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PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA STUDIUM

Podstawę sporządzenia zmiany dokumentu przyjętego w formie ujednoliconej uchwałą
nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie Zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów, jest
uchwała Rady Gminy Przeciszów nr XVI/104/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, zmieniona uchwałą nr XIX/119/16 z dnia
19 lipca 2016 r. Zmiana dotyczy dwóch obszarów, których granice określono na treści
Mapy 1: „Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz potrzeb i możliwości rozwoju gminy”
i zamieszczono poniżej w formie Wyrysu nr 1 i Wyrysu nr 2.
Wprowadzone zmiany w dokumencie uchwalonym uchwałą nr V/39/15 Rady
Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r. zostały wyróżnione kolorem niebieskim.
Wyrys nr 1
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Wyrys nr 2

obszary zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów,
objęte uchwałą Rady Gminy Przeciszów nr XVI/104/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium, zmienionej uchwałą nr XIX/119/16 z dnia 19 lipca 2016 r.

Obowiązek sporządzenia i uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.
647 z późn. zm.). Niniejsze opracowanie stanowi realizację uchwały nr IX/54/11 Rady
Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów.
Zmiana dokumentu dotyczy korekt w całym obszarze objętym granicami
administracyjnymi gminy Przeciszów.
Formę ujednoliconą ze zmianą:
 w części tekstowej wyróżnioną kolorem niebieskim,
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 w części graficznej dokonaną w obrębie granic oznaczonych kolorem czerwonym,
przyjęto uchwałą nr XXXII/185/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r.
2

ZADANIA I CELE STUDIUM

Ustalenia studium nie stanowią prawa miejscowego, są jednak wiążące dla organów
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, stanowiąc dokument o charakterze aktu
kierownictwa wewnętrznego – zobowiązują władze samorządowe do określonej w nim
polityki przestrzennej.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, celem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, po uprzednim rozpoznaniu
uwarunkowań rozwoju gminy.
Niniejsze opracowanie jest zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów uchwalonego uchwałą
nr IX/165/2001 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2001 r., zmienionego po raz
pierwszy w roku 2005. Obszar ówczesnej zmiany przyjętej uchwałą nr XXIV/114/05 Rady
Gminy Przeciszów z dnia 4 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów,
pokrywał się z granicami administracyjnymi gminy. Trzecia edycja dokumentu
spowodowana jest obowiązkiem ujawnienia udokumentowanych złóż kopalin w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, co w następstwie,
przy spełnieniu pozostałych wymogów określonych przepisami prawa, otwiera
możliwość prowadzenia eksploatacji tych złóż. Decyzja o wydobywaniu kopalin ze złóż
węgla kamiennego zalegających w obrębie gminy Przeciszów i związana z tym planowana
budowa zakładu górniczego wraz z konieczną do jego funkcjonowania infrastrukturą
techniczną, to nowe uwarunkowania determinujące przyszły rozwój gminy, a tym samym
istotna przesłanka do zmiany obowiązującego dokumentu.
Przedmiotowa Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów, zwana dalej „Studium”, otrzymuje treść i formę,
a także zakres dokumentu zgodny z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.
W studium:
 uwzględniono uwarunkowania zawarte w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające w szczególności z:
-

dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

-

stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;

-

stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego;

-

stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
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-

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

-

zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

-

potrzeb i możliwości rozwoju gminy1;

-

stanu prawnego gruntów;

-

występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów
odrębnych;

-

występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

-

występowania
podziemnych;

-

stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami;

-

zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;

-

wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

udokumentowanych

złóż

kopalin

oraz

zasobów

wód

 określono, zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
-

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu
terenów;

-

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów,
w tym tereny wyłączone spod zabudowy;

-

obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego uzdrowisk;

-

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

-

kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

-

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

-

obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art.
48 ust. 1;

na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu w zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r.,
poz. 778 z późn. zm.)
1
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-

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;

-

obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

-

kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

-

obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas
ziemnych;

-

obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

-

granice terenów zamkniętych;

-

inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie;
oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę2.

W studium uwzględniono w szczególności ustalenia:
– Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego3,
– Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-20204,
– Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego,
– Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów,
– Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2015-2020+,
– Opracowania ekofizjograficznego dla gminy Przeciszów,
– Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 20305.

na podstawie art. 10 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu w zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r.,
poz. 778 z późn. zm.)
3 Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.
4 Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r.
5 Przyjęta w dniu 4 czerwca 2013 roku.
2
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ZAWARTOŚĆ STUDIUM6

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Przeciszów obejmuje7:



Część I – WPROWADZENIE
Część II – UWARUNKOWANIA
 w formie tekstowej;
 w formie graficznej, w której skład wchodzą:
– Mapa 1: „Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia,
zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz potrzeb i możliwości
rozwoju gminy”, w skali 1:10 000;
– Mapa 2: „Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska oraz wymogów
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego”, w skali
1:10 000;





– Mapa 3: „Uwarunkowania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej”, w skali 1:20 000.
Część III – USTALENIA
 w formie tekstowej;
 w formie graficznej – Rysunek studium, w skali 1:10 000.
Część IV – UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ

Zgodnie z § 4. ust 1. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z dnia 26 maja 2004 r.).
7 Przyjęta uchwałą nr XXXII/185/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r.: część tekstowa ze zmianą wyróżnioną kolorem
niebieskim oraz część graficzna ze zmianą w obrębie granic oznaczonych kolorem czerwonym
6

8

GMINA PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY PRZECISZÓW
Część II
UWARUNKOWANIA

TEKST UJEDNOLICONY
Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXII/185/17 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r.

PRZECISZÓW2017 ROK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW
CZEŚĆ II: UWARUNKOWANIA - TEKST UJEDNOLICONY

UWARUNKOWANIA – SPIS TREŚCI
1

1.1
1.2

1.3

1.4

2

UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z
DOTYCHCZASOWEGO
PRZEZNACZENIA,
ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU, ORAZ STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI ............................................... 4
PRZEZNACZENIE TERENU ..................................................................................................................................................... 4
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ........................................................................................................................................... 5
1.2.1 CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ................................................................................................................ 5
1.2.2 STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW............................................................................................................... 7
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA.................................................................................................................................. 8
1.3.1 KOMUNIKACJA DROGOWA ...................................................................................................................................... 8
1.3.2 KOMUNIKACJA KOLEJOWA ..................................................................................................................................... 8
1.3.3 KOMUNIKACJA WODNA ........................................................................................................................................... 8
1.3.4 STAN INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ ........................................................................................................ 8
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ......................................................................................................................................... 9
1.4.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA .............................................................................................................................................. 9
1.4.2 U JĘCIA WODY PODZIEMNEJ ................................................................................................................................ 9
1.4.3 S TREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY ......................................................................................................................10
1.4.4 KANALIZACJA SANITARNA ....................................................................................................................................13
1.4.5 KANALIZACJA DESZCZOWA ..................................................................................................................................13
1.4.6 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ............................................................................................................................13
1.4.7 SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA .................................................................................................................................13
1.4.8 SIEĆ GAZOWNICZA .................................................................................................................................................14
1.4.9 GOSPODARKA ODPADAMI .....................................................................................................................................14
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO
OCHRONY ...........................................................................................................................................................................16

3

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU ROLNICZEJ
I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI, JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ
WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO.......................17
3.1 POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU .......................................................................................................................17
3.2 BUDOWA GEOLOGICZNA I SUROWCE MINERALNE ..........................................................................................................18
3.3 WARUNKI KLIMATYCZNE ...................................................................................................................................................20
3.4 KLIMAT AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA ................................................................................................................................21
3.5 ZASOBY WODNE ...................................................................................................................................................................22
3.5.1 WODY POWIERZCHNIOWE ...................................................................................................................................22
3.5.2 WODY PODZIEMNE ................................................................................................................................................24
3.5.3 PRZEOBRAŻENIA STOSUNKÓW WODNYCH I ICH ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA ...............................25
3.6 OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH .........................................................................................................................................26
3.7 WARUNKI GLEBOWE ...........................................................................................................................................................27
3.8 SZATA ROŚLINNA .................................................................................................................................................................30
3.9 ŚWIAT ZWIERZĘCY ..............................................................................................................................................................33
3.10 STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ ..............................................................................................34
3.10.1 STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ ...............................................................................................34
3.10.2 STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ ......................................................................................................36
3.11 ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE .................................................................................37
3.11.1 REZERWATY PRZYRODY .......................................................................................................................................37
3.11.2 POMNIKI PRZYRODY ..............................................................................................................................................37
2

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW
CZEŚĆ II: UWARUNKOWANIA - TEKST UJEDNOLICONY

3.11.3 OBSZAR NATURA 2000 .......................................................................................................................................38
3.11.4 OBSZARY PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ W PRAWIE MIEJSCOWYM ...............................................39
4

UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
ZE
STANU
DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ ...................................................................................40
4.1 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE ......................................................................................................................................40
4.2 REJESTR ZABYTKÓW ...........................................................................................................................................................40
4.3 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW ......................................................................................................................................41
5

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM
OCHRONY ICH ZDROWIA .............................................................................................................................................46
5.1 LUDNOŚĆ ...............................................................................................................................................................................46
5.2 STRUKTURA BEZROBOCIA ..................................................................................................................................................50
5.3 OŚWIATA I OPIEKA NAD DZIEĆMI (W TYM EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, PODSTAWOWA, ŚREDNIA,
ZAWODOWA) ..................................................................................................................................................................................51
5.4 KULTURA ..............................................................................................................................................................................52
5.5 OPIEKA ZDROWOTNA ..........................................................................................................................................................53
5.6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ............................................................................................................................................53
5.7 GOSPODARSTWA DOMOWE I MIESZKALNICTWO ............................................................................................................53
6 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA ...58
6.1 OCHRONA I ZAGROŻENIE POWODZIOWE..........................................................................................................................58
6.2 POZOSTAŁE ZAGROŻENIA ...................................................................................................................................................59
7 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY ............................59
7.1 CELE WEDŁUG STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZECISZÓW ..........................................................................................59
7.2 WNIOSKI ZŁOŻONE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY PRZECISZÓW ......................................................................................................................................................................60
7.3 ANALIZY ZWIĄZANE Z BILANSEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ .................................................. 61
7.3.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWA ZABUDOWĘ ..............................................................................................................62
7.3.2 CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW .............................................................................................................................................. 67
7.3.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWA ZABUDOWĘ - PODSUMOWANIE ............................................................................70
7.4 MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ .......................................................................... 70
8

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW ..................................................71

9

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH
ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH ....................................................................................................................................72

10 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ
KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH .............................................................................................72
11 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH
WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH ...................................................................73
12 UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH
CELÓW PUBLICZNYCH ..................................................................................................................................................74
13 TERENY ZAMKNIĘTE.....................................................................................................................................................75
14 RELACJE Z INNYMI DOKUMENTAMI ......................................................................................................................75
INDEKS TABEL...........................................................................................................................................................................76
ANEKS DO CZĘŚCI II-UWARUNKOWANIA ……………………………………………………...………………..…..1-AII
3

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW
CZEŚĆ II: UWARUNKOWANIA - TEKST UJEDNOLICONY

1

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA,
ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU, ORAZ STANU SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI
I
INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ,
W
TYM
STOPNIA
UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ
GOSPODARKI ODPADAMI

1.1

PRZEZNACZENIE TERENU

Gmina posiada obowiązujący dokument planistyczny - Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów przyjęte uchwałą
nr XXIV/114/05 Rady Gminy Przeciszów z dnia 4 lutego 2005 roku.
Zagospodarowanie terenów następowało w sposób zgodny z przeznaczeniem określanym
w dotąd opracowywanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego1,
a w jednym przypadku, w obrębie terenów zamkniętych, w oparciu o wydaną decyzję o
warunkach zabudowy.
Obszar gminy Przeciszów w obrębie jej granic administracyjnych pokryty jest w całości
obowiązującymi
miejscowymi
planami
zagospodarowania
przestrzennego
wyszczególnionymi w tabeli 1.
Tabela 1 - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przeciszów
Poz.

1

Nr uchwały Rady
Gminy Przeciszów

Data podjęcia
uchwały

1

XXXVIII/207/06

24 sierpnia 2006 r.

2

XXXIV/192/10

30 marca 2010 r.

3

XXV/179/13

22 marca 2013 r.

4

XXV/180/13

22 marca 2013 r.

5

XXV/181/13

22 marca 2013 r.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów przyjętego uchwałą
nr XXXVIII/207/06 Rady Gminy Przeciszów
z dn. 24. 08. 2006 r. w zakresie dotyczącym
ustaleń części tekstowej
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów w zakresie dotyczącym ustaleń
części tekstowej (§ 5 ust. 7 „Zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów”
przyjętej uchwalą nr XXXIV/192/10 Rady
Gminy Przeciszów z dn. 30.03.2010 r.)
Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów

Powierzchnia

W granicach
administracyjnych
gminy
17,97 ha

-

-

31,99 ha

Zasięg terenów przeznaczonych pod zabudowę w dotychczas obowiązujących planach przedstawiono na Mapie 1.

4

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW
CZEŚĆ II: UWARUNKOWANIA - TEKST UJEDNOLICONY

1.2

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.2.1 CHARAKTERYSTYKA SIECI OSADNICZEJ
Gmina Przeciszów jest gminą wiejską i składa się z 3 sołectw:
- Las,
- Przeciszów,
- Piotrowice.
Ważniejsze wydarzenia w historii rozwoju osadnictwa
w syntetycznej formie przedstawiają się następująco:




















gminy

Przeciszów

XIII w.- została najprawdopodobniej założona wieś Przeciszów, która pierwotnie
nazywała się Przejców lub Przeticzów, oraz wieś Piotrowice (pierwotna nazwa
Petersdorf) – lokacja na prawie niemieckim,
lata 1325-1327 - wzmiankowany jest kościół parafialny w Piotrowicach,
1385 r. - erygonowano parafię pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela,
XIV w. – Przeciszów stanowi własność Gothardusa,
około 1441 r. - wieś należy do Mikołaja Myszkowskiego,
1488 r. - Przeciszów należy do kasztelana oświęcimskiego Piotra Myszkowskiego,
XV w. - Jednym z najstarszych i najważniejszych szlaków komunikacyjnych był
trakt przebiegający z Ukrainy przez Kraków, Zator i Przeciszów do Oświęcimia
i dalej w kierunku Austrii i Czech przez Bramę Morawską. Od XV wieku był to
szlak miedziowo-solny, co miało duże znaczenie, jako czynnik osadotwórczy dla
terenów, przez które przebiegał.
XVI w. – Właścicielami Przeciszowa byli Jan (kasztelan oświęcimski) i Jerzy
(referendarz koronny) Myszkowscy. Nastąpił rozwój rybactwa i hodowli ryb
w okolicach Przeciszowa, Zatoru i Spytkowic,
1513 r. - dziedzicem wsi Przeciszów i Spytkowice był Wawrzyniec Myszkowski,
1578 r. - wieś odziedziczył biskup krakowski Piotr Myszkowski, który
zahamował rozwój kalwinizmu w Przeciszowie,
1627 r. - Ferdynand i Władysław Myszkowscy podarowali Przeciszów zakonowi
dominikanów z Krakowa,
po 1772 r. - rząd austriacki skonfiskował wieś i sprzedał ją hr. Przerębskim
herbu Nowina,
1816-1818 - Łucja Przerębska ufundowała nowy kościół,
po 1830 r. - Przeciszów zakupili Stanisław i Anna Wąsowiczowie,
1833 r. - Anna Wąsowiczowa przekazuje wieś swojemu pierwszemu mężowi
Aleksandrowi Potockiemu,
1845 r. - wieś przejmuje Maurycy Wąsowicz uczestnik powstania styczniowego,
który był założycielem hodowli bażantów. Z tego okresu pochodzi nazwa
Bażanciarnia uroczyska leśnego w Przeciszowie. Przeciszów i Piotrowice do
1945 r. były własnością rodu Potockich,
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II połowa XIX w. – po uzyskaniu przez Galicję autonomii odpowiedzialność za
sprawy oświatowe przejęła Szkolna Rada Krajowa we Lwowie, która rozpoczęła
zakładać jednoklasowe o jednym nauczycielu, szkoły początkowe opłacane przez
państwo. Z tego okresu pochodzą szkoły [199] w Przeciszowie (1860 r.)
i w Piotrowicach (1884 r.),
XIX w. – Występowanie rud żelaznych o zawartości do 30% żelaza stwierdzono
w:
Przeciszowie,
Głębowicach,
Podolszu,
Radoczy,
Harbutowicach
i Witanowicach. Na Pogórzu ruda była wydobywana w Witanowicach, Podolszu
i Przybradzu,
1884 r. - oddano do użytku linię kolejową Kraków-Oświęcim. W 1883 r. oddano
murowany budynek dworca kolejowego w Przeciszowie,
1888 r. - drewniany, kryty słomą budynek szkoły zastąpiono obiektem
murowanym,
1890 r. - na terenie wsi Przeciszów znajdują się 3 karczmy, gorzelnia, młyn,
cegielnia i 4 folwarki,
1895 r. - zakończono budowę kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej
Marii Panny w Piotrowicach,
1911 r. - założono Ochotniczą Straż Pożarną w Przeciszowie,
1935 r. - powstała strażnica we wsi Las,
po II wojnie światowej – Przeciszów, jako gromada należy do powiatu
oświęcimskiego. Wieś została zelektryfikowana.
Lata 60-te i 70-te XX w. – ma miejsce budowa wodociągu wiejskiego oraz
gazyfikacja wsi, a także 2 nowych szkół, domu kultury, Ośrodka Zdrowia, dróg
wiejskich itp. Obszar wiejski podlega procesowi urbanizacji społecznej
i przestrzennej.
1975 r. - utworzenie gminy Przeciszów leżącej (po zmianie podziału terytorialno
–administracyjnego) w woj. bielskim,
1999 r. - reforma administracyjna wprowadza gminę Przeciszów do starostwa
oświęcimskiego i woj. małopolskiego.

