze wiekowej osób utrzymujących się głównie z rolnictwa, 

 Niekorzystnych dla producentów formach skupu produktów rolnych, 

 Rozwoju bardziej rentownych pozarolniczych kierunków działań. 

Jako podstawę rozwoju funkcji rolniczej przywrócenia jej znaczenia gospodarczego należy uznać działania 

zarówno w kierunku ogólnej zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej jak i porządkowanie 

rolno-leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

Poprawa kondycji ekonomicznej samego rolnictwa uzależniona jest przede wszystkim od globalnej 

transformacji sektora żywnościowego i otoczenia społeczno ekonomicznego wsi. Przy braku instrumentów 

kształtujących politykę rolną państwa, w warunkach gminy siły napędowej dla restrukturyzacji rolnictwa należy 

szukać w dalszym tworzeniu miejsc pracy poza rolnictwem, które mogą dać szansę na: 

 Zmiany w strukturze agrarnej skutek powiększania gospodarstw przez użytkowników pozostających w 

rolnictwie kosztem likwidacji gospodarstw użytkowników przechodzących do pracy poza rolnictwem, 

 Motywację dla unowocześnienia techniczno-technologicznego produkcji żywności (między innymi 

podniesienie poziomu wykształcenia rolniczego), w gospodarstwach rolnych. 

Podstawowym warunkiem właściwego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest jej 

uporządkowanie i optymalne dostosowanie sposobu użytkowania do naturalnych predyspozycji obszaru, m.in. 

poprzez wyznaczenie granicy polo-darniowej. Wskazane specjalistyczne opracowanie w tym zakresie. 

W obrębie użytków rolnych należy: 

 Chronić przed zabudową kompleksy użytków rolnych o najwyższej , w skali gminy wartości dla produkcji 

rolnej, 

 zmniejszać  podziały i dążyć do scalenia gruntów, 

 Powstrzymać degradację gruntów rolnych poprzez przeciwdziałanie procesom erozyjnym (zabiegi 

agrotechniczne, zadarnienia i zalesienia gruntów szczególnie zagrożonych, o niskiej przydatności rolniczej), 

 Podnosić jakość gruntów rolnych poprzez: regulację stosunków wodnych, 

 Wprowadzenie zadrzewień śródpolnych, scalanie, rekultywację gruntów  zdegradowanych, 

 Monitorować poziom zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi w celu doboru właściwych upraw. 
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W obrębie terenów leśnych należy dążyć do: 

 Przebudowy drzewostanów leśnych w kierunku zgodnym z ich warunkami siedliskowymi, 

 Sporządzenia uproszczonych „planów urządzenia lasu”, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa, 

 Objęcia statusem ochronnym  częściowo obszarów zalesionych (lasy wodo- i glebochronne), 

 Zwiększenia powierzchni zalesionych. 

O sukcesach modernizacji rolnictwa i jego zdolności do sprostania konkurencji na rynku będzie można 

mówić dopiero po spełnienie przynajmniej kilku podstawowych warunków: 

 Stałym podnoszeniu poziomu wykształcenia rolników (istotne kierunki to: specjalizacja rolna, grupy 

producencie, agroturystyka), 

 Ukierunkowaniu produkcji na: uprawy sadowniczo-ogrodnicze i wdrożenie technologii integrowanej produkcji 

owoców, rozwój hodowli drobnych zwierząt gospodarczych (szczególnie w grupach producenckich) oraz na 

produkcję i usługi na rzecz turystyki, 

 Rozwinięciu ekologicznej produkcji rolnej w ramach tzw. Ekolandu, (uzyskanie certyfikatów przez 

poszczególne gospodarstwa), organizacji rynku rolnego na poziomie producent (grupa producentów) – 

dystrybutor, producent – przetwórca produktów rolnych, 

 Opracowaniu, na poziomie powiatu, długofalowego planu rozwoju opłacalnego rolnictwa. 

 

7.4. POLITYKA KRZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ, ZABUDOWY I UWARUNKOWANIA 

JEJ ROZWOJU 

Zadaniem planowania przestrzennego jest porządkowanie rozwoju gospodarczego i kształtowanie 

systemów osadniczych w sposób ograniczający funkcjonalne i społeczne konflikty, pozwalający na racjonalne 

korzystanie z zasobów przyrody, a zwłaszcza zapobieganie zjawiskom degradacji środowiska przez 

przewidywanie ujemnych skutków i niedopuszczanie do ich powstawania. 

Polityka przestrzenna Państwa i regionu jednoznacznie dąży do zahamowania dalszego żywiołowego 

rozpraszania sieci osadniczej, jako tendencji sprzecznej z zasadą „rozwoju zrównoważonego”. Rozpraszanie 

zabudowy powoduje bowiem nie tylko naruszenie równowagi przyrodniczej, zakłócenie ładu przestrzennego, 

obniżanie walorów krajobrazu i ograniczenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ale skutkuje niewspółmiernymi 

kosztami realizacji i utrzymania infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i sieci usług. Stąd też zalecenia 

władz województwa dotyczące „studium” jednoznacznie zobowiązują do powstrzymania tych niekorzystnych 

trendów, a nawet wskazują celowość zmniejszenia powierzchni wcześniej wyznaczonych, ale nie 

wykorzystanych i nieuzbrojonych terenów zabudowy mieszkalnej (w takim przypadku należy jednak uwzględnić 



68 

68 
 

możliwość wystąpień właścicieli o odszkodowania związane z obniżeniem wartości terenów!). Równocześnie 

zaleca się intensyfikację zabudowy na terenach rokujących nadzieję szybkiego wykorzystania. 

Powyższe zalecenia są spójne z wymogami dotyczącymi ochrony krajobrazu przyrodniczego i 

kulturowego oraz uwarunkowaniami związanymi z ochroną rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Ponadto, 

utrzymanie w miarę zwartych zespołów zabudowy ułatwi w okresie perspektywicznym realizację komunalnej 

infrastruktury technicznej a zwłaszcza sieci kanalizacyjnej (wymóg związany z położeniem w strefie ochrony 

ujęć wody) i obsłużenie w tym zakresie możliwie największej liczby budynków. 

Polityka kształtowania struktury przestrzennej musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dotychczasowych procesów rozwojowych i obecnego stanu zagospodarowania, Struktura przestrzenna gminy 

ukształtowała się w sposób charakterystyczny dla obszaru Pogórza, tj. zarówno w dolinach rzek i potoków jak i 

wzdłuż grzbietów oraz na stokach. Podstawowy zespół zabudowy wsi gminnej Lanckorona, położonej na 

południowo-wschodnim stoku Góry Zamkowej ma czytelny charakter zespołu małomiasteczkowego, którego 

elementem krystalizującym jest rynek i przylegające do niego ulice. Zabudowa pozostałych wsi rozciąga się 

pasmowo wzdłuż dróg i potoków, w tym np. Izdebnik na długości około 6km. Ponadto występują liczne 

przysiółki, często znacznie oddalone od podstawowych terenów osadniczych oraz w umiarkowanej liczbie 

zabudowa rozproszona. Występują wyraźne tendencje dalszego rozpraszania sieci osadniczej. Czytelny 

podział funkcjonalny terenów występuje w nielicznych przypadkach. Zabudowa mieszkalna i zagrodowa jest w 

znacznym stopniu przemieszana z obiektami służącymi dla działalności gospodarczej. Jak wynika z analizy 

stopnia wykorzystania terenów przeznaczonych dla zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego rezerwa terenów niezabudowanych jest znaczna. Nie ma zatem potrzeby ich  znacznego 

zwiększania przy przewidywanym niewielkim przyroście naturalnym. 

Położenie poszczególnych sołectw w stosunku do wsi gminnej i system powiązań komunikacyjnych 

powoduje, że Lanckorona może spełniać funkcje gminnego ośrodka obsługi nie dotyczy administracji) jedynie w 

stosunku do Jastrzębi, natomiast Izdebnik, Podchybie i Skawinki  wyraźnie ciąży do Kalwarii Zebrzydowskiej. W 

tej sytuacji nie ma podstaw dla powiększania gminnego ośrodka obsługi, ponadto brak rezerw terenowych w 

rejonie centrum. 

Należy dążyć do wydzielenia obszarów funkcjonalnych przeznaczonych dla uciążliwych form 

działalności gospodarczej. Preferuje się również wyznaczenie terenów dla obsługi ruchu turystycznego, 

zabudowy mieszkalno-letniskowej i urządzeń sportowo-rekreacyjnych. W tych przypadkach niezbędne jest 

przygotowanie nowych terenów. 

Dla osiągnięcia zamierzonych celów w okresie perspektywicznym, przy ograniczonych możliwościach 

ekonomicznych, wskazana jest kompleksowa koncentracja działań na określonych obszarach. 

W tej sytuacji polityka rozwoju przestrzennego gminy oznacza, że: 
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 Należy ograniczyć wszelkie formy zabudowy na terenach położonych peryferyjnie, wymagających 

niewspółmiernie wysokich nakładów na realizacje i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, 

 Pożądane jest zwiększenie intensywności zabudowy na uzbrojonych terenach i na przewidzianych do 

uzbrojenia w pierwszej kolejności na obszarach sąsiednich (przez wykorzystywanie rezerw terenowych, 

działek plombowych, rozbudowę istniejących obiektów, itp.), 

 Struktura osadnicza winna rozwijać się głównie w nawiązaniu do istniejących zespołów zabudowy – w 

formie ich poszerzania, 

 Nowe zespoły zabudowy mieszkalnej mogą być tworzone tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 

w pierwszej kolejności na terenach wskazanych w studium oraz przeznaczonych dla zabudowy w 

poprzednich planach zagospodarowania przestrzennego. Udostępnianie dla zabudowy powinno być 

poprzedzone opracowaniem planów miejscowych, określających sposób podziału na działki i przebieg dróg 

dojazdowych. W przypadkach uzasadnionych niekorzystnym rozłogiem działek niezbędne przeprowadzenie 

lokalnego scalenia, 

 Jako „rozwojowe” w okresie perspektywicznym mogą być traktowane tylko te tereny, którym zapewnia się 

dobrą, całoroczną dostępność komunikacyjną i realne, uzasadnioną analizą ekonomiczną, możliwości 

zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, oraz odprowadzenia ścieków. Rozwiązanie tych problemów 

uznaje się za obowiązek gminy (za wyjątkiem przypadków zorganizowanych form inwestowania), 

 Należy wyraźnie rozdzielić tereny o kolidujących wzajemnie funkcjach, a zwłaszcza tereny mieszkalne od 

uciążliwych usług i produkcji. Wskazana stopniowa eliminacja istniejących uciążliwych zakładów, 

zlokalizowanych w obrębie terenów z przeważającą zabudową mieszkaniową lub wprowadzenie zmian 

technologicznych i urządzeń ograniczających stopień uciążliwości. 

Realizacja założeń kierunkujących rozwój struktury przestrzennej gminy uwarunkowana jest również, w 

znacznym stopniu, od rozwiązania problemów związanych ze stanem własności gruntów. 

 Gmina praktycznie nie dysponuje zasobami niezabudowanych gruntów przydatnych dla celów 

inwestycyjnych, mając jedynie możliwość zwiększania intensywności zabudowy na posiadanych 

zabudowanych działkach. Dla realizacji inwestycji publicznych niezbędne będzie wykupienie odpowiednich 

terenów. Podobne problemy wystąpią przy modernizacji dróg (w przypadkach konieczności poszerzenia, 

korekty łuków, realizacji parkingów itp., na wszystkich kategoriach dróg) oraz realizacji infrastruktury 

technicznej. Zalecane tworzenie zasobów gruntów komunalnych dla celów inwestycyjnych. 

 Rozłóg działek i rozdrobnienie gruntów stanowiących własność prywatną, przy równoczesnym braku dróg 

dojazdowych, stanowić będzie poważne utrudnienie przy opracowaniach planów miejscowych. 

