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WSTĘP
1. Cel opracowania.
Opracowanie pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko” zostało wykonane dla potrzeb
„Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa” – na podstawie
uchwały:
Nr XXV/174/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.

2. Podstawa prawna opracowania.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.);
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.);
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. );
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r.
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.);
Ustawa o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.);
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 624 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358 oraz z 2012 r. poz. 358) ze zmianami wprowadzonymi
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. z dnia 24 lipca
2017 r. poz. 1416) oraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z dnia 18 września 2018 r. poz. 1789);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1408);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1409);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2183);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r. poz. 1169).

3. Cel i zawartość opracowania.
Celem prognozy jest określenie oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa. Opracowanie ustala ramy dla realizacji
przedsięwzięć w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali inwestycji. Wskazuje powiązania
z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach. Prognoza będzie przydatna w uwzględnianiu
aspektów środowiskowych, we wspieraniu zrównoważonego rozwoju Gminy Laskowa oraz przy
wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska.

4

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________
W niniejszej prognozie przedmiotem oceny są ustalenia projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa opracowanego z uwzględnieniem ustaleń
wynikających z dotychczasowych przesądzeń planistycznych i studialnych, w szczególności z ustaleń
obowiązujących planów miejscowych oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Laskowa uchwalonego uchwałą Nr L/267/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16
czerwca 2010 r. z późn.zm.
Prognoza zawiera:
1) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
2) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
3) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
4) informacje o możliwym, transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
5) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Prognoza określa, analizuje i ocenia:
1) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
2) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziały-waniem,
3) istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
4) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
5) przewidywane, znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
z uwzględnieniem zależności pomiędzy tymi elementami środowiska i oddziaływaniami na te
elementy.
Prognoza przedstawia:
1) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
2) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.

4. Zakres opracowania
Zakres terytorialny prognozy obejmuje tereny określone w projekcie zmiany MPZP Gminy
Laskowa.
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Zakres merytoryczny prognozy uwzględnia warunki określone w obowiązujących
przepisach.
Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano aktualne i archiwalne opracowania fizjograficzne
i planistyczne odnoszące się do obszaru Gminy Laskowa oraz dostępne informacje dotyczące
zasobów i stanu środowiska. Ponadto wykorzystano informacje Urzędu Gminy Laskowa i obserwacje
uzyskane bezpośrednio w terenie dotyczące stanu zagospodarowania i użytkowania obszaru Gminy,
zasobów i wartości przyrodniczych oraz stanu i funkcjonowania środowiska.
W prognozie przeanalizowano i oceniono skutki dla środowiska, które wynikają z:
• istniejącego zagospodarowania i użytkowania terenów,
• planowanego, kierunkowego przeznaczenia terenów,
• zasad zagospodarowania terenów.
Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, tj. postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania oraz planów miejscowych miast i gmin – i ich zmian, zgodnie z art. 46 i art. 50 w/w
ustawy. Szczegółowy zakres opracowania wynika z ustaleń projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa, w którym określone zostały kierunki
zagospodarowania przestrzennego Gminy w aspekcie jej wielofunkcyjnego rozwoju.
Zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r., prognoza oddziaływania na środowisko stanowi niezbędny element materiałów
planistycznych, warunkujących uchwalanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz planów miejscowych miast i gmin. W prognozie przedstawiono ogólną
charakterystykę ustaleń zawartych w analizowanym projekcie zmiany planu. Dokonano również oceny
stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego na omawianym obszarze, oraz wpływu realizacji
ustaleń projektu zmiany planu na środowisko.
W opracowaniu stosuje się skróty:
• "plan" lub „MPZP”, które w pełnym brzmieniu oznaczają:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
• "studium", który w pełnym brzmieniu oznacza:
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
• "prognoza", który w pełnym brzmieniu oznacza przedmiotowy dokument, tj.:
prognozę oddziaływania na środowisko.
Prognoza obejmuje dokument tekstowy oraz załącznik graficzny.

5. Metoda opracowania.
Przyjęto waloryzacyjny, analityczny oraz oceniający tryb postępowania i dokonano:
rozpoznania aktualnego stanu funkcjonowania najważniejszych ekosystemów i obiektów
związanych z funkcjonowaniem środowiska,
• analizy opracowania ekofizjograficznego, sporządzonego dla obszaru Gminy;
• analizy projektu „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa”,
• oceny przydatności przedmiotowych terenów do planowanego, sposobu ich użytkowania
i zagospodarowania.
Prognoza uwzględnia aspekty rozwoju całej Gminy Laskowa, co pozwala na ocenę, czy
przyjęte rozwiązania – mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą –
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
przeznaczenia terenów – są spójne i czy w wyniku nakładania się zagrożeń lub szczególnych
problemów jednostek, nie następuje koncentracja zagrożeń i kolizji na obszarach granicznych.
Prognoza określa, czy projekt zmiany planu uwzględnia możliwości dostosowania funkcji,
struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego Gminy do uwarunkowań środowiska
przyrodniczego, zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym dla przedmiotowej zmiany planu.
•

6. Powiązania z innymi dokumentami.
W ramach niniejszej prognozy zaprezentowano m.in. powiązania projektu zmiany planu
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem ekofizjograficznym,
prognozami oddziaływania na środowisko oraz innymi opracowaniami poziomu lokalnego,
powiatowego i wojewódzkiego.
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Projekt zmiany planu uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań strategicznych i
planistycznych - lokalnych i regionalnych.
•
•
•
•
•
•
•

Do dokumentów powiązanych z przedmiotowym projektem należą:
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – 2030;
Strategia Rozwoju Kraju 2020;
Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły – 2011 r.
(Monitor Polski Nr 49-3294 poz. 549);
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020;
Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego;
Program Ochrony Środowiska Gminy Laskowa.

Ad. 1. Z ustaleń - Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
wynikają następujące uwarunkowania:
Koncepcja
jest podstawowym dokumentem określającym zasady polityki państwa
w dziedzinie przestrzennego zagospodarowania kraju. Zawiera ogólne kierunki rozwoju
poszczególnych struktur i elementów przestrzennych, uwzględniające uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne, priorytety oraz sektorowe założenia rozwojowe, w tym stwierdzenie, że stan ilościowy
i jakościowy zasobów wodnych jest jednym z podstawowych problemów strategicznych Polski,
warunkującym rozwój cywilizacyjny.
Cele polityki przestrzennego zagospodarowania kraju w horyzoncie 2030 r.:
• efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów
rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych konkurencyjności, zwiększenia
zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym,
gospodarczym i terytorialnym w długim okresie;
• podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej
poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu
osadniczego sprzyjającej spójności;
• poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;
• kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów Krajobrazowy 1b-PKch Polski;
• zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
zdolności obronne państwa;
• przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
Ład przestrzenny to główny cel zagospodarowania przestrzennego na wszystkich
poziomach planowania: krajowym, regionalnym, lokalnym i funkcjonalnym.
W zagospodarowaniu przestrzennym, ład oznacza uporządkowanie i harmonię pomiędzy
różnymi elementami składowymi i funkcjami struktury przestrzennej, stanowiąc kryterium oceny jakości
zmian zagospodarowania w odniesieniu do procesów społeczno-gospodarczych i jakości życia.
W Polsce symptomami braku ładu przestrzennego są między innymi:
• częste niedostosowanie sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów do wartości
przyrodniczych, kulturowych i Krajobrazowy 1b-PKch,
• niszcząca wobec wartości przestrzeni, rozrzutna ekonomicznie i społecznie suburbanizacja,
• niska jakość przestrzeni publicznej,
• chaos w formach zabudowy i architekturze zespołów urbanistycznych.
Działania na rzecz przywrócenia ładu przestrzennego w Polsce można pogrupować
następująco:
1. wprowadzenie zintegrowanego (spójnego i hierarchicznego) systemu planowania społecznogospodarczego i przestrzennego na różnych poziomach zarządzania,
2. uporządkowanie regulacji zapewniających sprawność i powszechność działania systemu
planowania przestrzennego,
3. wzmocnienie instytucjonalne i jakościowe planowania przestrzennego.
Zintegrowany i hierarchiczny system planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego
zostanie wprowadzony na każdym z poziomów zarządzania rozwojem – krajowym, regionalnym
i lokalnym oraz funkcjonalnym.
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Niezbędnym warunkiem jego poprawnego funkcjonowania, oprócz regulacji prawnych,
jest:
1. wprowadzenie nowych mechanizmów koordynacji (takich jak kontrakt terytorialny),
2. utworzenie silnego ośrodka koordynacyjnego zapewniającego spójność wymiaru
terytorialnego na wszystkich poziomach zarządzania działaniami w sferze społecznej i
gospodarczej.
Zapewnienie pełnej koordynacji celów i działań podejmowanych w odniesieniu do
terytorium z działaniami sektorowymi wymaga:
1. przebudowy systemu zarządzania państwem,
2. przebudowy systemu finansów publicznych,
3. zdobycia umiejętności programowania strategicznego na poszczególnych poziomach
zarządzania angażujących wszystkich uczestników „gry o przestrzeń”.
Jednym z podstawowych działań jakie należy podjąć dla zwiększenia sprawności
systemu planowania przestrzennego jest:
1. wprowadzenie do aktów prawnych zasady pierwszeństwa wykorzystania obszarów już
zagospodarowanych - przed zagospodarowaniem nowych obszarów (green fields), które
będzie dopuszczane jedynie wtedy, gdy wyczerpią się zasoby obszarów możliwych do
ponownego zagospodarowania, kompensowanych w ramach układów krajowych,
międzyregionalnych i lokalnych;
2. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin będą zawierały
wiążące ustalenia, nie tylko dla planu miejscowego, ale także dla każdej decyzji
administracyjnej związanej z określaniem warunków i wydawaniem pozwoleń na zabudowę
w zakresie wyróżnionych ustawowo zagadnieniach, w szczególności: przeznaczenia terenów
i zasad ich zagospodarowania (podziału na podstawowe strefy rozwoju i ochrony), jako
dokumenty zintegrowanego rozwoju społeczno-gospodarczego zawierającego uwarunkowania
i kierunki rozwoju przestrzennego obejmujące swym zasięgiem większe obszary funkcjonalne;
3. zostanie wprowadzony ustawowy obowiązek planistyczny dla terenów rozwojowych
wyznaczonych w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
intensywnie rozwijających się;
4. wprowadzone zostaną także, na drodze ustawowej, minimalne standardy wyposażenia
i zagospodarowania przestrzennego terenów zurbanizowanych, związane z ekstensywnością
zabudowy i dostępem do infrastruktury technicznej, jak również standardy minimalnej
dostępności do podstawowych usług społecznych z zachowaniem ochrony interesu
publicznego.
5. zostaną wprowadzone regulacje prawne uniemożliwiające rozpraszanie zabudowy, zabudowy
wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich, na terenach pozbawionych infrastruktury wodnokanalizacyjnej i na terenach ryzyka powodziowego.
Ad. 2. Z ustaleń - Strategii Rozwoju Kraju 2020
wynikają następujące uwarunkowania:
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – jest strategią rozwojową w średnim horyzoncie
czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie najbliższych
lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych
środków finansowych).
Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne:
• Sprawne i efektywne państwo,
• Konkurencyjna gospodarka,
• Spójność społeczna i terytorialna,
W powyższych obszarach koncentrować się będą główne działania oraz określa, jakie
interwencje są niezbędne w perspektywie średniookresowej w celu przyspieszenia procesów
rozwojowych. Strategia wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych, w tym
słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie sjednak
koncentrując się na potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio
wzmocnione i wykorzystane będą stymulowały rozwój.
Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych,
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju
oraz poprawę jakości życia ludności.
Strategia Rozwoju Kraju stanowi bazę dla strategii zintegrowanych, które powinny
przyczyniać się do realizacji założonych w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać
i uszczegóławiać reformy w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej.
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Integruje ona wokół celów strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także
środowiska społeczne i gospodarcze, które uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je
wspomagać zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. Wskazuje konieczne reformy
ograniczające lub eliminujące bariery rozwoju społeczno-gospodarczego, orientacyjny harmonogram
ich realizacji oraz sposób finansowania zaprojektowanych działań.
Ważne dla rozwoju małych miast i wsi zadania o charakterze systemowym:
• Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (wyeliminowanie barier prawno administracyjnych,
poprawa dostępu przedsiębiorstw do kapitału, wzmocnienie postaw przedsiębiorczych,
instytucjonalne, organizacyjne i finansowe wzmocnienie otoczenia przedsiębiorstw).
• Modernizacja sektora rolno-spożywczego oraz dywersyfikacja zatrudnienia na obszarach
wiejskich, wykorzystanie unikatowych zasobów wewnętrznych umożliwiających specjalizację
regionów.
• Poprawa jakości żywności i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wspieranie
wytwarzania żywności metodami integrowanymi, ekologicznymi, tradycyjnymi i regionalnymi
oraz z lokalnych surowców.
• Wprowadzenie i zapewnienie ładu przestrzennego w skali kraju i w wymiarze lokalnym.
• Wprowadzenie
zintegrowanego
systemu
bezpieczeństwa
państwa,
ratownictwa
i ochrony ludności (w tym usprawnienie systemu zarządzania kryzysowego).
• Zwiększenie efektywności działań w obszarze ochrony środowiska, w tym stworzenie systemu
adaptacji do zmian klimatu i systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami, zarządzanie
ryzykiem powodziowym.
• Wprowadzenie systemu zarządzania zasobami przyrodniczymi (w tym zasobami kopalin
strategicznych i wód podziemnych).
Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje twarde, m.in.:
• Infrastruktura drogowa - budowa obwodnic; budowa i modernizacja połączeń lokalnych
(dostępność do rynków pracy).
• Infrastruktura kolejowa - budowa sieci połączeń o wysokim standardzie pomiędzy
najważniejszymi ośrodkami gospodarczo-społecznymi; modernizacja połączeń kolejowych
umożliwiających dostęp do rynków pracy.
• Rozwój energetycznych projektów infrastrukturalnych (modernizacja linii przesyłowych,
rozbudowa infrastruktury przesyłowej, rozbudowa wybranych rurociągów produktowych,
wdrożenie programu polskiej energetyki jądrowej, zwiększenie udziału OZE).
• Zapewnienie dostępu do łączy szerokopasmowych.
• Działania minimalizujące ryzyko powodziowe.
• Działania z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami.
Zadania o charakterze inwestycyjnym – inwestycje miękkie, m.in.:
• Wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie polityki prorodzinnej (elastyczne formy
zatrudnienia, różne formy opieki nad dzieckiem, polityka mieszkaniowa itp.).
• Wdrożenie rozwiązań wynikających z negatywnych trendów demograficznych oraz wydłużania
wieku emerytalnego, w zakresie rynku pracy i opieki zdrowotnej.
• Działania z zakresu zdrowia publicznego (precyzyjnie adresowana profilaktyka, kampanie
informacyjne i popularyzacyjne) obejmujące choroby cywilizacyjne.
• Wzmocnienie kapitału społecznego w wymiarze lokalnym poprzez zwiększenie świadomości
w zakresie korzyści wynikających ze współpracy oraz kształtowanie postaw pro-społecznych i
pro-przedsiębiorczych.
Ad. 3. Z ustaleń - Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły"2011 (Monitor Polski Nr 49-3294 poz. 549) wynikają następujące obowiązki:
• ustalenia ogólnego opisu cech charakterystycznych dla obszaru dorzecza, w obrębie którego
położony jest obszar opracowania planu miejscowego,
• ustalenia wykazu obszarów chronionych na obszarze opracowania planu miejscowego,
• oceny stanu jednolitych części wód na obszarze Gminy narażonych na oddziaływanie skutków
realizacji planu miejscowego,
• identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych wynikających ze skutków realizacji
planu miejscowego, na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
• ustalenia celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych,
• ustalenia środków minimalizujących i kompensujących negatywne oddziaływanie skutków
realizacji planu miejscowego na stan wód.
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Ad. 4. Z ustaleń - Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego
wynikają m. in. następujące uwarunkowania:
• konieczność przystosowania rolnictwa polskiego, w tym i małopolskiego, do szeregu wymogów
unijnych w wielu jego dziedzinach, ale i sprostania trudnej konkurencji na żywnościowym rynku
unijnym, poprzez działania przystosowawcze dotyczące:
− zmniejszenia zatrudnienia w tym dziale gospodarki,
− zmian w strukturze własnościowej gruntów, zmierzających w kierunku spadku udziału sektora
publicznego i wzrostu sektora prywatnego, a także scalenia gruntów i likwidacji ogromnego
rozproszenia prywatnych gospodarstw,
− rozwoju przetwórstwa surowców rolnych,
− modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej na wsi w celu zwiększenia dostępności
i poprawy jakości edukacji na wsi, warunkującej sprostanie konkurencji rolnictwu unijnemu,
− rozwoju gospodarki turystycznej, w tym agroturystycznej i leśnictwa;
• ekologizacja produkcji rolnej:
− dostosowanie działań do zróżnicowanych warunków produkcji rolnej, zwłaszcza pomiędzy
północną i południową częścią województwa,
− utrzymywanie i rozwój wielofunkcyjności rolnictwa poprzez następujące rozwiązania:
• poprawa struktury agrarnej ze szczególnym uwzględnieniem północno-wschodniej części
województwa:
− scalanie i powiększanie powierzchni gospodarstw,
− scalanie i nowy układ dróg rolniczych na terenach znajdujących się w zasięgu autostrady Kraków
– Tarnów,
− punktowe scalanie i wymiana gruntów w obszarach o największym rozdrobnieniu działek;
• poprawa infrastruktury rolniczej, w tym głównie utwardzenie dróg – dotyczy praktycznie całego
województwa, a zwłaszcza obszarów objętych powodziami;
• zalesienie gleb skoncentrowanych w południowej części województwa oraz obejmująca obszary
nadmiernie uwilgotnione i obszary wymagające przywrócenia równowagi ekologicznej;
• transformacja gruntów ornych na łąki w południowej części województwa, zwłaszcza
w otulinach parków narodowych i na obszarach parków Krajobrazowy 1b-PKch;
• wprowadzenie w przestrzeni zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w celu ochrony gleb
przed erozją i spływem biogenów;
• wspieranie programu rolno-środowiskowego poprzez wdrożenie pakietów:
− rolnictwo zrównoważone;
− łąki nizinne z opóźnionym koszeniem;
− zadrzewienia śródpolne;
− tworzenie stref buforowych.
Cel generalny zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego to:
„harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawa dynamicznego i zrównowa-żonego rozwoju
województwa”.
Cele strategiczne stawiane poszczególnym komponentom polityki przestrzennej
dotyczące ochrony środowiska:
• oszczędne i zrównoważone gospodarowanie kopalinami,
• zintegrowana ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub
nieuzasadnionym zużyciem,
• zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
• wykorzystanie zasobów glebowych przy uwzględnieniu warunków ekonomicznych i racjonalności
ekologicznej,
• zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych,
• ochrona przyrody i różnorodności biologicznej poprzez zachowanie, wzbogacanie i odtwarzanie
zasobów przyrody,
• uporządkowanie gospodarki odpadami,
• likwidacja zagrożeń dla środowiska z tytułu zanieczyszczenia powietrza, hałasu, wibracji
i promieniowania elektromagnetycznego,
• zapewnienie zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości i odprowadzania ścieków.
Ad. 5. Z ustaleń
- Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego
wynikają następujące uwarunkowania:
• Dokument ten jest jednym z podstawowych dokumentów, na których powinny się
opierać powiatowe oraz gminne programy ochrony środowiska w celu tworzenia
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i realizowania, zgodnie z kompetencjami, wspólnej polityki w zakresie ochrony środowiska.
Priorytety ekologiczne:
− uporządkowanie gospodarki odpadami,
− poprawa stanu wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi oraz ochrona przed
powodzią i suszą,
− ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami.
Inne ważne zadania w zakresie:
− ochrony przed hałasem (w szczególności drogowym),
− ochrony żywych zasobów przyrody,
− ochrony powierzchni ziemi (gleby i złóż surowców mineralnych),
− racjonalizacji wykorzystania zasobów surowców i energii
(w tym także energii odnawialnej),
− ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
− ochrony przed skutkami poważnych awarii przemysłowych,
− stabilizacji osuwisk na terenie Karpat fliszowych,
− zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego Małopolski,
− podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców – działań promocyjnych, edukacyjnych.
Model trwałego rozwoju Małopolski w długim horyzoncie opiera się na założeniach:
• koncentracja efektów wzrostu i potencjału wytwórczego w silniejszych
ekonomicznie
ośrodkach jest obiektywnym i utrwalającym się procesem;
• wyższy poziom życia na obszarach o niższym poziomie i dynamice rozwoju może być
osiągnięty poprzez ich ekonomiczną integrację z silniejszymi ośrodkami;
• równoważeniu rozwoju w województwie sprzyja policentryczność systemu osadniczego, której
trzonem są: Kraków i ośrodki subregionalne, jak również małe oraz średnie miasta;
• konkurencyjność regionalna zależy od zróżnicowanych przestrzennie, unikalnych zasobów
i cech Małopolski, co również warunkuje względną odporność na skutki zewnętrznych
kryzysów gospodarczych.
Z ww. względu model rozwoju konkurencyjnej Małopolski w perspektywie 2030 opiera
się na 3 filarach:
• Filar 1. MODERNIZACJA
oznaczająca koncentrację działań i środków dla wykorzystania przewagi konkurencyjnej
Małopolski oraz specjalizacji regionalnej w ujęciu branżowym i terytorialnym;
• Filar 2. RÓWNOWAŻENIE
poprzez dostępność przestrzenną zasobów, dóbr i usług, wspierającą spójność regionalną
w ujęciu ekonomicznym i społecznym;
• Filar 3. EFEKTYWNOŚĆ
polegająca na sprawnym zarządzaniu, wspierającym specjalizację i spójność regionalną.
6) Z ustaleń - Strategii rozwoju Gminy Laskowa wynikają następujące uwarunkowania:
1. misja rozwoju Gminy Laskowa:
CZYSTA EKOLOGICZNIE I SILNA TRADYCJAMI LOKALNYMI
GMINA LASKOWA,
WYJĄTKOWYM PUNKTEM NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH MAŁOPOLSKI
Cele Strategiczne rozwoju Gminy Laskowa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tworzenie warunków rozwoju turystyki lokalnej
wykorzystanie lokalnych tradycji
rolniczych w procesach modernizacji rolnictwa w gminie
budowa świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez ochronę walorów środowiska
naturalnego gminy
rozbudowa infrastruktury komunalnej
środkiem poprawy standardów życia ludności
dziedzictwo kulturowe i skuteczny system
edukacji, podstawą zachowania tożsamości lokalnej
pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców
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7) Z ustaleń - Programu ochrony środowiska dla Gminy Laskowa
wynikają następujące uwarunkowania:
• ochrona i poprawa jakości wód oraz kształtowanie stosunków wodnych,
• ochrona przeciwpowodziowa.
• ograniczanie zanieczyszczeń powietrza,
• ochrona przyrody, krajobrazu, bioróżnorodności,
• ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb oraz rozwój rolnictwa ekologicznego,
• ochrona i zrównoważony rozwój lasów, regulacja lesistości;
• poprawa systemu gospodarki odpadami,
• rozwój systemu gospodarki wodno-ściekowej, sanitacja obszaru Gminy,
• ochrona przed hałasem,
• przeciwdziałanie poważnym awariom i klęskom żywiołowym.
7. Wykaz wykorzystanych materiałów.
1.
2.
3.
4.

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030
Strategia Rozwoju Kraju 2020;
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030;
Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły - 2011 r.
(Monitor Polski Nr 49-3294 poz. 549);
5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie;
6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
7. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego
8. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego;
9. Strategia rozwoju powiatu limanowskiego na lata 2019 – 2025;
10. Strategia rozwoju Gminy Laskowa na lata 2014 - 2020;
11. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Laskowa;
12. Program Ochrony Środowiska Gminy Laskowa na lata 2014 – 2017
z aktualizacją na lata 2018 – 2021;
13. Raport o stanie Gminy Laskowa za 20120 r.;
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa
(uchwała Nr L/267/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010 r. z późn. zm.;
12. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Laskowa”;
13. Jerzy Kondracki - Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa -1988 r.;
14. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA, praca zbiorowa pod red. naukową
dr Anny Liro, Fundacja UCUN Poland Warszawa -1995 r.;
16. Agenda 21- wybór zaleceń Konferencji Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój”
(UNCED), Rio de Janeiro -1992 r. Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa - 1993 r.;
„Metoda jednostek i wnętrz architektoniczno-Krajobrazowy 1b-PKch (JARK-WAK) w studiach
i projektowaniu” – J. Bogdanowski J.,1999 r. Politechnika Krakowska, Kraków;
17. Informacje Urzędu Gminy Laskowa.
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II. CHARAKTERYSTYKA I OCENA STANU ŚRODOWISKA

1. Charakterystyka obszaru gminy Laskowa.
Gmina Laskowa położona jest w województwie małopolskim, w powiecie Limanowa.
Funkcjonuje jako Gmina wiejska dzieląca się na jednostki strukturalne (wsie). Gmina obejmuje
9 sołectw. Siedzibą władz gminnych jest miejscowość Laskowa położona w zachodniej części obszaru
Gminy. Powierzchnia Gminy wynosi 7253,59 ha, a pozostałych miejscowości:
- Kamionka Mała
- pow. 1023,24 ha,
- Krosna
- pow.
620,74 ha,
- Sechna
- pow.
733,33 ha
(w północnej części Gminy);
- Laskowa
- pow. 2116,99 ha,
- Strzeszyce
- pow.
299,72 ha,
- Ujanowice
- pow.
95,31 ha
(w centralnej części Gminy);
- Jaworzna
- pow.
668,31 ha,
- Żmiąca
- pow. 1118,84 ha,
- Kobyłczyna
- pow.
577,08 ha
(w południowej części Gminy).
Gmina Laskowa graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi:
-

od północy z powiatem bocheńskim, gminami: Żegocina oraz Lipnica Murowana,
od północnego-wschodu z powiatem brzeskim, Gminą Iwkowa,
od wschodu z powiatem nowosądeckim, Gminą Łososina Dolna,
od południa z powiatem limanowskim, Gminą Limanowa.