Z krótkiego schematycznego przeglądu dziejów Przeciszowa, Piotrowic i Lasu wynikają
uwarunkowania, związane ze starą metryką tych miejscowości i ich wielowiekowym
harmonijnym rozwojem.
Wsie tworzące gminę Przeciszów w przeszłości stanowiły fragment większego zespołu
osadniczego, dla którego centrum administracyjne i gospodarcze stanowiły pierwotnie
Zator, a obecnie Oświęcim. Przeciszów i Piotrowice usytuowane są wzdłuż starego traktu
prowadzącego do przeprawy przez Wisłę. Po południowej stronie Wisły położone jest
sołectwo Las. Powstanie wsi można wiązać z akcja kolonizacyjną prowadzoną przez
Piastów Śląskich, w tym także książąt zatorsko-oświęcimskich w XIII i XIV w. Wsie te
zapewne lokowane były na prawie niemieckim. Przeciszów i Piotrowice posiadają układy
przestrzenne w typie ulicówki. Przy czym w Przeciszowie w trakcie rozwoju wsi
wykształcił się układ pasmowy. Wieś Las ma układ przestrzenny w typie łańcuchowego
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układu ruralistycznego. Zostało to jak się wydaje wymuszone przez warunki naturalne.
Wszystkie układy przestrzenne są w chwili obecnej wyraźnie czytelne.
Współczesna struktura osadnictwa wiejskiego została ukształtowana w wyniku przemian
społeczno-gospodarczych jakie zachodziły w okresie po II wojnie światowej (wzrost
dochodów ludności pochodzących ze źródeł pozarolniczych). Stare drewniane
budownictwo jakie dominowało na obszarze gminy zostało wyparte przez budynki,
w przewadze 1 i 2 kondygnacyjne o pełnym standardzie wyposażenia technicznego
(energia elektryczna, gaz, woda, ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej,
sukcesywnie wypierającej szamba).
1.2.2 STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
W strukturze użytkowania terenu dominują użytki rolne, a drugą co do wielkości grupę
użytków stanowią grunty orne. Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych wynosi
ok. 10% powierzchni ogólnej gminy.
Tabela 2 - Struktura użytkowania gruntów

Użytkowanie gruntów

Powierzchnia
Ha
%

użytki rolne
- grunty orne
- sady
- łąki trwałe
- pastwiska trwałe

1922
3
459
256

54,2
0,1
13,0
7,2

156
31

4,4
0,9

207
5
14

użytki leśne oraz grunty zadrzewione i zakrzewienia
- lasy i grunty leśne
- grunty zadrzewione i zakrzewione
grunty zabudowane i zurbanizowane

- zurbanizowane tereny niezabudowane

-

5,8
0,1
0,4
-

- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
- użytki kopalne

3
1

0,1
0,0

106
17
-

3,0
0,5
-

57
4

1,6
0,1

52
224
28

1,5
6,3
0,8

- tereny mieszkaniowe
- tereny przemysłowe
- inne tereny zabudowane

tereny komunikacyjne
- drogi
- koleje*
- inne tereny komunikacyjne
tereny różne
nieużytki
wody
- śródlądowe płynące
- śródlądowe stojące
- rowy
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Ogółem powierzchnia ewidencyjna
powierzchnia wyrównawcza
powierzchnia geodezyjna

3545
1
3546

100,0

*w obrębie granic terenów zamkniętych

1.3

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

1.3.1 KOMUNIKACJA DROGOWA
Układ komunikacji drogowej w gminie tworzą drogi:
- droga krajowa nr 44 Gliwice - Mikołów - Tychy - Oświęcim - Zator - Skawina –
Kraków;
- droga wojewódzka nr 949 Jawiszowice – Osiek – Przeciszów – Polanka Wielka –
Andrychów (jej długość na terenie gminy wynosi ok. 3 km);
- drogi powiatowe:
- nr 1762K Przeciszów – Piotrowice – Gierałtowice,
- nr 1895K Oświęcim – Dwory – Las – Przeciszów,
- nr 1899K Polanka Wielka – Piotrowice;
- drogi gminne o łącznej długości ok. 42,7 km.
1.3.2 KOMUNIKACJA KOLEJOWA
Przez teren gminy przebiega dwutorowa magistrala kolejowa Oświęcim – Kraków
Płaszów z wielotorową stacją rozrządową w Przeciszowie. Tereny kolejowe są terenami
zamkniętymi, obejmującymi działki ewidencyjne o nr 693/1 i nr 816/2.
1.3.3 KOMUNIKACJA WODNA
W granicach administracyjnych gminy Przeciszów rzeka Wisła jest częścią Drogi Wodnej
Górnej Wisły2. W roku 2002 zakończono rozpoczętą w latach 70-tych XX w. realizację
drogi wodnej wraz ze stopniami wodnymi (Dwory i Smolice, pomiędzy którymi znajduje
się obszar gminy Przeciszów). Z tego okresu pochodzi kanał żeglugowy „Dwory”, zwany
inaczej na niektórych mapach „Nawiga”.
1.3.4 STAN INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
Istniejące drogi publiczne, w tym droga wojewódzka zbiorcza (Z), a także niektóre odcinki
dróg powiatowych klasy L oraz część dróg gminnych klasy dojazdowa D nie posiadają
pasa drogowego o szerokości odpowiedniej dla danej klasy, zgodnie z wymaganiami
przepisów odrębnych3.

Droga Wodna Górnej Wisły to odcinek trasy żeglugowej pomiędzy km 0+000 i km 92+600 jej górnego biegu.
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
2
3
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Nie wszystkie drogi gminne mają uregulowane prawa własności. Dla obsługi
projektowanego zainwestowania konieczna będzie realizacja nowych dróg gminnych,
głównie dojazdowych.
Istotnym problemem dotyczącym dróg na terenie gminy Przeciszów jest brak ciągów
pieszych wzdłuż jezdni. Mocno ograniczona jest możliwość budowy ścieżek rowerowych
na wydzielonym i oznakowanym pasie ruchu. Należałoby wyznaczyć ścieżki rowerowe
o nawierzchni utwardzonej, choć nie tylko.
Wytyczono perspektywicznie gminną ścieżkę turystyczno-krajoznawczą łączącą
najbardziej atrakcyjne miejsca pod względem rekreacyjno-sportowym, kulturowym
i krajobrazowym. Ścieżka turystyczno-krajoznawcza pozwoli rozwinąć turystykę pieszą,
rowerową, a częściowo też samochodową. Do tego celu, a zwłaszcza rozwoju turystyki
pieszej proponuje się stosować szlak żółty o długości 4 km, biegnący z Zatora do
Oświęcimia.
Fundamentalnym problemem dla gminy jest uciążliwość drogi krajowej DK 44.
W planach zagospodarowania przestrzennego gminy należy przyjmować rozwiązania
zapewniające możliwość modernizacji, przebudowy oraz budowy nowych ciągów
komunikacyjnych w celu poprawy stanu technicznego i jakości funkcjonowania całej
infrastruktury drogowej.

1.4

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

1.4.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA
Gmina Przeciszów jest w pełni zwodociągowana. W 2013 roku liczba podłączonych do
wodociągu budynków wynosiła 1614 (98,7% istniejących budynków).
Jedynym dostawcą wody jest Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przeciszów
z siedzibą w Przeciszowie ul. Długa 166. GZWIK jest zakładem budżetowym Gminy
Przeciszów.
Całkowita długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 58,81 km.
1.4.2 U JĘCIA wody PODZIEMNEJ
Na terenie gminy Przeciszów występują ujęcia wody zlokalizowane w Przeciszowie
i Piotrowicach.
Są to:
– Ujęcie wody w miejscowości Przeciszów – ujmujące wody z czwartorzędowego
poziomu wodonośnego wykształconego w postaci piasków, żwirów, pospółek
i otoczaków. Nawiercone zwierciadło wody kształtuje się na głębokości 9,9 –
12,5 m, natomiast ustabilizowane na głębokości 0,95 – 9,3 m. Zasoby
eksploatacyjne ujęcia wynoszą 140,5 m3/h przy depresji 4,4 – 6,5 m.
– Ujęcie wody w miejscowości Piotrowice – ujmujące wody poziomu
czwartorzędowego – źródła typu wysięgowego o dobrej jakości wody, spełniające
wymogi wody pitnej, o wydajności 11 m3/h.
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1.4.3 S TREFY OCHRONNE UJĘĆ WODY
Na terenie gminy Przeciszów rozporządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 roku ustanowiona
została strefa ochronna4 dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Przeciszów, gmina
Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie (Dz. Urz. z dnia 20 listopada
2013 r., poz. 6746).
Dla ujęcia wody podziemnej w Przeciszowie ustanowiono strefę ochroną obejmującą:
 teren ochrony bezpośredniej 4 studni wierconych: S-5, S-6, S-7a i S-8;
 teren ochrony pośredniej obejmujący obszar 102,8 ha.
Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, przy czym należy:
-

wody opadowe odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody,

-

teren zagospodarować zielenią,

-

odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń
sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody,

-

ograniczać do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

4

–

wprowadzania ścieków do ziemi z wyłączeniem wód opadowych oraz roztopowych,
o których mowa w art. 9 pkt 14 lit .c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

–

lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

–

rolniczego wykorzystania ścieków;

–

stosowania komunalnych osadów ściekowych;

–

stosowania do nawożenia gnojówki i gnojowicy;

–

lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

–

składowania lub przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych;

–

stosowania nawozów niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa
wydanych na podstawie art. 22 ustawy z dn. 10 lipca 2007 r., o nawozach
i nawożeniu;

–

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętnych oraz obojętnych;

Zasięg strefy ochronnej dla ujęcia w Przeciszowie oznaczono na Mapie 1 i Mapie 2.
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–

lokalizowania obiektów produkcyjnych oraz związanych z nimi instalacji, w tym
składów lub magazynów;

–

lokalizowania zakładów przemysłowych, których instalacje zaliczone są do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
z wyłączeniem:
a) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię, gaz lub inne nośniki
energii,
b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem
ścieków oraz oczyszczaniem ścieków,
c) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,
d) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu.

–

poszukiwania oraz wydobywania kopalin,

–

wykonywania robót melioracyjnych,

–

lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej,

–

lokalizowania stawów, oczek wodnych i zbiorników wodnych,

–

lokalizowania cmentarzy lub grzebania zwłok zwierzęcych,

–

mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi,

–

urządzania obozowisk,

–

lokalizowania dróg publicznych z wyłączeniem kategorii droga gminna.

W związku z planowaną eksploatacją węgla kamiennego możliwe jest przeprowadzenie
procedury dopuszczonej art. 52 ustawy z dnia 18 lipca 20101 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zakresie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej
wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody w Przeciszowie.
W gminie Przeciszów w sołectwie Piotrowice położona jest strefa ochrony pośredniej dla
ujęcia wody ze źródła „Hajduga” w Polance Wielkiej – gmina Polanka Wielka. Zasięg tej
strefy ustalony został rozporządzeniem nr 13/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej5 dla ujęcia wody ze źródła „Hajduga” w Polance Wielkiej, gmina
Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie (Dz. Urz. z dnia 20 listopada
2013 r., poz . 6745).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
–

5

wprowadzania ścieków do ziemi z wyłączeniem wód opadowych oraz roztopowych,
o których mowa w art. 9 pkt 14 lit . c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

Zasięg strefy ochronnej dla ujęcia ze źródła „Hajduga” oznaczono na Mapie 1 i Mapie 2.
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–

lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

–

rolniczego wykorzystania ścieków;

–

stosowania komunalnych osadów ściekowych;

–

stosowania do nawożenia gnojówki i gnojowicy;

–

urządzania pryzm kiszonkowych i obornikowych niezabezpieczonych przed
przedostaniem się odcieków do wód i do ziemi;

–

lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

–

stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie
środków ochrony roślin do obrotu wydanego na podstawie ustawy o środkach
ochrony roślin są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;

–

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

–

przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

–

lokalizowania nowych zakładów przemysłowych, których instalacje zaliczone są do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
z wyjątkiem:
e) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię, gaz lub inne nośniki
energii,
f) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem
ścieków oraz oczyszczaniem ścieków,
g) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,
h) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu,
i) przedsięwzięć związanych z transportem publicznym,
j) przedsięwzięć związanych z budową dróg.

– lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu substancji szczególnie
szkodliwych powodujących zanieczyszczenie wód, które należy wyeliminować
(wykaz I), a także substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;
– poszukiwania oraz wydobywania kopalin poza istniejącymi obszarami wydobycia,
działającymi na podstawie koncesji wydanych do dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia;
– lokalizowania nowych ujęć wody na potrzeby inne niż zwykłe korzystanie z wód;
– lokalizowania cmentarzy lub grzebania zwłok zwierzęcych;
– mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi.
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1.4.4 KANALIZACJA SANITARNA
Gmina Przeciszów nie posiada własnej oczyszczalni ścieków i w Krajowym Programie
Oczyszczania Ścieków Komunalnych ujęta jest w kanalizacyjnej Aglomeracji
Oświęcimskiej. Podmiotem odpowiedzialnym za oczyszczenie ścieków na terenie całej
Aglomeracji Oświęcimskiej jest Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
w Oświęcimiu. Ścieki z terenu Gminy przesyłane są pompownią ścieków P1 i kolektorem
tłocznym o długości 4,75 km, które wykonane zostały w ramach I etapu rozbudowy sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy Przeciszów.
Łączna długość kanalizacji sanitarnej wybudowanej w Gminie Przeciszów wynosi
36,30 km. Liczba ludności obsługiwana przez system kanalizacyjny na koniec 2013 r.
wyniosła 1756.
1.4.5 KANALIZACJA DESZCZOWA
Na terenie gminy kanalizacja deszczowa istnieje fragmentarycznie. Odprowadzenie wód
deszczowych do rowów otwartych następuje odcinkami pod chodnikami przy drogach:
krajowej, wojewódzkiej i powiatowych.
1.4.6 SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
Funkcjonujący na terenie gminy system zaopatrzenia w energię elektryczną dostosowany
jest do istniejącego zapotrzebowania. Rozwój zagospodarowywania przestrzennego
wywoła konieczność rozbudowy linii 15 kV i budowy nowych stacji transformatorowych.
Przez teren gminy przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne:
 220 kV tranzytowa napowietrzna linia wysokiego napięcia o długości 1,5 km,
 110 kV Dwory-Skawina o długości 4,6 km,
 15 kV o łącznej długości 32,2 km.
Wzdłuż linii elektroenergetycznych w obowiązujących dokumentach planistycznych
(studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wyznaczono strefy
technologiczne (ograniczonej zabudowy) nie tyko z uwagi na konieczność zapewnienia
dostępu do linii i zapewnienia możliwości właściwego utrzymania tych sieci. W ramach
wyżej wymienionych stref występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikające z przepisów odrębnych6.
Sieć ta obecnie w pełni pokrywa zapotrzebowanie mieszkańców gminy na energię
elektryczną.
1.4.7 SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
Niemal cały obszar gminy znajduje się w zasięgu sieci komórkowych, przy czym
dostępność technologii sieci GSM związanych z pakietowym przesyłaniem danych (GPRS,
EDGE) jest zależna od operatora i w warunkach gminy ograniczana ukształtowaniem

Co oznacza między innymi konieczność spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz.U. z 2003 Nr 192, poz. 1883).
6
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terenu (kotliny, miejsca zasłonięte wzgórzami). Dostępność sieci komórkowej trzeciej
generacji (3G) działającej w standardzie UMTS, ogranicza się, w zależności od operatora,
do niewielkich obszarów7.Podobnie jest z technologia 4G. Ponadto we wszystkich
miejscowościach gminy znajduje się sieć telefonii stacjonarnej.
1.4.8 SIEĆ GAZOWNICZA8
W gminie dobrze rozwinięta jest sieć gazownicza. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje:
 sieć gazową wysokoprężną - gazociąg Zelczyna-Oświęcim DN500 CN 6,3 MPa;
 sieć gazową wysokoprężną, tj. odgałęzienie głównego gazociągu Zelczyna-Oświęcim
do stacji gazowej Przeciszów DN100 CN 6,3 MPa;
 stację gazową Przeciszów.
Od obiektów tych należy zachować strefy ochronne9, wynoszące odpowiednio:
–

–
–

dla gazociągu DN500 CN 6,3 MPa, po każdej ze stron gazociągu: nie mniej niż
35 m dla sytuowania budynków mieszkalnych i minimum 65 m dla
budynków użyteczności publicznej, przy czym na mapie oznaczono strefę
obowiązującą dla budynków mieszkalnych;
dla gazociągu DN500 CN 6,3 MPa w obrębie terenów istniejącej zabudowy,
po każdej ze stron gazociągu: nie mniej niż 4 m;
dla stacji gazowej: 4 m.

W strefie kontrolowanej obowiązuje:
– zakaz wszelkiej zabudowy, urządzania składów, magazynów i parkingów,
– zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu,
– zakaz sadzenia drzew i krzewów.
Wymagane jest zapewnienie swobodnego dojazdu do gazociągu wzdłuż jego osi.
Sieć średnioprężna pozwala na podłączenie wszystkich gospodarstw do odbioru gazu
ziemnego. Układ sieci rozdzielczej średniego i niskiego ciśnienia gazu nie wywołuje
ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym, tym samym nie stanowi istotnego
uwarunkowania rozwoju gminy. Pełna realizacja zadań, ze względów rozwoju sieci
i dostawy energii nie stanowi problemu dla dostawców.
1.4.9 GOSPODARKA ODPADAMI
Zasady gospodarki odpadami określone zostały w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Małopolskiego. Małopolskę podzielono na 4 regiony –
Gmina Przeciszów należy do Regionu Zachodniego. Odpady komunalne powstające na
terenie danego regionu mogą być zagospodarowane tylko i wyłącznie w Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych położonej na terenie tego regionu. Na
terenie Gminy Przeciszów gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu
o sporządzone i przyjęte uchwały Rady Gminy Przeciszów. Gmina podjęła szereg uchwał
wprowadzających zmiany w dotychczas funkcjonującym systemie gospodarki odpadami,

Na podstawie poglądowych map zasięgu operatorów telefonii komórkowej.
Przebieg sieci gazowej oznaczono na Mapie 1.
9 Strefy nie dotyczą budowy stacji benzynowych.
7
8
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w tym przede wszystkim nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie.
Wprowadzane zmiany mają na celu:
Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów,
 Zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie odpadów,
 Całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym
zmniejszenie zaśmiecenia, w szczególności lasów i terenów rekreacyjnych.
Znowelizowana w 2011 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
weszła w życie z dniem 1.01.2012 r. nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (tych na
których zamieszkują ludzie), a także dała możliwość przejęcia obowiązków od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych (np. szkoły, domy kultury, działalności gospodarcze,
sklepy itp.). Nowe zasady odbioru odpadów komunalnych zaczęły obowiązywać od dnia 1
lipca 2013 r. Zgodnie z ich założeniami to Gmina przejmuje odpowiedzialność za cały
proces począwszy od odbioru odpadów komunalnych do ich zagospodarowania.
Głównym celem tych zmian w przepisach jest osiągnięcie odpowiednich poziomów
recyklingu i odzysku odpadów komunalnych. Zmiany nowego systemu polegają również
na tym, że to Gmina w imieniu wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem,
podpisuje umowę z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu. W przypadku
prowadzenia na nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów właściciel nieruchomości
ponosi niższe koszty związane z zagospodarowaniem odpadów. Selektywna zbiórka
polega na segregowaniu wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych na wskazane
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów
poszczególne rodzaje odpadów i przekazywanie ich odbiorcy na zasadach tam
wskazanych.
Selektywnie zbierane są następujące odpady:
– papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
– szkło,
– tworzywa sztuczne,
– metale,
– odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– przeterminowane leki,
– chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, pestycydy, itd.),
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlano – remontowe, takie jak: gruz ceglany, odpady materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia, zmieszane odpady betonu, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tapety, tynki,
okleiny, itp.,
– zużyte opony.
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Pozostałe wytworzone na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią odpady
zmieszane i gromadzone są w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.
Tabela 3 - Rodzaj i ilość odpadów komunalnych odebranych w 2013 r. z terenu Gminy Przeciszów

Rodzaj odpadów

2

Ilość odpadów [Mg]

Zmieszane

895,45

Szkło

54,80

Tworzywa sztuczne

31,20

Papier i tektura

3,10

Metal

2,34

Odpady zielone

50,40

Odpady remontowo-budowlane

44,04

Odpady wielkogabarytowe

31,80

Zużyte opony

8,16

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o kodach 20 01 36,
20 01 35*, 20 01 23*)

8,93

Odpady niebezpieczne (farby, tusze, baterie i akumulatory itp.)

2,80

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW
JEGO OCHRONY

Pod pojęciem ładu przestrzennego należy rozumieć „takie ukształtowanie przestrzeni,
które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe,
kulturowe oraz kompozycyjne i estetyczne”10.
Ład przestrzenny jest jednym z pojęć o kluczowym znaczeniu dla planowania
przestrzennego. Powinien być – obok zrównoważonego rozwoju – traktowany jako
podstawa wszelkich działań planistycznych, w szczególności określenia zasad
kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego11.
Współczesna struktura osadnictwa wiejskiego kształtowała się poprzez kontynuację
historycznego układu zabudowy. Dla wsi w gminie Przeciszów jako charakterystyczny,
można uznać stan rzeczy, w którym:
- historyczna zabudowa wsi zlokalizowana jest wzdłuż głównego ciągu
komunikacyjnego (w przewadze jest to droga klasy lokalnej lub zbiorczej), często

10
11

Art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
Art. 1 ust. 1 tamże.

16

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW
CZEŚĆ II: UWARUNKOWANIA - TEKST UJEDNOLICONY

w odległościach rażąco mniejszych niż jest to wymagane dla nowej zabudowy
sytuowanej wzdłuż drogi danej klasy12.
- nowe budynki powstawały jako kolejne linie zabudowy, obsługiwane na ogół
prostopadłym do drogi publicznej dojazdem wewnętrznym, przy czym w warunkach
gminy Przeciszów szerokość tych dojazdów często wynosi nie więcej niż 3 – 3,5 m.
- nowe budynki powstawały wzdłuż drogi publicznej jako kontynuacja układu
„ulicówki”, co doprowadziło do przestrzennego łączenia historycznie odrębnych
jednostek osadniczych.
Dla ochrony ładu przestrzennego konieczne jest przeciwdziałanie niekorzystnym
zjawiskom przestrzennym związanym z wprowadzaniem nowych terenów budowlanych,
w szczególności przez ograniczanie liczby kolejnych linii zabudowy obsługiwanych
komunikacyjnie przez służebność przejazdu lub drogę wewnętrzną o niewystarczającej
szerokości, a także ograniczanie niekontrolowanego, przestrzennego „rozlewania” się
zabudowy.