Prawidłowość rozwiązań uwarunkowana będzie przeprowadzeniem lokalnych scaleń. 
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Przyjęta w „Strategii rozwoju” zasada ochrony krajobrazu i kulturowej tożsamości gminy oraz jej 

położenie w granicach obszarów objętych lub przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony 

zobowiązuje do zachowania i kontynuowania tradycji oraz utrzymania zasad kształtowania formy 

architektonicznej przyjętych w dotychczasowych opracowaniach planistycznych: 

 Budynki mieszkalne parterowe, z możliwością podpiwniczenia i użytkowego wykorzystania poddasza, 

wysokość od poziomu gruntu do kalenicy do 10 m w uzasadnionych przypadkach 11,5 m, 

 Bryła wydłużona  tylko w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, 

 Podstawowa forma dachu: dwuspadowy, czterospadowy lub wielospadowy z wysuniętymi okapami, o 

nachyleniu połaci od 25 do 45 stopni. 

 Dla obiektów użyteczności publicznej lokalizowanych poza strefą ochrony konserwatorskiej, w 

uzasadnionych przypadkach można dopuścić większą wysokość przy uwzględnieniu charakteru sąsiedniej 

zabudowy. Forma dachu jw. o nachyleniu od 10 do 45 stopni. 

W celu eliminacji konfliktów przestrzennych oraz poprawy możliwości wyposażenia terenów w 

urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej proponuje się następujące kierunki kształtowania zabudowy: 

 wyznaczenie terenów zabudowy mieszkaniowej na rysunku studium, w ramach których możliwa będzie: 

modernizacja istniejącej zabudowy, uzupełnienie zabudowy w obrębie ukształtowanych jednostek osadniczych, 

a także wprowadzanie nowych zespołów zabudowy. W obszarach tych dopuszcza się również lokalizację usług 

i nieuciążliwej (niestanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) 

przedsiębiorczości dostosowanej do miejscowych potrzeb i uwarunkowań; 

 wyznaczenie obszarów potencjalnego rozwoju budownictwa m.in. na potrzeby zaplecza 

mieszkaniowego dla mieszkańców Krakowa i okolic, z możliwością wprowadzania nieuciążliwych usług. 

Wyznaczone w Studium obszary powinny być szczegółowo opracowane, łącznie z uściśleniem sposobu ich 

uzbrojenia i komunikacji, na etapie zmiany lub tworzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W większości przypadków niezbędne będzie przeprowadzenie scaleń i wtórnego podziału; 

 uzupełnienie i wyznaczenie nowych obszarów działalności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej związanej z prowadzeniem ww. działalności; 

 wyznaczenie obszarów, istniejącej i potencjalnej lokalizacji zabudowy: pensjonatowej, letniskowej oraz 

innych usług turystyczno – wypoczynkowych i sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ewentualnie 

obszarów, na których może dojść do adaptacji istniejących siedlisk na cele letniskowe i agroturystyki oraz 

realizację zabudowy pensjonatowej; 

 utrzymanie istniejących obiektów usługowych użyteczności publicznej (usługi oświaty, zdrowia, kultury 

itp.) z możliwością ich modernizacji i rozbudowy oraz przewidzenie rezerwy terenowej gruntów komunalnych 
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dla realizacji potencjalnych potrzeb budowy nowych tego typu obiektów z możliwością ich zmiany sposobu 

użytkowania na inne cele związane z użytecznością publiczną lub usługami komercyjnymi; 

 ograniczenie zabudowy obszarów (wyznaczonych w części graficznej i opisanych w tekście studium): o 

szczególnych walorach przyrodniczo – krajobrazowych (obszary zlokalizowane w strefie przyrodniczo-

krajobrazowej), korytarzy i ciągów ekologicznych (tereny lasów oraz dolin rzek i cieków wodnych), 

udokumentowanych złóż surowców mineralnych, ograniczenie lokalizacji zabudowy na terenach zagrożonych 

powodzią. 

Poza tym przewiduje się: 

 przywracanie wysokiej wartości walorów architektoniczno-estetycznych wiejskim zespołom zabudowy 

zagrodowej i mieszkalnej (nawiązywanie do stylu i cech budownictwa regionalnego według ww. wytycznych) 

oraz podnoszenie standardów funkcjonalnych i technicznych, podczas przeprowadzanych remontów i 

modernizacji; 

 wspieranie najlepszych przykładów adaptacji istniejących obiektów miejscowej zabudowy dla 

utrzymania charakterystycznych elementów układu ruralistycznego poszczególnych wsi; 

 szczegółowe określenie w planach zagospodarowania przestrzennego zasad architektoniczno-

budowlanych mających na celu poprawę estetyki zabudowy oraz uwzględnienie i utrwalenie tradycji 

budowlanych; 

 zachowanie „reliktów” tradycyjnej zabudowy wiejskiej, ważnego elementu tożsamości kulturowej gminy 

oraz respektowanie wymogów ochronnych w stosunku do obiektów i założeń wpisanych do rejestru zabytków; 

 wprowadzanie w nowych siedliskach i uzupełnienie w już istniejących zadrzewień i zakrzewień 

przydomowych, a przy obiektach produkcyjno-usługowych i hodowlanych oraz w strefach uciążliwości  

obowiązkowe realizowanie pasów zieleni osłonowej; 

 wykup i gromadzenie zasobów gruntów komunalnych sprzyjających odpowiedniemu kształtowaniu 

polityki przestrzennej; 

 respektowanie wymagań ochrony ppoż i bezpieczeństwa publicznego; 

 dopuszcza się etapowe wprowadzanie terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego w stosunku do wyznaczonych w Studium w zależności od potrzeb oraz 

rachunku ekonomicznego, przy uwzględnieniu realnych możliwości ich wyposażenia w sieci infrastruktury 

technicznej. Przez co osiągnięty zostanie cel wynikający z Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa małopolskiego oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 związany z 

poprawą atrakcyjności osiedleńczej i ograniczeniem rozproszenia zabudowy. Dzięki etapowemu 

wprowadzaniu terenów zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego spełnione 
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zostaną zasady racjonalności ekonomicznej i zasada przeciwdziałania rozpraszania zabudowy. Zasada 

preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę; 

 na terenie obszarze gminy Lanckorona nie przewiduje się oraz nie wyznacza się: 

 lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2, 

 obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefą oddziaływania, 

 obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, 

 obszarów pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji, 

 obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania. 

 Ustala się następujące zasady kształtowania reklam (do uszczegółowienia w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentach stanowiących przepis prawa miejscowego): 

 wprowadza się zakaz realizacji reklam w pasach dróg publicznych, 

 w terenach zabudowy mieszkaniowej zakazuje się reklam świetlnych migających, 

 powierzchnia reklam nie może przekraczać 10m2, a ich wysokość nie może przekraczać 5 m.   

 Studium ustala następujące tereny wyłączone z zabudowy kubaturowej: 

 obszary lasów, 

 wyznaczone w Studium obszary zadrzewień i zakrzewień, 

 obszary przeznaczone do zalesień, 

 obszary dolin rzecznych. 

 Wskazuje się na terenie gminy punkty i ciągi widokowe, które należy chronić przed 

zagospodarowaniem i wprowadzaniem zieleni wysokiej, tj. powyżej 1 m. 

 W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala się nakaz dotrzymania standardów 

architektonicznych, o których mowa we wcześniejszych rozdziałach dokumentacji. 

 Ustala się następujące zasady kształtowania krajobrazu: 

1) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, 

2) zachowanie wysokości budynków, o których mowa we wcześniejszych rozdziałach dokumentacji, 

3) zachowanie geometrii dachów, o których mowa o których mowa we wcześniejszych rozdziałach 

dokumentacji. 
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 W granicach gminy Lanckorona nie wyznacza się obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, w 

zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie oraz obszarów pomników 

zagłady i ich stref ochronnych. 

 

7.5. POLITYKA OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU 

Krajobraz gminy, typowy dla obszaru Pogórza, wyróżniający się tu stosunkowo mniejszym stopniem 

przekształcenia środowiska przyrodniczego, wzbogaconego pamiątkami kultury narodowej jest równocześnie 

atrakcyjny dla różnorodnych form turystyki i wypoczynku. 

Turystów przyciąga krajobraz jako całość przyrodnicza i kulturowa, przy czym szukają przede wszystkim 

tego czego nie mają u siebie – a więc otwartych przestrzeni, uroku starych miejscowości i siedlisk. 

Stan krajobrazu jest odzwierciedleniem całokształtu gospodarki gminy i świadczy o stopniu 

przestrzegania zasad „rozwoju zrównoważonego i ładu przestrzennego”. 

Do czasu formalnego uznania najciekawszych partii Pogórza Wielickiego za „Obszar Chronionego 

Krajobrazu” w trybie określonym ustawą o ochronie przyrody polityka ochrony i kształtowania krajobrazu gminy 

realizowana będzie w oparciu o ustalenia przyjęte w opracowaniach planistycznych. Nie ograniczają one bazy 

materialnej życia miejscowej ludności, a przeciwnie, chroniąc krajobraz przed degradacją umożliwiają 

wszechstronny rozwój funkcji turystycznej jako dodatkowego źródła dochodu. 

Ustalenia „Studium”, dotyczące polityki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, kulturowego, 

struktury przestrzennej i zabudowy zabezpieczają równocześnie zachowanie walorów krajobrazowych gminy. 

Szczególne znaczenie mają ustalenia określające „strefy polityki przestrzennej” i ich funkcje, ograniczające 

tendencje żywiołowego rozpraszania sieci osadniczej oraz wprowadzające zasady regulacji gabarytów i formy 

architektonicznej obiektów. 

 

8.KIERUNKI ROZWOJU STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ 

W studium ustala się następujące standardy określające struktury użytkowania terenów, które traktuje 

się jako wytyczne do planów miejscowych, zapewniające przestrzeganie planowanego, zrównoważonego 

rozwoju struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy oraz zachowanie ładu przestrzennego (do uwzględnienia i 

uszczegółowienia w zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub nowych planach 

zagospodarowania przestrzennego). 

 Wskaźniki urbanistyczne: 

Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej (MP): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8, 

3) teren biologicznie czynny: min. 45%, 
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4) wysokość budynków mieszkalnych: do 11,5 m, 

5) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m, 

6) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o  

kącie nachylenia połaci dachowych od 250 do 450. 

 

Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MM): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8, 

3) teren biologicznie czynny: min. 40%, 

4) wysokość budynków mieszkalnych: do 11,5 m, 

5) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m, 

6) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe  lub wielospadowe, o 

kącie nachylenia połaci dachowych 250 do 450, 

 

Obszary zabudowy mieszkalno-usługowej (MU): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,9, 

3) teren biologicznie czynny: min. 30%, 

4) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 12 m, 

5) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m, 

6) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub 

wielospadowe, o  kącie nachylenia połaci dachowych 100 do 450, 

  

Obszary rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowo-produkcyjnej (MUP): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1, 

3) teren biologicznie czynny: min. 30%, 

4) wysokość budynków usługowych: do 11 m, 

5) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 12 m, 

6) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m, 

7) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o 

kącie nachylenia połaci dachowych 100 do 450, 
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Obszary występowania zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej 

(MM): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,8, 

3) teren biologicznie czynny: min. 40%, 

4) wysokość budynków mieszkalnych: do 11,5 m, 

5) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m, 

6) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe  lub wielospadowe, o 

kącie nachylenia połaci dachowych 250 do 450, 

 

Obszary usług (U): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1, 

3) teren biologicznie czynny: min. 20%, 

4) wysokość budynków usługowych: do 11 m, 

5) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych: do 12 m, 

6) wysokość budynków gospodarczych i garaży: do 8 m, 

7) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o 

kącie nachylenia połaci dachowych 100 do 450, 

 

Obszary rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej (DG): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 2, 

3) teren biologicznie czynny: min. 10%, 

4) wysokość budynków: do 12 m, 

5) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe, 

jednospadowe lub łukowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 10 do 450. 