Generalnie – Gmina Laskowa należy do zespołu gmin powiatu limanowskiego, w skład którego
wchodzą również następujące jednostki administracyjne (Gminy): Jodłownik, Mszana Dolna, Dobra,
Tymbark, Słopnice, Niedźwiedź, Kamienica, Łukowica oraz jednostka powiatowa Limanowa. Gmina
ma charakter rolniczy.
Pod względem struktury funkcjonalnej i przestrzennej w Gminie można wyróżnić dwa różniące
się charakterem rejony: północny – o większych dyspozycjach dla rozwoju rolnictwa, południowy – o
dominującej dyspozycji dla rozwoju rekreacji oraz centralny – osadniczy. Pod względem
ukształtowania przestrzeni zainwestowanych – najbardziej skoncentrowane układy zabudowy
występują w centralnym – dolinnym rejonie Gminy.
Największa koncentracją usług znajdują się w Laskowej i w Ujanowicach. W pozostałych
miejscowościach działają usługi podstawowe, obsługujące mieszkańców poszczególnych
miejscowości. Stosunkowo dobrze rozwinięta produkcja rolniczo-hodowlana, w szczególności
sadownictwo odbywa się w oparciu o indywidualne gospodarstwa, w związku z czym ma charakter
rozproszony. Równocześnie brak elementów infrastruktury technicznej (szczególnie - systemu
kanalizacji) stanowi jeden z głównych czynników zagrożenia naturalnego środowiska Gminy.
Ze względu na walory przyrodnicze i kulturowo-krajobrazowe, obszar Gminy wraz
z południową częścią województwa małopolskiego należy do najbardziej atrakcyjnych turystycznie
regionów kraju. Duży potencjał dla rozwoju wszelkich form rekreacji biernej i czynnej, w tym
agroturystyki i etnoturystyki sprawia, że rola tej dziedziny gospodarki będzie sukcesywnie wzrastała.

2. Rzeźba.
Pod względem morfologicznym Gmina Laskowa położona jest w Karpatach Zachodnich,
w strefie granicznej makroregionów karpackich: Pogórza i Beskidów.
Cały obszar Gminy Laskowa leży w obrębie Beskidu Wyspowego o bardzo urozmaiconej rzeźbie,
niezupełnie typowej dla Beskidu Wyspowego (wydłużonych pasm) i zróżnicowanych wysokościach
osiągających od 300 do 921 m n.p.m. W obrębie Gminy Laskowa znajduje się południowo-wschodni
skłon Góry Kamionna oraz szczyty pasm górskich :pasma Łososińskiego i pasma
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Kamionkowskiego.
Główne elementy rzeźby mają tu układ pasmowy i ciągną się z zachodu na wschód. Związane
jest to z budową podłoża fliszowego i zróżnicowaniem jego odporności na wietrzenie. Pasma górskie
są głęboko porozcinane dolinami dopływów Łososiny na szereg
południkowych garbów
o spłaszczonych, wąskich wierzchowinach. Strome, wypukłe i wypukło-wklęsłe stoki opadające od
wierzchowin modelowane są poprzez liczne osuwiska (rejon Kamionki Małej, Krosnej, Jaworznej,
Żmiącej) zarówno stare, jak i nowotworzone oraz ponawiane przez boczne, odnawiane stale
i okresowo, dolinki (wciosy, parowy, wądoły, debrza). Wciosy występują na ogół w partiach źródłowych
większych cieków, wądoły na terenach osuwiskowych, parowy na obszarach upraw rolnych, a debrza
na terenach zalesionych.
Pasmo Łososińskie oddzielone jest od pasma Kamionkowskiego doliną rzeki Łososiny. Jest to
szeroka (100 – 800 m) dolina wyścielona osadami rzecznymi naniesionymi przez rzekę Łososinę i jej
dopływy. Osady te w przeszłości ulegały rozcinaniu przez rzekę, co w efekcie doprowadziło do
powstania systemu teras: zalewowej i nadzalewowej.
Wzdłuż całego koryta, ciągnie się pasem o zmiennej szerokości, kamieniec. Dolina Łososiny
rozcina poziom podgórski do głębokości 80 – 100 m. Dno doliny Łososiny jest lokalnie podwyższone
stożkami napływowymi dopływów potoków do niej uchodzących. Współcześnie – stoki omawianego
obszaru modelowane są przez spłukiwanie powierzchniowe i linijne wzdłuż bruzd, przez spełzywanie,
zwłaszcza w czasie wiosennych roztopów oraz przez ruchy masowe (osuwiska i zerwy) - natomiast
w dnach dolin występuje erozja boczna oraz akumulacja w obrębie kamieńca i terasy zalewowej.

3. Budowa geologiczna.
Budowa geologiczna Gminy Laskowa jest bardzo urozmaicona i decydująco wpływa na
rzeźbę terenu. Flisz karpacki utworzony przez na przemian ległe warstwy piaskowców i łupków,
budujący Karpaty zewnętrzne uległ tu znacznym przekształceniom, sfałdowaniom, odwróceniom
i nałożeniom. Najstarszymi utworami na obszarze Gminy są warstwy łupków pstrych. Przykryte są one
warstwami podmagurskimi. Występują w formie kompleksu, w którym dominują czerwone i zielone
łupki ilaste z podrzędnymi wkładkami cienkoławicowych piaskowców przeważnie hieroglifowych.
Rzadko i lokalnie w obrębie tych warstw występują piaskowce gruboławicowe, zlepieńcowate, a nawet
zlepieńce.
Warstwy podmagurskie reprezentowane są przez piaskowce średnio-ławicowe, rzadziej
grubo-ławicowe, przeważnie glaukonitowe. Piaskowce są przeławicone dosyć sporymi pakietami
łupków ilastych, marglistych, a nawet margli szarych, niebieskawych i zielonkawych, łupiących się
sierpowato. Warstwy magurskie jako najbardziej odporne, budują najwyższe wzniesienia na obszarze
Gminy. Reprezentowane są przez piaskowce grubo- i średnio-ławicowe, przeważnie glaukonitowe
oraz mikowe, drobnoziarniste, wapniste. Występują też, chociaż rzadko, piaskowce zlepieńcowate.
Łupki są ilaste, łupiące się płytkowo lub margliste o przełamie muszlowym, na ogół stanowią element
podrzędny w stosunku do piaskowców.
W dolinach – podłoże skalne pokryte jest utworami czwartorzędowymi, pokrywami stokowymi i
rzecznymi. Budują je neoplejstoceńskie piaski i żwiry rzeczne oraz mady i mułki, holoceńskie muły,
piaski i żwiry rzeczne. Osady rzeczne w dnach dolin budują słaboobtoczone i nieobtoczone żwiry
z wkładkami piasków średnio- i gruboziarnistych, przykryte serią mad (gliny, gliny pylaste i piaszczyste
często z domieszką piasków i żwirów).

4. Warunki wodne.
•

Wody powierzchniowe.

Gmina Laskowa położona jest w obrębie zlewni Dunajca (II rzędu), Łososiny (III rzędu) oraz jej
dopływów takich jak: Potok Jeziernik, Potok Nagórski, Potok Laskowski, Potok Rozpicki, Potok
Jaworzański, Potok Żmiącki, Potok Sechniański, Potok Krosnieński, Potok Kamionka, Potok
Jabłoniecki (IV rzędu) oraz szereg innych, bezimiennych potoków. Cieki te mają charakter górski
ulegając znacznym wahaniom wodostanowym, uzależnionym od czynników atmosferycznych.
Najwyższe wodostany obserwuje się po wiosennych roztopach oraz gwałtownych letnich
burzach. Najniższe natomiast występują w okresie suszy letniej i w jesieni. W trakcie wysokich stanów
wody zalewana jest w dolinie Łososiny terasa zalewowa i kamieniec, a także lokalnie niższe
partie terasy nadzalewowej.
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•

Wody podziemne.

Występowanie wód gruntowych związane jest z jego budową geologiczną i ukształtowaniem.
Ogólnie można wyróżnić tu dwa obszary o odmiennych reżimach. hydrogeologicznych: obszar den
dolinnych i obszar wyniesień terenu.
W obrębie den dolinnych zwierciadło wody gruntowej, swobodne i ciągłe występuje w serii
żwirowo-piaszczystej na głębokości 0,5 – 1,5 m (terasa zalewowa) i od 1,5 m do powyżej 4 m (terasa
nadzalewowa). Jego wahania rzędu 0,5 – 1,5 m uzależnione są od poziomu wód w ciekach.
W partiach przyzboczowych woda gruntowa może występować płycej, już na głębokości 0,1 – 0,2 m.
W obrębie wyniesień terenu zasadnicze zwierciadło wody gruntowej zalega
w poszczególnych seriach fliszowych na ogół na głębokości poniżej 6 do 10 m. Jego wahania
uzależnione są od czynników atmosferycznych, a wydajność od litologii warstw oraz stopnia ich
spękania. Najwydajniejsze są kompleksy piaskowców magurskich (do 10 m 3/h), a najmniej wydajne –
kompleksy łupkowe. Powyżej tego zwierciadła, w pokrywach wietrzelinowych, soliflukcyjnodeluwialnych i koluwialnych występuje poziom wód gruntowych, nieciągły, często o charakterze
okresowym, utrzymujący się na głębokości 0,0 m (wycieki i podmokłości) w rejonie osuwiskowym od 3
do 4 m. Bogata rzeźba terenu oraz duży stopień spękań sprzyjają dużej ilości źródeł i wysięków.

5. Gleby.
W obrębie Gminy zalegają gleby wytworzone na piaskowcowo-łupkowych seriach fliszowych,
na pokrywach soliflukcyjno-deluwialnych oraz na osadach rzecznych. Są to na ogół gleby bielicowe
i pseudobielicowe, lokalnie o niewykształconym profilu, brunatne, kwaśne i wyługowane oraz mady
o zróżnicowanym składzie i różnej żyzności.
Gleby dobre - III klasy użytków ornych, będące pod szczególną ochroną przed
użytkowaniem nierolniczym, występują na madach w dnie doliny Łososiny. Są to gleby
o głębokim i dobrze wykształconym poziomie orno-próchniczym, dobrze uwilgotnione, przepuszczalne
i przewiewne, zasobne w składniki pokarmowe. Udają się na nich uprawy wszelkich roślin.
Gleby średnie - IV klasy, będące również pod ochroną, zajmują dolne partie stoków
wzniesień. Są to gleby o poziomie orno-próchniczym do 25 cm, zwykle dobrze wykształcone, ale
o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe.
Gleby słabsze i najsłabsze - V i VI klasy występują na znacznej części Gminy (strome stoki,
terasy zalewowe). Są to gleby trudne do uprawy z uwagi na położenie, strukturę i skład mechaniczny.
W obrębie wyżej położonych grzbietów i stromych stoków, zbudowanych
z gruboławicowych piaskowców i zlepieńców, przeważają gleby płytkie, szkieletowe, piaszczystokamieniste i kamienisto-gliniaste. Gleby te charakteryzują się wybitnie infiltracyjnym typem obiegu
wody, w związku z czym, odznaczają się wysokimi walorami hydrologicznymi, w szczególności
w aspekcie odnowy wód głębinowych. Pod względem rolniczej przydatności zaliczane są do gleb
słabych (V i VI klasy bonitacyjnej), trudnych do uprawy rolnej – z uwagi na położenie, strukturę, skład
mechaniczny itp. Tworzą różne podtypy gleb bielicowych i brunatnych. Z ich występowaniem na ogół
związane są kompleksy leśne. W obrębie niżej położonych i łagodniejszych stoków oraz garbów
pogórzy (do 420 m n.p.m.), gdzie w podłożu na ogół dominują skały ilaste oraz utwory lessopodobne,
przeważają gleby gliniasto-pylaste lub pyłowo-ilaste, bezszkieletowe lub zawierające większe ilości
szkieletu dopiero w głębszych poziomach. Są to na ogół gleby słabo przepuszczalne, o wybitnie
retencyjnym typie obiegu wody. Typologicznie zaliczane są do gleb brunatnych, wytworzonych na
miąższej warstwie zwietrzeliny łupkowo-piaskowcowej, typu gliny średnie pylaste, przechodzące na
gliny ciężkie. Są to na ogół gleby dobrze wykształcone i o dobrej strukturze, zaliczone na ogół do III i
IV klasy bonitacyjnej. Tereny te w przewadze są użytkowane rolniczo, a w przypadku występowania w
ich obrębie lasów – stanowią bardzo urozmaicone i żyzne siedliska leśne i zaroślowe.
W dnach dolin występują mady. Najurodzajniejsze mady występują w dnie doliny Łososiny.
Są to gleby o głębokim i dobrze wykształconym poziomie próchnicznym, dobrze uwilgotnione,
przepuszczalne i przewiewne, zwykle zasobne w składniki pokarmowe. Lokalnie i okresowo mogą być
zbyt wilgotne. W mniejszych dolinach mady są płytsze, bardziej piaszczyste i w efekcie mniej
urodzajne. Na obrzeżu zbiorników wodnych, stosunki typologiczne gleb, są bardzo urozmaicone;
występują tu gleby bielicowe, płowe, brunatne, pseudoglejowe, gruntowo-glejowe, mady i pararędziny.
Klasyfikacja gleb na obszarze Gminy Laskowa przedstawia się następująco:
kl. IIIa – ok. 117 ha
kl. IV – ok. 1005 ha
kl. V – ok. 1810 ha
kl. VI – ok. 974 ha
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Główne kompleksy glebowo-rolnicze to:
- pszenny-górski,
- zbożowo-górski,
- owsiano-ziemniaczano-górski,
- owsiano-pastewny-górski.

6. Szata roślinna.
•

Lasy.

Zwarta pokrywa lasu występuje na wyższych położeniach odizolowanych szczytów:
Kamionna, Łopusze, Kobyla Góra, Paproć a szczególnie na długości kilkunastu kilometrów w Paśmie
Jaworza. Niższe obszary są w różnym stopniu przekształcone na pastwiska, łąki
i pola uprawne skupione wokół domostw najczęściej rozrzuconych, rzadziej zagęszczających się
wzdłuż dróg biegnących w pobliżu potoków. W wielu miejscowościach obserwuje się rozwój zwartej
zabudowy wiejskiej. Pomimo tych uwarunkowań, na obszarze Gminy występuje wiele cennych
gatunków i siedlisk.

•

Waloryzacja zespołów leśnych.

W obrębie Beskidu Wyspowego obejmującego pasmo Jaworza, Kamionnej i pasmo Łopuszy
– Kobylej Góry, występują typy siedliskowe z zasadniczą przewagą „lasu górskiego” i niewielkim
udziale „lasu mieszanego górskiego”, a w terenach przypotokowych i nadrzecznych „lasu łęgowego
górskiego. W tych warunkach siedliskowych potencjalnymi gatunkami lasotwórczymi są w lasach
górskich: jodła i buk jako gatunki główne oraz modrzew, świerk, jawor jako gatunki domieszkowe,
a także lipa i inne gatunki jako gatunki pomocnicze; w lasach łęgowych górskich: olsza szara, jesion,
brzoza, świerk; w lasach wyżynnych: jodła, buk, dąb, sosna jako gatunki główne oraz modrzew,
świerk, lipa, jawor i inne gatunki domieszkowe i pomocnicze.
Zasobność drzewostanów jest dość wysoka. W drzewostanach Nadleśnictwa Limanowa
przeciętna zasobność wynosi ok. 208 m 3/ ha. Przeciętny etat roczny pozyskania to 37 062 m3 . Lasy
na obszarze Gminy Laskowa mają charakter ochronny. Ich funkcją jest spełnianie zadań
ogólnospołecznych, a zwłaszcza glebochronnych, wodochronnych, klimatycznych, rekreacyjnozdrowotnych i estetyczno-Krajobrazowy 1b-PKch. Produkcja surowca drzewnego w tych lasach
prowadzona jest w sposób zrównoważony.

•

Waloryzacja botaniczna.

Bogactwo i różnorodność siedlisk oraz cechy charakterystyczne krajobrazu (mozaika łąk,
pastwisk zadrzewień i lasów wpływa na ogromną bioróżnorodność.
Spośród około 800 gatunków roślin naczyniowych, które rosną na terenie Gminy Laskowa,
niektóre z różnych powodów są bardzo nieliczne. Osiągają tu kresy swojego występowania
(poziomego lub pionowego), są zagrożone, rzadkie lub lokalnie narażone na wymarcie. Ponadto
rozmieszczenie roślin na terenie Gminy Laskowa nie zostało jeszcze należycie poznane. Należy więc
oczekiwać odszukania nowych stanowisk wielu gatunków do tej pory znanych z pojedynczych okazów.
W 2000 roku dokonana została szczegółowa analiza florystyczna obszaru Gminy
Laskowa. Na jej podstawie sporządzono listę 140 gatunków roślin zagrożonych.
W opisie ocen kategorii zagrożenia zastosowano system - zgodny z zaleceniami IUCN (Lucas,
Synge 1978. Wśród gatunków wymarłych wydzielono grupę – prawdopodobnie wymarłych, których
siedliska jeszcze istnieją, mając nadzieję, że uda się je jeszcze odnaleźć na badanym terenie.
Gatunki oznaczono następującymi symbolami: wymarłe - Ex (Extinct), gatunki przypuszczalnie
wymarłe – Ex? (Probably extinct), gatunki wymierające – E (Endangered), gatunki zagrożone – V
(Vulnerable), gatunki rzadkie – R (Rare) oraz gatunki o nieokreślonym zagrożeniu – I (Indeterminate).)
Listę tę zamieszczono w niniejszej prognozie. Tak szczegółowe rozpoznanie botaniczne jest
bardzo cenne we wszystkich działaniach planistycznych inwestycyjnych i promocyjnych Gminy oraz
w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony bioróżnorodności.
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Wśród 140 gatunków roślin rzadkich, zagrożonych i wymierających na uwagę zasługują
następujące gatunki rzadkie w skali Karpat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Bniec dwudzielny – Melandrium noctiflorum, (Ex), podany z 9388 –Jaworznej
(Staszkiewicz 1964), obecnie nie odnaleziony. Archeofit..
Buławnik mieczolistny – Cephalanthera longifolia, (E), odnaleziony w lasku brzozowym na
Cuprówce w Żmiącej.
Buławnik wielkokwiatowy – Cephalanthera damasonium, (R), podany z Sałasza
i znaleziony w lasach mieszanych w Krosnej.
Ciemiężyca zielona – Veratrum lobelianum, (R), rośnie tylko na skraju polany na Sałaszu.
Czosnek zielonawy – Alium oleraceum, (R), tylko na jednym stanowisku w Żmiącej.
Dąb bezszypułkowy – Quercus petraea, (R), odnaleziony tylko w 9481 – Sechnej na
ciepłymzboczu. Znacznie częstszy dopiero w dolinie Dunajca.
Dziewięciornik błotny – Parnassia palustris, (E), gatunek wymierający z powodu
zmniejszania się.
Fiołek wonny – Viola odorata, (R), odnaleziony w Żmiącej i Strzeszycach.
Gęsiówka wieżyczkowata – Arabis glabra, (R), tylko w Laskowej na ciepłej miedzy.
Goryczka wąskolistna – Gentiana pneumonanthe, (V), tylko na jednym stanowisku w
Żmiącej – Zagranicach, na wilgotnej łące z trzęślicą modrą. Właściciel Zdzisław Pajor.
Goryczuszka czeska – Gentianella bohemica, (E), tylko na jednym, zanikającym
stanowisku w Żmiącej.
Goryczuszka orzęsiona – Gentianella ciliata, (V), odnalezionaw Jaworznej; na innych
stanowiskach ostatnio nie potwierdzona.
Goryczuszka wczesna – Gentianella lutescens, (E), gatunek reglowy, znaleziona na trzech
stanowiskach, na łąkach i pastwiskach (Żmiąca, Sałasz).
Gółka długoostrogowa – Gymnadenia conopsea, (R), na wilgotnej łące w Kobyłczynie.
Groszek wiosenny – Lathyrus vernus, (R), w lesie mieszanym w Rozpitym.
Gruszyczka okrągłolistna – Pyrola rotundifolia, (R), w lesie mieszanymw Rozpitym.
Gruszycznik jednokwiatowy – Moneses uniflora, (E), podany ze Żmiącej; znikający gatunek
lasów borowych, ginący z powodu zaniechania grabienia ściółki w lasach mieszanych.
Jastrzębiec gronkowy - Hieracium lactucella, (R), na jednym stanowisku, Żmiąca.
Jastrzębiec kwiecisty - Hieracium floribundum, (R), dostrzeżony tylko w Jaworznej - na
polanie.
Klon polny – Acer campestre, (R), odnaleziony w Sechnej; tu posiada lokalną zachodnią
granicę występowania.
Kocimiętka naga – Nepeta pannonica, (R), podana z Sechnej.
Koniczyna rozdęta – Trifolium fragiferum, (R), podana przez Krupę (1882) z Laskowej
obecnie odnaleziona w Sechnej.
Koniczyna żółtobiała – Trifolium ochroleucum, (Ex?), dostrzeżona na skraju ciepłych
zarośli w Żmiącej – Zagranicach.
Kosmatka olbrzymia – Luzula sylvatica, (R), znana tylko z północnych zboczy Jaworza.
Kostrzewa leśna – Festuca altissima, (R), gatunek reglowy; rośnie w szczytowych partiach
Pasma Jaworza w żyznej buczynie.
Kręczynka jesienna – Spiranthes spiralis, (Ex), bardzo rzadki storczyk podawany tylko
trzykrotnie w ostatnich 20-latach z Polski; dostrzeżono go na polanach Sałasza - ostatnio
mimo poszukiwań nieodnaleziony.
Kruszczyk szerokolistny – Epipactis helleborine, (R), w ciepłym lesie grądowym
w Laskowej.
Mieczyk dachówkowaty – Gladiolus imbricatus, (E), dość częsty jeszcze 30 lat temu na
łąkach kośnych i w polach zbóż; obecnie odnaleziony tylko na jednym stanowisku
(Żmiąca–Zagranice), w zastępczym siedlisku, na obrzeżach zarośli.
Modrzyk górski – Cicerbita alpina, (V), piękna, okazała, niebiesko kwitnąca roślina
z rodziny złożonych; jest to subalpejski gatunek rosnący tylko w szczytowych partiach
Jaworza.
Obrazki alpejskie – Arum alpinum, (R), jest to gatunek rzadki w Karpatach; dostrzeżono go
w Krosnej i Kamionce Małej w wilgotnym fragmencie grądu - na stanowisku tym występuje
ponadto kilka gatunków chronionych i rzadkich.
Oman wierzbolistny – Inula salicina, (R), odnaleziony w Jaworznej.
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Omieg górski – Doronicum austriacum, (Ex), również subalpejski gatunek, podany 100 lat
temu (E. Wołoszcza 1897 r.) temu jako liczny na Jaworzu, lecz później nie odnaleziony.
Ozorka zielona – Coeloglossum viride, (Ex?), tylko na jednym stanowisku na Kaleni,
obecnie nie odnaleziony.
Paprotnik Brauna – Polistichum braunii, (R), występuje tylko na Jaworzu, w zespole żyznej
buczyny karpackiej.
Perłówka jednokwiatowa – Melica uniflora, (R), podana z Sechnej.
Pięciornik wyprostowany – Potentilla recta (R) na jednym stanowisku w Żmiącej.
Pióropusznik strusi – Matteucia struthiopteris, (V), spotkać go można w dolinie Łososiny
w olszynce karpackiej (Jaworzna, Strzeszyce, Odrończa).
Podkolan zielonawy – Platanthera chlorantha, (R).
Pokrzyk wilcza-jagoda – Atropa belladonna, (R), tylko na zrębie w Rozpitym.
Pomocnik baldaszkowaty – Chimaphila umbellata, (Ex?), znany z jednego stanowiska
w Żmiącej – Na Brzeziu, od 20 lat nie odnaleziony; wymierający gatunek z powodu
zaprzestania grabienia ściółki w lasach mieszanych; roślina lasów borowych.
Porzeczka alpejska – Ribes alpinum, (R), tylko na pn. zboczach Jaworza.
Porzeczka czarna - Ribes nigrum, (R).
Rozchodnik karpacki – Sedum fabaria, (R), również podano go tylko z jednego stanowiska
opodal Jaworza.
Sitniczka szczecinowata – Isolepsis setacea, (R), podana z Sechnej.
Skolochloa trzcinowata – Scolochloa festucacea, (R), w Strzeszycach nad Łososiną.
Skrzyp olbrzymi – Equisetum telmateia, (R), mimo pospolitości w Karpatach, u nas tylko na
jednym stanowisku w Strzeszycach.
Starzec gorczycznikowy – Senecio barbeifolius, (R), tylko w Żmiącej – Poddziołkach.
Storczyca kulista – Traunsteinera globosa, (Ex), podana z polany na Jaworzu, obecnie nie
odnaleziona.
Świbka błotna – Triglochin palustris, (R), jedno stanowisko w Laskowej – Rozpite.
Trzęślica modra – Molinia caerulea, (V), tylko na podmokłej łące w Żmiącej – Zagranicach..
Widłak goździsty – Lycopodium clavatum, (R), rośnie na łąkach na obrzeżu lasów
w Żmiącej i na Oślaku.
Września pobrzeżna – Myricaria germanica, (V), piękny, nieco egzotyczny krzew
występujący nad Łososiną w Strzeszycach; po powodzi w 1997 r. nie odnaleziony.
Zanokcica skalna – Asplenium trichomanes, (E), odnaleziona na dwóch stanowiskach –
Jaworz na skałach.
Zaproć górska – Oreopteris limbosperma, (R), występuje w lasach bukowych i na
miedzach w wyższych położeniach w Żmiącej.