3

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU
ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI, JAKOŚCI ZASOBÓW
WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

3.1

POŁOŻENIE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Gmina Przeciszów administracyjne położona jest w zachodniej części województwa
małopolskiego, w powiecie oświęcimskim. Graniczy z następującymi jednostkami
administracyjnymi - gminami: Babice, Osiek, Oświęcim, Polanka Wielka, Wieprz, oraz
gminami miejsko-wiejskimi: Libiąż i Zator.
Powierzchnia gminy wynosi 35,4 km2 (3546 ha), w jej skład wchodzą trzy sołectwa:




Przeciszów 1695,00 ha
Piotrowice 1387,00 ha
Las
464,00 ha

Sołectwo Przeciszów – siedziba gminy, usytuowane przy drodze krajowej nr 44 GliwiceKraków, oddalone jest od:
- Krakowa o 45 km
- Katowic o 37 km
- Wadowic o 20 km
- Chrzanowa o 15 km
- Oświęcimia o 12 km
- Zatora o 5 km

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
12
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Pod względem morfologicznym (wg podziału J. Kondrackiego) gmina Przeciszów leży
obrębie podprowincji Północne Podkarpacie, makroregionie Kotliny Oświęcimskiej
w obszarze której wyróżnić można 2 mezoregiony:
1 - Doliny Górnej Wisły (512.22) - obejmujący północną część gminy
2 - Pogórza Wilamowickiego (512.23) – w części południowej
Wymienione mezoregiony zróżnicowane są pod względem geomorfologicznym na
wyraźne dwie formy tj.:
- płaską (nizinną) - podnoszącą się ku południowi systemem 2 teras holoceńskich
(zalewową i nadzalewową).
Terasa zalewowa (tzw. łęgowa), ciągnąca się wąskim pasem wzdłuż koryta rzeki, na
wysokości 220-226 m n.p.m., ograniczona jest wałami.
Terasa wyższa - nadzalewowa, położona jest ok. 3-6 m nad poziom koryta rzeki, stanowi
formę rozległej równiny o zmiennej szerokości, urozmaicona zniszczonymi starorzeczami,
licznymi zagłębieniami bezodpływowymi, częściowo zawodnionymi z uwagi na płytko
zalegający poziom wód gruntowych.
Powierzchnia terasy podnosi się lekko w kierunku południowym aż do stóp Pogórza
Wilamowickiego.
W obszarze wymienionej kotliny znajdują się tereny sołectw: Las, Podlesie i częściowo
Przeciszowa. Najniższy punkt terenu w tym rejonie gminy znajduje się na poziomie 219,7
m n.p.m (Koło Lipowieckie).
- wysoczyznową - obejmującą południowy obszar gminy Przeciszów, stanowiący część
Pogórza Wilamowickiego. Jest to obszar o falistej wierzchowinie wyniesionej na
wysokości 280-290 m n.p.m.. Najwyższy punkt terenu leży na wysokości 289,2 m n.p.m.
w południowo – zachodniej części gminy ( w rejonie Czerwonki), natomiast najniższy
położony jest na wysokości 226,1 m n.p.m. w dolinie potoku Bachórz. Deniwelacje terenu
wynoszą 63,1 m.
Różnice wysokości względnych dla poszczególnych sołectw kształtują się następująco:
1. Las

219,7-223,8 m.n.p.m. - deniwelacja względna wynosi

4,1 m

2. Przeciszów

220,0-246,0 m n.p.m. -

„

„

„

26,0 m

3. Piotrowice

240,0- 280,0 m n.p.m -

„

„

„

40,0 m

Najbardziej urozmaicony obszar pod względem rzeźby i krajobrazu występuje w części
środkowej i południowej gminy. Obszar ten charakteryzuje się wyrównanymi szerokimi
garbami oraz pojedynczymi wzgórzami, które rozcięte są siecią wąskich, głębokich
i nieckowatych dolin deluwialnych. Spłaszczone wierzchowiny wododziałowe garbów
schodzą stopniowo, a w niektórych miejscach gwałtownie, stromymi stokami do płaskich
dolin.
3.2

BUDOWA GEOLOGICZNA I SUROWCE MINERALNE

W budowie geologicznej obszaru gminy wyróżnić można utwory karbońskie pokryte
warstwą iłów mioceńskich o średniej miąższości około 100 m oraz utwory
czwartorzędowe, które stanowią warstwę przypowierzchniową. Warstwę tę budują osady
18
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rzeczne (fluwialne) tj. mady i piaski rzeczne z fragmentami deluwiów lessowych,
stanowiące utwory dolinne Wisły, Bochórza, Łowiczanki oraz innych cieków.
Teren położony na południe od torów PKP Oświęcim-Kraków pokrywają utwory lessowe,
częściowo
lessy
spiaszczone.
Niewielkie
fragmenty
gliny
w
warstwie
przypowierzchniowej budują gliny lessowate napływowe ( Łowiczki Książęce) oraz piaski
i żwiry częściowo gliny ozów lub moreny czołowej (Piotrowice).
Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych. Są to: węgiel
kamienny i surowce ilaste. Inne surowce na terenie gminy nie były udokumentowane.
Cały niemal obszar gminy zaliczony jest do krakowskiej serii piaskowcowej. Są to
warstwy libiąskie (westfal D) i warstwy łaziskie (westfal C+D) z arkozą kwaczalską.
Południową część Piotrowic buduje seria mułowcowa złożona z warstw orzeskich
i warstw załęskich.
Formacja węglonośna zalega głęboko. Stratoizohipsy poziomów litostratygraficznych
karbonu produktywnego osiągają następujące wartości:




wieś Las
– od 600 do 800 m,
wieś Przeciszów – od 400 do 700 m,
wieś Piotrowice – od 100 do 400 m.

W północnej części gminy Przeciszów usytuowane jest złoże węgla kamiennego Zator.
Wzdłuż granicy zachodniej gminy, niedużym obszarem rozciąga się złoże Oświęcim
Polanka. Złoże węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka 1” wyodrębniono
z udokumentowanych złóż: „Oświęcim – Polanka” i „Zator”. Złoże węgla kamiennego
„Oświęcim – Polanka” oraz złoża „Zator” i „Oświęcim – Polanka1” są złożami górniczo
niezagospodarowanymi.
We wsi Przeciszów (Łowiczki Pańskie) znajduje się złoże ilastych surowców
ceramicznych – gliny plejstoceńskie i iły mioceńskie, wykorzystywane do produkcji
ceramiki budowlanej. Według dokumentacji geologicznej złoża, która sporządzona
i zatwierdzona była przez Prezesa CUG w 1975 roku dla celów produkcyjnych cegielni,
powierzchnia złoża Przeciszów wynosiła 5,7 ha, średnia jego miąższość 9,1 m, średnia
grubość nadkładu – 0,4 m. Zasoby złoża wg stanu na dzień 1.01.1990 r. wynosiły
486930 m3. Obecnie cegielnia produkująca cegłę uległa całkowitej likwidacji i dewastacji.
Wyrobisko poeksploatacyjne jest zarośnięte w drodze sukcesji naturalnej. Brak jest
wszelkich danych odnośnie aktualnej wielkości złoża.
W sołectwie Przeciszów przy zachodniej granicy z gminą Oświęcim znajduje się złoże
kruszywa naturalnego „Przeciszów”, górniczo niezagospodarowane. Złoże zostało
udokumentowane „Dokumentacją geologiczną w kat.C1”, która została zatwierdzona przez
Marszałka Województwa Małopolskiego w lipcu 2016 r.
Złoża innych surowców, w tym energii geotermalnej, nie są na terenie gminy Przeciszów
rozpoznane.
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3.3

WARUNKI KLIMATYCZNE13

Gmina Przeciszów położona jest w środkowoeuropejskiej strefie klimatycznej, gdzie
następuje łączenie się wpływów klimatu kontynentalnego i morskiego.
Według podziału R. Gumińskiego na jednostki klimatyczno – rolnicze obszar gminy należy
do dwóch dzielnic klimatyczno – rolniczych:
 dzielnicy tarnowskiej (Dolina Wisły) - obszar położony na niskiej terasie Wisły,
posiadający mezoklimat den dolinnych, charakteryzujący się dużymi dobowymi
wahaniami temperatury i wilgotnością powietrza, częstymi inwersjami temperatury,
krótkim okresem bezprzymrozkowym. W obszarze tego terenu utrzymują się
zamglenia oraz zastoiska chłodnego powietrza. Ze względu na słabą wentylację,
warunki aerosanitarne są bardzo niekorzystne,
 dzielnicy podkarpackiej, stanowiącej pas przejściowy między górami i kotlinami
podgórskimi.
Klimat okolic gminy Przeciszów jest typowy dla warunków klimatycznych pasa kotlin
podgórskich Beskidów. Charakteryzuje się on stosunkowo wysoką średnią roczną
temperaturą powietrza, a jednocześnie dużą amplitudą temperatur ekstremalnych.
Średnia wieloletnia temperatura powietrza dla okolic Oświęcimia wynosi 80C.
Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec (17,50C), najchłodniejszym styczeń (-20C).
Długość okresu wegetacji wynosi 210 dni.
Średnia wilgotność względna w przebiegu miesięcznym, nie wykazuje dużych zmienności.
W zimie osiąga największe wartości do 84%, natomiast najmniejsze wiosną 74%.
W sezonie chłodnym obserwuje się mniejszą dobową amplitudę wilgotności, która
średnio wynosi 15%, największą latem ponad 30%. W zimie występuje większa niż
w lecie liczba dni ze średnią dobową wilgotnością względną wyższą od 90%.
Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 741 mm z maksimum w czerwcu
i lipcu oraz minimum przypadającym w miesiącu lutym. Liczba dni z opadem wynosi 175.
Warunki anemologiczne okolic gminy oraz jej obszaru są niekorzystne. Notuje się wysoki,
udział cisz, charakterystyczny dla kotlin. Przeważają wiatry słabe i umiarkowane,
a stosunkowo wysoka średnia roczna prędkość wiatru spowodowana jest prędkością
docierających tu bardzo silnych wiatrów typu fenowego.
Obszar gminy odznacza się zdecydowaną przewagą wiatrów wiejących z sektora
zachodniego (ok. 57,2%).
Średnie prędkości wiatru są bardzo niskie i wynoszą od 2,0 m/s (Wadowice, Pszczyna) do
2,7 m/s (Bieruń Stary). Największe prędkości wiatru występują w sektorach południowo zachodnim, zachodnim i północno – zachodnim. Wiatry o najmniejszych prędkościach
notowane są najczęściej z kierunku północnego i wschodniego. W okolicach Oświęcimia
zauważalne jest często zjawisko ciszy atmosferycznej. Wyniki pomiarów z wielu lat
wskazują, że brak wiatru odnotowano w prawie 17% przypadków. Duży odsetek cisz
(8,4%) i wiatrów słabych stwarza niedogodne warunki przewietrzania obszaru gminy.

Za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów przyjętym uchwałą nr XXIV/114/05 Rady
Gminy Przeciszów z dnia 4 lutego 2005 r.
13
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Szczególnie dotyczy to okresu zimowego, w którym występuje aktywizacja lokalnych
źródeł zanieczyszczeń powietrza (paleniska domowe).
Warunki aerosanitarne
Północny obszar gminy Przeciszów położony jest na niskiej terasie Wisły,
w obszarze dużych dobowych wahań temperatury i wilgotności powietrza, częstymi
inwersjami temperatury, krótkim okresem bezprzymrozkowym. W obszarze tego terenu
utrzymują się zamglenia oraz zastoiska chłodnego powietrza. Położenie zabudowy w
dolinach rzecznych przy bardzo częstych mgłach powoduje utrzymywanie się
niekorzystnych warunków aerosanitarnych dla mieszkańców gminy.
Na terenie gminy Przeciszów brak jest punktów pomiarowych danych emisji
zanieczyszczeń powietrza. Prowadzone pomiary zanieczyszczeń powietrza w sieci
monitoringu Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu obejmują najbardziej wysunięty punkt
w kierunku wschodnim położony w Stawach Monowskich. Uzyskane wyniki pomiarów są
reprezentatywne tylko dla zachodniej części gminy.
W związku z położeniem gminy (jedna z najbardziej wysuniętych na zachód gmin w woj.
małopolskim), bliskim sąsiedztwem Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu oraz
aglomeracji górnośląskiej, należy podjąć działania w celu uruchomienia, w ramach
monitoringu wojewódzkiego, automatycznej stacji pomiaru zanieczyszczeń dla
pozostałych terenów gminy wymagających przeprowadzenia pomiarów oraz oceny emisji
zanieczyszczeń powietrza ze źródeł punktowych oraz obszarowych.
3.4

KLIMAT AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA

Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością
występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy
wpływ na klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy
samochodowe, motocykle, ciągniki, pociągi), zakłady produkcyjne i rzemieślnicze na
skutek stosowania hałaśliwych i wibracyjnych technologii oraz maszyn i urządzeń.
Zakłady produkcyjne oraz warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym
zasięgu oddziaływania, wpływają na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter
lokalny.
Klimat akustyczny gminy Przeciszów determinowany jest przede wszystkim przez:
– hałas komunikacji drogowej od drogi krajowej nr 44 (relacji Gliwice - Kraków),
a także okresowo od drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych,
– hałas komunikacji kolejowej od linii Kraków Oświęcim,
– hałas z obszarów zabudowy zagrodowej,
– hałas z obszarów zabudowy usługowej, rzemieślniczej, związany ze sposobami
użytkowania terenu,
– dźwięki środowiska przyrodniczego (ptactwa, skupionego szczególnie w obszarze
kompleksu stawów).
Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku gminy Przeciszów należy
wspomniana komunikacja drogowa. Uciążliwości wynikają nie tylko ze wzrostu ilości
pojazdów i natężenia ruchu na drogach, ale także ze zbyt bliskiej lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej, innych terenów podlegających ochronie akustycznej w stosunku do
istniejących ruchliwych dróg. Przeciszów nie posiada obwodnicy uwalniającej centrum od
ruchu tranzytowego (w tym szczególnie uciążliwego ruchu ciężkiego). Hałas generowany
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przez poruszające się ulicami pojazdy, szczególnie po drogach ponadlokalnych przekracza
wartości dopuszczalne oraz charakteryzuje się tendencją wzrostową.
Można wnosić, że w odniesieniu do dopuszczalnych wartości hałasu określonych dla pory
dziennej i nocnej, wyższego niż poziom dopuszczalny, należy spodziewać się w zasadzie
tylko w otoczeniu drogi krajowej. W warunkach nocnych, przyziemnych ruchów
powietrza i związanych z nimi kierunków propagacji dźwięków, podwyższony poziom
dźwięku może wystąpić na większym obszarze. Mniejsze uciążliwości pomimo wyższych
poziomów hałasu, oceniając w skali globalnej, stwarza hałas komunikacji kolejowej.
Z komunikacją (zarówno drogową jak i kolejową) związane jest oddziaływanie drgań na
środowisko. Obszar gminy Przeciszów nie był dotychczas objęty monitoringiem hałasu
drogowego i kolejowego.
Wobec braku danych monitoringowych należy przyjąć, że uciążliwości akustyczne
występujące na terenie gminy mają charakter analogiczny jak na innych obszarach o
podobnym zagęszczeniu ludności i nasyceniu infrastrukturą komunikacyjną. Uciążliwości
akustyczne występują zatem najprawdopodobniej zarówno na obszarach zabudowy
bezpośrednio przylegającej do dróg krajowych, a także w bezpośrednim sąsiedztwie
szlaków kolejowych.

3.5

ZASOBY WODNE14

3.5.1 WODY POWIERZCHNIOWE
Gmina cechuje się dużą ilością wód powierzchniowych. W systemie hydrograficznym
wyróżnić można cieki, rowy i stawy. Cały obszar gminy znajduje się w dorzeczu górnej
Wisły i odwadniany jest przez główne potoki takie jak: Bachórz, Włosiankę (prawe
dopływy Wisły) oraz Łowiczankę (lewostronny dopływ Skawy). Pod względem
hydrograficznym 100% obszaru gminy odwadniane jest bezpośrednio przez cieki i rowy
należące do prawostronnej zlewni rzeki Wisły, tworząc zlewnię I-rzędu.
Powierzchniowa sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta. Występuje tu gęsta sieć
cieków stałych i okresowych, niektóre o charakterze rowów melioracyjnych
odwadniających podmokłe obszary w dolinie Wisły. Działy wodne II i III rzędu,
rozdzielające poszczególne zlewnie powierzchniowe, w przeważającej części przebiegają
kulminacjami terenu i mają charakter działów pewnych; tylko w dolinie Wisły z uwagi na
gęstą sieć rowów melioracyjnych, przebieg ich jest trudny do jednoznacznego
wyznaczenia.
Potoki tego terenu zalicza się do cieków o reżimie wyrównanym, z wezbraniem
wiosennym (roztopowym) i letnim (opadowym) oraz gruntowo-deszczowo-śnieżnym
zasilaniem. Reżim ten jest jednak na niektórych potokach zaburzony czynnikami
antropogenicznymi.
W systemie hydrograficznym wyróżnić można następujące zlewnie podstawowe:



rzeki Wisły
potoku Bachórz

11,4 km2
11,9 km2

- 32,2%
- 33,6%

Za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów przyjętym uchwałą nr XXIV/114/05 Rady
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potoku Łowiczanka
Razem obszar:

12,1 km2
35,4 km2

- 34,2%
- 100,0%

Najważniejsze cieki gminy to:






Rzeka Wisła – stanowiąca północną granicę gminy,
Potok Bachórz – prawobrzeżny dopływ Wisły – długość na terenie gminy 13 100 m,
Potok Łowiczanka – lewostronny dopływ Skawy – długość na terenie gminy 3 250 m,
Potok Włosianka – prawobrzeżny dopływ Wisły – długość na terenie gminy 5 030 m,
Kanał Wisła – długość 1 700 m.