 

Obszary sportu, rekreacji i turystyki: 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1, 

3) teren biologicznie czynny: min. 70%, 

4) wysokość budynków: do 12 m, 
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5) geometria dachów głównej bryły budynków: dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o 

kącie nachylenia 100 do 450, 

 

Obszary rozwoju zabudowy letniskowej (UTL): 

1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,001, 

2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4, 

3) teren biologicznie czynny: min. 80%, 

4) wysokość budynków: do 8 m, 

5) geometria dachów głównej bryły budynków – dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie nachylenia od 

250 do 450, 

 

Obszary zabudowy sakralnej - wg indywidualnych rozwiązań do ustalenia w nowo opracowywanych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Obszary zabudowy obiektów użyteczności publicznej, w tym usługi oświaty oraz obiekty związane z 

obsługą techniczną gminy - wg indywidualnych rozwiązań do ustalenia w nowo opracowywanych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

Studium stanowi zasady polityki przestrzennej gminy i nie należy interpretować rysunku Studium, 

jako ścisłego wyznacznika granic. Linie rozgraniczające terenów zostaną uściślone w planach 

miejscowych, zgodnie z zasadami określonymi w Studium, przy jednoczesnym dostosowaniu rozwiązań 

szczegółowych do bieżących uwarunkowań, potrzeb oraz wniosków wynikających z uzgodnień, opinii    

i analiz. 

Wyżej wymienione wskaźniki urbanistyczne należy na etapie opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, dostosowywać każdorazowo do zapotrzebowania i uwarunkowań 

lokalnych i terenowych. 

 Ponadto, dla wszystkich obszarów zabudowy zaleca się: 

 horyzontalne kształtowanie bryły budynku dla jej wkomponowania w istniejące ukształtowanie terenu i 

zespoły zieleni, 

 stosowanie materiałów pochodzenia rodzimego do prac wykończeniowych budynku (kamień na cokoły i 

fragmenty ścian piwnic, drewno w kolorze naturalnym jako okładziny szczytów, wykończenie okapów, 

elementy balustrad itp.); 

 wprowadzanie przy realizacji obiektów hodowlanych, produkcyjnych i produkcyjno – usługowych pasów 

zieleni osłonowej z roślinnością zimozieloną, 
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 wzbogacenie na etapie tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej usługami publicznymi i komercyjnymi niestanowiącymi uciążliwości dla zabudowy 

mieszkaniowej, tj. takich usług, które nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, 

 dopuszcza się na etapie tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach 

zabudowy pensjonatowej i mieszkaniowej jednorodzinnej wydzielenia tylko terenów zabudowy 

pensjonatowej lub mieszkaniowej jednorodzinnej lub pozostawienie tych funkcji łącznie, 

 realizacja zabudowy w terenach zagrożonych ruchami masowymi winna być poprzedzona szczegółowymi 

badaniami geologicznymi określającymi skalę zjawiska, wyniki tych badań powinny wykazać o możliwości 

zagospodarowania terenu przy uwzględnieniu stosownych zabezpieczeń konstrukcyjnych budynków, 

 ww. tereny zabudowy mogą być wzbogacane funkcjami dopuszczalnymi, przy czym funkcja dopuszczalna 

nie może stanowić więcej niż 40 % powierzchni terenu inwestycji. Funkcję dopuszczalną należy 

zdefiniować w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego biorąc pod uwagę uwarunkowania 

lokalne terenów przeznaczanych do zabudowy. 

Przyjęte w studium podstawowe kierunki rozwoju struktury są wynikiem konfrontacji założonych celów i 

zamierzeń społeczno-gospodarczych z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów, polityki 

przestrzennej Państwa i regionu, warunkami lokalnymi i realiami ekonomicznymi. 

Uwzględniając uwarunkowania wynikające ze stanu istniejącego zagospodarowania i dotychczasowego 

przeznaczenie terenów jako podstawową zasadę przyjęto ukierunkowania rozwoju struktury w formie 

kontynuacji układu funkcjonalno-przestrzennego, wykształconego w procesie historycznym i przyjętego             

w poprzednich opracowaniach planistycznych. Układ ten został częściowo zakłócony w wyniku wyraźnych        

w ostatnim półwieczu tendencji do rozpraszania sieci osadniczej i przemieszania różnych form zabudowy. 

Dla zachowania, a częściowo przywrócenia „czytelności” układu struktury i ładu przestrzennego            

w „Studium” wprowadzono podstawowy podział obszaru gminy na „strefy polityki przestrzennej”, określają ich 

pożądaną funkcję i dominujący sposób zagospodarowania. W gminie wyróżniono trzy typy stref o odmiennych 

uwarunkowaniach przyrodniczych, stopniu przekształcenia krajobrazu i intensywności zagospodarowania: 

 Strefa I – wzmożonej aktywności inwestycyjnej 

 Strefa II – rolna z zabudową przysiółkową 

 Strefa III – przyrodniczo-rolna 

Strefy te są niezależne od granic administracyjnych jednostek i korespondują z założeniami 

wielkoprzestrzennych systemów ochrony przyrody i krajobrazu. Przestrzeganie „strategicznych” zasad 

zagospodarowania stref będzie mieć decydujące znaczenie dla zachowania zasady „rozwoju 

zrównoważonego”. 
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W obrębie stref określono generalny podział na obszary o różnym przeznaczeniu i sposobie 

użytkowania, wyróżniają zwłaszcza obszary chronione lub wskazane do objęcia ochroną na podstawie 

przepisów szczególnych, obszary zabudowane i przeznaczone dla zainwestowania oraz obszary otwarte 

chronione przed zabudową. 

Na rysunku studium wskazuje się obszary, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów 

budowlanych w wyniku osunięcia się ziemi oraz obszary potencjalnych osuwisk. W przypadku osuwisk 

okresowo aktywnych i nieaktywnych oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi możliwe jest 

dopuszczenie zabudowy, pod warunkiem dokładnego rozpoznania warunków geologicznych i wykonania 

dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne              

i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.). Szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie pozwolą 

określić, czy dany teren może zostać przeznaczony pod zabudowę oraz dobrać odpowiedni typ zabudowy          

i sposób jej posadowienia.   

 

8.1.STREFA I – WZMOŻONEJ AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ 

 Obejmuje podstawowe tereny osadnictwa wiejskiego o wyższym (w skali lokalnej) stopniu intensywności 

zabudowy istniejącej oraz infrastruktury technicznej i usługowej – i sąsiadujące z nimi tereny niezabudowane 

o generalnie korzystnych warunkach dla zabudowy. 

 Strefa „wzmożonej aktywności inwestycyjnej”, skupia tereny zabudowy o zróżnicowany przeznaczeniu, ale 

powiązane z sobą przestrzennie z wspólnymi systemami infrastruktury technicznej, komunikacyjnej                  

i usługowej niezależnie od granic administracyjnych wsi, wyodrębniona została we wszystkich wsiach gminy 

Lanckorona. 

 W granicach strefy znalazły się również tereny wyłączone z zabudowy (np. Enklawy leśne, otuliny potoków, 

zagrożone powodzią i osuwiskami) oraz inne obszary otwarte nie przewidziane dla zabudowy w okresie 

perspektywicznym ze względu na lokalnie gorsze warunki dla zabudowy oraz funkcje biotyczne o znaczeniu 

lokalnym. 

 Celem polityki przestrzennej w strefie I jest ukierunkowanie działalności inwestycyjnej w sposób umożliwiający 

realizację zamierzeń określonych w „strategii rozwoju gminy”. 

 Przy uwzględnieniu realnych możliwości ekonomicznych gminy podjęcie kompleksowych działań w pierwszej 

kolejności na obszarach skupiających przeważającą część jej mieszkańców pozwoli na uzyskanie znaczących 

efektów przy ograniczeniu kosztów. Dotyczy to szczególnie realizacji systemów infrastruktury technicznej. 

 Wskazane przyjęcie systemu zachęt i preferencji dla inwestorów i zamierzeń lokalizowanych w obrębie strefy 

– m.in. poprzez formalno-prawne przygotowanie terenów „ofertowych”, poprzez opracowanie nowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, uwzględniających potrzeby inwestycyjne  oraz preferencje podatkowe. 
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 Poszczególne „obszary aktywności” różnią się pod względem funkcji, intensywności zabudowy i ogólnych 

trendów rozwojowych: 

 

W miejscowości Lanckorona 

 Obejmuje zespół zabytkowej zabudowy wokół rynku oraz sąsiadujące z nim tereny mieszkalnictwa i usług 

tworzących gminne centrum administracyjno-usługowe wraz z oddzielonym strefą ochronną cmentarza 

zespołem zabudowy mieszkalnej. 

 Zabytkowa część wsi obejmująca tereny zwartej zabudowy w granicach „bezpośredniej strefy ochrony 

konserwatorskiej” wymaga rewitalizacji i przystosowania do współczesnych funkcji – a zwłaszcza obsługi 

ruchu turystycznego. Zamierzone działania wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i 

opracowania specjalistycznej dokumentacji. 

 Pozostała część obszaru, położona w granicach „pośredniej strefy ochrony konserwatorskiej” obejmuje tereny 

zabudowane z enklawami, umożliwiającymi zwiększenie intensywności zabudowy oraz leżące na obrzeżu 

tereny bez zabudowy – w tym przeznaczone dla budownictwa mieszkalnego, pensjonatowego, usług 

publicznych i komercyjnych oraz urządzeń sportowo -rekreacyjnych. Nie przewiduje się rozwoju działalności 

gospodarczej „produkcyjnej” ani lokalizacji nowych obiektów o funkcjach mogących szczególnie pogorszyć 

stan środowiska. 

 Dla całego obszaru niezbędne opracowanie planu miejscowego w skali i zakresie umożliwiającym ustalenie 

jednoznacznych rozwiązań w zakresie problematyki konserwatorskiej. 

 

W miejscowości Izdebnik 

 Obejmuje zespoły istniejącej i projektowanej zabudowy położone po obu stronach potoku Jastrząbka, wzdłuż 

tranzytowej drogi kategorii krajowej 

 Położenie tego obszaru w sąsiedztwie drogi krajowej ma istotny wpływ na jego rozwój, pobudzając 

aktywizację gospodarczą – przy równoczesnym pogorszeniu warunków środowiska i bezpieczeństwa 

mieszkańców na terenach bezpośrednio sąsiadujących. 

 W obrębie obszaru przewiduje sie wydzielenie terenów dla pozarolniczej działalności gospodarczej w tym 

również produkcyjnej; zakłada się rozwój form związanych z obsługą drogi, a zwłaszcza tranzytowego ruchu 

turystycznego (gastronomia, baza noclegowa) 

 Wskazane ograniczenia rozwoju zabudowy – zwłaszcza mieszkalnej – w pasie bezpośrednio przylegającym 

do drogi (co najmniej 2x25m) oraz podjęcie działań ograniczających uciążliwość dla zabudowy istniejącej 

(ekrany, zieleń izolacyjna). Ze względów bezpieczeństwa należy ograniczyć wprowadzanie nowych 

skrzyżowań i zjazdów – w tym również dla pojedynczych działek; wymaga to opracowania odpowiednich 



80 

80 
 

rozwiązań w zakresie wewnętrznych układów komunikacyjnych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

 Ze względu na przewidywany rozwój wskazana realizacja systemowych rozwiązań dla gospodarki wodno – 

ściekowej w pierwszej kolejności (strefa ochronna ujęcia wody dla Skawiny), 

 budowa gminnej oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Izdebnik na terenie oznaczonym 

symbolem K. 