7. Świat zwierząt.
Bogactwo siedlisk sprawia, iż wyjątkowy jest również świat zwierząt. Opracowanie
ekofizjograficzne zawiera szczegółowe zestawienie gatunków kręgowców występujących na terenie
Gminy Laskowa. Do gatunków zwierząt zasługujących na szczególna uwagę należy zaliczyć:
• Ssaki
1. Borowiec Nyctalus sp. Dość rzadki nietoperz leśny, widywany także podczas przelotów;
2. Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, Nocek orzęsiony Myotis emarginatus, Nocek
Bechsteina Myotis bechsteini, Nocek duży Myotis myotis. Występują w górach, stwierdzone
w jaskiniach na Łopieniu i Ćwilinie. Liczny jedynie ten pierwszy. Pozostałe rzadkie gatunki
Nocek Brandta M. brandti; Gacek brunatny Plecotus auritus.
3. Popielica Glis glis. Występuje w lasach na pogórzach i w górach, niekiedy w sadach.
4. Niedźwiedź Ursus arctos. Pojedyncze osobniki zachodzą w B. Wyspowy z Gorców.
5. Wilk Lynx lynx. B. Wyspowy jest częścią rewiru 1 watahy gorczańskiej - kilkakrotnie napotkano
tropy.
6. Żbik Felis silvestris. Brak pewnych stwierdzeń, ale kilkakrotnie obserwowano w lasach
w Beskidach i na pogórzach tropy pasujące do tego gatunku oraz obserwacje kotów o wyglądzie
żbików, także w głębi lasów.
7. Ryś Lynx lynx. Dla 1 lub kilku osobników gorczańskich B. Wyspowy jest częścią rewiru.
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• Gady
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis. Występuje na całym obszarze.
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara. Występuje na całym obszarze.
Padalec Anquis fragilis. Występuje w B. Wyspowym.
Zaskroniec Natrix natrix. Występuje w dolinach rzecznych i lasach, oprócz wyższych gór.
Żmija Vipera berus. Stosunkowo rzadki gatunek, występuje głównie na nasłonecznionych
stokach w górach.
• Płazy
Traszka górska Triturus alpestris. Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Traszka karpacka Triturus montandoni.
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus.
Salamandra Salamandra slamandra.
Kumak górski Bombina variegata.
Występuje na pogórzach i w B. Wyspowym.
Ropucha szara Bufo bufo. Występuje na całym obszarze.
Ropucha zielona Bufo viridis.
Występuje na całym obszarze oprócz wyższych gór.
Żaba trawna Rana temporaria. Występuje na całym obszarze.
Żaba moczarowa Rana arvalis. Występuje na całym obszarze oprócz wyższych gór.
• Ryby i kręgouste
Łosoś Salmo salar, Głowacica Hucho hucho,
Lipień Thymallus thymallus, Szczupak Esox lucius,
Boleń Aspius aspius, Brzanka Barbus meridionalis,
Brzana Barbus barbus, Certa Vimba vimba;
Strzebla potokowa Phoxinus phoxinus,
Głowacz białopłetwy Cottus gobio występują w dolinie Łososiny i jej dopływów, jednak część
z tych gatunków utrzymuje się tu w wyniku zarybiania Rzadkie gatunki Głowacz pręgopłetwy
Cottus pecilopus, Minóg strumieniowy Lampetra planeri.
• Ptaki
Bocian czarny Ciconia nigra. Prawdopodobnie lęgowy - pojedyncze pary gniazdują na
większości gór w sąsiedztwie dolin w B.Wyspowym
Orlik krzykliwy Aquila pomarina. Regularnie ale bardzo nielicznie przelotny w Beskidzie
Wyspowym
Orzeł przedni Aquila chrysaetos. zalatuje na pastwiska.
Pustułka Falco tinnunculus. Zimująca w okolicach.
Kobuz F. subbuteo. Lęgowy - pary występują w dużym rozproszeniu, ale na całym obszarze.
Sokół wędrowny F. peregrinus. Dawniej obserwowany w B. Wyspowym
Kuropatwa Perdix perdix. - nielicznie na całym terenie prócz wyższych partii Beskidów
Przepiórka Coturnix coturnix. Prawdopodobnie lęgowa miejscami dochodzi do ok. 800 m
n.p.m. w B. Wyspowym.
Głuszec Tetrac urogallus.. Prawdopodobnie występuje w B. Wyspowym
Cietrzew T. tetrix. Prawdopodobnie występuje w B. Wyspowym
Derkacz Crex crex. W B. Wyspowym. 250-400 par.
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius. Lęgowa - 4 pary w Liplasie w 1997-98,
w dolinie Raby łącznie 10-30 par, po kilka par w dolinach Stradomki i Łososiny (20 - 40 par),
Puszczyk uralski S. uralensis. Lęgowy - gatunek obecnie pospolity w większości lasów na
terenie pogórzy i B. Wyspowego do wysokości 1000 m n.p.m za wyjątkiem litych borów
świerkowych i jodłowych,
Włochatka Aegolius funereus Pospolita w B. Wyspowym do wysokości 1000 m n.p.m.,
Sóweczka Glaucidium passerinum. Prawdopodobnie lęgowa w wielu miejscach w B.
Wyspowym,
Puchacz Bubo bubo. Występuje b rzadko w B. Wyspowym,
Dzięcioł białogrzbiety D. leucotos. Lęgowy - występuje w B. Wyspowym,
Dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus. występuje tylko w B. Wyspowym,
Jemiołuszka Bombycilla garulus. Przelotna - regularnie, także w górach,
Pluszcz Cinclus cinclus. - kilka par na Łososinie od Półrzeczek po Laskową.

Na obszarze Gminy Laskowa odnotowano również wiele innych gatunków ptaków,
prawdopodobnie lęgowych, lęgowych oraz zimujących i nie zimujących (zgodnie z materiałami
zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym dla Gminy Laskowa.
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8. Obszary i obiekty chronione
Analizę stanu środowiska uzupełnia różnorodność form zastosowanych do ochrony przyrody.
Należą do nich:
• Obszary Natura 2000, w tym:
- "Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego" (3 z 11),
- "Łososina" ( 2 odcinki);
• OCHK - Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu;
• Pomniki przyrody:
- w Laskowej ( 2), w Kobyłczynie (1), w Strzeszycach (2);
• Parki Krajobrazowe i rezerwaty przyrody:
na
obszarze Gminy projektuje się utworzenie Łososińsko-Żegocińskiego Parku
Krajobrazowego oraz leśnego rezerwatu przyrody „Jaworz”.
Planuje się również utworzenie w celach ochronnych:
• 5 obiektów w formie pomników przyrody,
• 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Żmiąca - Wielka Łąka”, „Żmiąca - Kaleń”;
• 19 użytków ekologicznych,
• 3 stanowiska dokumentacyjne przyrody.
Powyższe zestawienie wskazuje na wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego Gminy.

9. Warunki klimatyczne.
Klimat obszaru ma charakter przejściowy, związany ze ścieraniem się wilgotnych mas powietrza
znad Atlantyku oraz suchego kontynentalnego powietrza ze wschodu. Gmina Laskowa znajduje się w
strefie karpackiej o malejących w kierunku wschodnim wpływach oceanicznych i rosnących wpływach
kontynentalnych. Granica pomiędzy tymi dzielnicami klimatycznymi przebiega południkowo wzdłuż
doliny Dunajca.
Obszar Gminy położony jest w obrębie dwóch pięter klimatycznych:
• umiarkowanie ciepłego, obejmującego doliny, grzbiety pogórskie i niższe partie Beskidu
Wyspowego sięgające do wysokości około 700 – 750 m n.p.m., czyli większą część Parku i całą
jego otulinę, o średniej temperaturze roku od +6 do +8 0 C, o najwyższych temperaturach
przypadających w lipcu i sierpniu (+16,6 0, +16,20 C), a najniższych w styczniu i lutym (-2,8 0, 3,80 C);
• umiarkowanie chłodnego, obejmującego tylko najwyższe wzniesienia, głównie jednak
szczytowe partie Sałasza i Jaworza oraz Góry Kamionnej (położone powyżej 700 – 750 m
n.p.m.), o średniej temperaturze roku od +4 do +6 0 C.
Piętrowe zróżnicowanie klimatu jest ściśle powiązane z urozmaiconą rzeźbą i zróżnicowaniem
wysokości nad poziom morza. Charakterystyczną cechą klimatyczną jest występowanie inwersyjnego
mikroklimatu w obrębie wszystkich dolin rzecznych do wysokości około 40 m nad poziom dna dolin.
W efekcie - w dolinach i kotlinach temperatury są niższe niż na sąsiednich wzniesieniach.
Zjawiskom inwersji towarzyszą przymrozki, silniejsze mrozy, zastoiska zimnego powietrza,
mgły, stagnujące dłużej w dolinach Łososiny. Opady kształtują się w przedziale od 700 do 850 mm.
Zapewniają zasilanie i odnawianie zasobów wodnych. Wiatry nawiązują do rzeźby.
Dominują wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Zasadniczy wpływ na
warunki mikroklimatyczne ma ukształtowanie terenu (ekspozycja i nachylenie zboczy, wysokość
n.p.m.)

10. Kopaliny.
•

Kruszywo naturalne.

Holoceńskie i neoplejstoceńskie osady rzeczne występują przede wszystkim w dolinie rzeki
Łososiny. Budują je słabo obtoczone i nieobtoczone żwiry (o frakcji kamień + rumosz) z wkładkami
piasków średnio i gruboziarnistych, przykrytych serią mad (gliny, gliny pylaste i piaszczyste
z domieszką piasków i żwirów).
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Przedmiot zainteresowania mogą stanowić holoceńskie żwiry i piaski występujące na terasach
Łososiny. Na obszarze Gminy nie zostało udokumentowane żadne złoże tego surowca. Wydobywany
on jest natomiast sporadycznie przez miejscową ludność w występujących odsłonięciach.

•

Surowce ilaste.

Obszar Gminy Laskowa jest bardzo ubogi jeżeli chodzi o występowanie surowców ilastych.
Z surowców ilastych zarejestrowano jedynie glinę, dość plastyczną, nieco zapiaszczoną – w jednym
odsłonięciu. Była ona wydobywana przez miejscową ludność i wykorzystywana do produkcji cegły
pełnej. Obecnie glinianka i cegielnia są nieczynne.

•

Kamienie budowlane i drogowe.

Na obszarze Gminy występują piaskowce serii magurskiej i podmagurskiej, które mogą
znaleźć zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Prowadzone były przez Przedsiębiorstwo
Geologiczne w Krakowie prace poszukiwawcze piaskowców podmagurskich w rejonie miejscowości
Krosna i Żmiąca. Generalnie – wszystkie punkty inwentaryzacyjne zgrupowane są na południowym
zboczu doliny rzeki Łososiny oraz w olinkach uchodzących doń potoków.

10. Warunki geologiczno-inżynierskie.
Warunki geologiczno-inżynierskie w obszarze Gminy są zróżnicowane, co wynika ze
zróżnicowanej budowy geologicznej, urozmaiconej rzeźby terenu i zróżnicowanych w związku z tym
warunków hydrogeologicznych. W obrębie stromych stoków, a zwłaszcza w lejach źródłowych
i w pobliżu krawędzi erozyjnych – warunki geologiczno-inżynierskie są niekorzystne, nie wskazane dla
lokalizacji jakichkolwiek obiektów. W dolinach płaskodennych panują na ogół dobre warunki
posadowienia, z wyjątkiem stref pod zboczami silnie zawilgoconych oraz terenów nadbrzeżnych,
narażonych na powodzie. Bardzo dobre warunki budowlane posiadają spłaszczenia wierzchowinowe
i stokowe, gdzie w podłożu występują piaskowce lub wapienne i margle. Niekorzystne warunki
budowlane występują na stromych stokach, zwłaszcza w rejonach, gdzie w podłożu występują łupki.

11. Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt
i grzybów. Ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na
terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych
na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie przepisów umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i grzybów
oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. W celu ochrony
ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi, miejsc rozrodu
i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być także ustalane strefy
ochrony.
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt realizowana jest zgodnie z:
•

•
•
•

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz. U. poz. 133 i 358 oraz z 2012 r. poz. 358) ze zmianami wprowadzonymi
Rozporządzeniemm Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. (Dz. U. z dnia 24 lipca
2017 r. poz. 1416) oraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z dnia 18 września 2018 r. poz. 1789);
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1408);
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z dnia 16 października 2014 r. poz. 1409);
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2016 r. poz. 2183);
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12. Promieniowanie elektromagnetyczne.
Największy udział w emisji promieniowania elektromagnetycznego mają stacje bazowe
telefonii komórkowej oraz przebiegające przez obszar Gminy napowietrzne linie elektroenergetyczne
najwyższych i wysokich napięć, które wymagają zachowania stref ochronnych, w obrębie których nie
należy lokalizować obiektów kubaturowych ze względu na ochronę zdrowia przed oddziaływaniem
pola elektromagnetycznego - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, na
terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, składowa elektryczna elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego o częstotliwości 50 Hz (częstotliwość sieci elektroenergetycznej) nie
może przekraczać wartości 1 kV/m, zaś składowa magnetyczna – 60 A/m.
W innych miejscach, w których ludzie mogą przebywać, natężenie takiego pola elektrycznego
nie może przekraczać wartości granicznej 10 kV/m, a magnetycznej składowej pola – 60 A/m,
jednakże nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych, szkół, szpitali itp. Normy powyższe nie
dotyczą miejsc niedostępnych dla ludzi. Najwyższe dopuszczalne natężenie pola magnetycznego na
stanowiskach, na których praca trwa 8 godzin, określone przez Ministerstwo Pracy, nie może być
większe niż 400 A/m (indukcja 0,5 mT).
Na obszarze Gminy Laskowa:
• w zasięgu pól elektromagnetycznych promieniowania niejonizującego, przekraczających
dopuszczalną wartość gęstości mocy wynoszącą 0,1 W/m 2 nie znajdują się budynki przeznaczone
na stały pobyt ludzi,
• obszar występowania pól elektromagnetycznych o wartościach stwarzających potencjalne
zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska znajduje się na znacznej wysokości,
• nie stwierdzono negatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na stan środowiska
powietrze, wodę, faunę i florę,
• obecnie, dla istniejącego stanu zagospodarowania otoczenia obszarów występowania pól
elektromagnetycznych nie ma potrzeby ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania,
• tereny projektowanych zmian planu znajdują się poza rejonami istniejących stacji bazowych
telefonii komórkowej.

13. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska Gminy Laskowa
na tle stanu środowiska województwa małopolskiego.
•

•

•

•
•

Na obszarze Gminy Laskowa oraz powiatu limanowskiego wyraźnie widoczny jest problem
zdefiniowany dla całego dorzecza Górnej Wisły – niedostateczna sanitacja obszarów wiejskich
przejawiająca się wyraźnymi dysproporcjami pomiędzy wyposażeniem w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków oraz liczbą ludności korzystających z tych sieci
i oczyszczalni.
W ocenie jakości powietrza w województwie małopolskim w 2017 roku opracowanej przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie – we wszystkich gminach powiatu
limanowskiego występowały przekroczenia stężenia benzo(a)pirenu. Przekroczenia stężenia
PM 2,5 występują również wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Z danych dostępnych
w Programie Ochrony Powietrza 2017 wynika, że jedynie gminy Jodłownik, Słopnice oraz
Łukowica są wolne od zanieczyszczeń pyłami PM 2,5 generowanymi przez ruch samochodowy.
Według danych uzyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS za 2018 rok, ilość wyemitowanych
pyłów w województwie małopolskim spadła o 11 % w stosunku do roku 2017, a ilość
wyemitowanych gazów spadła o 5 %. W ostatnim dziesięcioleciu emisja zanieczyszczeń pyłowych
uległa obniżeniu o 68 %. Rok 2018 charakteryzował się bardzo dużym spadkiem emisji pyłów (o
prawie 50 %) w stosunku do okresu stagnacji z lat 2010-2012.
Na tak wyraźną poprawę stanu atmosfery miały wpływ konkretne działania. W 2018 roku na
terenie Małopolski zlikwidowano łącznie 15.992 kotłów na paliwo stałe, przeprowadzono 1.396
termomodernizac
W Gminie Laskowa zagrożenie hałasem występuje wzdłuż dróg - wojewódzkiej nr 965 Bochnia
- Limanowa oraz powiatowej 1555K Młynne - Ujanowice - Łososina Dolna. Badania hałasu
komunikacyjnego przeprowadzane w róznych punktach pomiarowych powiatu limanowskiego
w każdym roku wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego,
zarówno dla pory dnia (60 dB) jak i nocy (50 dB). Wyraźnie zarysowuje się także tendencja

22

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________

•
•

•
•
•

do stabilizacji hałasu na wysokim, przekraczającym normy dopuszczalne poziomie. Skutkiem
tego, coraz większa liczba mieszkańców w terenów położonych wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych narażona jest na uciążliwy hałas.
Z danych dostępnych w Monitorze Rozwoju Lokalnego, wynika, że emisja zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na 1 km 2 powierzchni JST w ciągu roku jest
mniejsza w stosunku do grupy porównawczej oraz następuje ciągła poprawa sytuacji.
W Gminie Laskowa występują źródła promieniowania pól elektromagnetycznych pochodzące ze
stacji bazowych telefonii komórkowej – nie mają one wpływu na środowisko ze względu na
lokalizację poza obszarami osadniczymi. W woj.małopolskim najwyższą średnią arytmetyczną
natężeń pól elektromagnetycznych otrzymano w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast
o liczbie mieszkańców pow. 50 tys. (0,59 V/m), a najniższą średnią odnotowano dla terenów
wiejskich (0,09 V/m).
Badania monitoringowe wód podziemnych wskazały, że w roku 2018 w województwie
małopolskim dominowały wody dobrej jakości (klasy I, II, III), które stanowiły 83,3 % wód objętych
monitoringiem regionalnym.
W zakresie jakości wód powierzchniowych w 2019 r. w punkcie pomiarowy Łososina – Tymbark –
stam jcwp oceniono jako zły.
Na podstawie badań zrealizowanych w 2018 roku wykonano ocenę stanu wód dla 116 JCWP.
Spośród nich 114 oceniono w stanie złym (w tym 110 JCWP w dorzeczu Wisły i 4 JCWP
w dorzeczu Dunaju). O złym stanie wód dla 24 JCWP zdecydował umiarkowany, słaby lub zły
stan/potencjał ekologiczny, dla 34 JCWP, oprócz stanu/potencjału ekologicznego
(umiarkowanego lub słabego), również stan chemiczny sklasyfikowano poniżej stanu dobrego. O
ocenie 46 JCWP zdecydowała wyłącznie klasyfikacja stanu chemicznego poniżej dobrego. Wpływ
na wyniki klasyfikacji miało także wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm środowiskowych
dla tych wskaźników zróżnicowanych w zależności od typu abiotycznego jcwp.

14. Warunki życia mieszkańców.
Monitoring stanu środowiska daje fragmentaryczne i pośrednie dane, co do stanu
zanieczyszczenia powietrza, poziomu hałasu i poziomu zanieczyszczeń gleb. Niemniej jednak, nie ma
sygnałów i informacji o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów związanych z warunkami
aerosanitarnymi, zanieczyszczeniem powietrza i gleby. Pewnym problemem jest kumulacja
zanieczyszczeń powietrza okresach stagnacji dolinnej.
Problemem Gminy Laskowa jest konieczność rozbudowy sieci kanalizacyjnej. W miarę
aktualnych możliwości i wymagań ustawowych uregulowany jest problem segregacji i wywozu śmieci.
Sieć usług jest w miarę dobrze rozwinięta. Na obszarze Gminy występują sprzyjające warunki do
rozwoju przedsiębiorczości związanej z rolnictwem
i rekreacją.
O ile stan wód podziemnych w woj. małopolskim jest co najmniej dobry to dobry stan/potencjał
wód powierzchniowych dotyczy tylko 3,5 % z nich. Osiągnięcie celów środowiskowych w tym
obszarze, w najbliższej perspektywie będzie bardzo trudne. Wsparcie powinny otrzymać wszystkie
inicjatywy likwidujące odpływ nieoczyszczonych ścieków do cieków, mające w założeniu poprawę
jakości ścieków oczyszczonych oraz ograniczające wpływ działalności rolniczej na wody
powierzchniowe i podziemne.
Gminy powinny włożyć więcej wysiłku w porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
swoim terenie. Również intensywniejsza powinna być realizacja Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej, modernizacji oczyszczalni
ścieków, porządkowania gospodarki osadami i odpadami. Założone efekty powinno przynieś
wprowadzenie dobrych praktyk w rolnictwie (nawożenie, melioracje) oraz redukcja zanieczyszczeń
biogennych wód w ramach realizacji programu nakreślonego w dyrektywie azotanowej oraz poprawa
jakości powietrza atmosferycznego w województwie.

23

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________

III. POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA W PRZYPADKU
BRAKU REALIZACJI ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO
Projekt zmiany MPZP dąży do uaktualnienia możliwości zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Laskowa, zgodnie z potrzebami mieszkańców, możliwościami środowiska i postulatami
ochrony przyrody. Jest to zadanie związane z analizą ukształtowania terenu, walorów środowiska
przyrodniczego i kulturowego, warunków budowlanych. 3 jednostki strukturalne – Laskowa,
Strzeszyce i Ujanowice rozwinęły się w dolinie rzeki Łososiny. Charakteryzuje je zwarta zabudowa
skupiająca się wokół lokalnych obszarów centrotwórczych. Pozostałych 6 jednostek usytuowało się
w dolinach potoków stanowiących dopływy rzeki Łososiny oraz na sąsiadujących z nimi
wzniesieniach. Cechuje je osadnictwo rozproszone.
Po północnej stronie Łososiny usytuowane są:
- przysiółki Laskowej: Laskowa Górna, Jabłoniec oraz wsie:
- Kamionka Mała,
- Krosna,
- Sechna.
Po południowej stronie Łososiny rozwinęły się:
- przysiółki Laskowej: Załpa, Rozpite oraz wsie:
- Jaworzna,
- Żmiąca,
- Kobyłczyna.
Działania planistyczne mają na celu ograniczenie rozproszenia osadnictwa. Zjawisko
rozproszenia zabudowy jest szczególnie widoczne we wsiach usytuowanych poza doliną Łososiny.
Projekt zmiany planu wskazuje zagrożenia środowiskowe, w tym tereny zagrożone wylewami Łososiny
i jej dopływów ora tereny osuwiskowe.
Określa warunki geologiczno-inżynierskie terenów planowanych do objęcia zmianami
przeznaczenia. Wskazuje również tereny objęte ochroną przyrodniczo-krajobrazową. W przypadku
braku realizacji projektowanego dokumentu będzie nasilało się rozpraszanie zabudowy w formie
zagród siedliskowych i innych niekontrolowanych form zabudowy, a w rzeczywistości – siedlisk
zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej, co znacznie utrudni proces monitoringu środowiska na
obszarze Gminy. Nieskoordynowane planem – zainwestowanie terenu – uniemożliwi ochronę
poszczególnych elementów środowiska, w tym wyjątkowo cennych w tym rejonie walorów
przyrodniczych i Krajobrazowy 1b-PKch oraz zwiększy zagrożenie dla mieszkańców inwestujący
w terenach zagrożonych powodzią i osuwiskami.
Zmiana MPZP jest konieczna dla poprawy standardów życia i bezpieczeństwa mieszkańców,
zachowania walorów przyrodniczych i wymogów ochrony środowiska.
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IV. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH
PRZEWIDYWANYM, ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
Wnioskowane tereny przedstawione do zmiany projektu planu i podlegające niniejszej
prognozie – nie naruszają obowiązującego Studium. Problemem jest ukształtowanie i budowa
geologiczna obszaru Gminy, oraz występowanie zagrożeń denudacyjnych i procesów osuwiskowych.
Dodatkowo, ze względu na walory przyrodniczo-krajobrazowe, występuje tendencja rozpraszania
zabudowy mieszkaniowej, często pełniącej funkcję letniskową – głównie dla mieszkańców aglomeracji
Krakowa i Śląska lub zabudowy, w obrębie której planowana jest przez mieszkańców Gminy realizacja
usług agroturystycznych. Na terenach objętych planowanymi zmianami przeznaczenia, dokonano
wstępnego rozpoznania botanicznego i nie stwierdzono występowania gatunków roślin oraz zwierząt –
rzadkich i chronionych, również nie stwierdzono występowania obszarów obiektów wpisanych do
rejestru zabytków oraz z ewidencji zabytków.
Zmiana planu przewiduje powstanie pojedynczych obiektów budowlanych na terenach
o charakterze rolniczym, rolniczo-osadniczym i juz obecnie budowlanych. W większości są to tereny
w sąsiedztwie dróg i istniejącej zabudowy, a więc już częściowo przekształcone.

V. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA – ISTOTNE W ASPEKCIE
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY.
Projekt zmiany planu uwzględnia następujące zasady dotyczące ochrony środowiska:
1. Obowiązuje ochrona zasobów środowiska, w tym:
1) ochrona wód powierzchniowych i podziemnych – w znaczeniu objętym przepisami prawa ochrony
środowiska oraz prawa wodnego, poprzez podporządkowanie sposobu zagospodarowania
terenów ochronie i poprawie zasobów wód powierzchniowych, uwzględniając położenie Gminy
w obrębie obszaru szczególnej ochrony zasobów wody, co oznacza potrzebę:
a) utrzymania istniejących wód powierzchniowych – poprzez zapewnienie właściwych warunków ich
wykorzystania oraz ochronę i podwyższanie ich stanu ekologicznego,
b) utrzymania istniejących wód podziemnych – poprzez zapewnienie właściwych warunków ich
wykorzystania oraz ochronę ich stanu ekologicznego;
c) uporządkowania gospodarki ściekowej i odpadami,
d) zapobiegania powstawaniu nowych źródeł zanieczyszczeń,
e) utrzymania istniejącej i odtworzenia obudowy biologicznej rzek i potoków,
f) zabezpieczenia stoków przed odwodnieniem poprzez systematyczne melioracje oraz
zastępowanie ich fitomelioracjami lub melioracjami niesystematycznymi,
g) zagospodarowania przeciwerozyjnego terenów podatnych na erozję,
h) minimalizowania zużycia zasobów naturalnych poprzez kontrolę ilości ujęć wód podziemnych,
w celu niedopuszczenia do przeeksploatowania wód, zwłaszcza wód słabo-odnawialnych,
i) poprawiania jakości wód, poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, ochronę
ujęć wód, budowę filtrów biologicznych wzdłuż cieków wodnych, racjonalne stosowanie zabiegów
agrotechnicznych w celu zmniejszenia erozji, likwidację „dzikich” wysypisk odpadów;
2) ochrona użytków rolnych – w znaczeniu objętym przepisami o ochronie gruntów rolnych
i leśnych, w tym:
a) racjonalne wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania,
z zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wskaźnikami powierzchni zabudowy oraz
powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonych dla terenów objętych planem,
b) ochrona kompleksów rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych gleb,
c) restrukturyzacja produkcji rolnej w odniesieniu do stanu środowiska,
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d) rekultywacja oraz regenerację zdegradowanych i zdewastowanych obszarów rolnych,
e) kompleksowy monitoring gleb i roślin;
3) ochrona szaty roślinnej, w szczególności użytków leśnych – lasów i zadrzewień –
w znaczeniu objętym przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o lasach oraz
o ochronie przyrody; w tym celu nie przeznacza się w planie terenów leśnych na cele
nieleśne oraz obowiązuje:
a) ochrona i kształtowanie istniejących terenów zielonych poprzez właściwe ich wykorzystanie, nie
powodujące degradacji tych terenów – otuliny biologicznej rzek i potoków, zespołów leśnych i
zadrzewień, obiektów i zespołów przyrodniczych objętych ochroną ustawową i innych, nie objętych
dotąd ochroną, istniejących osobliwości przyrodniczych,
b) dogęszczanie istniejących terenów zielonych – zgodnie z lokalnymi ekosystemami;
4) ze względu na położenie w Gminie, w której występują obszary ochronne Natura 2000,
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przyrody – zakazuje się z wyjątkiem
nadrzędnego interesu publicznego, podejmowania działań mogących osobno lub
połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, 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) pogarszać integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami;
5) ochrona złóż kopalin – w znaczeniu objętym przepisami prawa ochrony środowiska; w tym celu nie
przeznacza się w planie terenów złóż kopalin na cele budowlane.
2. W celu ochrony środowiska obowiązuje:
1) w zakresie oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:
a) `spełnienie warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – zakaz realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko,
b) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub
zespołu działek, do których inwestor posiada tytuł prawny – w sposób powodujący naruszenie
standardów jakości środowiska, w szczególności pogorszenie warunków środowiska terenów
sąsiednich, w tym: prowadzenia działalności usługowej i wytwórczej mogącej powodować
przekroczenie dopuszczalnych poziomów oddziaływania na środowisko – poprzez emisję
substancji i energii, a zwłaszcza w zakresie wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania,
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, uniemożliwiające ich
dotychczasowe użytkowanie oraz w sposób zgodny z przeznaczeniem, ustalonym w niniejszym
planie, w szczególności na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zakazuje się
tworzenia baz transportowych, parkingów samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu
budowlanego; w przypadku inwestycji z zakresu łączności publicznej obowiązuje spełnienie
warunków wynikających z przepisów odrębnych;
2) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
a) ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i ziemi (zmiana technologii
produkcyjnych, zmiana sposobu użytkowania gruntów i systemów hodowli na obszarach ochrony
ujęć wody i terenów źródliskowych),
b) do czasu realizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków wyposażenie
wszystkich obiektów co najmniej w uregulowany sposób gromadzenia ścieków w szczelnych
zbiornikach wybieralnych i monitorowany wywóz nieczystości do punktów zlewnych,
c) po realizacji zbiorczych systemów sanitarnych i sieci kanalizacyjnej, na obszarach nimi objętych
sukcesywne wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w obrębie istniejącej i przy realizacji nowej
zabudowy oraz likwidację zbiorników przydomowych (szamb),
d) realizacja nowych ośrodków produkcyjnych oraz produkcyjno-usługowych wyłącznie
w przypadku podłączenia ich do zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz do oczyszczalni
komunalnych, a przejściowo do oczyszczalni indywidualnych – w szczególności w przypadku
podejmowania przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska;
e) przy realizacji przedsięwzięć wytwarzających ścieki o parametrach przekraczających
dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń – realizacja urządzeń redukujących te
zanieczyszczenia przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
f) podczyszczenie ścieków poprodukcyjnych – przed wprowadzeniem ich do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej,
g) na obszarach źródliskowych – sukcesywne podłączanie zabudowy do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej oraz do oczyszczalni komunalnych, a przejściowo do oczyszczalni
indywidualnych lub grupowych (eliminacja szamb),
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h) w przypadku realizacji sieci kanalizacji opadowej obowiązuje sukcesywne oczyszczanie ścieków
deszczowych z zanieczyszczeń ropopochodnych i części stałych – przed ich odprowadzeniem do
wód powierzchniowych,
i) stosowanie powierzchniowych, rozproszonych systemów odwadniania i oczyszczania wód
opadowych i roztopowych dróg;
j) zakaz realizacji indywidualnych oczyszczalni ścieków opartych na rozsączaniu ścieków na
terenach położonych w granicach aglomeracji – po realizacji systemu kanalizacji zbiorczej –
komunalnej;
3) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
a) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych i do
ziemi, oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników ścieków,
b) zakaz wprowadzania wszelkich ścieków do: wód podziemnych, ziemi na obszarach płytkiego
występowania użytkowanych wód podziemnych – przykrytych utworami przepuszczalnymi,
śródlądowych wód powierzchniowych i do ziemi, jeżeli byłoby to sprzeczne z wymogami
wynikającymi z ustanowienia stref ochronnych źródeł i ujęć wody, oraz śródlądowych wód
powierzchniowych w obrębie zorganizowanych kąpielisk i plaż publicznych;
4) w zakresie gospodarki odpadami:
a) minimalizacja wytwarzania odpadów (wprowadzanie recyklingu),
b) maksymalizacja wykorzystania odpadów (m.in. selektywną zbiórkę oraz ekologiczne
systematyczne unieszkodliwianie i usuwanie odpadów),
c) bezpieczne gromadzenie i magazynowanie odpadów komunalnych oraz wywóz ich poza obszar
gminy na ustalone miejsca składowania lub utylizacji,
d) właściwa gospodarka odpadami niebezpiecznymi (m.in. zamykanie cykli materiałowych,
stosowanie odnawialnych źródeł energii),
e) zakaz nieformalnego składowania odpadów poza miejscami do tego celu wyznaczonych,
g) zakaz spalania wszelkich odpadów.
3. Na terenach objętych planem nie występują oraz nie planuje się realizacji obiektów
zaliczanych do zakładów o dużym i zakładów o zwiększonym ryzyku poważnej awarii.
4. W zlewni cieków wód powierzchniowych płynących, w obrębie terenów objętych niniejszym
planem, nie występują oraz nie planuje się realizacji obiektów zaliczanych do
zakładów o dużym i zakładów o zwiększonym ryzyku poważnej awarii.
Projekt zmiany planu uwzględnia następujące zasady dotyczące ochrony przed
zagrożeniami w środowisku:
1. Obowiązuje ochrona klimatu akustycznego – w znaczeniu objętym przepisami prawa ochrony
środowiska, stosowanie urządzeń i zabezpieczeń, dla utrzymania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku; wskazuje się tereny wyznaczone niniejszym planem, dla których zostały
określone dopuszczane poziomy hałasu.
1) zakazuje się:
a) podejmowania przedsięwzięć mogących być uciążliwymi akustycznie dla otoczenia
– w miejscach wymagających ochrony przed hałasem,
b) niszczenia wzdłuż tras komunikacyjnych zieleni pełniącej funkcję ekranów akustycznych;
2) nakazuje się:
a) ochronę przed hałasem na terenach przeznaczonych na cele mieszkaniowe:
b) stosowanie rozwiązań technicznych, zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach
mieszkalnych, znajdujących się na terenach usługowych oraz budynkach usługowych, związanych
ze stałym albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
c) stosowanie rozwiązań technicznych zapewniających utrzymanie standardów klimatu akustyczneg
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) wyposażenie istniejącej zabudowy zlokalizowanej w sąsiedztwie uciążliwych dróg – w tłumiące
środki ochronne (potrójne szklenie okien, izolacje akustyczne ścian, usługi w parterach budynków
itp.).
2. Obowiązuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego – zakaz przekraczania
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, zgodnie z przepisami
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz spełnienie szczególnych
warunków ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, przy czym:
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1)
a)
b)
2)
a)
b)
c)

zakazuje się:
podejmowania przedsięwzięć i wprowadzania technologii zagrażających środowisku,
nieformalnego wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery;
nakazuje się:
ograniczenie emisji zanieczyszczeń z procesów energetycznego spalania i z palenisk domowych,
sukcesywną zamianę systemu opalania z węglowego na gazowe, olejowe lub elektryczne,
stosowanie wysoko wydajnych energetycznie kotłów grzewczych nowych generacji do spalania
wyselekcjonowanych paliw stałych (np. z paleniskami fluidalnymi, z paleniskami niskoemisyjnymi,
z recyrkulacją).
3. Obowiązuje ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym – w znaczeniu objętym
obowiązującymi przepisami w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów. przy czym:
1) zakazuje się:
a) podejmowania przedsięwzięć i wprowadzania technologii zagrażających środowisku,
b) nieformalnego wprowadzania emitorów promieniowania elektromagnetycznego;
2) nakazuje się:
b) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym – przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami telekomunikacyjnymi.
4. Obowiązuje zapewnienie ochrony przed procesami denudacyjnymi – zgodnie z ustaleniami planu.
5. Obowiązuje zapewnienie ochrony przed powodzią i podtopieniem – zgodnie z ustaleniami planu.
W zakresie ochrony przyrody obowiązuje:
1) ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu naturalnego dolin lokalnych potoków, terenów
leśnych oraz wartościowych zadrzewień i zakrzewień;
2) ochrona Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - obowiązek dotyczy
terenów położonych na wschód od drogi wojewódzkiej nr 965;
3) przy wprowadzaniu i kształtowaniu nowych form zieleni, uwzględnienie historycznych
uwarunkowań siedliskowych - charakteru i składu gatunkowego roślin;
4) ochrona obszarów Europejskiej Sieci „Natura 2000”.
• Wnioski.
Na terenach objętych zmianą planu nie występują: pomniki przyrody oraz projektowane:
stanowiska dokumentacyjne przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne,
rezerwaty przyrody.
Projekt zmiany planu uwzględnia następujące zasady dotyczące ochrony krajobrazu
kulturowego:
1) ochronie, w celu zachowania wartościowego krajobrazu kulturowego – podlega
miejscowość Laskowa, w obrębie której planuje się utworzenie Parku Kulturowego –
poprzez:
a) ochronę tradycyjnej struktury wiejskiej i zabytków – łącznie z tłem w skali wielkich wnętrz
Krajobrazowych 1b-PK,
b) utrzymanie form kultury niematerialnej: nazewnictwa, obyczajów,
c) zachowanie form kultury materialnej (obiektów i zespołów zabytkowych), tradycyjnych cech
budownictwa w aspekcie skali i form zabudowy, charakteru sieci drogowej (wpisanej w krajobraz);
2) ochronie, w celu zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego, w tym struktury
wiejskiej, obiektów i zespołów zabytkowych oraz powiązań - historycznych,
przyrodniczych i przestrzennych – podlegają miejscowości Strzeszyce oraz Kamionka
Mała – poprzez:
a) ochronę tradycyjnej struktury wiejskiej – łącznie z tłem w skali wielkich wnętrz Krajobrazowych
1b-PK,
b) utrzymanie form kultury niematerialnej: nazewnictwa, obyczajów,
c) zachowanie form kultury materialnej (obiektów i zespołów zabytkowych), tradycyjnych cech
budownictwa w aspekcie skali i form zabudowy, charakteru sieci drogowej (wpisanej w krajobraz
i lokalnego ukształtowania terenu);
3) ochronie, w celu zachowania krajobrazu kulturowego z elementami zabytkowymi oraz cech
dziedzictwa kulturowego – podlegają miejscowości Żmiąca oraz Kobyłczyna – poprzez:
a) utrzymanie form kultury niematerialnej – nazewnictwa, obyczajów,
b) zachowanie form kultury materialnej – tradycyjnych cech budownictwa w aspekcie skali i formy
zabudowy, charakteru sieci drogowej (wpisanej w krajobraz i lokalnego ukształtowania terenu).
• Wnioski.
Na terenach objętych zmianą planu nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru
i ewidencji zabytków - wymagające ochrony.
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Projekt zmiany planu uwzględnia następujące zasady dotyczące ochrony tradycyjnego
zagospodarowania przestrzennego:
1) kontynuacja wartościowych cech krajobrazu –
uwzględnienie tradycyjnych zasad kompozycji zabudowy:
a) zagospodarowania przestrzennego i linii zabudowy,
b) wskaźników wykorzystania terenów,
c) zasad scalania i podziału nieruchomości
2) kontynuacji wartościowych cech zabudowy –
uwzględnienie zasad kształtowania zabudowy, w tym:
a) tradycyjnej skali zabudowy (parametrów zabudowy),
b) tradycyjnych form zabudowy (detalu architektonicznego) i materiałów budowlanych.
• Wnioski.
Ustalenia planu spełniają zasady regionalne dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
Projekt zmiany planu uwzględnia następujące zasady dotyczące ochrony przed
zagrożeniami osuwiskowymi.
W dotychczasowym MPZP Gminy Laskowa określono tereny osuwiskowe oraz tereny
o predyspozycjach osuwiskowych – zagrożonych procesami denudacyjnymi. Wyselekcjonowano je na
podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego zlokalizowanych wg programu SOPO,
zgłoszeń właścicieli poszczególnych terenów oraz na podstawie analizy ukształtowania terenów oraz
budowy geologicznej obszaru Gminy.
• Wnioski.
Na obszarze Gminy obowiązuje przeciwdziałanie procesom denudacyjnym; na terenach
zagrożonych tymi procesami obowiązuje dostosowanie sposobu posadowienia oraz konstrukcji
obiektów do występujących zagrożeń – zgodnie z przepisami odrębnymi.
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VI. CELE OCHRONY USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM
ORAZ SPOSOBY W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY
ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Dokumentami w zakresie polityki społecznej, gospodarczej oraz ekologicznej kraju są:
•

Strategia Rozwoju Kraju 2030

Istotną rolą SRK jest koordynowanie reform instytucjonalno-regulacyjnych z działaniami
finansowanymi ze środków UE, tak aby poprzez efekt synergii te dwa obszary przynosiły możliwie
największy efekt prorozwojowy. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia
mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin.
Przez podniesienie poziomu życia rozumiemy wzrost dochodóww sektorze gospodarstw
domowych, ułatwienie dostępu do edukacji i szkolenia, co prowadzi do podwyższenia poziomu
wykształcenia społeczeństwa i podnoszenia kwalifikacji obywateli, wzrost zatrudnienia i wydajności
pracy, skutkujące zarówno obniżeniem bezrobocia, jak i zwiększeniem poziomu aktywności
zawodowej oraz poprawę zdrowotności mieszkańców Polski.
Przez podniesienie jakości życia rozumiemy istotną poprawę stanu i wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród obywateli, możliwość korzystania z funkcjonalnej i łatwo dostępnej
infrastruktury technicznej i społecznej, życie w czystym, zdrowym i sprzyjającym środowisku
przyrodniczym, uczestnictwo w życiu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce,
przynależność do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umożliwiającej lepszą harmonizację
życia rodzinnego i zawodowego oraz aktywność w ramach społeczeństwa obywatelskiego.
Podniesienie poziomu i jakości życia ma umożliwić polityka państwa pozwalająca na szybki,
trwały rozwój gospodarczy w perspektywie długookresowej, oparty na rozwoju kapitału ludzkiego,
zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności gospodarki i regionów, w tym na inwestycjach w sferze
badań i rozwoju, oraz na uzyskanie stabilnych warunków ekonomiczno-społecznych i środowiskowych
zapewniających europejski poziom i jakość życia obywateli i rodzin w kraju, i we wspólnotach
lokalnych. Funkcjonowanie wspólnoty i jej bezpieczeństwo powinno być oparte o zasadę
subsydiarności.
Zasada subsydiarności – jest to zasada, występująca w prawie wspólnotowym Unii
Europejskiej (art. 5 ust. 3 Traktatu UE), która mówi, że:
• poszczególne organy administracji wspólnotowej są zobowiązane współpracować w celu
osiągnięcia danych celów,
• kompetencje instytucji wspólnotowych są wykonywane przez możliwie najniższy w hierarchii organ
administracji, ale odpowiedni do wykonywania danej kompetencji i podejmowania określonych
działań,
• wspólnota podejmuje działania nie podlegające wyłącznej kompetencji wspólnoty, tylko wtedy, gdy
nie istnieje możliwość osiągnięcia danych celów w wystarczającym stopniu na szczeblu państw
członkowskich, a okoliczności, cele, skutki i skala tych przedsięwzięć wskazują, że zostaną one
lepiej zrealizowane przez wspólnotę, niż przez każde z państw członkowskich z osobna (np.
ochrona środowiska).
W sytuacjach zagrożeń przerastających możliwości reagowania społeczności lokalnej powinna
ona mieć wsparcie właściwych organów administracji publicznej.
Dokument uwzględnia również rekomendacje zawarte w prognozie oddziaływania na
środowisko. W świetle generalnej oceny, realizacja działań zaproponowanych w SRK powinna
pozwolić na osiągnięcie i utrzymanie szybkiego rozwoju gospodarczego oraz wysokiego poziomu
życia społeczeństwa, przy takim wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, który pozwoli na ich
utrzymanie w dobrym stanie, tak aby mogły z nich korzystać również przyszłe pokolenia.
W szczególności realizacja SRK powinna pozwolić na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi,
utrzymanie odpowiedniego stanu środowiska oraz zachowanie różnorodności biologicznej.
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•

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju
na lata 2008 - 2033.

Idea KPZK opiera się na ustrojowej zasadzie zrównoważonego, trwałego rozwoju. Jako
główny, nadrzędny cel polityki przestrzennej przyjmuje się poprawę spójności terytorialnej kraju
w wymiarze krajowym i międzynarodowym (europejskim), przy jednoczesnym wchodzeniu na ścieżkę
rozwoju sustensywnego (trwałego i zrównoważonego ekologicznie). Odpowiada temu przewodnie
hasło „Przestrzeń spójna – przestrzeń konkurencyjna – przestrzeń przyjazna ludziom”. Cel główny
obejmuje kilka celów strategicznych, zidentyfikowanych na podstawie stanu wiedzy o procesach
przestrzennych w Polsce na tle międzynarodowym oraz kierunków rozwoju polityki przestrzennej
w skali Unii Europejskiej. Określają one zakres i hierarchię podstawowych wartości przyjmowanych
w ocenie stanu i przemian przestrzennego zagospodarowania kraju.
•

Polityka Ekologiczna Państwa

Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów
ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku
naturalnemu.
Najważniejsze działania priorytetowe:
1. zakończenie prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000,
2. przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych zgodnie z prawem UE,
3. zamknięcie wysypisk nie spełniających wymogów UE,
4. wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień,
5. wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska
i pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa.
Priorytety polityki ekologicznej:
1. wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska,
2. przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania
przestrzennego, jako podstawy lokalizacji inwestycji,
3. zwiększenie retencji wody,
4. opracowanie krajowej strategii ochrony gleb,
5. promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla,
6. ochrona atmosfery,
7. ochrona wód,
8. gospodarka odpadami,
9. modernizacja systemu energetycznego.
Na obszarze Gminy Laskowa występują formy ochrony przyrody ustanowione na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i przeniesione do prawa krajowego oraz formy
ochrony przyrody utworzone wg prawa krajowego.
Ochronie podlegają siedliska, gatunki roślin, grzybów
i zwierząt (w tym ptaków)
przetransponowane z załączników dyrektyw unijnych (DYREKTYWA RADY 79/409/EWG
z dnia 2 kwietnia 1979 r. – Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, DYREKTYWA
RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. – Dyrektywa Siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory ) do prawa krajowego.
Na ich podstawie w oparciu o konsultacje społeczne wyznaczono obszary Sieci Natura 2000.
Na OCHK realizowana jest ochrona krajobrazu. Ochroną indywidualna objęto najcenniejsze obiekty.
Planuje się na obszarze Gminy utworzenie nowych, lokalnych form ochrony przyrody.
Cele ochrony przyrody i krajobrazu zostały uwzględnione podczas opracowywania
dokumentu:
• w projekcie uchwały uwzględniono wskazania ochronne dotyczące konkretnych terenów i
obiektów;
• dla projektowanych zmian przeznaczenia terenu, które mogą oddziaływać na cele ochrony
ustanowionych i projektowanych form ochrony, przygotowano zapisy szczegółowe
uwzględniające zachowanie celu i przedmiotu ochrony.
Na obszarze Gminy w zakresie ochrony środowiska stosowane są również
odpowiednie przepisy prawa krajowego w tym:
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• USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów,
z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, w szczególności:
1) zasady ustalania:
a) warunków ochrony zasobów środowiska,
b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska,
c) kosztów korzystania ze środowiska,
2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
4) obowiązki organów administracji,
5) odpowiedzialność i sankcje.
•

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
Ustawa określa zasady:
1) udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
2) udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska,
3) postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
•