POTOK BACHÓRZ – prawobrzeżny dopływ Wisły. Wypływa ze wzniesień w rejonie wsi
Głębowice. Powierzchnia zlewni potoku Bachórz wynosi około 37 km2, jego długość na
terenie gminy Przeciszów - 11,9 km. Potok ten charakteryzuje się dużymi wahaniami
przepływu wody, zbierając je z dopływów otaczających wzniesień w południowo –
zachodniej i zachodniej części gminy. Koryto potoku jest obwałowane. Od torów
kolejowych do połączenia z Wisłą koryto jest zawężone, na pewnych odcinkach wynosi
zaledwie 1,0 m.
Konfiguracja terenu, przez który przepływa potok Bachórz jest zróżnicowana, co wpływa
na zróżnicowanie wysokości brzegów. Obserwuje się intensywne zarastanie koryta
i erozję brzegów, zagrażającą blisko położonym budynkom i ulicom. Skarpy koryta nie
rzadko porośnięte drzewami, niszczone są przez ich korzenie. Wiele obumarłych drzew
i korzeni tworzy w korycie przetamowania, powodując na niżej położonym terenie
rozlewiska. Przy obecnym stanie koryta, nawet niewielkie wezbrania wody podpiętrzone
przeszkodami w nieuporządkowanym korycie, erodują uszkodzone już skarpy i występują
z brzegów, podtapiając sąsiednie budynki i tereny.
Potok zasila prywatne stawy rybne Bachórz, Przedpolański i Hoćminów oraz
spółdzielcze oraz zespół stawów Zakładu Doświadczalnego w Zatorze – Przeręb.
Miejscami potok zanieczyszczony jest odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
W bezpośrednim sąsiedztwie potoku występuje dość gęsta zabudowa, miejscami
dochodząca do brzegów koryta, zwłaszcza w rejonie mostu i na ul. Krakowskiej, a także
w pobliżu mostów na ul. Wąskiej i Topolowej. W pozostałej części gminy ciek przepływa
przez tereny o charakterze rolniczym – grunty orne i łąki.
POTOK ŁOWICZANKA – lewostronny dopływ Skawy, wypływa ze stoków wzniesienia
w Piotrowicach Górnych. Lewobrzeżne dopływy potoku odwadniają tereny rolne
położone na wschodnim stoku wzniesienia sołectwa Piotrowice, natomiast prawobrzeżne
– rejon wsi Łowiczki.
Łowiczanka płynie w korycie nieobwałowanym do zbiornika wyrównawczego pompowni
Podlesie, z którego istnieje możliwość grawitacyjnego odpływu przepustem wałowym
w okresie normalnych stanów wody w rzece Skawie. Zlewnia górnego odcinka Łowiczanki
do przekroju drogi Zator - Oświęcim wynosi 11,0 km2.
Podczas powodzi w lipcu 2001 r. wody Łowiczanki wystąpiły z koryta. Woda przelała się
przez nasyp torów kolejowych warstwą około 0,5 m, niszcząc wcześniej nasyp drogowy
i most w Łowiczkach Księżych. Koryto Łowiczanki poniżej mostu kolejowego zwłaszcza na
odcinku przyległym do grobli stawów gospodarstwa „Przyręb” nie zapewnia
przepustowości odpowiedniej do wielkości obsługiwanej zlewni. Odpływ wód jest
blokowany przez zarośnięty trzciną i krzakami oraz zawężony przekrój koryta potoku.
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Koryto Łowiczanki wymaga przebudowy w celu udrożnienia i ułatwienia odpływu wód
zlewni.
Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym do potoku Łowiczanka może być doprowadzany
(rowem Rudnianka) nadmiar wody ze stawów Bugaj, zasilanych wodami z rzeki
Wieprzówki.
Wymienione cieki stanowią źródło zasilania w wodę kompleksu stawów rybnych Przeręb.
POTOK WŁOSIANKA – prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość cieku wynosi 6,05 km,
powierzchnia zlewni – 9,0 km2. Odpływ do zbiornika wyrównawczego poprzez
pompownię Podlesie. W 1990r uregulowany na odcinku 4,77 km. Potok odwadnia
obszary upraw rolnych w północnej części gminy – w sołectwie Las. Włosianka przepływa
przez obszar rezerwatu przyrody „Przeciszów”, a następnie przepływa w pobliżu zespołu
stawów rybnych Przyręb i uchodzi w rejonie Koła Lipowieckiego.
WODY STOJĄCE
Charakterystycznym elementem sieci hydrograficznej gminy Przeciszów są dwa
kompleksy stawów hodowlanych.
Pierwszy z nich o pow. 37 ha, położony jest w obniżeniu terenu przy potoku Bachórz
w środkowo – zachodniej części gminy. Są to stawy hodowlane: Hocimów, Przedpolański,
Bachórz, stanowiące własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej oraz częściowo
prywatną.
Kompleks w/w stawów zasilany jest wodami potoku Bachórz poprzez spiętrzenie wód.
Drugi kompleks stawów, znacznie większy – o pow. ok. 156 ha, to zespół gospodarstwa
rybnego, położony we wschodniej części gminy, administrowany przez Zarząd Rybackiego
Zakładu Doświadczalnego w Zatorze. Są to stawy: Grabina, Przesadki I, Pastwisko,
Kanonik, połowa Stawu nad Rzeką, Marynin Górny, Marynin Dolny, Górecznik Górny,
Górecznik Dolny, Nowińczyk. Staw Pastwisko oraz Przesadki I w wyniku eutrofizmu
porośnięte są roślinnością trzcinową.
Wymieniony kompleks stawów zasilany jest wodami potoków Bachórz i Łowicznka,
stanowi rezerwę powodziową, zdolną przechwycić część wód powodziowych.
Sprzyjające warunki geomorfologiczne oraz geologiczne (trudno przepuszczalne podłoże
zbudowane z gruntów gliniastych, na których zalega warstwa namułów aluwialnych) oraz
łatwość doprowadzania i odprowadzania wody ze stawów sprawiły, że hodowla ryb na
tym terenie prowadzona jest od XIV wieku.
ROWY MELIORACYJNE
Na terenie gminy istnieje blisko 50 tys. m rowów melioracyjnych Drenaż użytków rolnych
obejmuje 2146 ha, co stanowi blisko 82% ogólnej ich powierzchni w gminie.
3.5.2 WODY PODZIEMNE15
Gmina Przeciszów leży w obszarze przedkarpackiego regionu hydrogeologicznego, oraz
podregionu przedkarpacko-śląskiego. Główny poziom wodonośny występuje w utworach
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czwartorzędowych,
reprezentowanych
przez
osady
akumulacji
rzecznej
i rzecznolodowcowej w postaci piasków, żwirów i otoczaków oraz lessów, glin pylastych
i pyłów ilastych.
Zwierciadło wody tego poziomu jest napięte, zasilane jest głównie przez infiltrację wód
opadowych. Nieprzepuszczalne podłoże dla wód czwartorzędowych stanowią utwory
trzeciorzędowe wykształcone w postaci iłów mioceńskich.
W Przeciszowie znajduje się duże ujęcie wód poziomu czwartorzędowego, składające się
z 10 studni, których wydajność kształtuje się od kilku do 75 m3/h. Eksploatacja wód
z ujęcia w Przeciszowie spowodowała powstanie leja depresji w utworach
czwartorzędowych.
Zaleganie wód gruntowych na terenie gminy jest zróżnicowane i uwarunkowane
morfologicznie. Najniższe poziomy zlokalizowane są w aluwiach rzecznych, gdzie wody
zalegają tuż przy powierzchni gruntu do 2 m p.p.t.. Zwierciadło wody pozostaje
w hydraulicznym związku z ciekami powierzchniowymi.
Na terenach lessowych zwierciadło wody występuje na głębokościach od 1 do 5 m.
Natomiast na wierzchowinie kształtuje się na głębokości 10 i więcej metrów.
W istniejących ujęciach wód (studnie) głębokość zalegania zwierciadła wód poziomu
czwartorzędowego przedstawia się następująco:
 ujęcie wody podziemnej w Piotrowicach (studnie 1,2,4 i 5) od 1,80 m do 2,80 m p.p.t.,
 ujęcie wody podziemnej w Przeciszowie (studnie czynne S-5, S-6, S-7 i S-8 oraz
awaryjna S-7a) od 14,8 m do 25,7 m p.p.t.,
 ujęcie Hajduga16 na terenie dla gminy Polanka Wielka – studnie U-1 do U-5 położone
pod skarpą Potoku Bachórz na średniej głębokości 3,0 m.

3.5.3 PRZEOBRAŻENIA STOSUNKÓW WODNYCH I ICH ODPORNOŚĆ NA ZANIECZYSZCZENIA
Na obszarze gminy stosunki wodne uległy znacznym przeobrażeniom antropogenicznym,
które wynikają:
z przeprowadzonych prac melioracyjnych i drenarskich,
z regulacji cieków,
ze złego stanu jakości wód powierzchniowych, spowodowanym odprowadzaniem
ścieków do powierzchniowej sieci hydrograficznej,
– ze wzrostu retencji powierzchniowej w wyniku budowy zbiorników wodnych –
stawów hodowlanych oraz małych zbiorników antropogenicznych pobudowanych
dla celów gospodarczych,
lub są związane z antropogenicznym przeobrażeniem reżimu rzecznego,
spowodowanym zabudową koryt oraz przeprowadzonymi różnorodnymi pracami
hydrotechnicznymi w obrębie dolin cieków.
–
–
–

16

Na terenie gminy Przeciszów znajduje się jedynie część obszaru strefy ochrony pośredniej, której zasięg wyznaczono na Mapie 1 i Mapie 2
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Na jakość i ochronę wód gruntowych i powierzchniowych istotny wpływ ma istniejące
użytkowanie obszaru. Rolniczy charakter gminy Przeciszów, z dużymi uprawnymi
areałami, przyczynia się do zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych. Związane
to jest ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych. Degradację
wód podziemnych powodują ścieki komunalne, przemysłowe oraz zanieczyszczenia
punktowe związane ze składowiskami dzikich odpadów, substancjami ropopochodnymi
związanymi z głównymi szlakami komunikacyjnymi. Z braku danych pomiarowych, nie
można (poza wodami Wisły wody pozaklasowe) ściśle określić stopnia zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i płytko zalegających wód podziemnych obszaru opracowania.
Ponieważ jednak na tym obszarze nie występują obecnie znaczące źródła zanieczyszczeń,
można uznać, że podstawowym składnikiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych są
substancje organiczne i zawiesina.

3.6

OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

Spośród zakazów i nakazów (według Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; Dz. U.
Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), które należy zastosować w celu ochrony zasobów wód
podziemnych, najistotniejsze znaczenie mają:
- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko a w szczególności: wysypisk i wylewisk odpadów niezabezpieczonych
przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych dla wód podziemnych;
przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne dla
środowiska; urządzeń przeładunku i dystrybucji produktów ropopochodnych,
- nakaz likwidacji dzikich wysypisk odpadów,
- nakaz uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej,
- nakaz likwidacji lub zakaz bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych.
OCHRONA UJĘĆ WODY
Ujęcie wody podziemnej w Przeciszowie, omówione w pkt 1.4.3, posiada strefę ochronną
ustanowioną rozporządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. Na terenie gminy Przeciszów realizowana
jest ochrona ujęcia wody ze źródła „Hajduga” położonego w Polance Wielkiej, dla którego
strefa ochrony pośredniej17 ustalona została rozporządzeniem nr 13/2013 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. –
omówiona w pkt 1.4.3 cz. II: Uwarunkowania.
Do czasu ustanowienia w trybie obowiązujących przepisów ustawy Prawo wodne strefy
ochronnej dla ujęcia wody18 w Piotrowicach, ochronę należy zapewnić w granicach
ogrodzeń studni, respektując w ich obrębie zakazy i ograniczania, jakim podlega obszar
strefy ochrony bezpośredniej ustanowionej w rozporządzeniu nr 14/2013 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r.
przywołanym wyżej.

17
18

Zasięg strefy na obszarze gminy Przeciszów oznaczono na Mapie 1 i Mapie 2.
Studnie w miejscowości Piotrowice oznaczono na Mapie 1.
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3.7

WARUNKI GLEBOWE19

Typy i rodzaje gleb związane są z charakterem i pochodzeniem utworów
powierzchniowych. Z punktu widzenia występowania skały macierzystej obszar gminy
podzielić można na dwie części. Część północna do torów kolejowych PKP Kraków Oświęcim odznacza się glebami wykształconymi z aluwiów rzeki Wisły, o ciężkim
poziomie ilastym lub gliniastym; miejscami aluwia posiadają charakter glin lekkich
i piasków (Las). Część południowa gminy zbudowana jest z utworów lessowych
i lessowatych, które zostały osadzone warstwowo o różnej miąższości na utworach
trzeciorzędowych.
Na terenie gminy Przeciszów wydzielić można następujące typy gleb:
Typy gleb
A

- gleby bielicowe i pseudobielicowe

B

- gleby brunatne właściwe

ha

%

1535

58,4

89

3,4

Bw - gleby brunatne wyługowane

158

6,0

F

- mady

790

30,0

Cz

- czarnoziemy zdegradowane

14

0,5

FG

- gleby glejowe deluwialne

26

1,0

T

- gleby torfowe i murszowo - torfowe

19

0,7

2631

100,0

Razem:

Wśród gleb użytkowanych przez rolnictwo dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe,
gleby brunatne wyługowane i brunatne właściwe oraz mady - które łącznie stanowią
97,8% ogólnej powierzchni użytków rolnych. W składzie mechanicznym gleb (gatunków
gleb) przeważają zdecydowanie lessy i utwory lessowate zwykłe i ilaste oraz gleby ciężkie
i średnie z udziałem glin średnich, pyłów zwykłych i pyłów ilastych. O wartości gleb
gminy świadczą klasy bonitacyjne i kompleksy ich rolniczej przydatności.
W gminie Przeciszów dominują gleby wysokiej wartości (klasy II-IIIb), które stanowią
65,6% gruntów ornych i sadów (z uprawą ziemiopłodów). W grupie trwałych użytków
zielonych dominują gleby klas II,III i IV, stanowiące 90,6% ogólnej ich powierzchni.
W strukturze kompleksów rolniczej przydatności gleb dominują:
· Kompleks 2 –pszenny dobry stanowiący 72,2% gleb gruntów ornych,
· Kompleks 8 – zbożowo – pastewny mocny stanowiący 17,0% gleb gruntów ornych.
Syntetyczna charakterystyka występujących kompleksów rolniczej przydatności gleb
przedstawia się następująco:
· Kompleks 2 – pszenny dobry – najbardziej reprezentatywny w gminie Przeciszów.
Wśród gleb tego kompleksu występują gleby wytworzone z lessów o składzie
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·
·
·

·
·

·

·

pyłów zwykłych w typie bielic, pseudobielic i brunatnych wyługowanych. Gleby te
zajmują najkorzystniejsze położenie, są dość zwięzłe, o właściwym uwilgotnieniu,
miejscami okresowo nadmiernie uwilgotnione, zaliczane do klasy IIIa i IIIb.
Kompleks 3 – pszenny wadliwy zajmuje 3,0% gleb gruntów ornych. Występuje
w Piotrowicach na dość silnie nachylonych stokach podlegających procesom
erozyjnym.
Kompleks 4 – żytni bardzo dobry występuje na 5,2% powierzchni gruntów ornych.
Obejmuje gleby lżejsze niż w kompleksie 2 i 3.
Kompleks 5 – żytni dobry zajmuje obszar 32 ha tj. 1,6% gleb gruntów ornych. Są to
gleby typowo żytnio-ziemniaczane. Skład mechaniczny tych gleb to piaski
słabogliniaste mocne i gliny lekkie na przepuszczalnym podłożu. Są one okresowo
za suche.
Kompleks 6 – żytni słaby stanowi znikomy odsetek (0,3%) gruntów ornych. Są to
piaski słabogliniaste wrażliwe na wysychanie (duża przepuszczalność, mała
pojemność wodna).
Kompleks 8 – zbożowo-pastewny mocny zajmuje 17,0% ogólnej powierzchni gleb
gruntów ornych. Są to gleby lekkie na zwięzłym trudno przepuszczalnym podłożu,
okresowo nadmiernie uwilgotnione, zwłaszcza wiosną i jesienią. Większość gleb
szczególnie ciężkich charakteryzuje się złymi właściwościami fizycznymi.
Wykazują one niekorzystne stosunki powietrzno-wodne. Pod względem
przydatności rolniczej gleby kompleksu 8 stoją na przejściu pomiędzy gruntami
ornymi i użytkami zielonymi. W wyniku melioracji relacje te mogą być odwrócone
(użytki zielone i grunty orne).
Kompleks 9 – zbożowo pastewny słaby zajmuje na terenie gminy 0,3% ogólnej
powierzchni gruntów ornych i występuje jedynie we wsi Przeciszów. Gleby tego
kompleksu występują w obniżeniach terenowych, gdzie utrudniony jest odpływ
wód opadowych.
Kompleks 14 – grunty orne przeznaczone pod użytki zielone (wieś Las).

W trwałych użytkach zielonych wyróżnia się kompleks 2z (użytki zielone dobre), które
zajmują 85,7% ogólnej ich powierzchni. Na kompleks 3z (użytki zielone słabe i bardzo
słabe), obejmujący gleby glejowe deluwialne oraz mady, gleby torfowe i murszowotorfowe (wieś Piotrowice) przypada 14,3% ogólnej powierzchni użytków zielonych
gminy. Blisko 74% gleb gruntów rolnych posiada właściwy układ stosunków powietrznowodnych. Wadliwe stosunki wilgotnościowe występują na około 23% ogólnej
powierzchni gruntów ornych gminy. Są to gleby podmokłe, bądź okresowo nadmiernie
uwilgotnione, zaliczane do kompleksu 8 i 9, oraz gleby okresowo za suche zaliczane do
kompleksu 5 i 6 (niektóre gleby kompleksu 4), położone na terenie płaskim lub na słabo
nachylonych stokach.
Zagrożenie erozyjne dotyczy gleb położonych w południowo-zachodniej części Piotrowic.
Jest to erozja intensywna, obejmująca około 2% gleb rolnych gminy.
Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazuje, że w gminie Przeciszów:
– wskaźniki bonitacji jakości i przydatności rolniczej gleb są wysokie i wynoszą 61,4,
– wskaźnik bonitacji agroklimatu w skali 16-punktowej dla gminy Przeciszów jest
bardzo wysoki i wynosi 13 punktów,
– wskaźnik bonitacji rzeźby terenu jest niski (3,8 pkt.), co oznacza dominację
terenów małokorzystną dla potrzeb rozwoju produkcji rolnej,
– wskaźnik warunków wodnych w skali 5-punktowej wynosi 4,5, co oznacza, że
gleby gminy są optymalnie uwilgotnione.
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Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest wysoki (82,7 pkt.), co
oznacza występowanie korzystnych warunków środowiska dla potrzeb gospodarki rolnej.
Badania wykazały, że zdecydowana część gleb uprawnych gminy Przeciszów wykazuje
naturalną (stopień 0) lub podwyższoną zawartość metali ciężkich (stopień I).
Zalecane użytkowanie rolnicze gleb o różnych stopniach jakości chemicznej jest
następujące:
– Stopień 0 – gleby nie zanieczyszczone o naturalnych zawartościach metali ciężkich.
Gleby nadają się pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze, a zwłaszcza pod
uprawę roślin przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. Obszar z takimi glebami
należy objąć szczególną ochroną przed wprowadzeniem antropogenicznych metali
ciężkich.
– Stopień I – gleby o podwyższonej zawartości metali ciężkich mogą być
przeznaczone do pełnego wykorzystania rolniczego, z wyłączeniem upraw roślin
do produkcji żywności o szczególnie małej zawartości pierwiastków i substancji
szkodliwych.
– Stopień II – gleby słabo zanieczyszczone. Rośliny uprawiane na takich glebach
mogą zawierać nadmierne ilości metali ciężkich z punktu widzenia
toksykologicznego. Szczególnie wykluczyć należy uprawę warzyw, jak np. sałata,
szpinak, kalafior, marchew. Dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, okopowych
i pastewnych oraz użytkowanie pastwiskowe.
– Stopień III – gleby średnio zanieczyszczone. Wszystkie uprawy na takich glebach
mogą ulec skażeniu metalami ciężkimi. Dopuszczalna jest uprawa roślin
zbożowych, okopowych i pastewnych, pod warunkiem okresowej kontroli poziomu
metali w konsumpcyjnych częściach roślin. Zalecane są uprawy roślin
przemysłowych i traw nasiennych. Wody gruntowe mogą być narażone na
zanieczyszczenie metalami ciężkimi, w tym szczególnie kadmem, cynkiem i niklem.
W przypadku pastwisk należy także kontrolować pobieranie metali ciężkich przez
zwierzęta.
Przeprowadzona waloryzacja gleb gminy Przeciszów w oparciu o kryteria bonitacyjne
wykazała, że:
– gleby bardzo dobre (grunty orne kl. II i użytki zielone kl. II) stanowią 1,7% ogólnej
powierzchni użytków rolnych,
– gleby dobre (grunty orne kl.IIIa, IIIb i użytki zielone kl.III) stanowią 51,4% ogólnej
powierzchni użytków rolnych,
– gleby średnie (grunty orne kl.IVa, IVb i użytki zielone kl.IV) stanowią 42,6%
ogólnej powierzchni użytków rolnych,
– gleby słabe (grunty orne kl.V i użytki zielone kl. V) stanowią 4,0% ogólnej
powierzchni użytków rolnych,
– gleby najsłabsze (grunty orne kl.VI i VIz oraz użytki zielone kl.VI) stanowią 0,3%
ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Reasumując, gleby brunatne bardzo dobre, dobre i średnie, zajmujące prawie 96%
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stanowią istotne uwarunkowania ograniczające
rozwój zagospodarowania przestrzennego gminy.
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3.8