 

W miejscowości Jastrzębia 

 Obejmuje podstawowe zespoły zabudowy wsi Jastrzębia i przysiółki Jastrzębi Górnej wraz z sąsiednimi 

terenami korzystnymi dla zabudowy mieszkalnej. 

 W obrębie obszaru wskazano tereny predysponowane dla lokalizacji obiektów usługowych i działalności 

gospodarczej oraz bazy noclegowej turystyki. 

 W przyszłych opracowaniach planistycznych należy jednoznacznie określić granice terenów zagrożonych 

powodzią. 

 

W miejscowości Skawinki 

 Obejmuje podstawowe zespoły zabudowy wsi Skawinki (przysiółki o niskiej intensywności zabudowy) oraz 

rozciągnięte wzdłuż drogi Brody – Palcza przysiołki należące do Lanckorony. 

 Znaczną część obszaru stanowią tereny o niezbyt korzystnych warunkach naturalnych dla zabudowy, w tym 

zagrożone skutkami powodzi i osuwiskami. Uwarunkowania j.w. ograniczają możliwości rozwojowe i muszą 

być uwzględniane w dalszych opracowaniach planistycznych. W przypadkach wątpliwych niezbędna opinia 

hydrogeologiczna. 

W granicach strefy wyodrębnia się obszary lub tereny o możliwie jednolitym charakterze, określając ich 

dominującą funkcje, pożądaną z punktu widzenia polityki przestrzennej gminy, kierunki działania i zasady 

zagospodarowania: 

 Obszary potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkalnej i zagrodowej (z nieuciążliwą działalnością 

gospodarczą) 

 Obejmują zespoły zabudowy istniejącej ( z dominacją zagrodowej i mieszkalnej) oraz powiązane z nimi 

tereny, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, 

 Dopuszczona lokalizacja obiektów i lokali dla nieuciążliwych form działalności gospodarczej, 

spełniających warunki określone w przepisach i normatywach dotyczących ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi i nie kolidujących z zabudową mieszkalną, 
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 Wskazane tworzenie preferencji dla zamierzeń lokalizowanych w obrębie istniejącego zainwestowania 

– m.in. poprzez przyspieszenie realizacji infrastruktury technicznej, ulgi podatkowe i inne, 

 Dla terenów wprowadzanych poza zespołami zabudowy istniejącej zaleca się wyprzedzające 

opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz kompleksowe uzbrojenie; wskazane 

lokalne scalenie gruntów, 

 W miejscowych planach zagospodarowania należy wyodrębnić w miarę potrzeby tereny przeznaczone 

dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej i zabudowy skoncentrowanej, 

 W miejscowych planach zagospodarowania należy wyodrębnić w miarę potrzeby terenu przeznaczone 

dla zorganizowanej działalności inwestycyjnej i zabudowy skoncentrowanej, 

 Niezbędna modernizacja dróg wewnętrznych osiedlowych oraz budowa dróg dojazdowych, 

umożliwiających intensyfikację zabudowy, 

 Zakłada się kompleksową realizację lub modernizację systemów infrastruktury technicznej w pierwszej 

kolejności, 

 Do czasu doprowadzania gminnej sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do 

szczelnych zbiorników opróżnianych okresowo i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 Gabaryty i forma architektoniczna obiektów dostosowane do wymogów przyjętych dla chronionego 

krajobrazu: budynki parterowe z możliwością podpiwniczenia użytkowego wykorzystania poddasza, 

dach 2 spadowy, czterospadowy, wielospadowy  o  nachyleniu połaci około 250 do 450, 

 W planach miejscowych dla terenów sąsiadujących z obszarami potencjalnie zagrożonymi powodzią i 

podtapianiem oraz zagrożonych osuwiskami należy określić w oparciu o specjalistyczne ekspertyzy 

zasięg i zagrożenia i wykluczyć zabudowę lub określić sposób rozwiązań technicznych 

zabezpieczających zabudowę przed działaniem ruchów masowych zagrażających potencjalnej 

zabudowie, 

 W planach miejscowych dla terenów w granicach stref ochrony konserwatorskiej (Lanckorona) 

wprowadzić ustalenia uwzględniające ochronę zabytkowego układu urbanistycznego Lanckorony. 

 

W strefie tej wyróżniamy: 

 Wydzielone tereny usług 

 Obejmują istniejące obiekty o charakterze „usług publicznych” na wydzielonych działkach oraz tereny 

przeznaczone dla lokalizacji projektowanych zespołów usługowych lub obiektów wymagających znacznej 

powierzchni, 

 Wykluczona lokalizacja obiektów mieszkalnych, dopuszczenie obiektów uzupełniających (np. Mała 

gastronomia, handel – w zakresie nie powodującym ograniczenia podstawowej funkcji terenu), 
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 W przypadku nowych zamierzeń inwestycyjnych, niezbędne opracowanie nowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniających uwarunkowania terenu. 

 

 Obszary preferowane dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, usługowej, 

obszary rozwoju zabudowy mieszkalno-usługowo-produkcyjnej oraz obszary rozwoju zabudowy 

letniskowej, uzupełnieniem jest zabudowa rekreacji indywidualnej 

 Obejmują tereny zabudowy mieszkalno-usługowej w Lanckoronie i Izdebniku, tworzące wraz z 

sąsiadującymi „wydzielonymi terenami usług” podstawowe ośrodki usługowe 

 Na działkach niezabudowanych zalecana realizacja obiektów usługowych (alternatywnie z częścią 

mieszkalną); wskazane przystosowanie istniejącej zabudowy dla funkcji usługowej 

 Niedopuszczalne wprowadzanie działalności szczególnie uciążliwej dla sąsiedniej zabudowy 

mieszkalnej 

 Tereny w Lanckoronie szczególnie predysponowane dla usług związanych z obsługą ruchu 

turystycznego, ze względu na położenie w strefie ochrony zespołu zabytkowego działania 

adaptacyjnie wymagają zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, 

 w obszarach tych wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

 w terenach zabudowy produkcyjnej należy wprowadzić na etapie lokalizacji inwestycji zieleń o 

charakterze izolacyjnym.    

 

 Obszary rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej 

 Przeznaczone głównie dla zakładów usługowych i produkcyjnych mogących pogorszyć stan środowiska 

wymagających lokalizacji poza obszarami zabudowy mieszkalnej 

 Niedopuszczalna realizacja inwestycji „szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi” oraz 

budynków mieszkalnych 

 Forma architektoniczna obiektów dostosowana do wymogów przyjętych dla chronionego krajobrazu 

 W przypadkach sąsiedztwa z terenami zabudowy mieszkalnej niezbędne wprowadzenie zieleni 

izolacyjnej 

 Do czasu doprowadzenia sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowania indywidualnych lub lokalnych 

rozwiązań w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 

 Niezbędne opracowanie miejscowych nowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniających uwarunkowania terenu. 
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 Tereny wydzielonych obiektów i zespołów sportu, rekreacji i turystyki. 

 Obejmują istniejące i projektowane obszary sportowo – rekreacyjne oraz tereny przewidziane dla ich 

powiększenia, związanego w szczególności z realizacją, urządzeń rekreacyjnych i możliwością 

przystosowania dla potrzeb turystyki (campingi, hotele sportowe, mała gastronomia, i inne), 

 Lokalizacja obiektów nie związanych z funkcją terenu niedopuszczalna, 

 Niezbędne opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

 Tereny preferowane dla lokalizacji zabudowy typu pensjonatowego. 

 Obejmują tereny w Lanckoronie z istniejącą zabudową mieszkalno – pensjonatową oraz sąsiadujące z 

nimi tereny niezabudowane, dla których preferuje się podobną funkcję, 

 Tereny położone w strefie ochrony konserwatorskiej; obowiązuje opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i uzgadnianie projektów z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Uwaga: przewiduje się dopuszczenie zabudowy mieszkalno – pensjonatowej również w obrębie 

pozostałych terenów zabudowy mieszkalnej. 

 

 Obszary ochrony ekologicznej dolin rzek i potoków, wraz z zadrzewieniami - stanowiące lokalne ciągi 

ekologiczne 

 Obejmują tarasy łęgowe rzek i potoków, jary i skarpy wzdłuż mniejszych cieków tworzące ich otuliny 

biologiczne, tereny wód oraz inne w ich sąsiedztwie podtapiane okresowo, tereny te w przeważającej 

części traktuje się jako zagrożenie skutkami powodzi, 

 Dominujące funkcje biotyczne – korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym, dopuszczalne użytkowanie 

rolnicze (głównie łąk) z ograniczeniem stosowania środków chemicznych, 

 Zalecane uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień, 

 Zakaz zabudowy, 

 Ustala się nakaz zachowania ciągłości rzek i potoków oraz cieków wodnych, szczególnie w miejscach ich 

skrzyżowań z istniejącymi i planowanymi ciągami komunikacyjnymi. 

 Dopuszcza się konserwację i utrzymanie cieków zgodnie z obowiązkami administratorów wód 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo wodne.   

 

 Pozostałe obszary otwarte rolno – leśne 

 Obejmuję enklawy terenów otwartych, tj. lasy i użytki rolne z sporadyczną zabudową rozproszoną, 

 Funkcja biotyczna i rolnicza, modernizacja i uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz wymiana substancji 

w granicach siedliska bez ograniczeń, zakaz realizacji obiektów kubaturowych na niezabudowanych 
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działkach (w uzasadnionych przypadkach można dopuścić lokalizację obiektów usługowych uciążliwych 

dla zabudowy mieszkalnej i zabudowę zagrodową związaną z produkcją rolniczą). 

 

8.2.STREFA II – ROLNA Z ZABUDOWĄ PRZYSIÓŁKOWĄ 

 Obejmuje podstawowe obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zespołami zabudowy wiejskiej              

o charakterze przysiółkowym. W granicach strefy znajduje się większość kompleksów gruntów ornych,        

o najwyższej wartości rolniczej w skali gminy. 

 Celem polityki przestrzennej w strefie jest ochrona kompleksów gruntów ornych stanowiących podstawową 

bazę dla kontynuacji i rozwoju rolniczej funkcji gminy. Oznacza to w szczególności konieczność 

ograniczenia dalszego rozwoju sieci osiedleńczej poza zespołami istniejącej zabudowy i terenami 

wskazanymi na rysunku Studium do zabudowy. 

 W obrębie strefy należy zachować i uzupełniać enklawy leśne, zadrzewienia tworzące otulinę biologiczną 

potoków oraz śródpolne istotne dla zabezpieczenia funkcji ekologicznych, 

 Kompleksowe uzbrojenie terenów osadniczych w granicach strefy przewiduje się w okresie 

perspektywicznym. 

 W granicach strefy wyodrębnia się następujące tereny: 

 

 Obszary otwarte rolne i leśne – chronione przed zabudową – w tym: 

 

Użytki rolne 

 W obrębie terenów wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych na niezabudowanych 

działkach; dopuszczona realizacja zabudowy zagrodowej i infrastruktura techniczna, modernizacja i 

rozbudowa obiektów istniejących, „wymiana substancji” oraz budowa uzupełniających budynków 

gospodarczych w obrębie działki siedliskowej – przy zachowaniu wymogów i ograniczeń dotyczących 

gabarytów i formy architektonicznej, przyjętych ze względu na ochronę krajobrazu oraz przy 

zastosowaniu indywidualnych rozwiązań dla gromadzenia i oczyszczania ścieków, 

 Szczególnej ochronie powinny podlegać wskazane „kompleksy gruntów o szczególnie wysokiej wartości”, 

 Zalecane podjęcie działań dla powstrzymania erozji gruntów oraz podnoszenia ich jakości, m.in. przez 

odnowienie melioracji; grunty szczególnie zagrożone erozją powinny być zalesiane lub przekształcane w 

trwałe użytki zielone; wskazane powstrzymanie dalszych podziałów i sukcesywne scalanie gospodarstw. 