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Rozporządzenie określa:
1) rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
2) rodzaje przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko może być wymagany;
3) przypadki, w jakich zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środowisko;
4) szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Mając na uwadze zgodność omawianego dokumentu z w/w dokumentami oraz m.in.
z: "Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego", "Strategią
rozwoju Gminy Laskowa, "Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Laskowa można
stwierdzić, iż cele ochrony środowiska szczebla międzynarodowego i krajowego oraz
wspólnotowego zostały uwzględnione w omawianym projekcie zmiany planu.
Dotyczą one przede wszystkim takich dziedzin jak: ochrona przyrody i krajobrazu, powietrza
atmosferycznego, wód, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej, odpadami oraz innych
zagadnień - właściwych dla zakresu projektu tej zmiany.
Przy sporządzaniu projektu zmiany planu miejscowego, jak również niniejszej prognozy –
uwzględniono podstawowe, obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, przyrody
i planowania przestrzennego. Projekt zmiany planu wskazuje na podstawowy dla Gminy Laskowa
aspekt ochrony przyrody ochronę Południowo-małopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, istniejące i projektowane
specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 są objęte ochroną – zgodnie z tzw. „zasadą
ostrożności” – wynikającą z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Wynika z tej zasady,
iż w obrębie uznanych i potencjalnych obszarów specjalnej ochrony, zabrania się (za wyjątkiem
nadrzędnego interesu publicznego) podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z
innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w
szczególności:
• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślini zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
• pogarszać integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
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• Obszary ochronne Natura 2000
1. "Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego"
Kod obszaru: PLH120052
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia całego obszaru: 3097 ha
Status formalny: obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej
Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego, nocka orzęsionego i
nocka dużego. "Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego" tworzy jedenaście enklaw. Każda z nich
obejmuje obiekt lub obiekty, w których zamieszkują kolonie rozrodcze, i obszary żerowania nietoperzy.
W Gminie Laskowa populacje koncentruje się w kilku miejscach:
- kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Laskowej
- kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu Kościoła w Kamionce Małej
- kolonie rozrodcze podkowca małego, nocka dużego i nocka orzęsionego na strychach kościołów
w Ujanowicach, Jaworznej i Żmiącej.
Na obszarze Gminy Laskowa zlokalizowane są 3 z 11 ostoi: jedna obejmuje obszar
w okolicach Kamionki Małej, druga zlokalizowana jest w centrum Laskowej, trzecia sięga od Doliny
Łososiny w kierunku kompleksów leśnych Pasma Jaworza.
Jest to jeden z najważniejszych obszarów wytypowanych dla zachowania populacji podkowca
małego i nocka orzęsionego w Polsce. Znajdują się tu należące do największych w naszym kraju
kolonie rozrodcze obu tych gatunków. W okresie letnim przebywa tu ok. 20 % monitorowanej populacji
podkowca małego i ponad 50% znanej z nielicznych stanowisk populacji nocka orzęsionego.
Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 3 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, w tym:
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo - Fagenion),
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae - Fagenion),
9180 Jaworzyny i lasy klonowo – lipowe na stokach i zboczach (Tilio - Acerion),
9180-2 Jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido - Aceretum).
Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 3 typów ssaków z Załącznika II Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, w tym:
1303 Rhinolophus hipposideros Podkowiec mały,
1321 Myotis emarginatus Nocek orzęsiony,
1324 Myotis myotis Nocek duży.
Potencjalny obszar ochrony dla ochrony kolonii rozrodczych podkowca małego, nocka
orzęsionego i nocka dużego pn. "Ostoje nietoperzy Beskidu Wyspowego" tworzy jedenaście enklaw.
Każda z nich obejmuje obiekt lub obiekty, w których zamieszkują kolonie rozrodcze, w których zimują
kolonie hibernujące oraz obszary żerowania nietoperzy.
Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 (wg projektu planu
zadań ochronnych obszaru „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”:
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1) Wprowadzenie ustaleń wskazujących nazwę i granice obszaru Natura 2000.
2) Wprowadzenie ustaleń zapewniających:
a) utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję
tras przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska
i zapewniające komunikację pomiędzy koloniami); w przypadku usuwania drzew i krzewów na
trasie przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
b) utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami
kolonii rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy; w przypadku usuwania
drzew i krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii rozrodczej nietoperzy,
należy zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu.
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego" - kod obszaru: PLH 120052
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
OZW - Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.
1. Cel i przedmiot ochrony:
• 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros - cel działań ochronnych:
1. Wykonanie zabezpieczeń kolonii letnich nietoperzy oraz ich utrzymanie.
2. Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich zinwentaryzowanych stanowiskach
poprzez poprawę parametru stanu siedliska i perspektyw ochrony.
3. Utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz bazy żerowiskowej.
• 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus - cel działan ochronnych:
1. Zabezpieczenie oraz utrzymanie zabezpieczenia kolonii letnich w granicach obszaru.
2. Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich zinwentaryzowanych stanowiskach
poprzez poprawę parametru stanu siedliska i perspektyw ochrony.
3. Utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz bazy żerowiskowej.
• 1324 nocek duży Myotis myotis - cel działan ochronnych:
1. Zabezpieczenie oraz utrzymanie zabezpieczenia kolonii letnich w granicach obszaru.
2. Osiągnięcie właściwego stanu ochrony na wszystkich zinwentaryzowanych stanowiskach
poprzez poprawę parametru stanu siedliska i perspektyw ochrony.
3. Utrzymanie ciągłości korytarzy ekologicznych oraz bazy żerowiskowej.
• 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo - Fagenion) - cel działan ochronnych:
1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony.
2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego.
4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu.
• 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae - Fagenion) - cel działan ochronnych:
1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony.
2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego.
4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu.
• 91P0 Jodłowy bór świętokrzyski (Abietetum polonicum) - cel działan ochronnych:
1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony.
2. Poprawa trwałości oraz różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych.
3. Zwiększenie udziału martwego drewna stojącego i leżącego.
4. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu.
• *9180 Jaworzyny i lasy klonowo - lipowe na stokach i zboczach (Tilio - Acerion),
w tym 9180-2 Jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido - Aceretum)
- cel działań ochronnych:
1. Utrzymanie istniejącego stanu ochrony.
2. Zmniejszenie antropopresji oraz ograniczenie wandalizmu
Siedliska z zał. I Dyrektywy Siedliskowej Rady 92/43/EWG nie stanowiące jednak
przedmiotów ochrony za względu na nieznaczącą reprezentatywność
(mała powierzchnia siedlisk):
• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny,
• 3240 Zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków.
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Symbol * oznacza siedliska przyrodnicze i gatunki o znaczeniu priorytetowym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510,
z 2012 r. poz. 1041, z 2013 r. poz. 1302.

Zagrożenia dla gatunków zwierząt* i sposoby ich eliminacji
dla obszaru pn. "Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego".
Nazwa
polska
gatunku

Nazwa
łacińska
gatunku

Podkowiec mały Rhinolophus
hipposideros
Nocek orzęsiony Myotis
emarginatus
Nocek duży

Myotis myotis

Zagrożenia

Wpływ na przedmiot
ochrony

Sposób eliminacji
lub ograniczenia
zagrożenia

Prace remontowe
obejmujące strych
obiektów mieszczących
kolonie rozrodcze

Eliminacja kolonii
rozrodczych,
utrudnienie lub
uniemożliwienie
zasiedlenia strychów

Konserwacja więźby
dachowej,
drewnianych
elementów dachu
Zanieczyszczenie światłem

Eliminacja kolonii
rozrodczych lub
ograniczenie ich
liczebności
Odstraszanie nietoperzy,
utrudnienie wylotu
ze strychu i dolotu
do schronienia,
zwiększenie presji ze
strony drapieżników
Eliminacja kolonii
rozrodczej,
uniemożliwienie lub
utrudnienie zasiedlenia
strychów
Negatywne oddziaływania
silnego pola
elektromagnetycznego

Prace remontowe należy
prowadzić poza okresem
bytności nietoperzy
(listopad-marzec). Prace
prowadzić pod nadzorem
specjalisty chiropterologa
Konserwacji należy dokonać
środkami nietoksycznymi
Dla ssaków poza okresem
bytności nietoperzy
Ograniczenie oświetlenia
tak, by nie obejmowało
ono miejsc wlotu i wylotu
nietoperzy ze strychów
obiektów i tras przelotu

Uszczelnienie strychów

Montaż przekaźników
telefonii
komórkowej
Usuwanie zadrzewień
I zakrzewień wokół
budynków,
linearnych ciągów
roślinności drzewiastej
Ogławianie drzew,
nieprawidłowo
przeprowadzone
cięcia pielęgnacyjne drzew
w obrębie ostoi
Kurczenie się dogodnych
terenów żerowania

Utrudnienie wylotu ze
strychów dolotu do
miejsc żerowania
i innych schronień
i powrotu do schronień
Utrudnienie wylotu ze
strychów dolotu do
miejsc żerowania
i innych schronień
i powrotu do schronień
Pogorszenie kondycji
nietoperzy, spadek
liczebności kolonii
rozrodczych

Utrzymanie drożności
wlotów/wylotów na strychy
świątyń i ich oznakowanie.

Zaniechanie instalowania
przekaźników w obiektach
mieszczących kolonie
rozrodcze
Zachowanie zadrzewień
i zakrzewień. W razie
konieczności usunięcia
drzew przeprowadzić
nasadzenia
kompensacyjne.
Cięcia pielęgnacyjne drzew
należy prowadzić
zgodnie z zasadami
sztuki ogrodniczej.
Zachowanie zadrzewień
i zakrzewień, powierzchni
i jakości terenów leśnych.

Stosowanie niedozwolonych Pogorszenie kondycji
środków ochrony
nietoperzy, pogorszenie
roślin
jakości żerowisk

W ochronie roślin
stosowanie środków
ochrony roślin
o krótkim okresie prewencji
dopuszczonych do obrotu
i stosowania
* W związku z tym, że większość zagrożeń odnoszących się do podkowca małego dotyczy także nocka
orzęsionego i nocka dużego - zagrożenia przedstawiono wspólnie dla tych gatunków.
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2. "Łososina"
Kod obszaru: PLH120087
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)
Obszar biogeograficzny: kontynentalny
Powierzchnia całego obszaru: 3097 ha
Status obszaru: obszar proponowany przez Rząd RP.
Obszar obejmuje rzekę Łososinę od ujścia potoku Dopływ spod Zagórza do mostu w m.
Łososina oraz dolną cześć potoku Słopniczanka od miejscowości Słopnice (przy ujściu Czarnej Rzeki).
Łososina jest lewobrzeżnym dopływem Dunajca, Wypływa z północno-wschodnich stoków
Jasienia (Beskid Wyspowy) na wysokości 760 m n.p.m. Średni spadek jednostkowy doliny wynosi
9,6‰. Rzeka charakteryzuje się wzmożonymi procesami erozyjnymi (erozja denna i brzegowa) oraz
dużą mocą strumienia tj. dużą zdolnością do transportowania materiału wleczonego unoszonego.
Górna część zlewni częściowo zalesiona, dolna ma charakter typowo rolniczy z rozwiniętym lokalnie
przemysłem.
Na obszarze stwierdzono występowanie siedlisk roślin z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, w tym:
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici-Myricarietum),
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion).
Na obszarze stwierdzono występowanie siedlisk ryb z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, w tym:
1106 Salmo salar Łosoś szlachetny,
2503 Barbus meridionalis Brzanka
oraz siedlisk innych ważnych gatunków ryb, w tym:
Chondrostoma nasus Świnka,
Cottus poecilopus Głowacz pręgopłetwy,
Thymallus thymallus Lipień pospolity.
W stosunku do obszarów i obiektów objętych ochroną z mocy prawa krajowego (OCHK, proj.
PK) i lokalnego (pomniki przyrody i proj. indywidualne formy ochrony przyrody) na obszarze Gminy
Laskowa przestrzegane są stosowne przepisy zgodne z ustawą o ochronie przyrody, zawarte
w aktach prawnych dotyczących ich utworzenia.
Wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, dotyczące
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędne dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 (wg projektu
planu zadań ochronnych obszaru „Łososina”:

1)

wprowadzenie ustaleń wskazujących nazwę i granice obszaru Natura 2000 mającego
znaczenie dla Wspólnoty Łososina PLH120087 z wyszczegól-nieniem przedmiotów ochrony;
2) przytoczenie wskazany w dokumentacji planu zadań ochronnych katalog zagrożeń dla
przedmiotów ochrony obszaru mającego znaczenie dlaWspólnoty Łososina PLH120087;
3) zweryfikowanie zapisów pod kątem zdiagnozowanych zagrożeń dla
przedmiotów ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Łososina”
PLH120087 oraz celow działań ochronnych określonych w planie zadań
ochronnych;
4) nie wyznaczać terenów z dopuszczeniem poboru żwiru z koryta Łososiny.
Zagrożenia:
Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych w obszarze należą:
zamierzenia inwestycyjne dotyczące regulacji naturalnych, erodowanych brzegów rzeki, nielegalne
pozyskiwanie żwiru.
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•

Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

Gmina Laskowa – objęta jest formą ochrony w postaci Południowo-małopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27
kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482), który na obszarze
Gminy obejmuje tereny położone na wschód od drogi wojewódzkiej nr 965 Bochnia - Limanowa.
W obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje
zachowanie i ochrona:
- charakterystycznych elementów krajobrazu,
- bogatych i zróżnicowanych zbiorowisk flory i fauny.
Na Obszarze rozporządzenie wprowadza ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów
leśnych, nieleśnych i wodnych - w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności
biologicznej.
•

Proj. Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK

Od lat 90-tych XX w. projektowane jest utworzenie Łososińsko-Żegociński Parku
Krajobrazowego, który obejmowałby Gminę Laskowa oraz część gmin – Żegocina, Trzciana
i Limanowa.
•

Pomniki przyrody - ochrona prawna:

- w miejscowości Laskowa:
aleja: lipy i dęby, 5 szt. przy dworze, wł. Skarb Państwa, nr rej. 10
lipa o obw. 750 cm, k. zab. gosp. J. Marzec, zam. Laskowa 122, nr rej 132
drzewa w obrębie parku dworskiego, nr rej. A – nr 62
dla zespołu dworsko-parkowego;
- w miejscowości Kobyłczyna:
grupa drzew: 3 buki o obw. 330, 360, 360 cm k. zab. J. Chełmeckiego,
zam. Kobyłczyna 35;
- w miejscowości Strzeszyce: nr rej. 165
lipa drobnolistna o obw. 490 cm, wys. 30 m w otoczeniu zabytkowej kapliczki
z 1883 r. wł. T. Klimek, zam. Strzeszyce 5, nr rej. 377;
- w miejscowości Żmiąca:
grupa drzew: 2 buki, o obw. 454, 368 cm (1 buk wycięty),
k. zab. J. Gołąb, zam. Żmiąca 17, nr rej.164.
•

Projektowane pomniki przyrody żywej i nieożywionej:

- w miejscowości Laskowa:
dąb o obw. 500 cm koło Banku Spółdzielczego (wł. P. Król),
buk o obw. ok. 350 cm w lesie Nadleśnictwa Limanowa,
dąb o obw. 380 cm (stary cmentarz);
- w miejscowości Żmiąca:
dąb o obw. 450 cm (wł. Stefan Dudka) oraz „Jaskinia”.
•

Projektowany rezerwat "Jaworz”:

o powierzchni ok. 24 ha, na północno-wschodnim stoku Jaworza
(oddziały 2a - część, 2c, 2d, 3a, 3b Nadleśnictwa Limanowa.
•

Projektowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

„Żmiąca - Wielka Łąka”
„Żmiąca - Kaleń”.
•

Projektowane użytki ekologiczne:

„Laskowa Góra - Snuski”
„Laskowa - Odrończa”
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„Laskowa Raj - Lipniczka”
„Kamionka Mała - Rosochatka”
„Kamionka Mała (Podlas – Kobyla Góra – Podgłaszne)”
„Jaworzna - Pod Szkarłatem A”
„Jaworzna Pod Szkarłatem B”
„Kamionka Mała - Krosna”
„Żmiąca - Zagranice”
„Strzeszyce - Bonioki”
„Laskowa - Załpa”
„Kobyłczyna - Ujanowice - Żmiąca Granice”
„Laskowa - Korab - Jaworzna”
„Żmiąca - Limierze A,B”
„Żmiąca - Wywierzysko nad Grzesiem”
„Żmiąca - Na Fabryce”
„Żmiąca - Oślak”
„Żmiąca - Cuprówka”
„Jaworzna - Na Stołach”;
•

Projektowane stanowiska dokumentacyjne:

"Laskowa - Uplez”, "Jaworzna - Padołek”, "Jeziora w paśmie Jaworza”.
Realizowana jest również ochrona gatunkowa zwierząt, roślin i grzybów oraz ochrona
siedlisk.
•

Gatunki roślin naczyniowych chronionych prawem:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Barwinek pospolity - Vinca minor.
Bluszcz pospolity - Hedera helix.
Buławnik mieczolistny - Cephalanthera alba.
Buławnik wielkokwiatowy - Cephalanthera longifolia.
Centuria pospolita - Centaurium umbellatum.
Ciemiężyca zielona - Veratrum Lobelianum.
Dziewięćsił bezłodygowy - Carlina acaulis.
Gnieździk leśny - Neottia nidus-avis.
Goryczka trojeściowa - Gentiana asclepiadea.
Goryczka wąskolistna - Gentiana pneumonanthe.
Goryczuszka czeska - Gentiana bohemica.
Goryczuszka orzęsiona - Gentiana ciliata.
Goryczuszka wczesna - Gentiana praecox.
Goździk kosmaty - Dinanthus armeria.
Gółka długoostrogowa - Gymnadenia conopaea.
Kalina koralowa - Viburnum opulus.
Kopytnik pospolity - Asarum europaeum.
Kręczynka jesienna - Spiranthes spiralis.
Kruszczyk szerokolistny - Epipactis latifolia.
Kruszyna pospolita - Frangula alnus.
Kukułka brązowa - Dactylorhiza x braunii.
Kukułka Fuscha - Dactylorhiza fuschii.
Kukułka plamista - Dactylorhiza maculata.
Kukułka szerokolistna - Dactylorhiza majalis.
Lilia złotogłów - Lilium martagon.
Listera jajowata - Listera ovata.
Mieczyk dachówkowaty - Gladiolus imbricatus.
Omieg górski - Doronicum austriacum.
Orlik pospolity - Aquilegia vulgaris.
Ozorka zielona - Coeloglossum viride.
Paprotka zwyczajna - Polypodium vulgare.
Parzydło leśne - Aruncus silvestris.
Pierwiosnek wyniosły - Primula elatior.
Pióropusznik strusi - Matteucia struthiopteris.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Podkolan biały - Platanthera bifolia.
Podkolan zielonawy - Platanthera chlorantha.
Podrzeń żebrowiec - Blechnum spicant.
Pokrzyk wilcza jagoda - Atropa belladonna.
Pomocnik baldaszkowaty - Chimaphila umbellata.
Porzeczka czarna - Ribes nigrum.
Przytulia (Marzanka) wonna - Galium odoratum.
Skrzyp olbrzymi - Equsetum maximum.
Storczyca kulista - Traunsteinera globosa.
Storczyk męski - Orchis mascula.
Śnieżyczka przebiśnieg - Galanthus nivalis.
Wawrzynek wilcze łyko - Daphne mezereum.
Widłak goździsty - Lycopodium clavatum.
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VII. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA CELE
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000, INTEGRALNOŚĆ
OBSZARÓW, A TAKŻE NA ELEMENTY ŚRODOWISKA
Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI W NIM PANUJĄCYCH
1.

PLANOWANE PRZEZNACZENIE TERENÓW
W OBRĘBIE PROJEKTOWANYCH ZMIAN PLANU

Rodzaj projektowanych zmian omawianych w projekcie zmiany planu dotyczy strefy rolniczoosadniczej i zamiany terenów rolniczych oraz rolniczo-osadniczych na tereny mieszkaniowe,
mieszkaniowo-usługowe, tereny rekreacyjne oraz mieszkaniowo-rekreacyjne i usługowe
oraz
produkcyjno-usługowe.
Projekt „Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Laskowa”, zwany dalej planem, przyjętego uchwałą Nr L/268/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16
czerwca 2010 r. z późn. zm., opracowano dla terenów o łącznej powierzchni 27,58 ha.
Obszar Gminy Laskowa posiada niejednorodne warunki inwestycyjne, dlatego w projekcie
zmiany planu, celem właściwego rozplanowania uporządkowania przestrzeni, przyjęto strefy (o
numerach dostosowanych do planu obecnie obowiązującego) oraz wprowadzono oznaczenia
identyfikacyjne – dodatkowe wyróżniki cyfrowo-literowe terenów o szczególnych warunkach
zagospodarowania – z wykorzystaniem identyfikatorów cyfrowo-literowych:
a) w strefie ochrony krajobrazu naturalnego:
– 1a – tereny w granicach 1a-OCHK Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
– 1b – tereny w granicach 1b-PK projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku
Krajobrazowego,
b) w strefie strefy ochrony przyrod
– 2f – tereny w granicach i w sąsiedztwie 2f-NAT1 obszarów ochrony Natura 2000
pn. „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”,
c) w strefie ochrony kompozycji przestrzennej krajobrazu kulturowego:
– 3a – tereny w granicach 3a-KO koncentracji osadnictwa,
d) w strefie ochrony kompozycji funkcjonalnej krajobrazu kulturowego
– 4b – tereny w granicach 4b-W wyżynnego obszaru funkcjonalnego rolniczo-osadniczego,
leśnictwa oraz rekreacji czynnej i stacjonarnej,
– 4c – tereny w granicach 4c-D dolinnego obszaru funkcjonalnego osadnictwa oraz rekreacji
stacjonarnej,
– 4d – tereny granicach obszaru 4d-IP/MU inwestycji perspektywicznych
(rezerwowanych dla realizacji zespołów zabudowy mieszkaniowo-usługowej),
– 4e – tereny granicach obszaru 4e-CA koncentracji usług publicznych oraz promocji gminy,
– 4f – tereny granicach obszaru 4f-AG aktywności gospodarczej,
– 4g – tereny w granicach 4g-RH obszarów wymagających rehabilitacji,
– 4h – tereny w granicach obszarów 4h-RK wymagających rekultywacji,
e) w strefie ochrony krajobrazu kulturowego – dziedzictwa kulturowego i zabytków:
– 5c – tereny w granicach 5c-KE Strefy Ekspozycji Krajobrazowej zespołu dworsko-parkowego w Laskowej;

f) w strefie ochrony zasobów środowiska:
– 6a – tereny w granicach lokalnego korytarza ekologicznego 6a-EKO
„Dolina rzeki Łososiny”,
– bez dodatkowego identyfikatora – tereny w granicach ponadlokalnych korytarzy
ekologicznych:
- krajowego, południowego KPd-13A „Beskid Wyspowy – Dolina Dunajca”,
- głównego, krajowego, południowego GKPd-5 „Bieszczady – Gorce – zachód”,
- regionalnego „IOP”,
– 6b – tereny w granicach obszarów źródliskowych 6b-WZ,
– 7a – tereny w granicach nieudokumentowanych złóż kopalin 7a-ZNII;
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g) w strefie zagrożeń powodziowych:
– 8a – tereny w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
h) w strefie zagrożeń osuwiskowych:
– 9a – tereny w granicach 9a-DE obszarów o mniej korzystnych warunkach geologicznych
o zasięgu ustalonym na podstawie danych historycznych (o przewadze spadków
powyżej 15° – 20° oraz zagrożonych procesami denudacyjnymi, m.in. w postaci –
zapadlisk, zmywów, spływów, obrywów, osuwisk oraz erozji gruntów),
– 9c – tereny w granicach 9c-OS obszarów o mniej korzystnych warunkach geologicznych
o zasięgu ustalonym na podstawie danych historycznych (o przewadze spadków
powyżej 20° oraz zagrożonych osuwiskami;
– 9a – tereny w granicach 9A-SOPO obszarów osuwisk nieaktywnych,
– 9b – tereny w granicach 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo,
– 9c – tereny w granicach 9C-SOPO obszarów osuwisk aktywnych;
i) w strefie uciążliwości i ochrony (bezpieczeństwa) urządzeń infrastruktury technicznej.
– 10b – tereny w granicach 10b-K zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska
oczyszczalni ścieków sanitarnych.
Tereny objęte zmianą planu dotyczą zabudowy:
MN
MN-ZZ
MU-ZZ

– mieszkaniowej jednorodzinnej,
– mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
– mieszkaniowo-usługowej – mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych
w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
MN,U-ZZ
– mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią,
MW,U
– mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej,
MN,ML
– mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej,
MN,UTL
– mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej,
MN,U,UTL – mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej,
MN,U,UTL-ZZ – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystycznoletniskowej w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
UTL
– rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej,
ML
– rekreacyjnej – letniskowej,
PU
– produkcyjno-usługowej,
U
– usługowej
oraz:
KU
– obsługi ruchu drogowego – stacji paliw, napraw, myjni i diagnostyki pojazdów,
OS
– selektywnej zbiórki odpadów,
RM
– zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
RP
– użytków rolnych (gruntów ornych),
RZ
– użytków zielonych (łąk i pastwisk),
R-ZZ
– użytków rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk, sadów, upraw ogrodniczych)
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
LZ-ZZ
– zadrzewień w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
RZ/RD
– użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia.