SZATA ROŚLINNA20

Obszar gminy Przeciszów wg podziału geobotanicznego W. Szafera wchodzi w skład:
–
Działu Północnego,
–
Poddziału Pasa Kotlin Podgórskich,
–
Krainy Kotliny Sandomierskiej,
–
Okręgu Oświęcimskiego.
Należy do rejonów zróżnicowanych pod względem siedliskowym. Stosunkowo duży
obszar (doliny Wisły, doliny potoku Bachórz i Łowiczanki) charakterystyczny jest dla
niżowych łęgów olszowych i jesionowo-olszowych siedlisk wodogruntowych okresowo
lekko zabagnionych (Circaeo-Alnetum).
W części wyżynnej dominują grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (TilioCarpinetum) odmiany małopolskiej (z bukiem i jodłą), formy wyżynnej, serii ubogiej, oraz
grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (Tilio-Carpinetum) odmiany
małopolskiej (z bukiem i jodłą), formy podgórskiej, serii żyznej.
Szata roślinna terenu gminy wykazuje wyraźne zróżnicowanie pozwalające na
wyodrębnienie trzech rejonów:
1. W części północnej gminy, po linię kolejową, dominują zbiorowiska łąkowe, o różnej
wilgotności, w tym łąki zabagnione, z dużym udziałem m.in. turzyc, szczawika, knieci
błotnej, babki lancetowatej oraz częściowo zmeliorowane stanowiące tereny
pastwiskowe. W obszarze tym dominują liczne gatunki traw. Obok zieleni łąkowo –
pastwiskowej występuje także roślinność towarzysząca uprawom polowym – są to
głównie zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, szpalery drzew na miedzach, wzdłuż
cieków i rowów a także luźne zgrupowania drzew.
W północno – wschodniej części tego rejonu gminy wytworzyły się specyficzne zespoły
roślinności związane z kompleksem stawów Przeręb, wśród których przeważają
zbiorowiska szuwarowe.
Szatę roślinną stawów tworzą m.in. zespoły trzcin i oczeretów oraz szuwary
wielkoturzycowe. Na groblach występują pasy zarośli wierzbowych oraz pojedyncze
okazy wierzb. W sąsiedztwie stawów rozciągają się zbiorowiska łąk świeżych,
fitocenozy pastwiskowe oraz synantropijne zespoły polne.
Zbiorowiska leśne tej części obszaru gminy związane są z rezerwatem „ Przeciszów”
zajmującym obszar ok. 86 ha, gdzie dominuje las mieszany z udziałem: dębu, grabu,
lipy, sosny.
Różnorodność siedlisk stwarza dogodne warunki bytowania wielu gatunkom zwierząt.
Największym walorem obszaru, szczególnie w rejonie stawów rybnych, są liczne
gatunki ptaków. Obszar ten zakwalifikowany został do najcenniejszych ostoi ptaków
w skali Europy w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.
Ogółem odnotowano tu ponad 200 gatunków ptaków, z czego 124 to gatunki lęgowe,
zaś 75 gatunków ptaków to gatunki przelotne. Występują tu m.in.: perkoz rdzawoszyi
(Podiceps grisegena), perkoz zausznik (Podiceps cristatus), bąk (Botaurus stellaris),
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bączek (Ixobrychus minutus), łabędź niemy (Cygnus olor), błotniak stawowy (Circus
aeruginosus), kropiatka (Porzana porzana), sieweczka obrożna (Chradrius hiaticula),
rycyk (Limosa limosa), rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) rybitwa czarna, (Chlidonias
niger), rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus), trzcinniczek (Acrocephalus
scirpaeus) oraz trzciniak (Acrocephalus arundinaceus). Stwierdzono też nieregularne
gnieżdżenie się ślepowrona (Nycticorax nycticorax) i rybitwy białowąsej (Chlidonias
hybrida).
Stawy pozbawione lustra wody jak również wyspy gęsto porośnięte roślinnością, są
miejscami legowiskami dla gniazdujących ptaków siewkowatych a także miejscem dla
płazów oraz niektórych owadów.
2. W centralnej części gminy dominującą rolę odgrywają zbiorowiska roślinne
o charakterze typowo rolniczym, użytkowane jako grunty pod uprawy zbożowe i roślin
okopowych. Pod względem użytkowania terenu zajmują największą powierzchnię w tej
części gminy. Z dolinami cieków oraz rowów melioracyjnych, wpływających na
uwilgotnienie i mozaikowość siedlisk, związane są łąki oraz zbiorowiska roślinności
drzewiastej, wykształconej jako łęgi wierzbowo – topolowe, olszowo – jesionowe
i wiązowe. We wschodniej części tego rejonu gminy występują dwa kompleksy leśne
z udziałem dębu i sosny – są to Las Dulski i Bażant (Łowiczki Pańskie). W tym rejonie
zachowały się dęby o znacznych wymiarach.
Wśród zabudowy wiejskiej występuje roślinność synantropijna silnie związana m. in.
z istniejącymi ogrodami przydomowymi, sadami, uprawami warzywniczymi. W części
zachodniej, w dolinie potoku Bachórz, występują zbiorowiska roślin związanymi
z tutejsze stawy a także zbiorowiska łąk nadrzecznych.
3. W południowym rejonie gminy największą powierzchnię zajmują zbiorowiska roślinne
pół uprawnych, jak również niezbyt duże powierzchnie łąk świeżych i wilgotnych.
Występują liczne lokalne zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz wzdłuż cieków
jako roślinność łęgowa.
Wyniki badań florystycznych wykazują, że na terenie gminy występuje łącznie 537
gatunków roślin naczyniowych w tym gatunków rodzimych było 445 - to stanowi
82,9 % całości flory badanego terenu oraz gatunków obcego pochodzenia –
antropofitów - 92 (17,1 %).
Najliczniej odnotowane zostały gatunki roślin występujących na siedliskach leśnych –
110, łąkowych – 102, zaroślowych – 90 i nadwodnych – 93. Stosunkowo licznie
notowane były gatunki rosnące na siedliskach ruderalnych – 73, natomiast ilość
gatunków roślin odnotowanych na pozostałych siedliskach wynosiła: murawy
piaszczyskowe - 29, rośliny wodne – 26, segetalne – 14, murawy kserotermiczne.
Udział grup ekologiczno – siedliskowych we florze
GRUPY EKOLOGICZNO - SIEDLISKOWE

LICZBA GATUNKÓW

UDZIAŁ %

LEŚNE

110

20,5

ŁĄKOWE

102

19,0

NADWODNE

93

17,3

ZAROŚLOWE

90

16,7

SIEDLISK RUDERALNYCH

73

13,6

MURAW PIASZCZYSKOWYCH

29

5,4

WODNE

26

4,8
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GRUPY EKOLOGICZNO - SIEDLISKOWE

LICZBA GATUNKÓW

UDZIAŁ %

SIEDLISK SEGETALNYCH

14

2,6

MURAW KSEROTERMICZNYCH

4

0,7

Wykaz gatunków roślin naczyniowych odnotowanych na terenie gminy Przeciszów –
zawiera tabela 1-AII21 aneksu do „cz. II – Uwarunkowania” „Rośliny chronione i gatunki

rzadkie na terenie gminy Przeciszów” przedstawia załączony do aneksu Rys. 1
3.8.1 Gatunki objęte ochroną ścisłą
W gminie stwierdzono występowanie 9 gatunków objętych ochroną ścisłą
występujących na 27 stanowiskach. Najliczniej reprezentowanym jest grzybieńczk wodny
(Nymphoides peltata).
GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ W GMINIE PRZECISZÓW
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gatunek
Barwinek pospolity (Vinca minor)
Bluszcz pospolity (Hedera helix)
Grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata)
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)
Orzech wodny-kotewka (Trapa natans)
Salwinia pływająca (Salvinia natans)
Skrzyp olbrzymi (Equisetum telemateia)
Storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis)
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum)
Ogółem

Liczba stanowisk
3
1
8
1
3
4
1
3
3
27

3.8.2 Gatunki objęte ochroną częściową
Wykaz gatunków roślin objętych ochroną częściową na terenie gminy Przeciszów
Lp
1.
2.
3.
4.
5.

Gatunek
Kalina koralowa (Viburnum opulus)
Konwalia majowa (Convallaria majalis)
Kopytnik pospolity (Asarum europaeum)
Kruszyna pospolita (Frangula alnus)
Pierwiosnka wyniosła (Primula elatior)
Ogółem

Liczba stanowisk
9
2
1
19
1
32

Z powyższego zestawienia wynika, że w gminie odnotowano 32 stanowiska roślin
objętych ochroną częściową. Najliczniej reprezentowane są: kruszyna pospolita i kalina
koralowa.

przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów – oprac. 2000 r. przez Instytut
Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
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3.8.3 Gatunki rzadkie
W granicach gminy Przeciszów stwierdzono występowanie 9 gatunków rzadkich:
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gatunek
PONIKŁO IGŁOWE (ELEOCHARIS ACICULARIS)
Ponikło jajowate (Eleocharis ovata)
Ponikło jednoprzysadkowe (Eleocharis uniglumis)
Rzęsa garbata (Lemna gibba)
Świbka błotna (Trigochin palustre)
Włosienicznik wodny (Batrachium aquatile)
Włosienicznik krążkolistny (Batrachium cirinatum)
Włosienicznik skąpopręcikowy (Batrachium trichophyllum)
Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus ranae)
Ogółem:

Liczba stanowisk
1
1
1
2
1
2
4
1
3
16

Źródło: dane przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów – oprac. 2000 r. przez
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

3.9

ŚWIAT ZWIERZĘCY22

Fauna obszaru gminy Przeciszów charakteryzuje się typowymi gatunkami dla obszarów
przejściowych, sięgających od terenów podgórskich do niżowych z przewagą gatunków
typowych dla terenów nizinnych.
Bogato rozwinięta jest grupa kręgowców – szczególnie ptaków zarówno lądowych jak
i błotno – stawowych, występująca szczególnie w dolinie Wisły, stanowiącej jeden
z głównych szlaków sezonowych wędrówek ptaków w Polsce. Kompleks stawów
występujący w obszarze zalewowym Wisły, stanowi miejsce ostoi i żerowania ptaków na
szlaku przelotów.
Wśród kręgowców liczną grupę stanowią ptaki, szczególnie związane z otwartymi
przestrzeniami terenów nadwodnych oraz łąk, często podmokłych, a także z obszarami
leśnymi, zwłaszcza w rejonie rezerwatu przyrody „Przeciszów. Stwierdzono w tym rejonie
obecność myszołowa, pustułki, sowy – puszczyka, jak również bociana białego, kukułki,
dzięcioły – zielony, zielono-siny i pstry duży. Spośród ptaków śpiewających objętych
ochroną obecne są: sikory, kosy, piecuszek, piegża, drozd śpiewak i wiele innych.
Z terenami nadwodnymi, głównie w północnej części obszaru, związane jest
występowanie m.in. rybitwy zwyczajnej i czarnej, czapli siwej śmieszki, bąka, bączka,
błotniaka stawowego, perkozów, rycyka, łyski, mewy małej, łabędzia niemego oraz
rzadkiego ptaka lęgowego – ślepowrona. Na całym terenie gminy występuje bażant.
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Wśród ssaków licznie reprezentowana jest sarna, sporadycznie można spotkać dzika.
Z mniejszych ssaków bardziej pospolite gatunki to: zając, lis, a także prawnie chroniony
jeż zachodni. Zając, lis, mają swoje ostoje m. in. w rezerwacie przyrody „Przeciszów”.
W dolinie Wisły, na granicy gmin Przeciszów i Zator zlokalizowany jest kompleks stawów,
w których prowadzona jest hodowla ryb, głównie karpia. Powierzchniowo znacznie
mniejszy jest obszar zajęty przez stawy w dolinie potoku Bachórz, również objęty
gospodarką rybacką.
Listę gatunków23, których występowanie na terenie gminy Przeciszów
potwierdzone jest danymi literaturowymi, bądź jest wysoce prawdopodobne ze
względu na wymagania środowiskowe i bionomię tych gatunków, zamieszczono
w tabeli 2-AII aneksu do „cz. II – Uwarunkowania”. Do grupy tej włączono również
gatunki eurybiontyczne i ubikwistyczne, pospolite na terenie całego kraju.
„Rozmieszczenie niektórych gatunków fauny gminy Przeciszów” przedstawia załączony
do aneksu Rys. 2.

3.10 STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ24
3.10.1 STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Odbiciem cech gleb jest ukształtowana struktura użytkowania gminy, w której
dominują biotyczne elementy środowiska, stanowiące ok. 87,5%; w tym na użytki rolne
przypada 74,5%, grunty pod lasami i zadrzewieniami stanowią 5,2%, areał wód stojących
zagospodarowanych na cele hodowli ryb wynosi 7,8%. Zatem współczesną strukturę
użytkowania gruntów określić należy, jako wybitnie rolniczą z udziałem funkcji
związanych z leśnym i wodnym zagospodarowaniem przestrzeni gminy.
Rolnictwo cechuje olbrzymie rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne
o powierzchni do 1 ha stanowią ok. 52,4%, zaś na gospodarstwa rolne o wielkości
obszarowej 1–3 ha - 36,4% oraz o powierzchni 3 ha i więcej - 13,0% ogólnej ich liczby.
Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego jest bardzo mała i wynosi
3,1 ha. Struktura gospodarstw w gminie jest zbliżona do struktury dawnego województwa
bielskiego, gdzie na działki rolne przypadało 52,5%, na gospodarstwa rolne 1–3 ha –
36,9%.
Średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie Przeciszów wynosi ok. 3,5 ha i jest większa
niż średnia powierzchnia takiego gospodarstwa w powiecie oświęcimskim (1,79 ha)
i województwie małopolskim (2,61 ha). Średnia powierzchnia użytków rolnych
gospodarstwa w gminie wynosi 3,54 ha, przy 1,41 ha w powiecie oświęcimskim i 2,10 ha
w województwie małopolskim.

Lista umieszczona w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów – przyjęta wg danych
oprac. w 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.
24Za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów przyjętym uchwałą nr XXIV/114/05 Rady
Gminy Przeciszów z dnia 4 lutego 2005 r.
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Cechą charakterystyczną dla rolnictwa gminy jest także bardzo duże rozdrobnienie
rozłogów, składających się z kilku lub nawet kilkunastu działek zlokalizowanych często
w różnych miejscach.
W obrębie gminy występuje 7 typów gospodarstw domowych, z czego najbardziej
rozpowszechnione są:


gospodarstwa rolnicze (gdzie dochody z działalności rolniczej stanowią ponad 50%
ogółu dochodów gospodarstwa rolnego) stanowią 12,0



gospodarstwa pracownicze i pracowniczo-rolnicze (gdzie dochody z pracy najemnej
lub łączne dochody z pracy najemnej i działalności rolniczej stanowią ponad 50%
ogółu dochodów gospodarstwa) stanowią 41,7%,



gospodarstwa emerytów i rencistów (suma dochodów z emerytur i rent stanowi
ponad 50% dochodów) stanowią 29,0%.

W strukturze zasiewów zdecydowanie dominują zboża, które zajmują 62,0%
ogólnej powierzchni zasianej. Drugie miejsce zajmują ziemniaki (14,5%). Pozostałe
uprawy, z wyjątkiem pastewnych (7,0%), stanowią znikomy odsetek powierzchni
zasianej. Uprawa zbóż, mieszanek zbożowych i ziemniaków dominuje w gospodarstwach
małych i na działkach rolnych. Systematycznie wzrasta na terenie gminy areał gruntów
nie uprawianych rolniczo. Dotyczy to szczególnie obszarów pozostawionych przez kilka
lat jako niezaoranych i niezasianych. Powoduje to systematyczny wzrost odłogów oraz
nieużytków porolnych. Przywrócenie ich do produkcji będzie trudne i wymagać będzie
przeprowadzenia rekultywacji gruntów.
Kierunek produkcji roślinnej określić należy, jako zbożowy z udziałem ziemniaków,
w produkcji zwierzęcej dominujący kierunek to chów trzody chlewnej. W hodowli bydła
nadal przeważają krowy mleczne. W hodowli trzody chlewnej przeważają prosięta poniżej
3 miesięcy i warchlaki. W grupie pozostałych zwierząt ocenić należy słaby rozwój owiec
i kóz oraz dużą ilość koni. Bardzo liczną grupę w hodowli zwierząt stanowi drób.
Hodowla zwierząt gospodarskich koncentruje się w gospodarstwach indywidualnych oraz
w RSP w Przeciszowie. W sektorze spółdzielczym w hodowli dominuje bydło i trzoda
chlewna.
Wyposażenie rolnictwa w pojazdy i maszyny rolnicze należy określić, jako
stosunkowo duże.
Na terenie gminy znajduje się Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, która posiada grunty
rolne na terenie gmin: Przeciszów, Polanka Wielka, Wieprz oraz miast: Zator i Oświęcim.
Powierzchnia gospodarstwa RSP w Przeciszowie wynosi 665,00 ha, w tym użytków
rolnych – 605,20 ha, gruntów leśnych 7,50 ha, gruntów pod zabudowaniami, w tym
wodami – 52,30 ha.
Rozwój rolnictwa związany jest z następującymi uwarunkowaniami:


przyrodniczymi - wysokie walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej,



ekonomicznymi - spadek opłacalności produkcji roślinnej i zwierzęcej, co jest
wynikiem polityki agrarnej państwa,



agrarnymi - duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych i działek rolnych, prowadzących
produkcję rolniczą przede wszystkim na własne potrzeby; ponadto występuje
w gminie duże rozdrobnienie działek i często niewłaściwy ich układ przestrzenny
związany z orką wzdłuż stoków, co nasila procesy erozyjne,
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demograficznymi - starzenie się ludności wiejskiej prowadzącej tradycyjnie uprawę
roli i hodowlę zwierząt gospodarskich,



agrotechnicznymi - związane są ze słabym zróżnicowaniem produkcji roślinnej,
nastawionej na własne potrzeby gospodarstwa rolnego.

3.10.2 STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Lasy państwowe gminy Przeciszów administrowane są przez Nadleśnictwo Andrychów,
zajmują powierzchnię 87.32 ha i stanowią 2,49% ogółu obszaru gminy.
Powierzchnia leśna i nieleśna lasów państwowych gminy Przeciszów przedstawia się
następująco:
Powierzchnia (ha)
Nadleśnictwo
Obręb
Leśnictwo
Andrychów
Polanka Wielka

zalesiona
i niezalesiona
ha
%
80,97

92,73

leśna
związana z gospodarką
leśną
ha
%
4,67

5,35

nieleśna

Ogółem

ha

%

ha

%

1,68

1,92

87,32

100,00

Według regionalizacji przyrodniczo - leśnej lasy położone są w obszarze VI Krainie
Małopolskiej w Dzielnicy Wyżyny Pogórza Śląskiego w mezoregionie Kotliny
Oświęcimskiej.
Typem siedliskowym lasów państwowych jest las świeży (Lśw). Pod względem
gatunkowym lasy te odznaczają się dużym zróżnicowaniem gatunkowym. Dominują
gatunki liściaste (72,68%) przy stosunkowo niskim udziale gatunków iglastych. Wśród
gatunków liściastych przeważa dąb z udziałem jesiona i graba. W grupie drzew iglastych
przeważa sosna i świerk.
Na drzewostany starszych klas wieku przypada ponad 42% lasów gminy.
Lasy państwowe gminy Przeciszów odznaczają się II stopniem uszkodzeń przemysłowych
drzewostanów. Są to uszkodzenia średnie wskazujące na występowanie emisji
zanieczyszczeń powietrza pochodzenia przemysłowego i komunalnego. Lasy państwowe
w całości objęte są ochroną rezerwatową. Gospodarkę leśną winien regulować plan
ochrony rezerwatu.
Lasy innych własności występują przede wszystkim w Piotrowicach oraz w Przeciszowie.
Na uwagę zasługują w Przeciszowie dwa kompleksy o powierzchni ok. 20 ha tj. uroczysko
„Bażant” i uroczysko „Las Dulski”. Lasy te zaliczają się do siedliska lasu świeżego (Lśw).
W składzie gatunkowym wyróżnić można: dąb (kilka egzemplarzy starych drzew), buk,
jesion, grab, robinia akacjowa i topola.
W obrębie Piotrowic lasy innych właścicieli w zdecydowanej większości to lasy prywatne
koncentrujące się w okolicach Bukowca, Czerwonki (Księży Las). Granic Gołębowskich
i Piotrowic Górnych. Siedliska leśne tych kompleksów zaliczają się do lasu świeżego
(Lśw), lasu świeżego wyżynnego (Lśwwyż) i olsu. W strukturze gatunkowej dominuje
brzoza brodawkowata, olsza czarna, jesion, klon, buk, dąb, grab, osika, wierzba krucha
i wierzba biała z udziałem sosny i świerka. Lasy te pełnią funkcję wodo- i glebo-ochronną.
Stanowią bardzo ważne ogniwo biocenotyczne systemu zieleni gminy,
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o charakterystycznym układzie dolin rzecznych i rowów, częściowo zajętych przez lasy.
Tworzą istotną sieć korytarzy i minikorytarzy ekologicznych, umożliwiających lęgowiska
i migracje różnych gatunków fauny.
W przyszłości należy zmierzać do poprawy stopnia lesistości gminy. Pożądany udział
lasów i gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gminy to około 10%.