 Zakłada się, że rolnictwo, pozostanie funkcją uzupełniającą, która posiadać będzie generalnie charakter 

regresywny. Kierunki przekształceń tej funkcji będą jednak zróżnicowane i dostosowywane do struktury 

funkcjonalnej trzech głównych stref polityki przestrzennej. 
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 Głównym kierunkiem zagospodarowania terenów rolnych będzie ochrona przydatnych rolniczo obszarów 

gleb przed nieuzasadnionym przeznaczaniem na cele nierolnicze. Obszary te uzyskałyby pierwszeństwo 

w zakresie komasacji i wymiany gruntów (zwłaszcza dla potrzeb większych obszarowo gospodarstw). 

Zasadą polityki przestrzennej winno być również wyłączenie tych obszarów z zabudowy nierolniczej oraz 

zachowanie ich w zwartych kompleksach. 

 Dominującym kierunkiem zagospodarowania obszarów gleb nieopłacalnych w użytkowaniu 

rolniczym będzie zalesianie. W celu uniknięcia potencjalnych kolizji przestrzennych, zabudowa nie 

związana z rolnictwem winna być lokalizowana we wskazanych w studium strefach koncentracji funkcji 

pozarolniczych (usługowo – produkcyjnych, mieszkaniowych, turystyczno – rekreacyjnych itp.). 

 Ekstensywne elementy zabudowy zagrodowej jak: siedliska gospodarstw drobnotowarowych nie 

zwiększających produkcji i areału, zabudowa użytkowników działek rolniczych (do 1ha), zabudowa 

zagrodowa z usługami lub drobnym przetwórstwem rolno-spożywczym, będą koncentrowane tak jak 

dotychczas na obszarach zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności. Jak już wspomniano, w 

uzasadnionych przypadkach towarowe elementy tej zabudowy mogłyby być lokalizowane w głębi działek 

lub (o ile pozwolą na to lokalne warunki), poza terenami zabudowy na obszarach rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej (R). Wspomniane preferencje lokalizacyjne, dotyczące towarowej zabudowy rolniczej mogą 

być stosowane wyłącznie w strefie wielofunkcyjnej. 

 Wsparcie polaryzacji rynkowej rolnictwa jak również osiągnięcie celów studium w innych dziedzinach 

zagospodarowania wymagać będzie aktywnego włączenia się samorządu w gospodarkę zasobami 

gruntów gminnych, które winny być sukcesywnie tworzone m. innymi na gruntach rolnych przewidzianych 

do zagospodarowania na cele nierolnicze. Przy odpowiednim uzbrojeniu i promocji zasoby te mogą 

wspomagać przekształcenia w rolnictwie, umożliwiać pozyskiwanie terenów w drodze wymiany, jak też 

zapewnić w perspektywie stały dopływ środków finansowych zarówno ze sprzedaży tych gruntów jak i 

późniejszych podatków od nieruchomości. 

 

Lasy 

 Niedopuszczalne zajmowanie terenów sklasyfikowanych jako „Ls” na cele nieleśne, wyłączenia z 

użytkowania leśnego powinny być ograniczone do niezbędnych dla modernizacji dróg i infrastruktury 

technicznej, 

 Zalecane zwiększenie powierzchni leśnych poprzez zalesianie gruntów zagrożonych erozją i innych o 

niskiej przydatności rolniczej; dla wyznaczenia obszaru zalesień wskazane opracowanie „projektów 

granicy rolno-leśnej” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
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 Ze względu na położenie w „obszarze szczególnej ochrony wód powierzchniowych” wszystkie lasy 

powinny być uznane jako „ochronne o funkcji wodochronnej”. 

Racjonalne zagospodarowanie leśnej przestrzeni produkcyjnej wymagać będzie stworzenia 

warunków przestrzennych do realizacji zadań wynikających z planów urządzenia lasów i obowiązujących 

przepisów, dotyczących zagadnień leśnych. Za najważniejsze uznaje się następujące kierunki 

zagospodarowania: 

 powszechną i ciągłą ochronę obszarów leśnych, zmierzającą do ich zachowania i powiększenia oraz 

zrównoważonego rozwoju wszystkich funkcji tych obszarów (przeznaczenie lasów na cele inwestycyjne 

może nastąpić tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po spełnieniu wymogów określonych 

przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych), 

 tworzenie warunków przestrzennych do zapewnienia lasom skutecznej ochrony ppoż. oraz 

przeciwdziałania ich zaśmiecaniu, 

 zwiększenie powierzchni leśnej, zwłaszcza drogą zalesiania terenów o najniższej bonitacji, trudno 

zbywalnych gruntów AWRSP oraz terenów pełniących funkcje ochronne. 

 

Zasady polityki zalesieniowej. 

Gmina, z uwagi na wysoki stopień lesistości nie jest preferowana do zalesień, jednak należy dążyć do 

zwiększenia udziałów lasów w przestrzeni przyrodniczej w przypadku: 

 ugorów i odłogów, 

 terenów najsłabszych gleb i położonych na spadkach terenu przekraczających 12%, 

 nierekultywowanych terenów eksploatacji surowców mineralnych. 

 W zakresie gospodarki leśnej i ochrony lasów głównymi zagrożeniami i problemami są: 

 organizacja zabezpieczenia obszarów leśnych prywatnej własności, 

 duże zagrożenie pożarowe, nasilające się szczególnie podczas ostatnio występujących upałów w 

miesiącach letnich i panującą w tym okresie suszą, 

 niedostateczne wykonywanie prac pielęgnacyjnych zabiegów pielęgnacyjnych, 

 zanieczyszczenia terenów leśnych szczególnie wzdłuż dróg. 

 

     Zespoły zabudowy mieszkalnej i zagrodowej przeznaczone do uzupełnienia i modernizacji 

 Peryferyjnie położone zespoły istniejącej zabudowy z przewagą mieszkalno – zagrodowej i 

dopuszczeniem mieszkalno – rzemieślniczej (działalność nieuciążliwa dla środowiska) oraz obszarów 

zabudowy sportu, rekreacji i turystyki (na wskazanych terenach), 

 Modernizacja i rozbudowa istniejących obiektów oraz wymiana substancji bez ograniczeń, 
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 Do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie rozwiązań 

indywidualnych (lokalne ujęcia wody, szczelne zbiorniki ścieków opróżniane okresowo), 

 Gabaryty i forma architektoniczna obiektów dostosowana do wymogów przyjętych dla chronionego 

krajobrazy. 

 

 Rejony występowania grup zabudowy o niskiej intensywności (Skawinki) 

 Peryferyjnie położone przysiółki w rejonie osiedla Pod Lipą, zabudowa w znacznym stopniu rozproszona z 

możliwością uzupełnienia, 

 Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników opróżnianych okresowo. 

 

    Obszar rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej (Lanckorona, Izdebnik) 

 Przeznaczony dla inwestycji o charakterze usługowym lub produkcyjnym, mogących pogorszyć stan 

środowiska w stopniu wykluczającym sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, 

 Inwestycje zaliczane do grupy „szczególnie szkodliwych dla środowiska” niedopuszczalne, 

 Do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacyjnego dopuszcza się stosowanie lokalnych oczyszczalni 

ścieków lub szczelnych zbiorników opróżnianych okresowo, 

 Teren eksponowany krajobrazowo, forma architektoniczna obiektów dostosowana do wymogów przyjętych 

dla chronionego krajobrazu; zaleca się wprowadzenie zieleni izolacyjnej i maskującej. 

 

 Teren planowanych usług sportu, przewidziany do realizacji boiska sportowego wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą. 

 

 Obszary wskazane dla lokalizacji zespołów zabudowy letniskowej i wykorzystania obiektów mieszkalnych dla 

obsługi turystyki 

 W granicach obszarów określonych na rysunku Studium możliwe wyznaczenie terenów dla wydzielonych 

zespołów zabudowy letniskowej oraz dopuszczenie budownictwa letniskowego w obrębie zabudowy 

mieszkano-zagrodowej, 

 Preferuje się przystosowanie obiektów mieszkalnych i zagrodowych dla obsługi turystyki (agroturystyka, 

baza noclegowa i żywieniowa), 

 Niedopuszczalna realizacja budynków letniskowych w formie zabudowy rozproszonej, 

 Forma architektoniczna i gabaryty obiektów dostosowane do wymogów przyjętych dla chronionego 

krajobrazu, 
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 Realizacja gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w dalszej kolejności; dopuszcza się stosowanie rozwiązań 

indywidualnych. 

 

8.3. STREFA III – PRZYRODNIO-ROLNA 

 Strefa ta obejmuje pozostałe obszary poza wyznaczonymi Strefami I i II. Obejmuje obszary z znacznym 

udziałem powierzchni leśnych wraz z przyległymi użytkami rolnymi, terasą łęgową Cedronu i pozostałych 

cieków wodnych wraz z towarzyszącymi zadrzewieniami i zakrzewieniami stanowiącymi obudowę 

biologiczną oraz zalesieniami. Występują tu rzadkie gatunki roślin. Celem polityki przestrzennej w strefie 

przyrodniczo – rolnej jest zachowanie naturalnych wartości obszarów o najniższym (w skali gminy) stopniu 

przekształcenia i bogatej bioróżnorodności – poprzez uznanie dominacji funkcji ekologicznych 

(środowiskotwórczych i ochronnych) i turystycznej. Zachowanie walorów stref ma decydujące znaczenie dla 

tworzenia i funkcjonowania wielkoprzestrzennych systemów ochrony przyrody i krajobrazu. Obszary 

otwarte o wysokiej wartości ekologicznej i krajobrazowej – chronione przed zainwestowaniem 

 W granicach strefy nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabudowy, dopuszcza się jedynie realizację 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Utrzymuje się jedynie rozproszoną pojedynczą zabudowę, w 

stosunku do, której dopuszcza się jedynie działania, o których mowa poniżej. 

 

Określa się odpowiednio zasady zagospodarowania i kierunki działania: 

 W obrębie obszarów otwartych wprowadza się zakaz realizacji nowych obiektów kubaturowych na 

niezabudowanych działkach; dopuszczona lokalizacja elementów infrastruktury technicznej, 

modernizacja i rozbudowa budynków istniejących, „wymiana substancji” oraz budowa uzupełniających 

budynków gospodarczych w obrębie działki siedliskowej  oraz zabudowa zagrodowa – z bezwzględnym 

zachowaniem wymogów i ograniczeń dotyczących gabarytów i formy architektonicznej obowiązujących 

dla obszarów chronionego krajobrazu oraz zastosowaniem indywidualnych rozwiązań dla gromadzenia i 

oczyszczania ścieków, 

 Gospodarka leśna dostosowana do wymogów obowiązujących w planach urządzenia lasów, 

 Zalecane zachowanie tradycyjnych form użytkowania rolniczego (z ograniczeniem stosowania środków 

agrochemicznych), 

 Grunty zagrożone erozją powinny być zalesione lub przekształcone w trwałe użytki zielone. 

 

9.KIERUNKI I UWARUNKOWANIA ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 

TEHNICZNEJ 
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Prawidłowy, zrównoważony rozwój gospodarczy i przestrzenny uwarunkowany jest w znacznym stopniu 

od wyprzedzającej lub co najmniej równoczesnej modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej decydujących dla jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

9.1. SYSTEMY POWIĄZAŃ KOMUNIKACYJNYCH 

System powiązań komunikacyjnych gminy opiera się na siei dróg publicznych(krajowa, powiatowe i 

gminne) oraz – pośrednio linii kolejowej Kraków – Zakopane, w Stroniu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Leńczach i 

Podolanach, położonych na terenie gmin sąsiednich. 

 Komunikacja drogowa 

 Istniejąca sieć dróg publicznych zabezpiecza zarówno podstawowe połączenia gminy z obszarami 

sąsiadującymi jak i powiązania między sołectwami i przysiółkami. W okresie perspektywicznym nie 

przewiduje się realizacji nowych połączeń za wyjątkiem obejścia centrum Lanckorony. Droga 

krajowa i powiatowe na odcinkach przebiegających przez obszary zabudowane nadal utrzymują 

niekorzystny charakter i związane z tym ograniczenia prędkości. 