2. ANALIZA TERENÓW OBJĘTYCH PROJEKTOWANYMI ZMIANAMI
Projektowane zmiany przeznaczenia terenu w prognozowanym projekcie zmiany planu nie
stanowią zagrożenia dla środowiska, ani dla mieszkańców Gminy. Ze względu na wyjątkowe
ukształtowanie terenu, warunki geologiczne i walory krajobrazowe w niektórych przypadkach
wymagają szczególnej analizy. Poniższe zestawienie analizuje warunki środowiska oraz ocena
oddziaływania planowanych zmian i ich skutki dla środowiska oraz zakładane postępowanie
planistyczne, mające na celu ochronę środowiska oraz ochronę przed zagrożeniami.
Projekt zmiany planu, obejmuje zgodnie z poniższym:
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1) w miejscowości Laskowa:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A594 RZ (1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) oraz A827 RD (1b,4b,4e,4h,6f,9c) do
zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych i oznacza się symbolem

Z136-RM (1b,4b,4e,9c) – zał. nr 1/1a, 1/1b, 1/1c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa rolniczego.
Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru
(tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym
zadrzewień i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
poprzez działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy w
lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie w granicach `obszarów 9c-OS o zasięgu ustalonym na podstawie danych
historycznych (o przewadze spadków powyżej 20° oraz zagrożonych procesami denudacyjnymi, ustala się
szczególne warunki zagospodarowania:
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków
na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A743 RD (1b,4b,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny do zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z137-MN,UTL (1b,4b,4e,6b) – zał. nr 1/2a, 1/2b, 1/2c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (do zalesienia).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa.
Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru
(tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym
zadrzewień i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
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b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
poprzez działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
Ze względu na ochrone obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia wodnokanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A744 RD (1b,4b,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny, do zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z138-MN,UTL (1b,4b,4e,6b) – zał. nr 1/3a, 1/3b, 1/3c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (do zalesienia).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym
zadrzewień i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
poprzez działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia wodnokanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy w
lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
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d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A453 RM (1b,3a,4b,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z139-MN,UTL (1b,3a,4b,4e,6b) – zał. nr 1/3a, 1/3b, 1/3c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
oraz
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym
zadrzewień i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
poprzez działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia wodnokanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy w
lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
e) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A905 RD (1a,1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny do zalesienia oraz A469 RM (1a,1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z140-MN,UTL (1a,1b,4b,4e) – zał. nr 1/4a, 1/4b, 1/4c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych i rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
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b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy w
lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
f) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A469 RM (1a,1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z141-MN,UTL (1a,1b,4b,4e) – zał. nr 1/4a, 1/4b, 1/4c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
g) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A570 R (1a,1b,4c,4d,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk, upraw
ogrodniczych), wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz
rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i oznacza
się symbolem

Z142-MN,U,UTL-ZZ (1a,1b,4c,4d,4e,8a) – zał. nr 1/5a, 1/5b, 1/5c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa i rekreacji. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
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Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi oraz dostosowanie rozwiązań projektowych
(konstrukcyjnych, funkcjonalnych, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej) do występujących zagrożeń.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
_________________________________________________________________________________________
h) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A939 RD (1a,1b,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny do zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z143-MN,U,UTL (1a,1b,4c,4e) – zał. nr 1/6a, 1/6b, 1/6c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną – dojazdową,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (do zalesienia)
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa i rekreacji. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
i)

w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1126 RZ/RD (1a,1b,4a,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia, wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z144-MN (1a,1b,4a,4e) – zał. nr 1/7a, 1/7b, 1/7c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (z możliwością zalesienia)
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa i rekreacji. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
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b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
j)

w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1119 RZ/RD (1a,1b,4a,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia, wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z145-MN,ML (1a,1b,4a,4e) – zał. nr 1/8a, 1/8b, 1/8c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (z możliwością zalesienia)
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa i rekreacji. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
_________________________________________________________________________________________
k) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1023 RD (1a,1b,4a,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny do zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się symbolem

Z146-MN,ML (1a,1b,4a,4e) – zał. nr 1/8a, 1/8b, 1/8c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (z możliwością zalesienia)
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa i rekreacji. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
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W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy w
lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach , o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
l)

w obrębie terenów oznaczonych symbolem A397 MN,UTL (1b,4a,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystycznoletniskowej, na tereny lasów A1278 ZL (1b,4a,4e,6f), na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk)
A606 RZ (1b,4a,4e,6f) oraz A607 RZ (1b,4a,4e,6f), wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z147-MN,U,UTL (1b,4a,4e,9b) – zał. nr 1/9a, 1/9b, 1/9c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów budowlanych, leśnych (korekta granicy lasu) oraz użytków zielonych (łąk i pastwisk).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
Ze względu na położenie w granicach 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo,
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków na
skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________

m) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A77 MN (1a,1b,3a,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z148-MN (1a,1b,3a,4b,4e) – zał. nr 1/10a, 1/10b, 1/10c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, powiatową klasy Z (zbiorczą) KD(DP-Z) nr 1612K,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów budowlanych w koncentracji osadnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
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•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
n) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A726 RZ (1a,1b,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się symbolem

Z149-MN,ML (1a,1b,4c,4e) – zał. nr 1/11a, 1/11b, 1/11c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;

• Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
• Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
• Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje
spełnienie warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym
zadrzewień i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie
poprzez działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
__________________________________________________________________________________________
o) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1067 RP (1a,1b,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z150-UTL (1a,1b,4c,4e,9a,9b) – zał. nr 1/12a, 1/12b, 1/12c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
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Ze względu na położenie w granicach:
- 9A-SOPO obszarów osuwisk nieaktywnych,
- 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo,
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków na
skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
p) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1067 RP (1a,1b,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z151-MN,ML (1a,1b,4c,4e) – zał. nr 1/12a, 1/12b, 1/12c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
q) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A451 RM (1b,3a,4b,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i oznacza się symbolem

Z152-MN (1b,3a,4b,4e,6b) – zał. nr 1/13a, 1/13b, 1/13c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
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•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych w koncentracji osadnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia wodnokanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
__________________________________________________________________________________________
r) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A625 RZ (1a,1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z153-MN,UTL (1a,1b,4b,4e) – zał. nr 1/14a, 1/14b, 1/14c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
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s) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A572 R (1a,1b,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk, upraw
ogrodniczych), wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią i oznacza się symbolem

Z154a-MN-ZZ (1a,1b,3a,4c,4e,8a) – zał. nr 1/15a, 1/15b, 1/15c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren bez możliwości rozwoju budownictwa z zachowaniem istniejącej zabudowy. Obowiązuje ochrona sanitarna
obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi oraz dostosowanie rozwiązań projektowych
(konstrukcyjnych, funkcjonalnych, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej) do występujących zagrożeń, a na
terenie Z154a-MN-ZZ (1a,1b,3a,4c,4e,8a) – zał. nr 1/15a, 1/15b, 1/15c obowiązuje zakaz realizacji nowej
zabudowy oraz rozbudowy zabudowy istniejącej.
__________________________________________________________________________________________
t) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A572 R (1a,1b,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk, upraw
ogrodniczych), wyznacza się tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, łąk i pastwisk, upraw
ogrodniczych) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i oznacza się symbolem

Z154b-R-ZZ (1a,1b,4c,4e,8a) – zał. nr 1/15a, 1/145b, 1/15c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren bez możliwości rozwoju budownictwa.Obowiązuje ochrona sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem
aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie
z mapami stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa
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Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz
ustalone przepisami ww. uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi - zakaz realizacji nowej zabudowy.
__________________________________________________________________________________________
u) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A579 RZ (1b,4b,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) oraz A47 MN,ML (1b,3a,4b,4e,6b,6f)
o dotychczasowym przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
rekreacyjnej – letniskowej, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza
się symbolem

Z155-MN (1a,3a,4b,4e,6b) – zał. nr 1/16a, 1/16b, 1/16c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
__________________________________________________________________________________________
w) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A393 MN (1a,1b,3a,4c,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
i oznacza się symbolem

Z156-MN,U-ZZ (1a,1b,3a,4c,4e,8a) – zał. nr 1/17a, 1/17b, 1/17c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy L (lokalną) KD(DG-L)
lub poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów budowlanych w koncentracji osadnictwa.
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• Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
• Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje
spełnienie warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia
2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi - zakaz realizacji nowej zabudowy.
__________________________________________________________________________________________
x) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A634 RZ (1a,1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się
symbolem

Z157-MN,U,UTL (1a,1b,4b,4e,9b,9c) – zał. nr 1/18a, 1/18b, 1/18c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na położenie w granicach:
- 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo,
- 9C-SOPO obszarów osuwisk aktywnych,
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy
stoków na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
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c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
_________________________________________________________________________________________
y) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A42 RU (1a,1b,3a,4c,4e,4g,5c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, wyznacza się
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i oznacza się symbolem

Z158a-PU (1a,1b,3a,4c,4e,4g,5c) – zał. nr 1/19a, 1/19b, 1/19c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów obsługi rolnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
__________________________________________________________________________________________
z) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A42 RU (1a,1b,3a,4c,4e,4g,5c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, wyznacza się
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej i oznacza się symbolem

Z158b-MW,U (1a,1b,3a,4c,4e,4g,5c) – zał. nr 1/19a, 1/19b, 1/19c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów obsługi rolnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
__________________________________________________________________________________________
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1126 RZ/RD (1a,1b,4a,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia, wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z159-MN,ML (1a,1b,4a,4e,9b) – zał. nr 1/20a, 1/20b, 1/20c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych z możliwością zalesienia.

55

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na położenie w granicach:
- 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo:
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków
na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A586 RZ (1b,4b,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z160-MN (1b,4a,4e,6b,9a,9b) – zał. nr 1/21a, 1/21b, 1/21c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).

•

Szczególne warunki zagospodarowania:

Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,

56

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
Ze względu na położenie w granicach:
- 9A-SOPO obszarów osuwisk nieaktywnych,
- 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo,
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków
na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A496 RM (1a,1b,3a,4c,4e,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz usługowej i oznacza się symbolem

Z161-MN,U (1a,1b,3a,4c,4e,6b) – zał. nr 1/22a, 1/22b, 1/22c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych z możliwością zalesienia.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
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____________________________________________________________________
d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A77 MN (1a,1b,3a,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się symbolem

Z162-MN,ML (1a,1b,3a,4b,4e) – zał. nr 1/23a, 1/23b, 1/23c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów budowlanych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone
przepisami ww. uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
e) w obrębie terenów oznaczonych symbolem A1191 LZ (1a,1b,4b,4e,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zadrzewień, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z163-MN,UTL (1a,1b,4b,4e) – zał. nr 1/24a, 1/24b, 1/24c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów zadrzewień (bez okazów przyrodniczych).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
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____________________________________________________________________
2) W miejscowości Kamionka Mała:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem B333 RZ/RD (1a,1b,4b,4h,6f,9c) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia, B279 RZ
(1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) oraz
B426 RD (1a,1b,4b,6f,9b) o dotychczasowym przeznaczeniu na tereny do zalesienia, wyznacza się
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej
i oznacza się symbolem

Z164-MN,UTL (1a,1b,4b) – zał. nr 1/25a, 1/25b, 1/25c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolnych z możliwością zalesienia.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem Z87-U (1a,1b,3a,4b,6k) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy usługowej oraz B606 ZL (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny lasów, wyznacza się tereny zabudowy usługowej i oznacza się symbolem

Z165a-U (1a,1b,3a,4b) – zał. nr 1/26a, 1/26b, 1/26c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy L (lokalną) KD(DG-L),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów budowlanych i lesnych (korekta granicy lasów).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz.

Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
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____________________________________________________________________
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem Z87-U (1a,1b,3a,4b,6k) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy usługowej oraz B606 ZL (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny lasów, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i oznacza się symbolem

Z165b-MN (1a,1b,3a,4b) – zał. nr 1/26a, 1/26b, 1/26c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy L (lokalną) KD(DG-L),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów budowlanych i leśnych (korekta granicy lasów).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem B219 RP (1a,1b,4b,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z166-MN (1a,1b,4b,6b) – zał. nr 1/27a, 1/27b, 1/27c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
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e) w obrębie terenów oznaczonych symbolem B219 RP (1a,1b,4b,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i
oznacza się symbolem

Z167 MN,UTL (1a,1b,4b,6b) – zał. nr 1/27a, 1/27b, 1/27c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
__________________________________________________________________________________________

f) w obrębie terenów oznaczonych symbolem B222 RP (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny użytków rolnych (gruntów ornych) i oznacza się symbolem

Z168 RP (1a,1b,4b,6b,9a) – zał. nr 1/28a, 1/28b, 1/28c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
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W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
Ze względu na położenie w granicach:
- 9A-SOPO obszarów osuwisk nieaktywnych:
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków
na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
__________________________________________________________________________________________
g) w obrębie terenów oznaczonych symbolem B208 R (1a,1b,3a,4b,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk, sadów, upraw
ogrodniczych), wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej –
letniskowej i oznacza się symbolem

Z169 MN,ML (1a,1b,3a,4b,6b) – zał. nr 1/29a, 1/29b, 1/29c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone
przepisami ww. uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
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Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
__________________________________________________________________________________________

4) W miejscowości Jaworzna:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem C203 RZ/RD (1a,1b,4a,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia, wyznacza
się tereny zabudowy rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się symbolem

Z170-ML (1a,1b,4a,6b) – zał. nr 1/30a, 1/30b, 1/30c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych z możliwościa zalesienia.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem C151 RZ (1a,1b,4a,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z171-MN,UTL (1a,1b,4a) – zał. nr 1/31a, 1/31b, 1/31c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy L (lokalną) KD(DG-L),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
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•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem C162 RZ (1a,1b,4c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny mieszkaniowousługowe – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych w części na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i oznacza się symbolem

Z172-MU-ZZ (1a,1b,3a,4c,8a) – zał. nr 1/32a, 1/32b, 1/32c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi - zakaz realizacji nowej zabudowy.
__________________________________________________________________________________________
d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem C114 RM (1a,1b,3a,4c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystycznoletniskowej i oznacza się symbolem

Z173 MN,U,UTL (1a,1b,3a,4c) – zał. nr 1/33a, 1/33b, 1/33c,
przy czym ustala się:
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– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
__________________________________________________________________________________________

5) w miejscowości Krosna:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D129 RZ (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z174a-MN,UTL (1a,1b,4b) – zał. nr 1/34a, 1/34b, 1/34c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D129 RZ (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny użytków zielonych
(łąk i pastwisk) i oznacza się symbolem

Z174b-RZ (1a,1b,4b) – zał. nr 1/34a, 1/34b, 1/34c,
przy czym z braku potrzeb nie wyznacza się nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren poza obszarem aglomeracji – w pasie wzdłuż lasów.
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
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Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D129 RZ (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z175-MN,UTL (1a,1b,4b) – zał. nr 1/34a, 1/34b, 1/34c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D147 RZ (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z176-MN (1a,1b,4b) – zał. nr 1/35a, 1/35b, 1/35c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
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Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą..
__________________________________________________________________________________________
e) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D96 RS (1a,1b,3a,4b,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (sadów), wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się symbolem

Z177 MN,ML (1a,1b,4b,9b) – zał. nr 1/35a, 1/35b, 1/35c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie w granicach:
- 9B-SOPO obszarów osuwisk aktywnych okresowo,
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków
na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
__________________________________________________________________________________________
f) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D115 RZ (1a,1b,4b,6b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – turystyczno-letniskowej i oznacza się symbolem

Z178-MN,UTL (1a,1b,4b,6b) – zał. nr 1/36a, 1/36b, 1/36c,
przy czym ustala się:
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– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na ochronę obszarów źródliskowych 6b-WZ:
1) zakazuje się:
a) prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać naturalnym zasobom
wodnym oraz powodować zmianę stosunków wodnych,
b) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
c) wycinania zieleni stanowiącej naturalną otulinę biologiczną źródeł,
d) stosowania środków ochrony roślin i niebezpiecznych ekologicznie sposobów nawożenia,
e) wprowadzania ścieków bytowych do poziomów wodonośnych wód podziemnych;
2) nakazuje się:
a) zachowanie wokół pojedynczych źródeł odległości – min 15 m od źródła, wolnych od zabudowy,
b) prowadzenie działalności inwestycyjnej z pełnym wyposażeniem tych terenów w urządzenia
wodno-kanalizacyjne spełniające wymagania ochrony środowiska.
__________________________________________________________________________________________
g) w obrębie terenów oznaczonych symbolem D139 RZ (1a,1b,3a,4b,6f,9a) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) oraz D65 MN* (1a,1b,3a,4b,6f,9a)
o dotychczasowym przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacyjnej – turystycznoletniskowej i oznacza się symbolem

Z179-MN,U,UTL (1a,1b,3a,4b,9a) – zał. nr 1/37a, 1/37b, 1/37c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o
których mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu -
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zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz
ustalone przepisami ww. uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie w granicach `obszarów 9a-DE o zasięgu ustalonym na podstawie danych
historycznych (o przewadze spadków powyżej 15° – 20° oraz zagrożonych procesami denudacyjnymi,
m.in. w postaci – zapadlisk, zmywów, spływów, obrywów, osuwisk oraz erozji gruntów), ustala się
szczególne warunki zagospodarowania:
1) zakazuje się:
a) niszczenia urządzeń umożliwiających prawidłowy spływ wód z zagrożonych terenów oraz
nieformalnego prowadzenia prac ziemnych polegających na: wykopach drogowych i budowlanych,
podcinaniu stoków, skarp lub zestramianiu zboczy oraz dociążaniu stoków poprzez budowę:
nasypów, tarasów ziemnych itp.,
b) prowadzenia działań powodujących nadmierne nasiąknięcie powierzchni lub podstawy stoków
na skutek niewłaściwie prowadzonych i wykonanych melioracji gruntu,
c) przeciążanie stoków luźnymi i nieregularnie zwałowanymi nasypami (np. powstałymi z wykopów
budowlanych) przy ich silnym nasyceniu wodami opadowymi lub roztopowymi;
2) nakazuje się – prowadzenie działalności inwestycyjnej w dostosowaniu do aktualnych warunków
budowlanych i potencjalnych zagrożeń z uwzględnieniem uwarunkowań geotechnicznych
i geologiczno-inżynierskich.
__________________________________________________________________________________________

6) W miejscowości Strzeszyce:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem E127 RD (1a,1b,4c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny do zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z180-MN (1a,1b,4c) – zał. nr 1/38a, 1/38b, 1/38c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych (do zalesienia).
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
_________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem E66 R (1a,1b,4c,6f,6g) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, łąk i pastwisk, sadów, upraw
ogrodniczych), wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w części na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i oznacza się symbolem

Z181-MN-ZZ (1a,1b,4c,8a) – zał. nr 1/39a, 1/39b, 1/39c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju
osadnictwa pod warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
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•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi oraz dostosowanie rozwiązań projektowych
(konstrukcyjnych, funkcjonalnych, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej) do występujących zagrożeń.
__________________________________________________________________________________________

7) w miejscowości Żmiąca:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem F130 RP (1a,1b,4c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z182-MN,ML (1a,1b,4c) – zał. nr 1/40a, 1/40b, 1/40c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________

b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem F129 RP (1a,1b,4c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z183-MN,ML (1a,1b,4c) – zał. nr 1/41a, 1/41b, 1/41c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
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•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem F189 RZ/RD (1a,1b,2f,4a,6f,7a) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia,
wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z184a-MN (1a,1b,2f,4a,7a) – zał. nr 1/42a, 1/42b, 1/42c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych z możliwością zalesienia.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie na obszarze 2f-NAT2 pn. pn. „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”,
w szczególności obowiązuje:
– utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras
przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska
i zapewniające komunikację pomiędzy koloniami); w przypadku usuwania drzew i krzewów na trasie
przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
– utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami kolonii
rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy; w przypadku usuwania drzew
i krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii rozrodczej nietoperzy, należy
zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
Ze względu na położenie w granicach 7a-ZN – nieudokumentowanych złóż kopalin o lokalnej wartości
eksploatacyjnej:
1) zakazuje się:
a) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
b) nieformalnej eksploatacji kopalin;
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2) nakazuje się:
b) podejmowanie działalności inwestycyjnej na terenach nieudokumentowanych złóżkopalin, nie
związanej
z eksploatacją tych złóż (na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych do zabudowy
w niniejszym planie) pod warunkiem, iż nie przewiduje się podjęcia prac dokumentacyjnych złoża
oraz jego przyszłej eksploatacji.
__________________________________________________________________________________________
d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem F189 RZ/RD (1a,1b,2f,4a,6f,7a) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia,
wyznacza się tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk) z dopuszczeniem zalesienia i oznacza się
symbolem

Z184b-RZ/RD (1a,1b,2f,4a,7a) – zał. nr 1/42a, 1/42b, 1/42c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Teren bez zmian - w obrębie terenów rolniczych z możliwością zalesienia.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Obowiązuje ochrona sanitarna obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie na obszarze 2f-NAT2 pn. pn. „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”, w
szczególności obowiązuje:
– utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras
przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska i
zapewniające komunikację pomiędzy koloniami); w przypadku usuwania drzew i krzewów na trasie
przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
– utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami kolonii
rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy; w przypadku usuwania drzew i
krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii rozrodczej nietoperzy, należy
zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
Ze względu na położenie w granicach 7a-ZN – nieudokumentowanych złóż kopalin o lokalnej wartości
eksploatacyjnej:
1) zakazuje się:
a) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
b) nieformalnej eksploatacji kopalin;
2) nakazuje się:
b) podejmowanie działalności inwestycyjnej na terenach nieudokumentowanych złóżkopalin, nie
związanej
z eksploatacją tych złóż (na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych do zabudowy
w niniejszym planie) pod warunkiem, iż nie przewiduje się podjęcia prac dokumentacyjnych złoża
oraz jego przyszłej eksploatacji.
__________________________________________________________________________________________
e)

w obrębie terenów oznaczonych symbolem F296 RD (1a,1b,2f,4a,6b,6f,7a) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny do zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z185-MN (1a,1b,2f,4a,6b,7a) – zał. nr 1/43a, 1/43b, 1/43c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy,
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•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów do zalesienia.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na położenie na obszarze 2f-NAT2 pn. pn. „Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”, w
szczególności obowiązuje:
– utrzymanie liniowych elementów krajobrazu w postaci zieleni wysokiej, pełniących funkcję tras
przelotu nietoperzy pomiędzy ich siedliskami o różnych funkcjach (trasy przelotu na żerowiska i
zapewniające komunikację pomiędzy koloniami); w przypadku usuwania drzew i krzewów na trasie
przelotu należy zastosować nasadzenia zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
– utrzymanie zieleni wysokiej w bezpośrednim otoczeniu budynków, będących stanowiskami kolonii
rozrodczych nietoperzy, pełniącej funkcję trasy przelotu nietoperzy; w przypadku usuwania drzew i
krzewów w otoczeniu budynku, będącego stanowiskiem kolonii rozrodczej nietoperzy, należy
zastosować nasadzenie zastępcze uzupełniające lukę w trasie przelotu;
Ze względu na położenie w granicach 7a-ZN – nieudokumentowanych złóż kopalin o lokalnej wartości
eksploatacyjnej:
1) zakazuje się:
a) składowania substancji szkodliwych i przetwarzania odpadów,
b) nieformalnej eksploatacji kopalin;
2) nakazuje się:
b) podejmowanie działalności inwestycyjnej na terenach nieudokumentowanych złóżkopalin, nie
związanej
z eksploatacją tych złóż (na terenach zainwestowanych oraz przeznaczonych do zabudowy
w niniejszym planie) pod warunkiem, iż nie przewiduje się podjęcia prac dokumentacyjnych złoża
oraz jego przyszłej eksploatacji.
__________________________________________________________________________________________
f) w obrębie terenów oznaczonych symbolem F101 RM (1a,1b,4c,4d,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i oznacza się symbolem

Z186-MN (1a,1b,4c,4d) – zał. nr 1/44a, 1/44b, 1/44c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,\.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
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b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
g) w obrębie terenów oznaczonych symbolem F163 RZ (1a,1b,4c,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków zielonych (łąk i pastwisk), wyznacza się tereny użytków zielonych
(łąk i pastwisk) i oznacza się symbolem

Z187-RZ (1a,1b,4c) – zał. nr 1/45a, 1/45b, 1/45c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Teren bez zmian - w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Obowiązuje ochrona sanitarna obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________

8) w miejscowości Sechna:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem G45 RM (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz G129 RS/RD (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia, wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się symbolem

Z188-MN (1a,1b,4b) zał. nr 1/46a, 1/46b, 1/46c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
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a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem G77 RZ (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym przeznaczeniu
na tereny łąk i pastwisk, wyznacza się tereny zabudowy rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z189-ML (1a,1b,4b) – zał. nr 1/47a, 1/47b, 1/47c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
c) w obrębie terenów oznaczonych symbolem G41 RM (1a,1b,3a,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się symbolem

Z190-MN,ML (1a,1b,3a,4b) zał. nr 1/48a, 1/48b, 1/48c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy L (lokalną) KD(DG-L),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych w koncentracji osadnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
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a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem G64 RP (1a,1b,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny użytków rolnych (gruntów ornych, sadów, upraw ogrodniczych), wyznacza
się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjnej – letniskowej i oznacza się
symbolem

Z191 MN,ML (1a,1b,4b) – zał. nr 1/49a, 1/49b, 1/49c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych w koncentracji osadnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (tereny poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________

9) W miejscowości Ujanowice:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem H18 RU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, H17 PU (1a,1b,3a,
4c,4f,4g,6f) i Z118-PU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,10g) o dotychczasowym przeznaczeniu na tereny
zabudowy produkcyjno-usługowej, wyznacza się tereny zabudowy produkcyjno-usługowej
i oznacza się symbolem

Z192-PU (1a,1b,3a,4c,4f,4g) – zał. nr 1/50a, 1/50b, 1/50c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, gminną klasy D (dojazdową) KD(DG-D),
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
oraz
– dojazd poprzez drogę publiczną, powiatową klasy Z (zbiorczą) KD(DP-Z) nr 1451K,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych w koncentracji osadnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
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•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem H18 RU (1a,1b,3a,4c,4f,4g,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, wyznacza się tereny obsługi
ruchu drogowego – stacji paliw, napraw, myjni i diagnostyki pojazdów, oraz oznacza się symbolem

193-KU (1a,1b,3a,4c,4f,4g) – zał. nr 1/50a, 1/50b, 1/50c,
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę publiczną, powiatową klasy Z (zbiorczą) KD(DP-Z) nr 1451K,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczo-osadniczych w koncentracji osadnictwa.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju budownictwa. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych dla rozwoju osadnictwa pod
warunkiem ochrony sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
__________________________________________________________________________________________
c) w
obrębie
terenów
oznaczonych
symbolem
H83
RZ-ZZ
(1a,1b,4c,4f,4h,6a,6f,8a)
o dotychczasowym przeznaczeniu na tereny łąk i pastwisk na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią, wyznacza się tereny selektywnej zbiórki odpadów i oznacza się symbolem