3.11 ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE
3.11.1 REZERWATY PRZYRODY
Na obszarze gminy położony jest rezerwat przyrody „Przeciszów” uznany z dniem
11.12.1995 r. Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 25.01.1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 5 poz.
52 z 1996 r.).
Jest to rezerwat leśny zakwalifikowany do dwóch typów: biocenotyczny i fizjocenotyczny
(podtyp rezerwatu: bioceno z naturalnych i półnaturalnych zbiorowisk leśnych). Typ
ekosystemu - leśny i borowy; podtyp - lasów nizinnych. Powołany został w celu ochrony
wielogatunkowego lasu grądowego oraz licznych gatunków flory i fauny.
Ograniczenia co do zagospodarowania i użytkowania terenu wynikają z zapisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zmianami).
3.11.2 POMNIKI PRZYRODY25
Tabela 4 - Pomniki przyrody znajdujące się w obszarze gminy
Lp

Nr w wykazie

Nazwa
pomnika
przyrody

Data
utworzenia

Obowiązująca podstawa
prawna

Opis

Opis
lokalizacji

1.

121308-001

Grupa
drzew
(dąb- 4 szt.)

22.02.1967 r.

Dąb– 4
szt. obwód
drzew:
320470 cm

ul. Szkolna
działka
nr 2064

2.

121308-002

dąb

22.02.1967 r.

Dec.RL-op-8311/13/67
PWRN w Krakowie z dn.
22.02.1967 r.
akty normatywne
aktywizujące: Dec.RLS-op7141p/5/80 Woj.Bielsk.
z dnia 12.05.1980 r.
Rozp.Nr 14/02 Woj.Małop.
z dnia 31.01.2002 r. (Dz.
Urz. Woj.Małop. Nr 22,
poz.431)
Dec.RL-op-8311/14/67
PWRN w Krakowie z dn.
22.02.1967 r.

dąb:
550 cm

3 działka
nr 698/6

dąb (2szt.)

27.02.1967 r.

Dec.RL-op-8311/16/67
PWRN w Krakowie
z dn. 27.02.1967 r.

dąb (2szt.)
- obwód:
380 cm
i 420cm

działka
nr 3698/6

3.

121308-003

W odniesieniu do pomnika przyrody w ustaleniach planu należy uwzględnić zapisy
Rozporządzenia Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dn. 13 kwietnia 2004 r. (dokument

25

Pomniki przyrody oznaczono na Mapie 2.
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ustanawiający), które stanowi zakaz prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących
spowodować uszkodzenie lub zniszczenie obiektu, a w szczególności:
- wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości na
chronione obiekty oraz w ich bezpośrednim otoczeniu,
- palenia ognisk w ich otoczeniu,
- budowy lub nadbudowy obiektów budowlanych, linii komunikacyjnych, urządzeń lub
instalacji mogących spowodować zmianę charakteru pomnika,
- niszczenia i uszkadzania szaty roślinnej występującej na obiektach chronionych
i w ich bezpośrednim otoczeniu,
- wycinania, niszczenia i uszkadzania drzew,
- niszczenia gleby i zmiany sposobu jej użytkowania wokół drzew w promieniu 15 m
od pnia, na składowiska, budowle i ciągi technologiczne.
3.11.3 OBSZAR NATURA 2000
Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu
(sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne
dyrektywy: tzw. Dyrektywa Ptasia26 i Dyrektywa Siedliskowa27. Celem programu jest
ochrona populacji dziko występujących ptaków, siedlisk przyrodniczych lub gatunków,
które uważa się za cenne w skali Europy.
Sieć Natura 2000 obejmuje28:
 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),
 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW),
 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).
Zadaniem obszaru szczególnej ochrony (OSO) jest ochrona przestrzeni życiowej ptaków,
pojmowanej w ograniczeniu do gatunków wymienionych w załączniku nr 1 Dyrektywy
Ptasiej oraz innych gatunków ptaków przelotnych, czy też zimujących, występujących
w dużych koncentracjach. Uznanie obszaru za obszar szczególnej ochrony (OSO) pociąga za
sobą zarówno pewne ograniczenia, jak i ukierunkowania prowadzonej na tym obszarze
gospodarki, wymusza także podjęcie pewnych zabiegów ochrony czynnej. Stwierdzenie to
nie odnosi się do tych obszarów, które niezależnie od uznania za OSO, objęte są innymi
formami ochrony przyrody, takimi jak park narodowy, rezerwat przyrody czy park
krajobrazowy. Na obszarach takich obowiązują zapisy odpowiednich planów ochrony.
Ponieważ podstawą funkcjonowania OSO powinna być zasada równoważności ochrony
i gospodarki, wprowadzane ograniczenia powinny mieścić się w zakresie ograniczeń
przewidzianych dla parków krajobrazowych, w których również obowiązuje ta sama
prawidłowość29.
Selekcji specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) dokonuje się na podstawie
zatwierdzonych przez Komisję Europejską list typów siedlisk i gatunków oraz kryteriów
typowania obszarów określonych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej (DS), jednak sama

Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków.
Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
28 Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
29 Za opracowaniem pt. „Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną jako obszary
specjalnej ochrony, powoływane w ramach systemu NATURA 2000 w Polsce” dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa
Środowiska.
26
27
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dyrektywa nie narzuca ani form, ani metod ich ochrony. Ich wybór pozostaje w gestii krajów
członkowskich UE. Ważny jest efekt końcowy, czyli utrzymanie określonych typów siedlisk
przyrodniczych i populacji gatunków w tzw. właściwym stanie ochrony (…). Jest to wprowadzone przez DS - bardzo istotne kryterium oceny efektywności ochrony, będące
równocześnie wytyczną dla podejmowanych działań. Powinny one przede wszystkim
zapobiegać przekształceniom siedlisk i niekorzystnym zmianom w obrębie populacji roślin
i zwierząt, a także przyczyniać się do renaturyzacji biotopów i wspierać restytucję
gatunków. Utworzenie SOO nie oznacza automatycznego objęcia go ochroną ścisłą, tzn.
wyłączenia z działalności gospodarczej. Działania ochronne na tych obszarach mają na celu
zachowanie w należytym stanie tych elementów przyrodniczych, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura 200030.
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (OZW) to projektowany specjalny obszar ochrony
siedlisk (OOS), zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie
biogeograficznym, do którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub
odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do
spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie
danego regionu biogeograficznego; w przypadku gatunków zwierząt występujących na
dużych obszarach, obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie
naturalnego zasięgu takich gatunków, charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi
czynnikami istotnymi dla ich życia lub rozmnażania31.
Granice obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” położone w gminie Przeciszów
oznaczono na rysunku studium.
3.11.4 OBSZARY PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ W PRAWIE MIEJSCOWYM
Ochrona najwartościowszych elementów systemu przyrodniczego gminy została
wzmocniona postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów, obowiązującego na dzień przyjęcia niniejszej zmiany studium,
w zakresie:
- ustalenia strefy ochrony rezerwatu „Przeciszów”,
- wprowadzenia strefy ochrony rejonu stawów hodowlanych „Przyręb” i naturalnego
koryta meandrującego cieku Włosianka,
- wyznaczenia obszarów cennych zespołów
w południowej części sołectwa Przeciszów,

przyrodniczo-krajobrazowych

- ustalenia strefy ochrony dolin potoków Bachorza i Łowiczanki.
Do strefy ochrony dolin potoków należałoby włączyć zieleń towarzyszącą sieci
hydrograficznej, obejmującej dopływy głównych potoków i mniejsze cieki. Poszerzenie
zasięgu strefy przyczyni się do podtrzymania ciągłości istniejących lokalnych korytarzy
ekologicznych.

30Za

opracowaniem pt. „Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych
w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce”
dostępnym na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska.
31 Definicja obszaru zgodnie z art. 5 pkt 2 c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.).
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Formy i zasady ochrony wymienione wyżej, ustanowione obowiązującym planem winny
zostać utrzymane i kontynuowane w zmienionych i nowotworzonych dokumentach
prawa miejscowego, w tym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

4

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

KULTUROWEGO

Gmina Przeciszów, jako obszar dawnego osadnictwa, odznacza się bogactwem
występowania dóbr kultury.

4.1

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

Tabela 5 - Zbiorczy wykaz stanowisk archeologicznych na terenie gminy Przeciszów

1

Przeciszów

Numer
stanowiska
w obrębie
miejsco
wości
1

2

Przeciszów

2

L.p.

3
4
5

6

Miejscowość

Przeciszów
Przeciszów
Przeciszów
Przeciszów

7
8
9
10

Przeciszów
Las
Przeciszów

11
12
13
14
15
16

Przeciszów
Przeciszów
Piotrowice
Przeciszów
Piotrowice
Piotrowice

4.2

Przeciszów

3
4
5

6

Numer
na mapie
AZP
81

80

-

79
78
-

11
12
13
14
15
16

84
89
87

odłupki, wióry
odłupki, wióry
ceramika
ceramika
-

obozowisko
ślady osadnictwa
zabudowa luźna

epoka kamienna
średniowiecze
neolit
wczesne średniowiecze
późne średniowiecze,
nowożytność
epoka kamienna
nowożytność
epoka kamienna
pradzieje
średniowiecze
epoka kamienna
późne średniowiecze
pradzieje
późne średniowiecze
późne średniowiecze
średniowiecze
epoka kamienna
późne średniowiecze

2 odłupki
3 fragmenty ceramiki
toporek kamienny

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

83

-

Materiał czasowy
Wyodrębnione
znaleziska

mezolit
neolit
średniowiecze
wczesne średniowiecze
epoka kamienna

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

82

Chronologia

obozowisko
osada
osada
osada

1.
2.
3.
4.
-

85

7
8
9
10

Funkcja obiektu

1 fragment ceramiki
10 fragmentów ceramiki
1 odłupek
2 fragmenty ceramiki
1 wiór, łupek
2 fragmenty ceramiki
3 fragmenty ceramiki
3 fragmenty ceramiki
2 fragmenty ceramiki
4 fragmenty ceramiki
3 fragmenty ceramiki
2 fragmenty ceramiki
1 wiór, 1 odłupek
2 fragmenty ceramiki

REJESTR ZABYTKÓW

Na terenie gminy znajduje się 1 obiekt, objęty wpisem do rejestru zabytków:
Tabela 6 - Obiekty chronione prawem z mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
L.p.

1

Adres

Przeciszów

Nazwa

Kościół p.w. Narodzenia św. Jana
Chrzciciela.

Data
powstania

1859 r.

Nr rejestru

Data wpisu

A-284/78,
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Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami32, prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, wymaga pozwolenia wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
4.3

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW

Poza wymienionymi wyżej obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, na obszarze
gminy zachowanych jest wiele obiektów, w tym obiektów małej architektury
posiadających wartości kulturowe. Można wymienić należy następujące ich grupy:
- budynki mieszkalne,
- budynki gospodarcze (obory, stodoły),
- kapliczki i krzyże przydrożne33.
Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków
w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić ochronę
wpisanych do niej obiektów34. Dodatkowo, w myśl art. 39 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do
rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub
rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim
konserwatorem zabytków. Ewidencja zabytków jest również podstawą do sporządzania
programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.
Opracowana w 2014 r. „Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Przeciszów” zawiera 40 kart,
z czego 1 dotyczy obiektów wpisanych do rejestru zabytków:
Tabela 7 - Obiekty objęte wykazem Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Przeciszów
Lp
.

adres

działka

1.

Przeciszów

2068/2,
2068/3,
2068/4,
2068/5,
2068/6

obiekt

data

Cmentarz

XIX w.

zdjęcie archiwalne

komunalny

zdjęcie aktualne

uwagi

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
Obiekty małej architektury o wartościach kulturowych oznaczono symbolem na Mapie 3.
34 Zgodnie z art. 19 powyższej ustawy.
32
33
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2.

3.

Piotrowice

2053/15,
2102,
2103,
2101,
2100/2,
2100/3

ul. Leśna
obok nr 10
Las

567

4.

ul. Podlesie
obok nr 8
Przeciszów

816 /1

5.

ul. Szkolna
24
Przeciszów

2051/2

ul.
Krakowska
obok nr 20
Przeciszów

2145,
763/1

ul. Szkolna
Przeciszów

2065/3

8.

ul. Długa
obok nr 72
Przeciszów

1886

9.

ul. Szkolna
88
Przeciszów

3698/13

6.

7.

Cmentarz

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

Pocz. XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

Kapliczka

XIX/ XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

Spichlerz

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

II poł. XIX
w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

komunalny

Kapliczka Matki
Boskiej
Częstochowskiej

w zagrodzie
plebańskiej

Kapliczka św. Jana
Nepomucena

Kościół parafialny

1860

Rejestr Zabytków

Św. Jana Chrzciciela

Kapliczka

Koniec XIX
w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

Gorzelnia

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

w zespole
podworskim
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10.

11.

12.

13.

ul. Szkolna
88
Przeciszów

3698/13

ul. Szkolna
88
Przeciszów

3698/13

ul. Szkolna
88
Przeciszów

3698/13

ul. Szkolna
88
Przeciszów

3698/13

Stodoła w zespole

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

1883 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

1883 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

podworskim

Spichlerz
w zespole
podworskim

Obora w zespole
podworskim

Budynek
administracyjny
w zespole
podworskim

14.

ul. Kolejowa
8
Przeciszów

693/6

ul. Kolejowa
8
Przeciszów

693/6

16.

ul. Szkolna
89A
Przeciszów

2883/1

Dom mieszkalny

Ok.
1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

17.

ul. Długa
203
Przeciszów

3539

Dom mieszkalny

1881 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego w mpzp*

18.

Przeciszów

2756

Kapliczka

15.

Budynek dworca
kolejowego

Budynek
gospodarczy na
Dworcu PKP

w polach

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*
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19.

ul. Lipowa
48,
Piotrowice

249/4,
247/10

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

20.

ul. Lipowa
60A
Piotrowice

136/2

Dom mieszkalny

Ok. 1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

21.

ul.
Wrzosowa
3
Piotrowice

3585,
396

Dom mieszkalny

1921 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

22.

ul.
Modrzewio
wa 30
Piotrowice

720,

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

3524

23.

ul. Lipowa 2
Piotrowice

3696,
2263/2

Dom mieszkalny

Ok. 1880 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

24.

ul. Lipowa 7
Piotrowice

2143/1,
3612

Dom mieszkalny

1949 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

25.

ul.
Pagórkowa
36
Piotrowice

19

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

26.

ul.
Akacjowa
15,
Piotrowice

2298/2

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

27.

ul.
Akacjowa
13
Piotrowice

3732/1

Dom mieszkalny

Ok. 1890r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*
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28.

ul.
Akacjowa
6A
Piotrowice

2318/17

Dom mieszkalny

19.03.1897 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

29.

ul.
Andrychow
ska 143
Piotrowice

2325/31

Dom mieszkalny

Ok.
1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

30.

ul.
Akacjowa
37
Piotrowice

3666

Dom mieszkalny

Ok.
1880 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

31.

ul.
Akacjowa
33
Piotrowice

2430/5

Dom mieszkalny

Ok.
1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

32.

ul.
Akacjowa
21A
Piotrowice

2294/4

Dom mieszkalny

Ok.
1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

33.

ul.
Akacjowa
53
Piotrowice

3676

Dom mieszkalny

1909 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

34.

ul.
Andrychow
ska
obok nr 54
Piotrowice

2608/2

Kapliczka

Pocz.
XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

35.

ul.
Akacjowa
57
Piotrowice

3679,
2619

Dom mieszkalny

Ok.
1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*
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36.

ul. Lipowa
obok nr 65
Piotrowice

161/4

Kapliczka

1880 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

37.

ul. Lipowa
obok nr 32
Piotrowice

381/4

Kapliczka

1913 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

38.

ul.
Bukowiecka
obok nr 35
Piotrowice

526/4

Kapliczka

Pocz. XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

39.

ul.
Andrychow
ska
obok nr 165
Piotrowice

2254/5

Pomnik

1947 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

ul.
Kościelna 1
Piotrowice

3598

1895 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu
opieki nad zabytkami
przy określaniu zasad
ochrony dziedzictwa
kulturowego
w mpzp*

40.

Poległym w I-II
wojnie światowej

Kościół
parafialny pod
wezwaniem
Najświętszej Marii
Panny

5

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW,
W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA

5.1

LUDNOŚĆ35

Na koniec 2015 roku ludność gminy Przeciszów wynosiła 6 733 mieszkańców,
w tym 3 304 mężczyzn i 3 430 kobiet. W opublikowanych danych GUS na dzień 30

35Aktualizacja

w oparciu o dane pochodzące z "Diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Przeciszów" - oprac. ResPublic
Sp. z o.o. Prezentowane dane są najczęściej aktualne na rok 2015 r. Głównymi źródłami danych były dokumenty udostępnione przez
jednostki administracji samorządowej (w tym dokumenty strategiczne), a także dane statystyki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby "Programu
Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022".
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czerwca 2016 r. populacja gminy Przeciszów liczyła 6 734. Gęstość zaludnienia wyniosła
190 osób na km2 i była nieco niższa ta w całym województwie małopolskim i w powiecie
oświęcimskim. Porównując gminę do innych gmin wiejskich w powiecie można zauważyć,
że plasuje się ona pomiędzy terenami o niższej gęstości zaludnienia (gmina Polanka
Wielka), a obszarami gdzie na 1 km2 przypada przeciętnie więcej mieszkańców (gmina
wiejska Oświęcim i Osiek). Poziom tego wskaźnika pozostaje na stabilnym poziomie
zarówno w odniesieniu do całego kraju jak też województwa, powiatu i pozostałych gmin
wiejskich na tym terenie.
Tabela 8 - Gęstość zaludnienia w gminie Przeciszów w latach 2011-2015 na tle innych gmin powiatu, powiatu,
województwa i kraju
Jednostka

2011

2012

2013

2014

2015

Dynamika (2011=100%)

Polska

123,0

123,0

123,0

123,0

122,9

99,9%

Województwo małopolskie

220,0

221,0

221,0

222,0

222,1

101,0%

Powiat oświęcimski

382,0

382,0

382,0

382,0

382,0

100,0%

Gmina Osiek

198,0

198,0

199,0

199,0

200,7

101,3%

Gmina Oświęcim

236,0

237,0

239,0

241,0

242,2

102,6%

Gmina Polanka Wielka

178,0

178,0

179,0

179,0

179,0

100,6%

Gmina Przeciszów

190,0

191,0

191,0

190,0

189,9

99,9%

Źródło: BDL GUS

Współczynnik feminizacji w gminie w roku 2015 wyniósł 104 i nie zmieniał się
istotnie na przestrzeni 5 lat ujętych w analizie. Oznacza to, że w populacji gminy na 100
mężczyzn przypadają 104 kobiety. Wskaźnik ten w gminie Przeciszów jest na zbliżonym
poziomie do innych gmin powiatu.
Tabela 9 -Wskaźnik feminizacji gminy Przeciszów w latach 2011-2015 na tle innych gmin powiatu, powiatu, województwa
i kraju
Jednostka

2011

2012

2013

2014

2015

Polska

107

107

107

107

107

Województwo małopolskie

106

106

106

106

106

Powiat oświęcimski

105

106

106

106

106

Gmina Osiek

102

102

102

102

102

Gmina Oświęcim

104

103

104

104

104

Gmina Polanka Wielka

102

102

103

103

103

Gmina Przeciszów

103

103

104

103

104

Źródło: BDL GUS

Tabela 10 - Liczba mieszkańców w sołectwach w 2015 roku

Sołectwo

Liczba mieszkańców

Przeciszów
Piotrowice
Las
Suma

% mieszkańców
3926
2309
538
6773

58,0%
34,1%
7,9%
100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy Przeciszów
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Liczba ludności w gminie Przeciszów pozostaje na względnie stały poziomie.
Porównując rok 2011 i 2015 można odnotować spadek na poziomie zaledwie 0,08%.
Tabela 11 - Liczba ludności gminy Przeciszów w latach 2011-2015 na tle innych gmin powiatu, powiatu, województwa
i kraju

Jednostka
Polska

2011

2012

2013

38 538 447 38 533 299

Województwo małopolskie

2014

38 437 239

Dynamika
(2011=100%)
99,74%

2015

38 495 659 38 478 602

3 346 796

3 354 077

3 360 581

3 368 336

3 372 618

100,77%

155 082

155 040

155 040

154 977

154 819

99,83%

8 073

8 064

8 099

8 129

8 179

101,31%

17 637

17 750

17 874

18 044

18 126

102,77%

Gmina Polanka Wielka

4 257

4 248

4 268

4 269

4 276

100,45%

Gmina Przeciszów

6 745

6 776

6 757

6 734

6 733

99,82%

Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim

Źródło: BDL GUS

W gminie Przeciszów w roku 2015 przyrost naturalny wyniósł 0. Co istotne
w poprzednich latach wskaźnik ten wzrastał (od -2,2 w roku 2011 do 0,4 w roku 2014).
Tabela 12 - Przyrost naturalny w gminie Przeciszów w latach 2011-2015