 Trasa drogi krajowej nr 96 Bielsko – Głogoczów na odcinku przebiegającym przez gminę (wieś 

Izdebnik) nie ulegnie zmianie. W okresie perspektywicznym przewiduje się korekty łuków i 

szerokości jezdni. Postuluje się wprowadzenie dodatkowego pasa ruchu na odcinku podjazdu w 

zachodniej części Izdebnika. W opracowaniach planistycznych związanych z drogą należy 

zachować warunki wymagane dla klasy GP ze wszystkimi ograniczeniami dot. skrzyżowań i 

zjazdów oraz zabezpieczyć możliwość modernizacji przez zachowanie odpowiedniej szerokości 

pasa w liniach rozgraniczających. 

 Planowana trasa drogi krajowej ruchu przyspieszonego "Beskidzka Droga Integracyjna". 

 Przewidując modernizacje dróg powiatowych należy zabezpieczyć warunki umożliwiające 

zachowanie parametrów i ograniczeń jak dla dróg klasy L. Uznaje się za niezbędne budowę 

obejścia centrum Lanckorony (odcinek o długości około 0,5 km łączący drogę nr 04-226 Izdebnik – 

Lanckorona) oraz korekty łuków i poszerzenie jezdni na drodze nr 04-226. 

 W okresie perspektywicznym nie przewiduje się realizacji nowych dróg gminnych, natomiast 

znaczna część wymaga modernizacji i dostosowania parametrów do wymogów klasy L lub D. Na 

kilku drogach wskazana realizacja drugiego pasa ruchu lub co najmniej „mijanek”. 

 Niezbędnym warunkiem rozwoju osadnictwa jest modernizacja drów wewnątrzosiedlowych, a w 

przypadku nowo wprowadzonych terenów „ofertowych” wyprzedzająca realizacja nowych 

odcinków. 
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 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich dróg należy 

zabezpieczyć możliwość dostosowania parametrów do warunków technicznych, określonych w 

odpowiednich ustawach szczególnych. Na odcinkach przebiegających przez tereny istniejącej i 

projektowanej zabudowy zaleca się stosowanie szerokości w liniach rozgraniczających 

umożliwiającej bezkolizyjne prowadzenie ciągów infrastruktury technicznej oraz zachowanie 

odległości zabudowy uwzględniających oprócz wymogów ustawy o drogach publicznych, ochronę 

przed hałasem i wibracjami. 

 Komunikacja publiczna 

 Wskazane zwiększenie częstotliwości kursów autobusów łączących gminę z Wadowicami i Krakowem. 

Konieczne uruchomienie systemu komunikacji lokalnej zapewniającego dogodne i regularne połączenia 

sołectw z ośrodkiem gminnym oraz przystankami PKP i autobusów dalekobieżnych (np. z 

zastosowaniem mikrobusów). 

 

9.2.KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W WODĘ 

 Podstawowe zespoły zabudowy wsi Lanckorona zasilane będą nadal z istniejącego ujęcia lokalnego 

(alternatywnie z możliwością powiązania z wodociągiem „Wadowice i Skawina”). 

 Przy ograniczonych możliwościach korzystania z lokalnych zasobów w okresie perspektywicznym 

kontynuowana będzie rozbudowa gminnych systemów wodociągowych, zaopatrywanych generalnie z 

wodociągu grupowego „Wadowice”. Z sieci magistralnej na terenie gminy Kalwaria wyprowadzone będą trzy 

główne linie: do Izdebnika (jako rozbudowa obejmująca tereny na północ od drogi powiatowej), do Jastrzębi 

przez Lanckoronę i do Skawinek (dolina Cedronu). Przysiółki Izdebnika w dolinie Cedronu zaopatrywane są z 

sieci gminy Kalwaria Zebrzydowska i Skawina. 

 Realizacja wodociągów gminnych w pierwszej kolejności obejmuje tereny osiedli o większej koncentracji 

zabudowy, w zasięgu sieci nie wymagającym budowy hydroforni. 

 Zakłada się, że wyżej położone peryferyjne przysiółki w Podchybiu, Skawinkach i Jastrzębi w okresie 

perspektywicznym korzystać będą z ujęć lokalnych. Włączenie do systemu wodociągu grupowego możliwe po 

wybudowaniu hydroforni. 

 Przy realizacji zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę należy w miarę możliwości, zachować istniejące 

wodociągi lokalne jako zabezpieczenie w przypadki awarii lub klęsk żywiołowych. 

 

9.3.KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW ODPROWADZENIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 
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Położenie gminy w obrębie „zlewni chronionych”, a częściowo również w „obszarze wewnętrznym 

ochrony pośredniej” ujęcia wody dla Skawiny zobowiązuje do rozwiązania problemu oczyszczania ścieków 

równolegle z rozbudową sieci wodociągowej. 

Ze względu na układ zlewni w „Strategii rozwoju” i „Studium” zakłada się realizację czterech niezależnych 

systemów kanalizacyjnych, obsługujących podstawowe tereny zabudowy: 

- dla centralnej części Lanckorony – z oczyszczalnią w Lanckoronie (modernizacja – rozbudowa oczyszczalni 

istniejącej), 

- dla Izdebnika i wschodniej części Podchybia z oczyszczalnią w Izdebniku, 

- dla Skawinek, przysiółka Łaśnica i przysiółka Pod Młynem – z oczyszczalnią w Lanckoronie (dolina Cedronu) 

– alternatywnie – do oczyszczalni w Kalwarii Zebrzydowskiej, 

Dla przysiółków Izdebnika i Podchybia położonych wzdłuż granicy z gminą Kalwaria Zebrzydowska – 

przewiduje się odprowadzenie ścieków do projektowanego systemu kanalizacyjnego w Kalwarii, 

Dla przysiółków z rozproszoną zabudową w zachodniej części Skawinek zakłada się rozwiązania 

indywidualne, alternatywnie – lokalna oczyszczalnia. 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można dopuścić rozwiązania tymczasowe 

(oczyszczalnie przyobiektowe i przydomowe, szczelne zbiorniki okresowo opróżniane), które mogą być 

użytkowane do czasu realizacji urządzeń systemowych. Przewiduje się podjęcie działań mających na celu 

opracowanie wspólnych rozwiązań dla gospodarki wodno – ściekowej sąsiadujących gmin. 

 

9.4. GROMADZENIE I NEUTRALIZACJA ODPADÓW 

Jako podstawowe rozwiązanie przyjmuje się budowę rejonowego zakładu kompleksowego 

zagospodarowania odpadów położonego poza terenem gminy (stacja segregacji surowców wtórnych, 

kompostownia, składowisko odpadów pozostałych). 

 

9.5. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Podstawowy system nie ulegnie zmienia. Gmina będzie zasilana poprzez sieć średniego napięcia 15kV 

wyprowadzoną z G.P.Z. 110/15kV Kalwaria oraz sieć rozdzielczą niskiego napięcia 0,4kV. 

Dla poprawy warunków napięciowych, zapewnienia niezawodności zaopatrzenia oraz pokrycia wzrostu 

zapotrzebowania, wynikającego z rozwoju przewiduje się: 

- sporządzenie „Studium Elektroenergetycznego” przed przystąpieniem do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 

- uzupełnienie i modernizację sieci rozdzielczej, 
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- budowę nowych stacji transformatorowych stosownie do wzrastających potrzeb (dotyczy w szczególności 

nowych przysiółków w północno-zachodniej części wsi Skawinki, projektowanych terenów dla działalności 

gospodarczej oraz innych terenów „ofertowych”). 

Dopuszcza się konieczność zasilania obiektów energię elektryczną poprzez linie kablowe i napowietrzne 

SN i nN oraz nowe stacje transformatorowe. 

Dopuszcza się: 

 budowę nowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych zarówno w wykonaniu napowietrznym 

jaki i kablowym w zależności od potrzeb, 

 przyłączenie do sieci energetycznej nowych podmiotów w zależności od wartości ich mocy 

przyłączeniowych na poziomie wszystkich napięć.       

Lokalizacja obiektów budowlanych od linii energetycznych zgodna z przepisami odrębnymi oraz polskimi 

normami. 

Sposób przyłączenia podmiotów do sieci energetycznej określa Operator Systemu Dystrybucyjnego, w 

warunkach przyłączenia. 

Istnieje możliwość przebudowy urządzeń elektroenergetycznych na podstawie warunków przebudowy i 

zawartego porozumienia pomiędzy Inwestorem a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.   

 

9.6. ZAOPATRZENIE W GAZ 

Tereny osadnicze gminy zostały kompleksowo zgazyfikowane. Przewiduje się sukcesywną rozbudowę 

sieci rozdzielczej – stosownie do rozwoju struktury osadniczej. 

 

10. REALIZACJIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

10.1. INSTRUMENTY POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

W warunkach gospodarki rynkowej uprawnienia i instrumenty samorządu w zakresie bezpośredniego 

sterowania i zarządzania rozwojem gminy są ograniczone. Dotyczy to zarówno szeroko rozumianej strategii 

rozwoju, jak i realizacji polityki przestrzennej. 

Jako instrumenty o podstawowym znaczeniu można uznać: 

 Regulacje prawne – w tym: 

 Ustawy, rozporządzenia i normatywy (m.in. dotyczące zagospodarowania przestrzennego, ochrony 

środowiska, warunków technicznych dla inwestycji), 

 Plany zagospodarowania przestrzennego (a pośrednio „Studium”), 

 Wprowadzenie szczególnych form ochrony określonych obszarów, 

 Decyzje administracyjne, 
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 „operacyjne” plany i programy rozwoju, w tym określenie zamierzeń priorytetowych, 

 Działania bezpośrednie: 

 Pozyskiwanie terenów (np. przez wykup i scalenie), tworzenie gminnych zasobów terenów dla 

inwestycji, 

 Uzbrajanie terenów (zwiększające ich atrakcyjność) 

 Sprzedaż nieruchomości gminnych na cele inwestycyjne, 

 Bezpośrednia realizacja obiektów użyteczności publicznej i innych (m.in. mieszkania socjalne), 

 Współudział w realizacji zamierzeń ważnych dla rozwoju gminy, 

 Oddziaływanie pośrednie poprzez instrumenty ekonomiczne – np. ulgi podatkowe, 

 Wskazanie organizacyjno – prawne przygotowanie „terenów ofertowych” nie stanowiących własności 

gminy, 

 Marketing – w tym promocja ofert lokalizacyjnych i wykreowanie wizerunku gminy o sprzyjających 

warunkach dla rozwoju przedsiębiorczości, przygotowanej na przyjęcie inwestorów, a równocześnie 

dysponującej szeroką ofertą atrakcji turystycznych. 

 

10.2. OSZARY I INWESTYCJE O ZNACZENIU STRATEGICZNYM 

Z pośród licznych zadań i określonych w „Strategii rozwoju” wskazuje się obszary i zamierzenia 

inwestycyjne stymulujące dalszy rozwój gminy i warunkujące realizację określonych na wstępie celów. 

Koncentracja środków i działań samorządu na wybranych zadaniach pozwoli na możliwie szybkie uzyskanie 

wymiernych efektów. 

Do zadań tych należą: 

Inwestycje, warunkujące prawidłowy rozwój struktury. 

 Kompleksowa realizacja systemów infrastruktury technicznej i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej 

obsługującej tereny osadnicze w strefie I, a zwłaszcza „tereny ofertowe” w zakresie: 

 Zaopatrzenia w wodę (kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu grupowego 

Wadowice i Skawina), 

 Realizacja kolektorów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, 

 Rozbudowa sieci energetycznej 15kV i budowa transformatorów (działania poprzedzone opracowaniem 

Studium energetycznego), 

 Modernizacja dróg (zwłaszcza powiatowych). 