Z194a-OS (1a,1b,4c,4f,4h,10b) – zał. nr 1/51a, 1/51b, 1/51c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obrębie terenów rolniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju zainwestowania. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych pod warunkiem ochrony
sanitarnej obszaru (teren na obszarze aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
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d) w obrębie terenów oznaczonych symbolem H83 RZ-ZZ (1a,1b,4c,4f,4h,6a,6f,8a) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny łąk i pastwisk na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
wyznacza się tereny zadrzewień w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
i oznacza się symbolem

Z194b-LZ-ZZ (1a,1b,4c,4f,4h,6a,8a,10b) – zał. nr 1/51a, 1/51b, 1/51c,
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Teren bez zmiany przeznaczenia w obszarch rolnych i zadrzewień.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Obowiazuje ochrony sanitarna obszaru (teren poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
Ze względu na lokalny korytarz ekologiczny 6a-EKO w dolinie rzeki Łososiny - obowiązuje przeciwdziałanie
degradacji funkcjonalnej korytarza w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem jego trasy lub istotnym
ograniczeniem jego drożności – poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz
w obrębie dróg przecinających korytarz ekologiczny oraz zachowanie na terenie Z194b-LZ-ZZ strefy ochrony
ekologicznej wolnej od zabudowy.
Ze względu na położenie w granicach 8a-ZZ obszarów szczególnego zagrożenia powodzią m.in.
obowiązuje uwzględnienie zakresu wymagań i warunków dla planowanego zagospodarowania terenów
ograniczających negatywne skutki zalania wodami powodziowymi.
__________________________________________________________________________________________

10) W miejscowości Kobyłczyna:
a) w obrębie terenów oznaczonych symbolem I90 RS (1a,1b,4c,6f) o dotychczasowym przeznaczeniu
na tereny sadów, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i oznacza się
symbolem

Z195-MN (1a,1b,4c) zał. nr 1/52a, 1/52b, 1/52c),
przy czym ustala się dojazd poprzez drogę wewnętrzną oraz z braku potrzeb nie wyznacza się
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
•
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obszarach rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju zainwestowania. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych pod warunkiem ochrony
sanitarnej obszaru (teren poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
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W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
__________________________________________________________________________________________
b) w obrębie terenów oznaczonych symbolem I44 RM (1a,1b,3a,4b,6f) o dotychczasowym
przeznaczeniu na tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,
ogrodniczych, leśnych i rybackich, wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i oznacza się symbolem

Z196-MN (1a,1b,4c,4d) zał. nr 1/53a, 1/53b, 1/53c),
przy czym ustala się:
– dojazd poprzez drogę wewnętrzną,
– nieprzekraczalna linia zabudowy – 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.
Prognoza oddziaływania:
Zmiana w obszarach rolniczo-osadniczych.
•
Warunki środowiskowe i budowlane:
Teren z możliwością rozwoju zainwestowania. Brak przeciwwskazań ekofizjograficznych pod warunkiem ochrony
sanitarnej obszaru (teren poza obszarem aglomeracji).
•
Szczególne warunki zagospodarowania:
Ze względu na Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu 1-OCHK obowiązuje spełnienie
warunków uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XX/274/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482).
Ze względu na projektowany Łososińsko-Żegociński Park Krajobrazowy 1b-PK nakazuje się:
a) ochronę właściwego stanu przyrody, m.in. poprzez utrzymanie stabilności ekosystemów, w tym zadrzewień
i zakrzewień – śródpolnych, śródleśnych i nadwodnych,
b) ochronę wartościowych przyrodniczo terenów narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie poprzez
działania rekultywacyjne po zakończeniu procesów inwestycyjnych.
W obrębie korytarzy ekologicznych – obowiązuje przeciwdziałanie degradacji funkcjonalnej korytarzy
w lokalizacjach i sposobie zagrażającym przerwaniem trasy korytarzy lub istotnym ograniczeniem ich drożności –
poprzez wprowadzanie przepustów ekologicznych w obrębie nieruchomości oraz w obrębie dróg przecinających
korytarze ekologiczne oraz zachowanie strefy ochrony ekologicznej wolnej od zabudowy w strefach, o których
mowa w przepisach w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zgodnie z mapami
stanowiącymi załączniki nr 2 oraz nr 4 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia
27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz. 3482) oraz ustalone przepisami ww.
uchwały z wyjątkami określonymi ww. uchwałą.
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3. WPŁYW PROJEKTOWANYCH ZMIAN NA ŚRODOWISKO
1. Wpływ projektu zmiany planu na różnorodność biologiczną.
Projekt zmiany MPZP zapewnia ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazu naturalnego –
lokalnych potoków, terenów leśnych oraz wartościowych zadrzewień i zakrzewień. Spełnia warunki
ochrony krajobrazu. Przy wprowadzaniu i kształtowaniu nowych form zieleni, projekt planu nakazuje
uwzględnienie historycznych uwarunkowań oraz lokalnego charakteru i składu gatunkowego roślin.
2. Wpływ projektu zmiany planu na zdrowie i warunki życia ludzi.
Realizacja inwestycji na terenach objętych projektowanymi zmianami planu nie stwarza
zagrożenia użytkownikom tych terenów, pod warunkiem uwzględnienia wskazań zawartych
w projekcie MPZP, w tym:
a) uwzględniania geotechnicznych warunków posadowienia budynków, dostosowanie konstrukcji
do warunków środowiska w sposób minimalizujący zagrożenia,
b) rozpoznania poziomu wód gruntowych, zabezpieczenie przed przenikaniem nieczystości do
wód oraz do cieków wodnych i do ziemi – w szczególności dotyczy to użytkowania obiektów
obsługi ruchu drogowego – stacji paliw,
c) budowy nowych oraz modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków w dostosowaniu do
potrzeb mieszkańców i środowiska,
d) stworzenia właściwych systemów: odprowadzania ścieków sanitarnych oraz gospodarki
odpadami – dotyczy wszystkich terenów objętych projektem zmiany planu,
e) stosowania możliwych zabezpieczeń i szczególnych warunków ochrony środowiska na
terenach objętych strefami ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,
f) stosowania możliwych zabezpieczeń w konstrukcji budynków i szczególnych warunków
zagospodarowania terenów położonych w dolinach cieków wodnych,
g) realizacja założeń planu, dotyczących zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnej
w obrębie planowanych zmian przeznaczenia i użytkowania terenów,
h) dbałość o walory środowiska przy realizacji nowych inwestycji, szczególnie o charakterze
usługowym, w celu uniknięcia konfliktów społecznych,
i) dbałość o nie wykraczanie z oddziaływaniem inwestycji poza teren własności – w skrajnych
przypadkach korzystanie z osłon akustycznych i innych rozwiązań technicznych,
j) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego i innych przepisów
regulujących sposób realizacji inwestycji i korzystania ze środowiska.
3. Wpływ projektu zmiany planu na zwierzęta i rośliny.
Projekt planu uwzględnia ochronę gatunkową roślin i zwierząt poprzez następujące
rozstrzygnięcia: tereny projektowanych zmian, na etapie prac przygotowawczych związanych
z projektem zmiany MPZP zostały poddane wstępnej analizie związanej z występowaniem
chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Na terenach projektowanych do zmiany przeznaczenia nie stwierdzono występowania
chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Projekt zmiany planu utrzymuje ochronę przed zainwestowaniem terenów położonych
w wyższych partiach stoków, w sąsiedztwie lasów.
Ochrona ta wynika z zachowania stref ochrony krajobrazu, równocześnie jednak miejsca te są
potencjalnym miejscem występowania rzadkich i chronionych gatunków roślini zwierząt. Podobnie
ochrona zakrzaczeń i zadrzewień związanych terenami źródliskowymi, wilgotnymi i ciekami wodnymi
oraz ochrona dolin potoków zabezpiecza potencjalne siedliska roślin i zwierząt chronionych. Projekt
zmiany planu realizuje ochronę lokalnych korytarzy ekologicznych.
W zapisach dotyczących sposobu realizacji inwestycji projekt przewiduje korzystne wskaźniki
zagospodarowania terenów.

80

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________

4. Wpływ projektu zmiany planu na ochronę i czystość wód.
Plan uwzględnia ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
a) zakaz prowadzenia uciążliwej dla środowiska działalności, mogącej zagrażać urządzeniom
związanym z gospodarką wodną oraz naturalnym zasobom wodnym,
b) nakaz szczególnej kontroli rozwoju osadnictwa i rolnictwa, w tym: produkcji rolniczej i nierolniczej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, stosowania chemicznych środków nawożenia i ochrony
roślin, możliwości wprowadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki odpadami,
c) nakaz sprawdzenia szczelności istniejących szamb oraz likwidacja nieprawidłowości w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej,
d) nakaz bezwzględnej likwidacji dzikich wysypisk odpadów,
e) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg – nakaz uszczelnienia rowów,
uniemożliwiający skażenie gruntu substancjami ropopochodnymi,
f) przy działalności inwestycyjnej – nakaz sukcesywnej realizacji zbiorczego, komunalnego
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz uporządkowania systemu
gromadzenia i usuwania odpadów – w sposób nie zagrażający ciekom wodnym oraz zasobom
wód podziemnych zbiorników,
g) obowiązek ochrony Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
h) obowiązek stosowania zasad ochrony obszarów Natura 2000.
Realizacja projektu zmiany planu wiązać się będzie z powstaniem znacznej ilości ścieków
i odpadów związanych z działalnością produkcyjną i usługową oraz ścieków bytowych i bytowogospodarczych. W konsekwencji zwiększy się ilość ścieków odprowadzanych do środowiska i ilość
wytwarzanych na obszarze Gminy odpadów.
Mogą one stanowić w pewnym stopniu zagrożenie dla środowiska wodnego – wód
podziemnych, jako wynik infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni ziemi i wód powierzchniowych poprzez spływy obszarowe.
Potencjalne zagrożenie stanu wód wyeliminowane zostanie poprzez konsekwentną realizację
rozbudowy kanalizacji sanitarnej dla terenów nowego zainwestowania z odprowadzeniem
wytwarzanych ścieków do gminnych, komunalnych oczyszczalni ścieków oraz poprzez wprowadzenie
indywidualnego obowiązku oczyszczania i unieszkodliwiania ścieków pochodzących z działalności
produkcyjnej i usługowej.
Należy również wprowadzać na obszarze Gminy rozwiązania w zakresie odprowadzania wód
opadowych i roztopowych z terenów zainwestowania komunikacyjnego i terenów zabudowy
z wykorzystaniem rowów trawiastych, zapewniających oczyszczanie wód. Zapewni to ochronę
środowiska wodnego przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód podziemnych, co jest istotne
w kontekście deficytu wody na obszarze Gminy.
W obrębie obszaru Gminy Laskowa występują wody podziemne niezagrożone –
w ocenie ryzyka osiągnięć celów środowiskowych.
Projekt zmiany planu uwzględnia w/w cele środowiskowe wód określone w "Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" poprzez ustalenia, w których zakłada się
docelowe objęcie obszarów skoncentrowanego osadnictwa zbiorczą kanalizacją, jak również
obowiązek należytej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi gospodarki rolnej, leśnej oraz
gospodarki wodno-kanalizacyjnej i odpadami.
Cele środowiskowe - dla wód podziemnych Gminy Laskowa:
- utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego,
- utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
Zgodnie z informacjami WIOŚ w Krakowie, jednolita część wód podziemnych została oceniona
jako wody niezagrożone - w ocenie ryzyka osiągnięć celów środowiskowych (stanu dobrego).
Dobry stan wód to taki, w którym stan osiągnięty przez jednolite części wód podziemnych zarówno
w ujęciu ilościowym, jak i chemicznym, jest określony jako „dobry”.
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5. Wpływ projektu zmiany planu na powietrze atmosferyczne.
Zgodnie z zapisami projektu zmiany planu ochrona stanu powietrza atmosferycznego
realizowana jest i będzie w dalszym ciągu poprzez – zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń
zanieczyszczeń atmosferycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, określonymi w rozporządzeniu
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.
• W zakresie oddziaływań na warunki atmosferyczne przewiduje się:
oddziaływania bezpośrednie (emisja zanieczyszczeń z indywidualnych systemów ciepłowniczych,
procesów technologicznych, emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych), długoterminowe, stałe, lokalne,
negatywne (rozumiane jako zauważalne, nie powodujące na przedmiotowych terenach i w ich
otoczeniu przekroczeń standardów jakości powietrza, określonych obowiązującymi przepisami), brak
oddziaływań znacząco negatywnych (przy wykorzystaniu procedur ocen oddziaływania na środowisko
dla lokalizacji przedsięwzięć) oraz zastosowaniu rozwiązań ograniczających potencjalną emisję
z procesów technologicznych.
• W zakresie oddziaływań na warunki klimatyczne przewiduje się:
małoistotne, długotrwałe, lokalne zmiany mikroklimatyczne, związane ze wzrostem emisji ciepła do
atmosfery spowodowanym rozwojem struktur osadniczych: m. in. zwiększeniem powierzchni
zabudowanych i utwardzonych, emisją cieplną zw. z systemami ogrzewania i procesami
technologicznymi.
6. Wpływ projektu zmiany planu na powierzchnię ziemi.
Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, w projekcie zmiany panu realizowana jest zgodnie
z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Tereny projektowanych zlokalizowane są w skupieniach
zapobiegających rozpraszaniu zabudowy i uwzględniających racjonalne wykorzystanie powierzchni
ziemi. W procesie inwestycyjnym zapisy projektu zmiany planu wskazują na konieczność
zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych przed skutkami ewentualnego osuwania się mas
ziemnych w dostosowaniu do warunków lokalnych oraz wyposażenia terenów inwestycyjnych
w urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych i gospodarczych.
Realizacja obiektów budowlanych - mieszkaniowych, rekreacyjnych, usługowych,
produkcyjnych nie spowoduje znaczących, trwałych deformacji powierzchni terenu. Konieczne będzie
przemieszczanie i ew. powtórne wykorzystanie mas gruntu - na etapie budowy. Lokalna niwelacja
terenów podczas procesów budowlanych będzie oddziaływaniem krótkotrwałym.
Obowiązuje zachowanie strefy ochrony ekologicznej przed zabudową kubaturową:
a) w obrębie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w wyznaczonych strefach
zgodnie z mapą stanowiącą załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 22 maja 2020 r. poz.
3482) oraz w pasie szerokości 10 m od:
– linii brzegów rzek wskazanych na mapie stanowiącej załącznik nr 4 do ww. uchwały, w ich
rzeczywistym przebiegu w terenie,
– linii brzegów naturalnych zbiorników wodnych,
– zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy
normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389
pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej oraz z wyjątkami
określonymi w Uchwale Nr XX/274/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.
(tereny objęte niniejszym planem (z wyjątkiem terenu Z194-LZ-ZZ) są położone poza strefami
ochronnymi, o których mowa w ww. uchwale zgodnie z mapą stanowiącą załączniki nr 2 i nr 4 do ww.
Uchwały oraz poza pasami o szerokości 10 m od pozostałych rzek i zbiorników wodnych), przy czym
na terenie Z194-LZ-ZZ obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej,
b) poza Południowomałopolskim Obszarem Chronionego Krajobrazu:
– min 10 m od linii brzegów – rzek, naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej
c) min 12 m od ściany lasu (drzewostanu).
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7. Wpływ projektu zmiany planu na krajobraz.
W zakresie ochrony krajobrazu projekt zmiany planu zakłada:
ochronę krajobrazu naturalnego rolniczego i leśnego w strefach oraz punktach widokowych
wyznaczonych projektem MPZP,
• ochronę i zachowanie struktury krajobrazu naturalnego i kulturowego, powiązań
historycznych, przyrodniczych i przestrzennych oraz ochronę wartościowych układów
urbanistycznych i form architektonicznych, w tym:
• kontynuację wartościowych cech krajobrazu – uwzględnienie tradycyjnych zasad
kompozycji zabudowy, w tym:
- zagospodarowania przestrzennego i linii zabudowy,
- wskaźników wykorzystania terenów,
- zasad scalania i podziału nieruchomości;
• kontynuację wartościowych cech zabudowy – uwzględnienie zasad kształtowania
zabudowy,
w tym:
- tradycyjnej skali zabudowy (parametrów zabudowy),
- tradycyjnych form zabudowy (detalu architektonicznego) i materiałów budowlanych.
•

W wyniku realizacji projektu zmiany planu nastąpi nieznaczne, lokalne przekształcenie
krajobrazu. Będą to zmiany pośrednie, wynikające z wprowadzenia zabudowy na tereny rolne otwarte. W kontekście powyższego, istotna będzie szczególna dbałość o zachowanie ładu
przestrzennego, estetykę obiektów budowlanych (formy architektoniczne, kolorystyka, detale
architektoniczne) oraz zagospodarowanie zielenią. Planowana zabudowa poprzez ograniczenie
wysokości może zostać wkomponowana w tereny - wprowadzanej sukcesywnie - zieleni leśnej.
-

• Przewiduje się:
na terenach zainwestowanych - oddziaływania neutralne, brak istotnego oddziaływania
negatywnego, gdyż nastąpi poprawa stanu oraz walorów funkcjonalnych i architektonicznych
obecnego zagospodarowania,
na terenach nie zainwestowanych - oddziaływanie neutralne w obrębie koncentracji osadnictwa
mieszkaniowo-usługowego i rekreacyjnego oraz możliwe lokalnie - oddziaływanie negatywne –
w wyniku nagromadzenia form architektonicznych całkowicie nie związanych z lokalnym
krajobrazem kulturowym.
8. Wpływ projektu zmiany planu na zabytki.

Ochronę krajobrazu kulturowego na terenach objętych projektowaną zmianą planu, należy
zapewnić zgodnie z jego wskazaniami poprzez:
1) harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy w istniejące zespoły urbanistycznoarchitektoniczne, w sposób nie naruszający wartościowych powiązań krajobrazowych,
2) zachowanie cech dziedzictwa kulturowego, poprzez realizację ustaleń projektu planu w zakresie
przeznaczenia, sposobu zagospodarowania terenów oraz zasad kształtowania architektury.
Projekt zmiany planu uwzględnia ochronę wartościowej struktury krajobrazu kulturowego –
w znaczeniu objętym Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
z późn. zm.

83

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA – 2021 R.

____________________________________________________________________

VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE I OGRANICZANIE
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH
BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW.
Projektowane zmiany opisane są w projekcie uchwały szczegółowo z ustaleniem dla
każdego rodzaju terenu:
• przeznaczenia podstawowego i przeznaczenia dopuszczalnego,
• zasad i warunków zagospodarowania terenów w tym: wskaźników wykorzystania terenów,
• zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
• zasad ochrony środowiska, infrastruktury technicznej oraz warunków uzbrojenia terenów,
komunikacji, linii zabudowy.
Projekt zmiany planu, w oparciu o opracowanie ekofizjograficzne oraz przepisy
odrębne, wprowadza dla terenów objętych planowaną zmianą przeznaczenia:
• strefy ochronne (w oparciu o przepisy odrębne),
• obszary ochrony (w oparciu o uwarunkowania lokalne).
Na w/w podstawach formułuje szczególne warunki zagospodarowania w ustaleniach planu.
Włączenie do strefy lub obszaru zagrożeń i uciążliwości lub ochrony ułatwia rozpoznanie
uwarunkowań środowiskowych i skuteczną ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu, dziedzictwa
kulturowego oraz ochronę przed zagrożeniami. Na terenach wymagających spełnienia szczególnych
warunków zagospodarowania obowiązują dodatkowe ustalenia określone planem. Planowane zmiany
w przeznaczeniu terenów nie wpłyną znacząco na podstawowy układ przestrzeni biologicznie
czynnych, gwarantując zrównoważony rozwój Gminy oraz nie stworzą warunków dla powstawania
potencjalnych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, o skali wykraczającej poza planowaną
eksploatację systemów środowiska naturalnego, określoną w aktualnym „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa” oraz w obecnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
• Nowe tereny osadnicze (mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne i produkcyjne)
planowane są:
- na terenach już zainwestowanych i przekształconych,
- na terenach rolniczo-osadniczych, w formie powiększenia powierzchni aktualnych koncentracji
osadnictwa.
Zagrożenia w środowisku Gminy mogą powstać w wyniku awarii systemów energetycznych,
transportu substancji szkodliwych i braku realizacji systemu wywozu odpadów. Zaniedbanie
i nieprzestrzeganie zasad gospodarki wodno-ściekowej, gazownictwa, elektroenergetyki i gospodarki
odpadami może spowodować naruszenie wartości naturalnych poszczególnych elementów
środowiska. Ryzyko wystąpienia awarii i katastrof zagrażających środowisku, w wyniku realizacji
zmiany planu, nie zwiększy się ze względu na nieuciążliwy charakter zmian.
Stworzone zostaną możliwości poprawy warunków mieszkaniowych. Spełnienie warunków
ochrony środowiska, ład przestrzenny, pełne wyposażenie w infrastrukturę
techniczną
i komunikacyjną oraz ochrona terenów biologicznie czynnych i szczególnie chronionych zapewnią
bezpieczeństwo ekologiczne, środowiskowe oraz komfort życia mieszkańcom. Z powyższego wynika,
że tereny objęte projektem zmiany planu zachowują swoją integralność w odniesieniu do wartości
naturalnych i kulturowych.
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Ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność
obszarów Natura 2000 projektowanych zmian planu położonych poza obszarami ochronnymi
Natura 2000 pn. "Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego" oraz „Łososina”.
Proj. przeznaczenie
terenów
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
rekreacyjnej,
usługowej,
o symbolach:
MN
MN,ML
MN,U
MN,U,UTL
MN,UTL
ML
MU

Tereny produkcyjnoułsugowe
o symbolach:
PU
KU

Cele i przedmiot ochrony

Integralność obszaru

Brak oddziaływań bezpośrednich, nie wystąpią
oddziaływania pośrednie o zasię-gu i skali
powodującym zagrożenia dla stanu zachowania
siedlisk chronionych oraz siedlisk bytowania
gatunków chronionych
ze względu na
przewidywany, miejscowy zasięg oddziaływania
- lokalizację nowych terenów osadniczych
w sąsiedztwie
struktur
przestrzennych
o podobnym przeznacze-niu, umożliwiającą
zachowanie
powiązań
i korytarzy
ekologicznych, separację przes-trzenną i ze
względu na brak powiązań siedliskowoprzyrodniczych.

Nie wystąpią
zagrożenia
i oddziaływania
negatywne
dla integralności
obszaru ochrony

Brak oddziaływań bezpośrednich, nie wystąpią
oddziaływania pośrednie o zasię-gu i skali
powodującym zagrożenia dla stanu zachowania
siedlisk chronionych oraz siedlisk bytowania
gatunków chronio-nych ze względu na
przewidywany miejscowy zasięg oddziaływania,
separację przes-trzenną i ze względu na brak
powiązań siedliskowo-przyrodniczych.

Nie wystąpią
zagrożenia
i oddziaływania
negatywne
dla integralności
obszaru ochrony

• Wnioski:
W odniesieniu do celu i przedmiotu ochrony oraz integralności obszarów ochronnych pn. "Ostoje
Nietoperzy Beskidu Wyspowego" oraz „Łososina” nie przewiduje się oddziaływań negatywnych ze
względu na:
- przewidywane pośrednie oddziaływania nie powodujące naruszenia standardów
poszczególnych elementów środowiska przy wypełnieniu wymogów ochrony środowiska
dotyczących eliminacji potencjalnego negatywnego wpływu,
- przewidywany - miejscowy zasięg oddziaływań pośrednich,
- brak bezpośrednich powiązań siedliskowo-przyrodniczych,
- przewidywane pośrednie oddziaływania o zasięgu lokalnym, nie powodujące naruszenia
standardów poszczególnych elementów środowiska.
• Zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania terenów objętych projektem zmiany planu
miejscowego nie kwalifikują się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody.
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Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 zawierają:

1. opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000,
2. identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony,
3. cele działań ochronnych,
4. określenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i
obszarów ich wdrażania, w tym w szczególności działań dotyczących: ochrony czynnej siedlisk
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk; monitoringu stanu przedmiotów
ochrony oraz monitoringu realizacji celów; uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i
uwarunkowaniach ich ochrony,
5. wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach
zagospodarowania przestrzennego województw oraz planach zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla
utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

Waga skutków wpływu na środowisko:

N

brak skutków lub skutki nieznaczne – dotyczy terenów których przeznaczenie
w stosunku do stanu istniejącego nie zmienia się lub zmienia się w sposób nieznaczny,
nie powodując zwiększonych oddziaływań na tereny sąsiednie (brak w takich przypadkach
skutków ustaleń aktualnego planu którego ustalenia nie zmieniają stanu istniejącego)

D

pozytywne oddziaływanie o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym, w zakresie
ochrony lu b n i en ar us za n ia istniejących terenów zieleni oraz nowe tereny zielone,
tworzenie miejsc pracy, wprowadzenie lokalnego identyfikatora przestrzeni

U

U/D

istotne zakłócenia funkcjonowania środowiska w skali l o k a l n e j , skutki powodujące
istotne zmiany w aktualnym sposobie korzystania ze środowiska

możliwe, niewielkie skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne
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Ocena
przewidywanych
oddziaływań
na
środowisko
projektowanych
zmian
planu na obszarze Gminy Laskowa położonych poza obszarami ochronnymi Natura
2000.