Wartość
Urodzenia żywe na 1000 ludności
Zgony na 1000 ludności
Przyrost naturalny na 1000 ludności

2011
10,1
12,29
-2,2

2012
10,6
11,54
-0,9

2013

2014

9,9
10,36
-0,4

9,3
8,87
0,4

2015
10,1
10,12
0

Źródło: BDL GUS

Pod względem przyrostu naturalnego gmina Przeciszów negatywnie wyróżnia się na
tle innych gmin wiejskich powiatu, w których odnotowano dodatni przyrost.
Tabela 13 - Przyrost naturalny - gmina Przeciszów w latach 2011-2015 na tle innych gmin powiatu, powiatu,
województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011

2012
0,3
1,7
0,3
3,2
0,2
0,0
-2,2

2013
0,0
1,4
-0,8
0,0
0,3
-1,2
-0,9

2014
-0,5
1,2
0,1
2,5
1,0
4,9
-0,4

2015
0,0
1,4
-0,2
2,3
0,8
3,3
0,4

-0,7
1,0
-0,7
2,1
1,8
3,1
0,0

Źródło: BDL GUS

Negatywnym prognostykiem dotyczącym zmian poziomu przyrostu naturalnego jest
fakt, że w gminie spada liczba zawieranych małżeństw. Choć w roku 2015 w gminie
zawarto aż 6,1 małżeństw na 1000 mieszkańców, to w latach wcześniejszych wskaźnik
ten był niższy i porównywanymi z poziomami dla całego kraju.
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Tabela 14 - Liczba zawieranych małżeństw na 1000 mieszkańców gminy Przeciszów w latach 2011-2015 na tle
województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Gmina Przeciszów

2011

2012

5,4
5,5
6,8

2013

5,3
5,4
5,3

2014

4,7
4,9
4,0

2015

4,9
5,2
4,7

Dynamika (2011=100%)

4,9
5,2
6,1

90,7%
94,5%
89,6%

Źródło: BDL GUS

Niepokojące jest także ujemne saldo migracji, które wskazuje, że liczba osób
wyjeżdżających z gminy jest większa od liczby osób, które decydują się do niej
przeprowadzić. Należy tu zauważyć, że saldo migracji dla powiatu wprawdzie również
jest ujemne, ale jego wartość jest wyraźnie niższa.
Tabela 15 - Saldo migracji w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle powiatu, województwa i kraju

Jednostka

2011

Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Przeciszów

2012
-0,1
1,3
-0,5
-2,4

2013
-0,2
1,1
-0,3
2,5

2014
-0,5
0,8
-0,6
-0,3

-0,4
0,9
-0,8
-2,4

Źródło: BDL GUS

Analizując dane odnoszące się do wieku ludności można zwrócić uwagę na wzrost
udziału w populacji gminy osób w wieku poprodukcyjnym. Świadczy to o procesie
starzenia się ludności mającym wpływ na politykę społeczną a także rynek pracy.
Tabela 16 - Udział poszczególnych grup ludności w populacji gminy Przeciszów w latach 2011-2015

2011

% mieszkańców
w wieku przedprodukcyjnym
19,5%

% mieszkańców
w wieku produkcyjnym
63,0%

% mieszkańców
w wieku poprodukcyjnym
17,4%

2012

19,2%

62,9%

17,8%

2013

19,2%

62,7%

18,1%

2014

18,9%

62,5%

18,7%

2015

18,8%

62,3%

18,9%

Rok

Źródło: BDL GUS

Trendy te należy ocenić negatywnie. O ile obciążenie związane z wypłacaniem
świadczeń emerytalnych nie dotyka bezpośrednio budżetu gminy, to stopniowo
zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym może być czynnikiem
zniechęcającym potencjalnych inwestorów. Co więcej, starzenie się populacji skutkuje
koniecznością opracowania odpowiedniej polityki senioralnej.
Zestawiając podstawowe dane demograficzne wpływające na rynek pracy należy jednak
uznać, że gmina Przeciszów nie odbiega znacząco od innych gmin wiejskich powiatu,
w szczególności w zakresie udziału osób w wieku przedprodukcyjnym w populacji.
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Tabela 17 - Udział w populacji osób w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym - gmina Przeciszów na
tle innych gmin wiejskich powiatu, powiatu, województwa i kraju

Jednostka

Wiek przedprodukcyjny

Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

Wiek produkcyjny

18,0%
18,9%
17,6%
20,0%
18,8%
19,5%
18,8%

Wiek poprodukcyjny

62,4%
62,4%
62,3%
63,3%
63,4%
63,6%
62,3%

19,6%
18,6%
20,0%
16,7%
17,8%
17,0%
18,9%

Źródło: BDL GUS

5.2

STRUKTURA BEZROBOCIA36

W 2015 roku stopa bezrobocia37 rejestrowanego na terenie powiatu
oświęcimskiego wynosiła 9,5% a więc nie odstawała znacząco od poziomów tego
wskaźnika dla województwa i kraju.
Tabela 18 - Stopa bezrobocia rejestrowanego na terenie powiatu oświęcimskiego w latach 2011-2015 na tle województwa
i kraju

Jednostka

2011

Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski

2012

12,5%
10,5%
12,6%

2013

13,4%
11,4%
13,7%

2014

13,4%
11,5%
13,9%

11,4%
9,7%
11,4%

2015
9,8%
8,4%
9,5%

Dynamika
(2011=100%)
78,4%
80,0%
75,4%

Źródło: BDL GUS

W tym samym roku na terenie samej gminy Przeciszów było zarejestrowanych
199 bezrobotnych - 89 mężczyzn i 110 kobiet. Na przestrzeni analizowanego okresu
spadła liczba bezrobotnych obojga płci, jednak siła tej tendencji była wyższa w przypadku
kobiet.
Tabela 19 - Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie Przeciszów w latach 2011-2015

Płeć
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem

2011
105
187
292

2012
125
188
313

2013
136
158
294

2014
93
132
225

2015

Dynamika
(2011=100%)
89
84,76%
110
58,82%
199
68,15%

Źródło: BDL GUS

Warto zauważyć, że mimo ciągłego spadku liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych wciąż utrzymuje się znaczą dysproporcja między kobietami i mężczyznami.

Aktualizacja w oparciu o dane pochodzące z "Diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Przeciszów" - oprac. ResPublic
Sp. z o.o. Prezentowane dane są najczęściej aktualne na rok 2015 r. Głównymi źródłami danych były dokumenty udostępnione przez
jednostki administracji samorządowej (w tym dokumenty strategiczne), a także dane statystyki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby "Programu
Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022"
37 Dane o stopie bezrobocia nie są zbierane na poziomie gminy
36
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5.3

OŚWIATA I OPIEKA NAD DZIEĆMI (W TYM EDUKACJA PRZEDSZKOLNA, PODSTAWOWA, ŚREDNIA,
ZAWODOWA) 38

Na terenie gminy Przeciszów działają trzy przedszkola samorządowe. W 2014 roku
dysponowały one łącznie 230 miejscami, co w pełni zaspokajało potrzeby mieszkańców
gminy (a nawet je przekraczało).
Tabela 20 - Edukacja i wychowanie na terenie gminy Przeciszów
liczba

Edukacja

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Żłobki

-

-

-

Placówki wychowania przedszkolnego
- w tym przedszkola

2
2

2
2

3
3

Miejsca w przedszkolach

193

193

193

Dzieci w placówkach wychowania
przedszkolnego
- w tym w przedszkolach

147
147

188
188

217
217

Na terenie gminy funkcjonuję trzy zespoły podstawowo-gimnazjalne:
 Zespół Szkół Podstawowo-gimnazjalnych w Przeciszowie: Szkoła Podstawowa
im. Ignacego Fika i Gimnazjum Nr 1
 Zespół Szkół Podstawowo-gimnazjalnych w Przeciszowie-Podlesiu: Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum Nr 3
 Zespół Szkół Podstawowo-gimnazjalnych w Piotrowicach: Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum Nr 2
Tabela 21 - Liczba miejsc i liczba dzieci w latach (dzieci bez specjalnych potrzeb edukacyjnych) w gminie Przeciszów w
latach 2011-2014

Wartość
Liczba miejsc
Liczba dzieci

2011

2012
193
187

2013
209
211

2014
232
238

230
210

Źródło: BDL GUS

W szkołach podstawowych w roku 2014 w 21 oddziałach naukę pobierało 404
uczniów. Przeciętnie na jeden oddział w szkole podstawowej przypadło 19 uczniów.

Aktualizacja w oparciu o dane pochodzące z "Diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Przeciszów" - oprac. ResPublic
Sp. z o.o. Prezentowane dane są najczęściej aktualne na rok 2015 r. Głównymi źródłami danych były dokumenty udostępnione przez
jednostki administracji samorządowej (w tym dokumenty strategiczne), a także dane statystyki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby "Programu
Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022".
38
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Tabela 22 - Średnia liczba uczniów w jednym oddziale szkoły podstawowej w roku 2014 (dzieci bez specjalnych potrzeb
edukacyjnych)

Jednostka

Średnia liczba uczniów w oddziale

Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

19
18
19
19
18
20
19

Źródło: BDL GUS

W 2014 roku w gimnazjach na terenie gminy w 10 oddziałach uczyło się w sumie
189 uczniów. Przeciętna liczba uczniów przypadających na oddział była najniższa spośród
gmin wiejskich w powiecie, była także wyraźnie niższa niż ta sama miara dla
województwa i kraju.
Tabela 23 - Średnia liczba uczniów w jednym oddziale szkoły gimnazjalnej w roku 2014 (dzieci bez specjalnych potrzeb
edukacyjnych)

Region
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

Średnia liczba uczniów w oddziale
22
22
21
20
22
20
19

Źródło: BDL GUS

Z dwóch placówek bibliotecznych zlokalizowanych na terenie gminy korzysta 978
czytelników.
5.4

KULTURA

W gminie funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna w Przeciszowie (założona w 1911 r) ,
Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrowicach (założona w 1913 r.) , dom kultury w którym
mieści się Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie z filią w Piotrowicach, klub
modelarski Orzeł , Klub Seniorów, Koło Gospodyń Wiejskich. GBP od roku 2005 wydaje
kwartalnik Wieści Gminy Przeciszów. Przy GBP w Przeciszowie działają zespoły taneczne
„Radkert” oraz „Ladies”. Trzy zespoły Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych udostępniają
swoim uczniom różnego rodzaju koła : Koło BRD, teatrzyk Zmruż Oczko, zespół piosenki
i ruchu Śpiewające Jeziora, Klub Ochrony Zabytków Szkolny Klub Europejski.
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5.5

OPIEKA ZDROWOTNA39

W 2014 roku w gminie Przeciszów funkcjonowały w przeliczeniu 3 przychodnie na
10000 mieszkańców. Poziom ten nie zmienił się istotnie w ciągu 4 lat objętych analizą.
Tabela 24 - Liczba przychodni na 10000 mieszkańców w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle powiatu,
województwa i kraju

Jednostka

2011

Polska
województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2012
5,0
4,8
3,5
2,5
1,7
2,3
3,0

2013
5,0
4,9
3,7
2,5
1,7
2,4
3,0

2014
5,1
5,1
3,5
2,5
2,2
2,3
3,0

5,2
5,2
3,5
2,5
1,1
2,3
3,0

Dynamika
(2011=100%)
104,9%
106,9%
101,9%
99,3%
65,2%
99,7%
100,2%

Źródło: BDL GUS

Liczba udzielonych porad na 1000 mieszkańców była w poszczególnych latach
niższa od średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Warto również zauważyć,
że w przeciwieństwie do jednostek referencyjnych (poza gminą Oświęcim), w gminie
Przeciszów wartość ta zmniejszyła się.
Tabela 25 - Liczba udzielonych porad na 1000 mieszkańców w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle powiatu,
województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
4072,7
3884,4
4308,0
3715,2
911,4
4244,3
3154,3

2012
4005,1
3748,1
4132,6
3556,4
829,6
4092,3
2990,4

2013
4103,6
3865,6
4186,3
3209,4
960,1
3952,7
2961,7

2014
4151,2
3865,6
4045,1
3106,8
612,2
4223,9
3043,8

2015
4294,4
3954,8
4320,6
3999,8
579,4
4355,5
3103,1

Dynamika
(2011=100%)
105,4%
101,8%
100,3%
107,7%
63,6%
102,6%
98,4%

Źródło: BDL GUS

5.6

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA40

W roku 2015 na terenie gminy Przeciszów zarejestrowano w bazie REGON 73
nowe podmioty na 10 tys. mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na znaczący przyrost

Aktualizacja w oparciu o dane pochodzące z "Diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Przeciszów" - oprac. ResPublic
Sp. z o.o. Prezentowane dane są najczęściej aktualne na rok 2015 r. Głównymi źródłami danych były dokumenty udostępnione przez
jednostki administracji samorządowej (w tym dokumenty strategiczne), a także dane statystyki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby "Programu
Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022".
40 Aktualizacja w oparciu o dane pochodzące z "Diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Przeciszów" - oprac. ResPublic
Sp. z o.o. Prezentowane dane są najczęściej aktualne na rok 2015 r. Głównymi źródłami danych były dokumenty udostępnione przez
jednostki administracji samorządowej (w tym dokumenty strategiczne), a także dane statystyki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby "Programu
Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022".
.
39
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wartości tego wskaźnika (aczkolwiek nadal jest ona niższa od średniej krajowej
i wojewódzkiej).
Tabela 26 - Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w gminie Przeciszów w latach 20112015 na tle gmin wiejskich powiatu, powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011

2012

2013

90
91
75
42
65
54
36

2014

93
96
74
56
68
49
38

95
93
69
53
74
52
49

2015

93
95
73
49
109
40
56

94
98
69
48
59
45
73

Dynamika
(2011=100%)
104,2%
108,0%
91,1%
113,3%
89,4%
82,4%
205,2%

Źródło: BDL GUS

Ogólnie liczba zarejestrowanych podmiotów na 10 tys. ludności wynosiła w 2015
roku 643, a więc mniej od wartości dla kraju, województwa i powiatu. Można jednak
stwierdzić nieznaczny przyrost od roku 2011.
Tabela 27 - Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności w gminie Przeciszów w latach 2011-2015 na tle gmin
wiejskich powiatu, powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
1 004
991
880
515
807
695
605

2012
1 032
1 024
903
544
825
718
617

2013
1 057
1 045
912
559
839
733
639

2014

2015

1 071
1 059
913
566
858
736
621

1 089
1 079
916
555
859
716
643

Dynamika
(2011=100%)
108,4%
108,9%
104,1%
107,7%
106,5%
102,9%
106,3%

Źródło: BDL GUS

5.7

GOSPODARSTWA DOMOWE I MIESZKALNICTWO41

Liczba mieszkań na 1000 osób w gminie Przeciszów jest jedną z niższych wśród
gmin wiejskich w powiecie. Jest także wyraźnie mniejsza niż przeciętna wartość tego
wskaźnika dla całego powiatu, województwa i kraju. Jednocześnie na przestrzeni lat
2011-2014 można zauważyć nieznaczną poprawę sytuacji w tym zakresie.
Tabela 28 - Liczba mieszkań na 1000 osób w gminie Przeciszów w latach 2011-2015 na tle powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie

2011
352,6
325,1

2012
356,1
328,7

2013
359,9
332,4

2014
363,4
336,1

Dynamika (2011=100%)
103,1%
103,4%

Aktualizacja w oparciu o dane pochodzące z "Diagnozy uwarunkowań społeczno-gospodarczych Gminy Przeciszów" - oprac. ResPublic
Sp. z o.o. Prezentowane dane są najczęściej aktualne na rok 2015 r. Głównymi źródłami danych były dokumenty udostępnione przez
jednostki administracji samorządowej (w tym dokumenty strategiczne), a także dane statystyki publicznej (ze szczególnym uwzględnieniem
zasobów Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego).Opracowanie sporządzone zostało na potrzeby "Programu
Rewitalizacji Gminy Przeciszów na lata 2016-2022".
41
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Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

317,9
242,4
287,6
262,6
245,2

320,3
244,9
288,8
264,8
246,2

323,2
247,8
291,7
265,7
249,2

326,0
250,6
294,7
268,4
251,9

102,6%
103,4%
102,5%
102,2%
102,7%

Źródło: BDL GUS

Pod względem przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na jedną osobę gmina
Przeciszów jest zbliżona do kraju i województwa małopolskiego. Ponownie można tutaj
zauważyć tendencję pozytywną.
Tabela 29 - Powierzchnia użytkowa mieszkań na jedną osobę w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle powiatu,
województwa i kraju

Jednostka

2011

Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2012

25,6
24,9
24,7
23,8
30,5
29,6
25,5

2013
25,9
25,3
24,9
24,2
30,8
29,9
25,6

Dynamika
(2011=100%)
104,3%
104,8%
103,6%
105,0%
103,9%
102,7%
103,1%

2014

26,3
25,7
25,3
24,6
31,2
30,0
26,0

26,7
26,1
25,6
25,0
31,7
30,4
26,3

Źródło: BDL GUS

W 2015 roku na terenie gminy Przeciszów oddano do użytku 13 mieszkań. Oznacza
to, że w ciągu roku oddano niecałe dwa nowe mieszkania na 1000 mieszkańców gminy.
Choć jest to wartość najniższa spośród gmin wiejskich powiatu oświęcimskiego, warto
zauważyć, że dynamika przyrostu w porównaniu z rokiem 2011 jest wyraźnie wyższa niż
dla kraju i województwa.
Tabela 30 - Liczba nowo oddanych mieszkań na 1000 osób w gminie Przeciszów w latach 2011-2015 na tle powiatu,
województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
3,4
3,8
1,8
2,1
3,6
2,6
1,5

2012
4,0
4,6
2,5
2,2
3,6
1,6
2,2

2013
3,8
4,6
3,1
4,0
5,3
2,1
2,5

2014
3,7
4,6
2,8
3,7
6,1
2,8
1,8

2015
3,8
4,3
2,4
3,2
5,1
3,0
1,9

Dynamika
(2011=100%)
113,1%
114,7%
134,3%
151,0%
141,4%
117,7%
130,2%

Źródło: BDL GUS

Wyposażenie mieszkań w podstawowe urządzenia sanitarne i gospodarcze jest na
relatywnie dobrym poziomie. Na ogólną liczbę mieszkańców z instalacji wodociągowej
korzysta 98,8%, z instalacji gazowej 84,9% ludności, a z instalacji kanalizacyjnej 45,5%.W
2014 roku niemal wszyscy, bo aż 98,8% mieszkańców gminy korzystało z instalacji
wodociągowej.
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Tabela 31 - Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle
powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
87,6
76,0
96,1
94,8
96,9
98,1
97,8

2012
87,9
76,3
96,1
94,9
97,0
98,1
97,8

2013
88,0
76,4
96,2
94,9
97,0
98,2
97,8

2014
Dynamika (2011=100%)
91,6
104,6%
80,5
105,9%
98,1
102,1%
99,7
105,2%
99,9
103,1%
100,0
101,9%
98,8
101,0%

Źródło: BDL GUS

Znacznie mniejszy odsetek populacji gminy w roku 2014 miał dostęp do instalacji
kanalizacyjnej. Wskaźnik ten, choć najwyższy spośród gmin wiejskich powiatu, znacznie
odbiega od średniej dla całości powiatu oświęcimskiego, województwa i kraju. Z drugiej
strony jednak można zauważyć znaczącą, pozytywną tendencję zmian w tym zakresie na
przestrzeni analizowanych lat.
Tabela 32 - Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle
powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
63,5
54,5
55,1
26,3
14,0
4,2
13,5

2012
64,3
55,1
55,5
26,4
16,9
4,2
14,6

2013
65,1
56,0
57,8
26,6
18,1
4,2
22,8

2014
68,7
59,8
62,3
31,1
18,9
26,9
45,5

Dynamika (2011=100%)
108,2%
109,7%
113,1%
118,3%
135,0%
640,5%
337,0%

Źródło: BDL GUS

Stosunkowo duża część mieszkańców gminy w 2014 roku miała stały dostęp do
instalacji gazowej. Na terenie gminy Przeciszów było to aż 84,9% ludności, podczas gdy
w tym samym roku w całym województwie małopolskim do instalacji gazowej miało
dostęp 62,5% mieszkańców. Co więcej, również w tym zakresie zaobserwowano
tendencję wzrostową.
Tabela 33 - Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle
powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
52,5
63,2
78,4
66,3
68,5
79,2
74,4