Realizacja tych zadań warunkuje podjęcie większości pozostałych zamierzeń inwestycyjnych, a 

szczególnie związanych z rozwojem działalności gospodarczej i turystyki. 

Zamierzenia, warunkujące rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej. 
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 Rewitalizacja staromiejskiego zespołu urbanistycznego Lanckorony i zespołu zamkowo – 

fortyfikacyjnego oraz ich optymalne przystosowanie do współczesnych funkcji, a zwłaszcza obsługi ruchu 

turystycznego. Elementy te, o decydującym znaczeniu dla wizerunku gminy i jej kulturowej tożsamości 

tradycyjnie stanowią główną atrakcję turystyczną, znaną w skali kraju. Od zachowania ich walorów 

uzależniony jest rozwój turystycznej funkcji gminy. 

 Utworzenie „Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Lanckorony”. Objęcie obszaru jw. „szczególną 

formą ochrony przyrody” koresponduje z podobnym założeniem w gminie Kalwaria Zebrzydowska oraz z 

wpisaniem przez UNESCO zespołu „Kalwarii” na Listę Światowego Dziedzictwa. Działania te mają 

kapitalne znaczenie dla promocji walorów turystycznych gminy. 

Powyższe zamierzenia mają wymiar ponadlokalny i jako takie powinny być w znacznej części 

sfinansowane ze środków państwowych, wojewódzkich lub stosownych funduszy celowych. 

Utworzenie „Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego” uzależnione jest od wpisania do „rejestru zadań 

rządowych”. 

 Rozbudowa – modernizacja zespołu sportowo – rekreacyjnego z bazą noclegową w Lanckoronie. 

 Rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Izdebniku (w tym m.in. realizacja kąpieliska, urządzeń 

rekreacyjnych, campingu). 

 Przygotowanie organizacyjno – prawne „terenów ofertowych” dla pozostałych inwestycji turystyczno – 

rekreacyjnych. 

Zamierzenia dotyczące infrastruktury społecznej. 

 Budowa przedszkola   gminnego w Lanckoronie, rozbudowa szkoły podstawowej w Jastrzębi. 

 

10.3. KOMERCYJNE TERENY OFERTOWE 

Wskazuje się atrakcyjnie położone tereny i obszary o zróżnicowanym przeznaczeniu, które po 

niezbędnym przygotowaniu formalno-prawnym i technicznym mogą być przedstawione w formie „oferty”. 

Proponowana forma aktywizacji ma na celu przyciągnięcie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, a 

równocześnie pozyskanie przez samorząd gminy i właścicieli terenów środków umożliwiających własne 

inwestycje i rozwój działalności. Przedstawiona niżej lista propozycji może być w razie potrzeby rozszerzana na 

inne tereny, przeznaczone wg Studium dla zabudowy. 

 Tereny dla działalności gospodarzącej typu produkcyjno-usługowego (wykluczona realizacja 

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska) 

  Lanckorona/Izdebnik – Na Solcy 

  Izdenik – Kosmyrówka 

  Jastrzębia – Kiecka 
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  Skawinki – Chorążówka 

  Izdebnik (przy skrzyżowaniu) 

 Tereny i obszary dla urządzeń sportowo – rekreacyjnych i otwartej bazy turystyki 

  Lanckorona – k. Basenu (modernizacja – rozbudowa istniejącego zespołu – w tym boiska i 

urządzenia rekreacyjne, hotel sportowy i inne) 

  Izdebnik – k. Ośrodka sportowego (modernizacja – rozbudowa, w tym camping, kąpielisko, 

urządzenia rekreacyjne) 

  Izdebnik – k. młyna (camping, urządzenia rekreacyjne) 

  Lanckorona – Bajory (urządzenia dla rekreacji zimowej i letniej, pole namiotowe, alternatywnie 

kąpielisko, jazda konna) 

  Jastrzębia – Kiecka (program j.w. stawy dla wędkarzy; ograniczenie obiektów kubaturowych) 

 TS 6 – Skawinki – p. Chełmu (pole namiotowe, biwak). 

 Tereny dla innych usług komercyjnych 

  Lanckorona – Na brzezinie (hotel – zajazd) 

  Jastrzębia – centrum (usługi „bytowe” i inne związane z funkcją turystyczno – rekreacyjną, np. 

gastronomia, hotel sportowy) 

 Tereny zabudowy mieszkalnej 

  Izdebnik – Łypikówka 

  Izdebnik – Zarębówka 

  Jastzębia – Kiecka 

  Jastrzębia – Kiecka 

  Skawinki – Chorążówka 

Możliwe formy zorganizowanej działalności inwestycyjnej, developerskie lub sprzedaż działek dla 

indywidualnych inwestorów; alternatywnie zabudowa mieszkalna z nieuciążliwą działalnością gospodarczą. 

 Tereny i obszary zabudowy letniskowej 

 zespoły zabudowy letniskowej Izdebnik –Kosmyrówka 

 obszary wskazane dla lokalizacji zespołów zabudowy letniskowej w Podchybiu, Izdebniku, Jastrzębi i 

Skawinkach; mogą być przedstawione jako „ofertowe” po skonkretyzowaniu granic poszczególnych 

terenów i opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Działania samorządu gminy, mające na celu aktywizację terenów j.w. powinny obejmować: 

 pomoc w uregulowaniu problemów prawno – własnościowych, a w przypadkach 

niekorzystnego rozłogu działek przeprowadzenie lokalnego scalenia (z wydzieleniem terenów 

dla dróg wewnętrznych), 



96 

96 
 

 doprowadzenie komunalnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 działania promocyjne, alternatywnie ulgi podatkowe dla inwestorów. 

 

11. Warunki i skutki wykorzystania terenu w fazie realizacji projektowanej oczyszczalni ścieków, 

komunikacji oraz infrastruktury technicznej, dla terenu objętego Studium: 

 zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić do poprzedniego 

stanu. Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość powstających odpadów, 

 odpady należy segregować i składować w wydzielanych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót 

budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do Gminnego Punktu 

Odpadów Niebezpiecznych, 

 utrzymywać w sprawności urządzenia odwadniające z uwagi na potrzebę ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem, 

 prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić w porze 

dziennej (w godz. 6.00-22.00), 

 należy ograniczać do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące 

się w obrębie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie 

wykorzystać do rekultywacji terenu, 

 prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów, 

 ograniczyć możliwość pylenia podczas przewozu materiałów budowlanych, 

 w trakcie budowy niepokojone mogą być zwierzęta występujące na przedmiotowym terenie oraz w 

okolicy (głównie płazy, gady i ptaki), 

 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 

 możliwie jak w najszerszym zakresie stosowanie materiałów naturalnych (kamień, drzewo) oraz 

wprowadzenie elementów roślinnych w celu zachowania walorów krajobrazowych, 

 kształtowanie estetycznych przestrzeni publicznych, dbałość o ład przestrzenny, 

 likwidacja wierzchniej pokrywy glebowej, 

 wzrost zapylenia powietrza i pogorszenie warunków akustycznych, 

 częściowe przekształcenie krajobrazu. Tereny dotychczas nie zainwestowane zostaną uzupełnione 

nową zabudową kubaturową oraz terenami komunikacyjnymi,   

 ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, 
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 ustala się minimalne odległości zabudowy od poszczególnych rodzajów dróg (zgodnie z rysunkiem 

projektu zmiany Studium), mające na celu odsunięcie projektowanej zabudowy od miejsca o wzmożonym 

hałasie komunikacyjnym i emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi, 

 wprowadzić zieleń izolacyjną. 

 

12. Warunki i skutki wykorzystania terenu w fazie realizacji planowanych terenów zabudowy oraz 

infrastruktury technicznej, dla terenu objętego Studium: 

 zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i 

minimalne przekształcanie jego powierzchni. Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość 

powstających odpadów, 

 odpady należy segregować i składować w wydzielanych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór 

przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą zostać wytworzone w trakcie robót 

budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych celem wywozu do Gminnego Punktu 

Odpadów Niebezpiecznych, 

 utrzymywać w sprawności urządzenia odwadniające z uwagi na potrzebę ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem, 

 prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić w porze 

dziennej (w godz. 6.00-22.00), 

 należy ograniczać do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa znajdujące 

się w obrębie placu budowy, nie przeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

 warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac ponownie 

wykorzystać do rekultywacji terenu, 

 prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów, 

 ograniczyć możliwość pylenia podczas przewozu materiałów budowlanych, 

 w trakcie budowy niepokojone mogą być zwierzęta występujące na przedmiotowym terenie oraz w 

okolicy (głównie płazy, gady i ptaki), 

 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 

 możliwie jak w najszerszym zakresie stosowanie materiałów naturalnych (kamień, drzewo) oraz 

wprowadzenie elementów roślinnych w celu zachowania walorów krajobrazowych, 

 kształtowanie estetycznych przestrzeni publicznych, dbałość o ład przestrzenny, 

 likwidacja wierzchniej pokrywy glebowej, 

 wzrost zapylenia powietrza i pogorszenie warunków akustycznych, 
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 częściowe przekształcenie krajobrazu. Tereny dotychczas nie zainwestowane zostaną uzupełnione 

nową zabudową kubaturową oraz terenami komunikacyjnymi,   

 ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji inwestycji, 

 ustala się minimalne odległości zabudowy od poszczególnych rodzajów dróg (zgodnie z rysunkiem 

projektu zmiany Studium), mające na celu odsunięcie projektowanej zabudowy od miejsca o wzmożonym 

hałasie komunikacyjnym i emisji substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi, 

 wprowadzić zieleń izolacyjną. 

 

13. Zabiegi łagodzące realizacji Studium. 

 W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania planowanych terenów inwestycyjnych, określonych w 

projekcie zmiany Studium na środowisko, w tym na przyrodę przewiduje się szereg zabiegów łagodzących do 

których zalicza się: 

- ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień jako istotne elementy krajobrazu, zgodnie z warunkami 

wynikającymi z przepisów odrębnych, 

– obowiązek przyłączenia nowo powstałych obiektów budowlanych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

– zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych, 

– wyposażenie budynków w urządzenia do odprowadzania ścieków, 

– usytuowanie zabudowy od krawędzi jezdni zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych, 

– wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej w obrębie terenu oznaczonego symbolem K, 

– ogrodzenie terenu inwestycji w celu nie wtargnięcia dzikich zwierząt, 

– w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i 

telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury 

elektroenergetyki i telekomunikacji określone w wymaganiach przepisów odrębnych, ponadto obowiązujące 

są ustalenia MPZP. 