RÓŻNORODNOŚĆ
BIOLOGICZNĄ
LUDZI

D
D

ZWIERZĘTA

U

ROŚLINY

U

WODĘ

U

POW. ZIEMI

U

KRAJOBRAZ

D/
U

D
D
/U

D
/U

D

D

U

D
/U
D
/U
D
/U
D
/U

D
/U
D
/U

KLIMAT
ZASOBY
NATURALNE

U

ZABYTKI
DOBRA
MATERIALNE

D
D

D
D
/U

U

POWIETRZE

skumulowane

wtórne

Najważniejsze oddziaływania

długoterminowe

średnioterminowe

krótkoterminowe

pośrednie

Przewidywane
znaczące
oddziaływania
na:

bezpośrednie

Rodzaj oddziaływania

D
D

D
/U
D
/U
D
D

U - ujemne
D - dodatnie

Zachowanie bioróżnorodności w obrębie
wartościowych siedlisk gatunków chronionych,
utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych
Całość działań nie wpłynie na bezpieczeństwo
i zdrowie ludzi - wpłynie na poprawę warunków
zamieszkania.oraz usług
Projekt zmiany planu nie narusza korytarzy
ekologicznych i przestrzeni przyrodniczych
W pewnych warunkach - hałas i zmiany
w środowisku związane z zainwestowaniem
terenu mogą oddziaływać na zwierzęta
niekorzystnie.
Zachowanie wartościowych, najcenniejszych
przestrzeni przyrodniczych oraz zachowanie
powierzchni biologicznie czynnych będzie
rekompensowało zmiany bezpośrednie
w świecie roślin
Plan uwzględnia dbałość o naturalne zasoby
wodne. Konieczna realizacja pełnego zakresu
inwestycji związanych z gospodarką wodnościekową.
Wpływ planu na czystość powietrza to głownie
nacisk na stosowanie nowoczesnych technologii
grzewczych i produkcyjnych
Zmiany w obrębie powierzchni ziemi dotyczyć
będą zmiany sposobu jej użytkowania.
Zmiany sankcjonują OCHK, zachowują punkty
i ekspozycje widokowe oraz tereny
o szczególnych wartościach przyrodniczych
i walorach Krajobrazowy 1b-PKch
Projekt zmiany MPZP nie wpłynie znacząco na
klimat obszaru Gminy.
W projekcie planu nie przewiduje się
wykorzystywania kopalin
Projekt planu uwzględnia ochronę krajobrazu
kulturowego
Prawidłowy proces zainwestowania terenów
objętych zmianami przeznaczenia gruntów
wpłynie na wzrost dóbr materialnych
społeczności lokalnych
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Identyfikacja potencjalnego oddziaływania na środowisko wynikającego z realizacji projektu
zmiany planu
Tereny rozwoju osadnictwa - zakres przekształceń
PRZEZNACZENIE
W PROJEKCIE ZMIANY PLANU

CHARAKTER ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO

MN,ML – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
rekreacyjnej
turystyczno-letniskowej

Przekształceniu ulegnie krajobraz rolniczy sąsiadujący
z istniejącymi koncentracjami zabudowy.
Zostanie on zastąpiony przez krajobraz osadniczy –
niskogabarytową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i rekreacyjną, sporadycznie – produkcyjno-usługową zw.
z rzemiosłem usługowym i produkcyjnym.
Realizacja zmiany planu spowoduje zajęcie terenów:
– niezabudowanych - otwartych, wykorzystywanych
rolniczo użytków rolnych,
– niezabudowanych - częściowo wykorzystywanych
rolniczo, towarzyszących istniejącej zabudowie
w obrębie terenów zainwestowanych,
– niezabudowanych - otwartych,
niewykorzystywanych rolniczo.
Wystąpią lokalne przekształcenia terenów (rzeźby oraz
warstwy glebowej) towarzyszące procesom inwesty-cyjnym.
Ograniczona zostanie strefa ekologiczna Gminy w postaci
powierzchni biologicznie czynnych w obrębie terenów użytków
rolnych oraz użytków zielonych (z pełną ochroną ważnych
korytarzy ekologicznych- terenów leśnych, otuliny biologicznej
cieków wodnych oraz wartościowych siedlisk bytowania flory
i fauny).
Zainwestowaniem objęte będą tereny w znacznym stopniu
przekształcone poprzez rolnictwo charakteryzujące się niskimi
wartościami przyrodniczo-botanicznymi i faunistycznymi.
Potencjalnie znaczące oddziaływanie na środowisko wiązać
się może ze zwiększeniem zanieczyszczenia powietrza, emisji
hałasu, wytwarzaniem ścieków i odpadów komunalnych
oraz pochodzących z projektowanej działalności produkcyjnousługowej.

MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
MNU – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
usługowej
PU – tereny zabudowy
produkcyjno-usługowej

•

Wnioski.
Rozwój zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa będzie wywierać określony
wpływ na środowisko.
Zmiany zaproponowane w projekcie zmiany planu uwzględniają potrzeby społeczne
z zachowaniem bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu życia mieszkańców poprzez następujące
wskazania:
•
niezbędnego procent powierzchni biologicznie czynnych na terenach przeznaczonych do
zabudowy,
•
ochrony środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu, bezpieczne
odprowadzanie lub gromadzenie ścieków i odpadów zapewniające zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniami wody, gleby i powietrza,
•
zachować dopuszczalne normy hałasu.
Generalnie jednak, projekt zmiany planu lokalizuje nowe tereny budowlane w koncentracjach
osadnictwa lub na zasadzie sąsiedztwa z istniejącymi siedliskami. Największa liczba planowanych
przekształceń dotyczy zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo rekreacyjnej - kierunków zgodnych
z głównymi kierunkami rozwoju Gminy wyznaczonymi w Studium.
Obszary Natura 2000 w Gminie Laskowa to 5 obszarów o bardzo nieregularnych granicach,
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wyznaczonych w terenach leśnych, dolinie rzeki Łososiny oraz w terenach zurbanizowanych (centra
wsi), w tym:
• "Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego".
• "Łososina".
Położenie terenów zmian nie budzi zastrzeżeń, gdyż znajdują się one w sąsiedztwie innych
terenów siedliskowych. Przeznaczenie tych terenów jest również niekonfliktowe. Teren 1 zmiany
położony jest w obrębie obszaru pn. "Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego", jednak projekt planu
szczegółowo nakłada warunki zabudowy na tym terenie; spełnienie tych warunków nie wpłynie na
pogorszenie bytowania przedmiotu ochrony.

IX. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ
ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE.
Alternatywą do przedstawionych w projekcie zmiany MPZP rozwiązań, mogłoby być:
•
•
•
•

odstąpienie od realizacji projektowanych zmian, w związku z brakiem pozytywnych uzgodnień
dla określonych terenów,
zmniejszenie powierzchni zmian,
zaniechanie realizacji poszczególnych zmian - zgodnie z decyzjami inwestorów,
wykorzystanie rozwiązań technicznych (poza zapisanymi w projekcie MPZP), gwarantujących
bezpieczeństwo inwestycji oraz użytkowników i sąsiadów.

•
Projektowane zmiany planu wymagają opinii i uzgodnień urzędów. Będą wyłożone do wglądu
osób zainteresowanych. Najkorzystniejsze, możliwe rozwiązania przyjęte będą w zatwierdzonym
dokumencie, który stanowi prawo miejscowe. Zmiana planu spełni zapotrzebowanie społeczne możliwości poprawy warunków mieszkaniowych oraz stworzenie możliwości rekreacyjnych.
Spełnienie warunków ochrony środowiska, ład przestrzenny, pełne wyposażenie
w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną oraz ochrona terenów biologicznie czynnych i szczególnie
chronionych zapewnią zachowanie bezpieczeństwa ekologicznego, środowiskowego oraz poprawę
warunków życia mieszkańcom Gminy.

X. NAPOTKANE TRUDNOŚCI – WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Planowane inwestycje na terenach objętych zmianami, dotyczą typowych działań
inwestycyjnych, służących rozwojowi Gminy i komfortowi życia mieszkańców. Dotyczą budowy
obiektów mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjnych. Realizacja postanowień projektu planu nie
powinna wiązać się z trudnościami technicznymi, wykraczającymi poza zakres współczesnej techniki.
Realizacja rozwiązań technicznych poprzedzona powinna być opiniami - głównie z zakresu geologii
i hydrologii.
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XI. PROPOZYCJE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
Celem strategicznej prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany planu
miejscowego Gminy Laskowa jest między innymi wskazanie propozycji metod analizy skutków
postanowień projektowanej zmiany planu. W oparciu o ustawę o samorządzie gminnym corocznie
dokonywane jest sprawozdanie z działalności Gminy. Na podstawie zakresu realizacji zadań przez
Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe w Limanowej możliwa jest analiza danych - w odniesieniu do
obecnego projektu zmiany planu.
Systematyczna (coroczna) analiza i ocena stanu w poszczególnych dziedzinach,
umożliwi obserwację zmian, zachodzących m. in. w sposobie zainwestowania i użytkowaniu
przedmiotowych terenów.
W Polsce - na mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska - działa Państwowy Monitoring
Środowiska, realizujący systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań oraz ocen elementów środowiska. W ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest między innymi monitoring przyrodniczy.
Podstawą prawną monitoringu przyrodniczego jest ustawa o ochronie przyrody. Zgodnie z ustawą,
monitoring przyrody polega na obserwacji i ocenie stanu oraz zachodzących zmian w składnikach
różnorodności biologicznej i krajobrazowej na wybranych obszarach, a także na ocenie skuteczności
stosowanych metod ochrony przyrody, w tym na obserwacji siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000.
Celem PMŚ jest systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa:
• o jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska,
określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów,
• o występujących zmianach stanu i wartości elementów przyrodniczych i przyczynach tych
zmian, w tym powiązaniach przyczynowo skutkowych, występujących pomiędzy emisjami
i stanem elementów przyrodniczych.
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Propozycja metod analizy skutków postanowień projektu zmiany planu.
Lp
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1

Przedmiot analizy

Charakterystyka rodzaju
i wielkości
Analiza stanu istniejącego zagospodarowania obszaru Gminy:
Stan prawny obowiązujących dokumentów prawa
wg listy
miejscowego
Aktualizacje
jw.
Analiza i ocena stanu mieszkalnictwa i infrastruktury społecznej realizacja obiektów zabudowy:
mieszkaniowej.
zgodnie z proj. zmianami
usługowej
jw.
rekreacyjnej
jw.
produkcyjnej
jw.
Tereny nie zainwestowane mimo dokonanej zmiany użytkowania
Przyczyny ekonomiczne
ilość
Inne
Rozbudowa infrastruktury technicznej i komunikacji - zmiany dotyczące
sieci:
wodociągowej
długość w m lub km
kanalizacyjnej i oczyszczalni
wg charakterystyk
energetycznej
jw.
gazowej
jw.
dróg (w zakresie modernizacji i uzupełniania)
długość, rodzaj
Analiza ochrony środowiska - zebranie wszystkich dostępnych informacji
PMŚ z danego roku w zakresie:
zanieczyszczenia powietrza
wielkości w jednostkach
czystości wód
jw.
pomiaru
stanu gleb
jw.
hałasu
jw.
inne
jw.
Zmiany dotyczące formy ochrony przyrody
Aktualizacja dotycząca OCHK
rodzaj, powierzchnia

6.2 . Aktualizacja dotycząca obszarów Natura 2000
7.
8.
9.

Zagrożenia środowiskowe
podtopienia, osunięcia i inne zagrożenia
Zasadnicze zmiany dokumentów stanowiących
prawo lokalne
Inne

Częstotliwość
analizy

Informacje
zbierane
corocznie
w ramach
sprawozdań
rocznych

rodzaj, powierzchnia

na bieżąco

ilość i rodzaj
ilość i rodzaj

na bieżąco
jw.

ilość i rodzaj

jw.

Coroczna analiza danych pozwoli na ocenę skutków postanowień projektowanej zmiany
planu i będzie materiałem wyjściowym do właściwego kierunku rozwoju Gminy.
Całościowa analiza skutków postanowień projektowanej zmiany MPZP dokonywana będzie
w trakcie opracowania kolejnych zmian, które najprawdopodobniej będą następować co 5 lat. Analizę
zwizualizują opracowania graficzne planu (plansze i rysunki).
Systematyczna (coroczna) analiza i ocena stanu w poszczególnych dziedzinach, umożliwi
obserwację zmian, zachodzących m. in. w sposobie zainwestowania i użytkowaniu przedmiotowych
terenów.
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XII. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Inwestycje realizowane zgodnie z przedmiotowym projektem zmiany planu, nie będą miały
transgranicznych oddziaływań o skali międzynarodowej. W skali regionalnej, zapisane w projekcie
zmiany planu, zadania związane z budową i rozbudową kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz
uporządkowaniem sieci wodociągowej mogą mieć wpływ na poprawę jakości wód powierzchniowych
ipodziemnych.

XIII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Walory przyrodnicze i krajobrazowe Gminy Laskowa spowodowały włączenie prawie całego jej
terenu do systemu ekologicznego w postaci Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, ponadto na obszarze Gminy występują obszary ochronne Natura 2000. Przedmiot i zakres
przeznaczenia przedmiotowych terenów w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nie przedstawia się konfliktowo w tosunku do wartościowych zasobów środowiska
Gminy.
Projekt wskazuje sposób i warunki zagospodarowania przestrzennego nioskowanych do
zmiany terenów. Projekt zmiany obecnie obowiązującego – miejscowego planu tworzy prawo
miejscowe dla przedmiotowych nieruchomości z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców i rozwoju
Gminy oraz z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.
Niniejsza "Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa” wskazuje, iż realizacja w/w projektu nie przyczyni
się do pogorszenia lokalnych wartości naturalnych - przyrody i krajobrazu oraz znaczenia kulturowego
środowiska.

XIV. WNIOSKI
1. Planowana zmiana planu miejscowego nie wpłynie na stan środowiska naturalnego i kulturowego
w sposób zagrażający zrównoważonemu rozwojowi Gminy Laskowa pod warunkiem spełnienia
wymagań ochrony środowiska.
Planowana zmiana przeznaczenia dotyczą niewielkich obszarowo terenów o łacznej powierzchni
27,58 ha.
2. Realizacja inwestycji na terenach objętych projektowanymi zmianami nie stwarza
zagrożenia użytkownikom tych terenów, pod warunkiem dokonania szczegółowych ustaleń
w zakresie:
1) warunków wynikających z opinii geotechnicznych,
2) zabezpieczenia przed przenikaniem nieczystości do wód oraz do cieków wodnych i do ziemi,
3) wprowadzenia właściwych systemów – odprowadzania ścieków sanitarnych oraz gospodarki
odpadami,
4) warunków ochrony i spójności obszarów Natura 2000,
5) warunków ochrony Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
oraz spełnienia innych, szczególnych warunków zagospodarowania tych terenów określonych w projekcie zmiany planu miejscowego.
3. Istniejące i projektowane formy ochrony przyrody na obszarze Gminy Laskowa są objęte zapisami
projektu zmiany planu, w sposób zapewniający zachowanie ich wartości, jako istniejących
i potencjalnych obiektów ochrony - z uwzględnieniem trwałości przedmiotu ochrony.
4. Projektowane zmiany wymagają opinii i uzgodnień urzędów. Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wyłożony będzie do publicznego wglądu i opinii osób
zainteresowanych. Efektem powinien być dokument prawa miejscowego, zabezpieczający
interesy mieszkańców i środowiska, zapewniający bezpieczeństwo i komfort życia oraz chroniący
zasoby środowiska i walory przyrodniczo krajobrazowe Gminy Laskowa.
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XV. ANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LASKOWA
1. Charakterystyka ustaleń Planu Gospodarowania Wodami
na Obszarze Dorzecza Wisły.
"Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły", (M.P.2011 Nr 49 poz. 549)
został opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz zatwierdzony w dniu
22 lutego 2011 r. przez Radę Ministrów. Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument
zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on - w powiązaniu
z art. 114 Prawa wodnego, m.in. aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje
działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz służy do opracowywania raportów dla
Komisji Europejskiej. Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej, planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale
na obszary dorzeczy. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami.
Plany te powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym.
PGW jest syntezą prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu
planistycznym i zawiera m.in. takie elementy jak:
• ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza,
• podsumowanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych
i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,
• wykaz obszarów chronionych,
• ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych.
Na obszarze dorzecza Wisły wyznaczono JCWP (jednolite części wód powierzchniowych) w znaczeniu:
"Jednolita część wód powierzchniowych – oznacza oddzielny i znaczący element wód
powierzchniowych (jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wody, rzeka, struga,
strumień, potok, kanał, lub ich część, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody
przybrzeżne)".
Głównymi kryteriami przy wyznaczaniu JCWP były:
• typy wód, jako wstępny etap na drodze do ustalenia zgodnej z RDW oceny i klasyfikacji stanu
ekologicznego wód;
• warunki środowiskowe, które wpływają na charakter występowania organizmów wodnych
i stanowią wzorzec przy ocenie stanu ekologicznego wód oraz wynikają z takich czynników,
jak m. in.:
- położenie geograficzne,
- wysokość bezwzględna,
- geologia terenu,
- morfologia terenu.
Na obszarze Polski wyznaczono JCWPd (jednolite część wód podziemnych)
w znaczeniu:
"Jednolita część wód podziemnych – oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą
w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych."
Głównymi kryteriami przy wyznaczaniu JCWPd były:
• związek hydrauliczny wód podziemnych z wodami powierzchniowymi,
• typ ośrodka geologicznego i rozciągłości poziomów wodonośnych, granice
• hydrauliczne i hydrostrukturalne warunki zasilania wód podziemnych,
• związek wód podziemnych z ekosystemami bagiennymi (obszary sieci Natura 2000),
• rozmieszczenie punktów monitoringu wód podziemnych,
• strefy poboru wód podziemnych kształtujące regionalny układ krążenia (aglomeracji miejskoprzemysłowych i górnictwa),
• charakter i zasięg antropogenicznego oddziaływania oraz stopnia przekształcenia
• chemizmu wód podziemnych - grupowania jednorodnych jednolitych części wód
• podziemnych o zbliżonym stanie chemicznym i ilościowym
(agregacja według wybranego kryterium jednorodności).
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2. Charakterystyka terenów objętych projektem zmiany planu
w aspekcie położenia w dorzeczu Wisły.
Wg PGW - obszar gminy Laskowa znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły, w Regionie Wodnym
Górnej Wisły. Wody powierzchniowe reprezentują tu cieki naturalne - rzeka Łososina oraz sieć
lokalnych potoków. Wody podziemne reprezentują dwa poziomy wodonośne: czwartorzędowy
i fliszowy. Mieszkańcy gminy Laskowa są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego,
wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu.
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Laskowa nie stanowi ryzyka dla zdrowia
ludzi.

3. Ustalenie wykazu obszarów chronionych na obszarze opracowania.
Na obszarze objętym projektem zmiany planu - nie występują:
- wody przeznaczone na cele rekreacyjne (kąpieliska),
- ujęcia wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia.
Na obszarze objętym projektem zmiany planu - występują:
- wody podziemne przeznaczone do poboru wody do spożycia,
- obszary wyznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 pn Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego”.
- Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

4. Ocena stanu jednolitych części wód na obszarze Gminy,
narażonych na oddziaływanie skutków realizacji projektu zmiany planu.
Stan jakościowy JCWP - wód powierzchniowych wody niezagrożone w ocenie ryzyka osiągnięciu celów środowiskowych.
Stan jakościowy JCWPd - wód podziemnych:
wody niezagrożone w ocenie ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych.

5. Analiza celów środowiskowych wód określonych w "Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły" - istotnych z punktu widzenia
projektowanego dokumentu oraz sposobów uwzględnienia tych celów
w projekcie planu.
6.1. Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalane są
zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - jeśli do
danej części wód odnosi się więcej, niż jeden z celów, ustala się cel najbardziej rygorystyczny.
W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele środowiskowe dla
części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfolo-gicznych określających stan ekologiczny wód
powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody,
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody co najmniej dobrego stanu (dla części wód
uznanych za naturalne) oraz dobrego lub powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za
silnie zmienione, bądź sztuczne).
Wartości tych wskaźników określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych Ponadto Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.
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W przypadku wód wykazujących w momencie ustalania celów środowiskowych bardzo
dobry stan ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu dla wypełnienia zasady
niepogarszania stanu wód. Przyczyną przyjęcia uproszczonych sposobów ustalenia celów
środowiskowych, jest przyjęte w pierwszym cyklu planistycznym podejście do opracowania warunków
referencyjnych dla poszczególnych typów wód.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu najistotniejszym celem środowiskowym
wód określonym w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" jest
zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych.
Wnioski.
Na obszarze gminy Laskowa występują wody powierzchniowe głównych cieków wodnych niezagrożone - w ocenie ryzyka osiągnięć celów środowiskowych.
Projekt zmiany planu uwzględnia w/w cele środowiskowe wód określone w "Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" poprzez ustalenia, w których zakłada się
docelowe objęcie obszarów skoncentrowanego osadnictwa oraz stref aktywności gospodarczej
zbiorczą kanalizacją, jak również obowiązek należytej gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi.
Cele środowiskowe - dla wód powierzchniowych gminy Laskowa:
- utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
- osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
6.2. Cele środowiskowe - dla wód podziemnych.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego
stanu poprzez:
- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami
wymienionymi w RDW),
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia, powstałego w wyniku działalności człowieka.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu, najistotniejszym celem środowiskowym
wód określonym w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" jest
zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczysz-czeń do wód podziemnych.
Wnioski.
W obrębie obszaru gminy Laskowa występują wody podziemne niezagrożone - w ocenie
ryzyka osiągnięć celów środowiskowych. Projekt "Planu" uwzględnia w/w cele środowiskowe wód
określone w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" poprzez ustalenia,
w których zakłada się docelowe objęcie obszarów skoncen-trowanego osadnictwa oraz strefy
aktywności gospodarczej zbiorczą kanalizacją, jak również obowiązek należytej gospodarki wodami
opadowymi i roztopowymi gospodarki rolnej, leśnej oraz gospodarki wodno-kanalizacyjnej i odpadami.
W Gminie Laskowa brak punktów pomiarowych sieci monitoringu diagnostycznego wód
powierzchniowych.
Cele środowiskowe - dla wód podziemnych gminy Laskowa:
- utrzymanie co najmniej dobrego stanu ilościowego,
- utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
7. Podsumowanie.
Realizacja nowych inwestycji na wyznaczonych w projekcie zmiany planu terenach nie
stwarza zagrożenia użytkownikom tych terenów, pod warunkiem:
• szczegółowego ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków w obrębie
terenów o niejednorodnych warunkach budowlanych, dostosowanie konstrukcji do warunków
środowiska w sposób minimalizujący zagrożenia;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

rozpoznania poziomu wód gruntowych, zabezpieczenia przed przenikaniem nieczystości do
wód oraz do cieków wodnych i do ziemi;
wprowadzenia właściwych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych oraz
gospodarki odpadami – dotyczy wszystkich terenów gminy;
stosowania możliwych zabezpieczeń i szczególnych warunków ochrony środowiska w strefach
ochronnych ujęć wody pitnej oraz źródliskowych;
przestrzegania szczególnych warunków zagospodarowania w obrębie stref ochronnych
(bezpieczeństwa) linii elektroenergetycznych 15 kV oraz 110 kV zgodnie z przepisami
odrębnymi z tego zakresu,
przestrzegania szczególnych warunków zagospodarowania w obrębie obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią – zgodnie z przepisami odrębnymi z tego zakresu,
przestrzegania szczególnych warunków zagospodarowania stref uciążliwości realizacji
założeń dotyczących powierzchni biologicznie czynnej w obrębie planowanych zmian
użytkowania terenów,
zachowania walorów i zrównoważonego stanu środowiska przy realizacji inwestycji
o charakterze produkcyjno-usługowym oraz usługowym - w celu uniknięcia konfliktów
społecznych i eliminacji możliwości obniżenia wartości przyrodniczych cennych obiektów
i obszarów,
dbałość o nie wykraczanie z oddziaływaniem inwestycji poza tereny własności; w skrajnych
przypadkach korzystanie z osłon akustycznych i innych rozwiązań technicznych,
przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, prawa wodnego i innych przepisów
regulujących sposób realizacji inwestycji i korzystania ze środowiska.

Generalnie – zapisy projektu zmiany panu zabezpieczają środowisko oraz użytkowników
środowiska przed zagrożeniami. Zakres planowanych zmian nie ingeruje w środowisko naturalne
i kulturowe w sposób zagrażający zrównoważonemu rozwojowi gminy.
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____________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE

Stosownie do art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oświadczam, że ukończyłam,
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite studia magisterskie i brałam udział
w przygotowaniu co najmniej 5 prognoz oddziaływania na środowisko, oraz że jestem świadoma
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko
opracowanej stosownie do uchwały
Nr XXV/174/20 Rady Gminy Laskowa z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Laskowa
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