– przestrzeganie dopuszczalnego poziom hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

– zachowanie powierzchni biologicznej, 

– ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny, 

– utrzymanie roślinności wysokiej przy drogach, co poprawi warunki bytowania i przemieszczania się zwierząt 

oraz ograniczy poziom hałasu przy drogach, 

– dostosowanie terminów prac do okresów lęgowo/ rozrodczych zwierząt (ptaki, płazy itp.), 

– przywrócenie terenów budowy sieci infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego z odtworzeniem 

roślinności, 

– zachowanie ujednoliconych wymogów architektonicznych polepszą walory krajobrazowe. 
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 Do działań ograniczających, minimalizujących negatywne oddziaływanie realizacji inwestycji na 

środowisko będzie należeć: 

 prawidłowa lokalizacja i zabezpieczenie techniczne sprzętu placu budowy, 

 stosowanie rozwiązań technologicznych, które w swym założeniu pracować będą w pełni automatycznie, a 

sprawdzony dobór technologii do danego rodzaju ścieków (oczyszczanie mechaniczno biologiczne) 

sprawi, że ścieki odpowiadać będą wymogom prawnym przy wprowadzaniu do wód i do ziemi, 

 zastosowanie sterowania automatycznego wraz z urządzeniami kontrolnymi sprawi, że ryzyko wystąpienia 

awarii będzie na poziomie minimalnym, 

 tlenowy system oczyszczania ścieków oraz tlenowa stabilizacja osadów powoduje, że do atmosfery 

przedostają się mniejsze ilości zanieczyszczeń gazowych niż przy technologiach wykorzystujących 

procesy beztlenowe oraz fermentację osadów ściekowych, 

 zastosowany system napowietrzania drobnopęcherzykowego powoduje, że do atmosfery przedostaje się 

mniej aerozoli (najkorzystniejszy system napowietrzania ścieków). Proces napowietrzania jest 

najefektywniejszy z dostępnych na rynku, przez co stosowanie dmuchawy mogą być stosowane o 

mniejszej wydajności a co za tym idzie emitujące mniejszy hałas, 

 szczelne wykonanie zbiorników oraz połączeń rurowych da gwarancję, iż podczas prawidłowej eksploatacji 

nie ma możliwości przedostania się ścieku do gruntu, 

 zastosowanie zatapianych urządzeń pompowych ograniczy hałas tych urządzeń (tłumienie przez toń 

ściekową), 

 gromadzenie osadu odwodnionego oraz stratek i piasku w miejscach zapewniających szczelność i 

niemożliwość przedostania się odcieków do gruntu (stratki gromadzone w kontenerze). Przyrodnicze 

wykorzystanie odwodnionych osadów ściekowych oraz gromadzenie jego nadmiaru na wysypisku 

odpadów, 

 drogi oraz place manewrowe będą nawierzchniami utwardzonymi i wyklucza się wylewanie na nie ścieków, 

 zastosowanie hermetycznego punktu zlewczego z dezodoryzacją ograniczy emisje zanieczyszczeń 

gazowych oraz odorów do atmosfery, 

 zastosowanie stopnia mechanicznego oczyszczania (sito piaskownik) zwiększy efektywność oczyszczania 

ścieków obniżając obciążenie osadu na etapie komory bioreaktora, 

 kanalizacja wykonana będzie jako system szczelny, gdzie wyklucza się możliwość przedostania 

nieczyszczonych ścieków do gruntu, 

 wprowadzenie terenów zieleni izolacyjnej i osłonowej, 

 dostosowanie terminów prac do okresów lęgowych/rozrodczych zwierząt szczególnie ptaków i płazów, 

 zastosowanie ujednoliconych wymogów architektonicznych, 
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 budowa obiektów wymagać będzie prac ze szczególną ostrożnością, aby zapobiec ewentualnym awariom 

sprzętu ciężkiego, w wyniku czego mogłoby dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowego. W celu 

ograniczenia negatywnych wpływów zaplecze budowy powinno być organizowane, a czas trwania prac 

oraz zajęcie terenu maksymalnie ograniczone. Należy dążyć do eliminowania, a co najmniej ograniczania 

presji na te tereny. 

 wszelkie inwestycje wynikające z realizacji projektu zmiany Studium należy poprzedzać rozpoznaniem  

terenu, co pozwoli zminimalizować negatywny wpływ na gatunki roślin zwierząt oraz grzybów chronionych 

na podstawie przepisów odrębnych. 

 

14. OBRONA CYWILNA 

Gmina Lanckorona nie należy do gmin o wysokim natężeniu czynników zagrażających życiu i zdrowiu 

ludności, pomimo to „Studium...” uwzględnia możliwość wystąpienia zagrożeń żywiołowych i katastrofalnych 

oraz ich wpływ na proces rozwoju przestrzennego zagospodarowania obszaru. 

Zgodnie z postulatami z zakresu obrony cywilnej na etapie sporządzania planów miejscowych 

zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić: 

 przewidzenie przez użytkowników budownictwa jednorodzinnego ukryć przed promieniowaniem 

jonizującym poprzez adaptację pomieszczeń piwnicznych i innych na wypadek zagrożenia i wojny; 

 zabezpieczenie przed likwidacją i przysposobienie do sprawnego uruchomienia eksploatacyjnego w 

sytuacjach kryzysowych istniejących studni; 

 przystosowanie nowoprojektowanych łaźni i innych pomieszczeń do prowadzenia zabiegów 

sanitarnych, zakładów pralniczych do prowadzenia procesów odkażania, dezaktywacji i dezynfekcji bielizny i 

odzieży, myjni i parkingów pojazdów samochodowych na punkty zabiegów specjalnych środków transportu; 

 rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania mieszkańców w wypadku zagrożenia poprzez 

uzupełnienie syren alarmowych i zaplanowanie ich włączenia do systemu radiowego powiadamiania; 

 zapewnienie przelotowości istniejących i projektowanych dróg w celu zapobieżenia przed ich 

zagruzowaniem od walących się budynków. Przelotowość ulic powinna zapewnić sprawną ewakuację 

mieszkańców na wypadek zagrożenia; 

oraz: 

 należy przestrzegać warunków określonych przez właściwe terytorialnie jednostki odpowiedzialne za 

stan bezpieczeństwa powodziowego kraju. W szczególności zaś podejmowane w granicach terenów 

zagrożonych powodzią działania inwestycyjne powinny uwzględniać zakazy dotyczące: 

- ograniczenia wznoszenia obiektów budowlanych (z wyjątkiem obiektów służących ochronie 

przeciwpowodziowej), 
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- składowania materiałów, 

- dokonywania zmian w ukształtowaniu terenu, 

- sadzenia drzew i krzewów oraz wykonywania urządzeń lub robót, które mogą utrudniać ochronę tych 

obszarów przed powodzią; 

 należy uwzględnić potrzebę konserwacji i wykaszania rowów odwadniających, co zapobiegnie lokalnym 

podtopieniom; 

 odpowiednie kształtowanie zabudowy głównie w pobliżu dróg: krajowej i powiatowych, nie 

zagęszczanie zabudowy, przewidzenie możliwości odsunięcia linii zabudowy od krawędzi drogi (przy ewent. 

rozbudowie) itp. w celu ograniczenia skutków ewentualnego skażenia toksycznego związanego z przewozem 

niebezpiecznych substancji chemicznych. 

 

15. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALEŃ STUDIUM 

1) Ustalenia zawarte w tekście i rysunku Studium wyrażają kierunki polityki przestrzennej gminy 

Lanckorona, 

2) W stosunku do zapisów tekstu i rysunku Studium zawierających jego ustalenia, przyjmuje się 

następującą interpretację: 

a) Granice wyznaczonych terenów pod różne formy zabudowy traktuje się jako orientacyjne, a więc jako 

zgeneralizowany obraz użytkowania terenów. Ostateczne ustalenia powinny być dokonywane w trakcie 

przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

b) Przedstawione na rysunku przeznaczenie terenu oznacza funkcję dominującą, a nie wyłączną i może 

być uzupełnione innymi funkcjami, które nie mogą być jednak przeciwstawne funkcji wiodącej, 

c) W opracowywanych (nowych) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, należy 

uwzględniać zieleń publiczną stwarzającą warunki wypoczynku, estetyki, przejść pieszych oraz wzbogacenie 

terenów o usługi publiczne i komercyjne, 

d) Przyjmuje się, że kierunki zagospodarowania wraz z politykami dotyczącymi środowiska 

przyrodniczego, komunikacji, infrastruktury technicznej, stanowić będą podstawę do ustalenia kolejnych wersji 

programów rozwoju infrastruktury technicznej, 

e) Znaczna ilość terenów przeznaczonych na określone cele wynika z przyjętej w Studium zasady, że 

władze samorządowe powinny dysponować szeregiem możliwości lokalizacyjnych dla realizacji programu 

rozwojowego gminy. 

f) Dopuszcza się etapowe wprowadzanie terenów zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego w stosunku do wyznaczonych w Studium w zależności od potrzeb oraz rachunku 

ekonomicznego, przy uwzględnieniu realnych możliwości ich wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej. 

Przez co osiągnięty zostanie cel wynikający z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
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Małopolskiego oraz Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 związany z poprawą 

atrakcyjności osiedleńczej i ograniczeniem rozproszenia zabudowy. 

 

 16. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona. 

 -sporządzone na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. Nr 118 poz. 1233).  

 Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lanckorona, zwany dalej zmianą studium, sporządzony został w oparciu o następujące materiały wyjściowe 

1. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1994. 

2. Andrzejewski R., Weigle A. (red.): Różnorodność biologiczna Polski, Warszawa 2003. 

3. Kondracki J.: Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Warszawa 1994. 

4. Kondracki J.: Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998. 

5. Liro A. (red.): Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET — Polska, Warszawa 1995. 

6. Mapy ewidencji gruntów gminy Lanckorona. 

7. Mapa glebowo-rolnicza gminy Lanckorona. 

8. Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami w Polsce, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 

2007r., 

9. Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lanckorona. 

10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona wraz ze 

zmianami. 

11. Program Ochrony Środowiska dla gminy Lanckorona. 

12. Plan gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego. 

13. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego, 

14. Program ochrony środowiska dla województwa małopolskiego. 

15. Plan zagospodarowania Województwa Małopolskiego. 

16. Raporty o stanie środowiska, WIOŚ, Kraków. 

17. Roczniki statystyczne, Urząd Statystyczny w Krakowie. 

18. Głowaciński Z. „Polska czerwona księga zwierząt” PWRiL, Warszawa 2001. 

19. Stan środowiska w województwie małopolskim WIOŚ. 

20. Waloryzacja rolnicza gleb Polski (wg gmin). 

21. Poradnik ochrony siedlisk  i gatunków Natura 2000 – Podręcznik metodyczny Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska,. 
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 Studium dokonuje aktualizacji polityki przestrzennej w zakresie wskazanym w uchwale o przystąpieniu 

do sporządzenia Studium. Stanowi więc nową edycję dokumentu, który zatwierdzony został Uchwałą Rady 

Gminy Lanckorona Nr XII/112/2000 z dnia 30 czerwca 2000r. 

 Głównym celem Studium jest stworzenie nowej polityki przestrzennej gminy w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa, uwarunkowania oraz zapotrzebowanie na nowe tereny inwestycyjne wyrażone ilością 

wniosków o zmianę Studium (...). 

 Projekt zmiany Studium obejmuje teren położony w granicach administracyjnych gminy Lanckorona. 

Przedmiotem ustaleń Studium jest określenie nowej polityki przestrzennej gminy Lanckorona zgodny z art. 10 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 W projekcie Studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawnych oraz przepisów prawa miejscowego. 

 Przy określaniu sposobów zagospodarowania terenów w projekcie Studium należy zapewnić warunki 

do utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi środowiska, ochrony 

walorów krajobrazowych oraz warunków klimatycznych. Zagospodarowanie terenu powinno ponadto w jak 

największym stopniu zapewniać zachowanie naturalnych walorów terenu. 

 Przewidziany sposób zagospodarowania terenu przyczyni się do zmian w środowisku przyrodniczym 

przedmiotowego obszaru, ponieważ nowe zainwestowanie będzie powodować zmiany w środowisku 

przyrodniczym i nie da się ich całkowicie wyeliminować. Realizacja nowych obiektów, poprzez miejscowe planu 

zagospodarowania przestrzennego winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie zmiany Studium. 

 Część planowanych form zagospodarowania może spowodować zmiany w środowisku. Dotyczy to w 

szczególności zwiększenia powierzchni terenów mieszkaniowych i usługowych oraz terenów związanych z 

eksploatacją złoża surowców mineralnych, niemniej jednak ustalenia Studium poosiadają zapisy minimalizujące 

negatywny wpływ na środowisko. 

W związku z powyższym należy ograniczyć do minimum te zmiany, poprzez rygorystyczne 

przestrzeganie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz przestrzeganiu zaleceń zawartych w 

prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby Studium. Pozwoli to na zachowanie zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

 

 

 

 