2012
52,4
63,0
81,5
75,3
71,1
85,1
86,3

2013
52,4
62,8
81,0
74,5
70,6
84,4
85,5

2014
52,2
62,5
80,6
73,7
70,1
84,0
84,9

Dynamika (2011=100%)
99,4%
98,9%
102,8%
111,2%
102,3%
106,1%
114,1%

Źródło: BDL GUS

Na terenie gminy Przeciszów długość sieci rozdzielczej (wodociągowej) wynosiła w
roku 2015 w sumie 58,8 km. Nie zmieniała się ona na przestrzeni ostatnich 5 lat.
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Tabela 34 - Długość sieci rozdzielczej w gminie Przeciszów w latach 2011-2015 na tle gmin wiejskich powiatu, powiatu,
województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo
małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011

2012

2013

2014

278 300,4

283 102,5

287 651,3

292 455,7

297 871,1

Dynamika
(2011=100%)
107,0%

17 697,9

18 066,5

18 508,4

19 006,1

19 787,1

111,8%

943,2
84,9
170,0
38,0
58,8

953,4
84,9
172,6
38,0
58,8

957,4
85,2
169,9
41,5
58,8

966,4
85,7
170,9
41,9
58,8

978,7
86,1
170,9
42,4
58,8

103,8%
101,4%
100,5%
111,6%
100,0%

2015

Źródło: BDL GUS

Do sieci dostęp mieli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Przeciszów. Warto
zauważyć, że także w innych gminach wiejskich powiatu oświęcimskiego niemal wszyscy
mieszkańcy są podłączeni do sieci wodociągowej.
Tabela 35 - Udział ludności mającej dostęp do sieci rozdzielczej w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle gmin
wiejskich powiatu, powiatu, województwa i kraju

Jednostka

2011

Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2012
87,6
76,0
96,1
94,8
96,9
98,1
97,8

2013
87,9
76,3
96,1
94,9
97,0
98,1
97,8

2014
88,0
76,4
96,2
94,9
97,0
98,2
97,8

91,6
80,5
98,1
99,7
99,9
100,0
98,8

Dynamika
(2011=100%)
104,6%
105,9%
102,1%
105,2%
103,1%
101,9%
101,0%

Źródło: BDL GUS

Łączna długość sieci kanalizacyjnej jest zdecydowanie mniejsza i w roku 2015
wynosiła zaledwie 36,3 km. Z drugiej strony jednak na przestrzeni lat objętych analizą
wydłużyła się o ponad 100%.
Tabela 36 - Długość sieci kanalizacyjnej (w km) w gminie Przeciszów w latach 2011-2015 na tle gmin wiejskich powiatu,
powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011

2012

2013

2014

2015

117 745,6
10 649,2
439,3
35,0
15,1
1,0
17,9

125 580,6
11 390,4
460,1
35,0
15,5
1,0
27,8

132 916,0
12 370,9
549,3
35,0
15,5
1,0
36,3

142 876,1
13 509,3
585,0
35,0
15,5
6,9
36,3

149 668,0
15 050,4
613,7
35,0
15,5
6,9
36,3

Dynamika
(2011=100%)
127,1%
141,3%
139,7%
100,0%
102,6%
690,0%
202,8%

Źródło: BDL GUS
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Znacząco wzrósł także udział mieszkańców mających do dostęp do sieci, przekraczając
wartości dla gmin Osiek, Oświęcim i Polanka Wielka.
Tabela 37 - Udział ludności mającej dostęp do sieci kanalizacyjnej w gminie Przeciszów w latach 2011-2014 na tle gmin
wiejskich powiatu, powiatu, województwa i kraju

Jednostka
Polska
Województwo małopolskie
Powiat oświęcimski
Gmina Osiek
Gmina Oświęcim
Gmina Polanka Wielka
Gmina Przeciszów

2011
63,5
54,5
55,1
26,3
14,0
4,2
13,5

2012
64,3
55,1
55,5
26,4
16,9
4,2
14,6

2013
65,1
56,0
57,8
26,6
18,1
4,2
22,8

2014
Dynamika (2011=100%)
68,7
108,2%
59,8
109,7%
62,3
113,1%
31,1
118,3%
18,9
135,0%
26,9
640,5%
45,5
337,0%

Źródło: BDL GUS

Gmina posiada w swoich zasobach sześć mieszkań komunalnych o przeciętnej
powierzchni 45m2 na osobę. Pięć spośród z nich znajduje się w sołectwie Przeciszów,
a jedno w sołectwie Piotrowice. Wszystkie mieszkania są wyposażone w łazienki,
centralne ogrzewanie a także podłączone do sieci gazowej i wodociągowej. Mieszkania
w sołectwie Przeciszów są również podłączone do sieci.

6

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ

MIENIA

6.1

OCHRONA I ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Gmina położona jest w dorzeczu rzeki Wisły i jej dopływów oraz Kanału Wisła. Dla
przedmiotowego terenu nie zostało opracowane studium ochrony przeciwpowodziowej.
W rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne w granicach gminy Przeciszów obszarami
szczególnego zagrożenia powodzią42 są tereny między linią brzegu Wisły a wałem
przeciwpowodziowym oraz brzegiem potoku Bachórz, a wałem przeciwpowodziowym.
W części graficznej „Uwarunkowań” oznaczono na Mapach 50 m strefę ochrony wałów
przeciwpowodziowych.
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, dla zapewnienia szczelności i stabilności wałów
przeciwpowodziowych zabrania się43:
- przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami, konno lub
przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
- uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości
mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
- rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione
osoby;
- wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz
rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
- uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
Za utrzymanie wałów odpowiada Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

42
43

art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.).
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6.2

POZOSTAŁE ZAGROŻENIA

Z AGROŻENIA KOMUNIKACYJNE
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 44 Gliwice-Kraków o dużym natężeniu
ruchu samochodowego, zarówno osobowego jak i ciężarowego. Przebieg tej drogi przez
tereny zabudowane, w bliskiej odległości od istniejących obiektów może być przyczyną
zagrożeń i uciążliwości44 dla mieszkańców gminy.
Z drogami o takim natężeniu ruchu wiąże się potencjalnie zwiększone zagrożenie
wszelkiego rodzaju awarii wynikających z kolizji drogowych, katastrof czy wypadków,
w wyniku których może dojść do nagłego wprowadzenia do środowiska dużych ilości
substancji szkodliwych, toksycznych lub łatwopalnych, stanowiących zagrożenie dla ludzi
i środowiska.
PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE
Na terenie gminy, głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są linie
elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia.
Skutki oddziaływania niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na
organizmy żywe nie są jeszcze w pełni zbadane. Konieczne jest jednak zachowanie
wymaganych przepisami odrębnymi poziomów pól w środowisku45, w szczególności
w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, poprzez zachowanie minimalnych
odległości tych obiektów od źródeł takiego promieniowania.

7

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY

7.1

CELE WEDŁUG STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZECISZÓW

Główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy są spójne z celami
strategicznymi określonymi w „Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów”.
Wspólnota samorządowa przyjęła w „Strategii Rozwoju Gminy” następujące cele
strategiczne:
cel strategiczny Nr I : „Aktywna ochrona środowiska”
cel strategiczny Nr II: „Rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji”
cel strategiczny Nr III: „Rozwój przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwa”
cel strategiczny Nr IV: „Poprawa infrastruktury technicznej”
cel strategiczny Nr V: „Doskonalenie opieki społecznej”
Dla każdego z celów strategicznych zostały wyznaczone cele operacyjne, których
realizację przewidziano w obowiązującej do roku 2015 „Strategii (…)”, przy czym

Uciążliwości związane z hałasem omówiono w rozdziale 3.4 „Klimat akustyczny środowiska”.
Określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 Nr 192, poz. 1883).
44
45
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w związku z decyzją o budowie kopalni węgla kamiennego na terenie gminy, lista celów
winna zostać skorygowana. Rozwiązania przyjęte w zaktualizowanym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów winny
zapewniać możliwości rozwoju każdego z wyżej wymienionych obszarów strategicznych
w sferach dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, obejmujących
w szczególności zagadnienia związane:
- z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią i wykorzystaniem zasobów
naturalnych,
- z poszanowaniem i zachowaniem walorów przyrodniczych.
Przyjęta uchwałą nr IX/61/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 czerwca 2015 r.
"Strategia Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2015-2020+" uwzględnia wyżej
wymienione cele założone w obowiązującej do roku 2015 "Strategii Rozwoju Gminy
Przeciszów".
7.2

WNIOSKI

ZŁOŻONE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

Przy sporządzaniu dokumentu łącznie przeanalizowano 244 wnioski, przy czym były to
wnioski złożone w odpowiedzi na zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w obszarze, który pokrywa się z obszarem
administracyjnym gminy, a także zgłoszone wcześniej przed podjęciem tejże uchwały
inicjującej procedurę zmiany studium. Zdecydowana większość wnioskujących zgłaszała
prośby o zmianę gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub
mieszkaniowo-usługową. Pojedyncze wnioski dotyczyły możliwości realizacji na
działkach, dotąd przeznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, jako
rolne, m.in. zabudowy letniskowej, usług, zagospodarowania turystycznego, zalesień.
Zasadniczy wpływ na zmianę dotychczasowej polityki przestrzennej gminy miała decyzja
o przyjęciu wniosku firmy KOPEX EX-COAL z siedzibą przy ul. Grabowej 1 w Katowicach,
dotyczącego możliwości lokalizacji obiektów związanych z potencjalną eksploatacją złóż
węgla kamiennego, to jest budowy zakładu górniczego w miejscowości Przeciszów wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zbiornika dozująco-retencyjnego
przyjmującego wody z odwodnienia kopalni.
Przy rozstrzyganiu wniosków o zmianę przeznaczenia pojedynczych działek rolnych pod
zabudowę, jako główne założenie przyjęto: unikanie nadmiernego przyrostu nowych
terenów budowlanych w obrębie obszarów chronionych z uwagi na wysokie wartości
przyrodnicze i walory krajobrazowe, eliminowanie zjawiska rozproszenia i rozlewania się
zabudowy.
Korekta polityki przestrzennej w uchwalonym w 2015 roku studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów
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następuje w obrębie dwóch obszarów46, w związku z przyjęciem wniosków o dokonanie
zmian w obowiązującym dokumencie, złożonych przez:
1/ Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna, które wnoszą
o przeznaczenie terenu o powierzchni ok. 21,6 ha pod powierzchniową eksploatację
kruszywa w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego
"Przeciszów" oraz związaną z planowanym wydobyciem możliwość lokalizacji
zaplecza administracyjno-socjalnego na terenie (o powierzchni 1, 6 ha) przyległym
do udokumentowanego złoża,
2/ firmę ENERGY 2000 sp. z o.o. ENARGYLANDIA sp. k. w Przytkowicach wnoszącą
o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych dla potrzeb zagospodarowania
rozrywkowo usługowo handlowego, jako kontynuacji zainwestowania w ramach
"Rodzinnego Parku Rozrywki ENERGYLANDIA w Zatorze", funkcjonującego przy
granicy z gminą Przeciszów.
Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie - co skutkuje potrzebą sporządzenia zmiany
obowiązującego studium przyjętego uchwałą nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia
26 marca 2015 r. W przypadku wniosku wymienionego w pkt 1/, uwzględnienie
udokumentowanego złoża kopaliny w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wynika z obowiązku nałożonego art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (DZ. U. z 2015 r., poz. 196) oraz art. 72 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232
z późn. zm.) - tym samym ujawnienie udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego
"Przeciszów" wraz z przesądzeniem o przeznaczeniu terenów pod powierzchniowa
eksploatację kopaliny oraz zabudowę techniczno-produkcyjną z nią związaną, nastąpić
musi w trybie sporządzenia zmiany obowiązującego studium. Wniosek, o którym mowa
w pkt 2/, związany z przeznaczeniem trenów pod zabudowę parku rozrywki wraz
z usługami towarzyszącymi wpisuje się w strategię rozwoju gminy, przyjętą na lata 20152020+. Możliwość przeznaczenia terenów w gminie Przeciszów pod tego rodzaju funkcję
wynika z analiz przeprowadzonych poniżej.
7.3

ANALIZY ZWIĄZANE Z BILANSEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

W myśl znowelizowanych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez potrzeby i możliwości rozwoju gminy, rozumie się w szczególności,
potrzeby i możliwości rozwoju terenów tworzących obszar zurbanizowany, obejmujący
tereny juz zabudowane oraz przeznaczone pod nową zabudowę. Korekty studium
dotyczące obszaru zurbanizowanego, przyjętego w obowiązującym dokumencie, winny
być uzasadnione wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych analiz uwarunkowań,
w tym: społecznych (warunki i jakość życia, wyposażenie w infrastrukturę społeczną),
demograficznych, ekonomicznych (gospodarka i finanse gminy) oraz środowiskowych
(np. ograniczenia wynikające z potrzeb ochrony przyrody). Jednym z istotnych

46

Jak oznaczono na Mapie 1 kolorem czerwonym
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uwarunkowań, wpływających na potrzeby i możliwości rozwoju przestrzennego obszaru
zurbanizowanego jest stan zagospodarowania obszarów już zainwestowanych. Potrzeby
rozwoju gminy to również założenie dążenia do osiągania coraz wyższych standardów
jakościowych przestrzeni, w której żyjemy.
W celu dokonania zmiany w bilansie terenów obszaru zurbanizowanego, wskazującej na
uzasadnioną potrzebę wyznaczenia nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę, na
podstawie przepisów określa się:
1) maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, biorąc pod uwagę analizy
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne oraz możliwości
finansowe gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych
gminy;
2) możliwości lokalizacji nowej zabudowy na obszarach dotychczas przeznaczonych
pod zabudowę, szacując chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz chłonność obszarów przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudowę (rozumianą jako możliwość lokalizowania
na tych obszarach nowej zabudowy), wyrażoną w powierzchni użytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
3) wynik bilansowania porównując maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na
nową zabudowę, o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej
zabudowy w podziale na funkcje zabudowy - w przypadku wyniku dodatniego,
przepisy określają możliwości wyznaczenia nowych obszarów pod zabudowę.
Zgodnie z przepisami, dopuszcza się wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę
tylko wówczas, gdy nowa zabudowa, wynikająca z zapotrzebowania, nie znajduje
pokrycia w możliwościach jej usytuowania na obszarach dotychczas przeznaczonych pod
zabudowę oraz pod warunkiem, że realizacja niezbędnych inwestycji związanych
z rozwojem zabudowy mieści się w ramach możliwości finansowych gminy.
7.3.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, maksymalne
w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę, określa się biorąc pod uwagę
perspektywę nie dłuższą niż 30 lat (okres do 2045) oraz przy założeniu niepewności
procesów rozwojowych w przyjętym horyzoncie czasowym, możliwość zwiększenia tego
zapotrzebowania, w stosunku do wyników analiz, o 30%.
Wymagany sposób wymiarowania zapotrzebowania na nową zabudowę w podziale na
funkcje zabudowy, wyraża się, zgodnie z przepisami ustawy, w ilości powierzchni
użytkowej zabudowy. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę określono
w podziale na następujące, podstawowe funkcje zabudowy:
 zabudowa mieszkaniowa,
 zabudowa usługowa,
 zabudowa przemysłowa (techniczno-produkcyjna).
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 Zabudowa mieszkaniowa
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę dla funkcji mieszkaniowej,
w przyjętym horyzoncie czasowym do 2045 r. określono z uwzględnieniem
prognozowanych zmian demograficznych, biorąc pod uwagę liczbą mieszkańców powiatu
oświęcimskiego przewidywaną według prognozy demograficznej GUS47 na rok 2045,
następnie wykonując dla potrzeb studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego interpolację w odniesieniu do gminy Przeciszów.
Długoterminowe prognozy demograficzne przewidują, iż liczba ludności powiatu
oświęcimskiego w stosunku do 2016 r. będzie systematycznie spadać (o około 10% do
roku 2045), przy czym w odniesieniu do obszarów wiejskich powiatu, do których zalicza
się gmina Przeciszów, przewiduje się nieznaczny wzrost populacji o ok. 2,3%.
W perspektywie 2045 roku drastyczny spadek ludności - ponad 20%, ma nastąpić na
obszarach miejskich powiatu oświęcimskiego.
W związku z niepewnością procesów rozwojowych i demograficznych, do analiz
związanych z zapotrzebowaniem na nową zabudowę mieszkaniową przyjęto, że liczba
mieszkańców gminy Przeciszów wzrośnie ok. 3,5% i wyniesie w roku 2045 r. około 6 970
osób.
Przyjmuje się, że wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę
mieszkaniową powinna zapewnić osiągnięcie w 30. letniej perspektywie czasowej
odpowiedniej jakości życia mieszkańców w zakresie warunków mieszkaniowych - t.j. na
poziomie co najmniej zbliżonym lub równym obecnym standardom europejskim. Przez
standard europejski rozumie się wielkość wskaźników mieszkaniowych, opisujących
jakość warunków mieszkaniowych, takich jak: przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na osobę - 40 m2 oraz liczba mieszkań na 1000 mieszkańców - 500.
Wskaźniki te48 dla gminy Przeciszów w roku 2014 wynoszą odpowiednio:
powierzchnia użytkowa mieszkań na jedna osobę - 26,3 m2, liczba mieszkań na 1000 osób
w gminie - 251,9. Zdecydowanie niekorzystnie odbiegają one poziomem od średniej
wielkości wskaźników w województwie i kraju, a także w przypadku wskaźnika
dotyczącego liczby mieszkań na 1000 osób w gminie - w powiecie oświęcimskim.
Tabela 39 - Deficyt mieszkań w wybranych gminach powiatu oświęcimskiego wynikający z nieodpowiedniej wielkości
zasobu mieszkaniowego - stan na 2014 r.

Oświęcim

295

Liczba mieszkań
wg wskaźnika
z 2014 r.
5 318

Polanka Wielka

268

1 146

46,6

Przeciszów

252

1 697

49,6

Gminy powiatu
oświęcimskiego

Wskaźnik liczby
mieszkań
na 1000 osób

Deficyt mieszkań
w stosunku do standardów
europejskich* [%]
41

* wskaźnik prognozowany: liczba mieszkań na 1000 mieszkańców - 500

47
48

GUS: Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050 (opracowana w 2014 r.)
Rozdział 5: "Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców (....)"
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Gmina Przeciszów należy do tych gmin powiatu oświęcimskiego, gdzie występuje
największy (blisko 50. procentowy) deficyt mieszkań, określony na podstawie liczby
mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców w stosunku do przyjętej średniej
europejskiej.
Biorąc pod uwagę prognozowany (relatywnie nieznaczny) wzrost liczby mieszkańców
gminy oraz fakt, iż średnia powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę
wynosi obecnie 26,3 m2, należy założyć, iż zapotrzebowanie na nową powierzchnię
mieszkaniową będzie rosło.
Zapotrzebowanie na nowa zabudowę winno także uwzględniać, prawdopodobne ubytki
w zasobach mieszkaniowych wynikające z przewidywanych lub możliwych zmian
sposobu użytkowania budynków lub funkcji niektórych terenów zabudowy
mieszkaniowej, bądź likwidacji pojedynczych obiektów.
Tabela 40 - Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową mieszkań w roku 2045.
Jednostka

2015

2045

Liczba ludności

6 733

6 970

Powierzchnia mieszkania przypadająca na 1 osobę [m2]

26,3

40,0

177 078

278 800

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2]

Zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową mieszkań do 2045 r. [m 2]

101 722

Na potrzeby niniejszej analizy zapotrzebowanie to zostało zwiększone o 30% (z uwagi na
niepewność procesów rozwojowych w perspektywie 30 lat), w związku z czym,
prognozowane, maksymalne zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową mieszkań
wyniesie 132 240 m2.
Podsumowując, funkcja mieszkaniowa jest jedyną, w stosunku do której określanie
zapotrzebowania na powierzchnię użytkową zabudowy oraz tereny zabudowy, rysuje się
stosunkowo wyraźnie i jednoznacznie.
 Zabudowa usługowa i przemysłowa (techniczno-produkcyjna)
W gminach wiejskich, do których zalicza się gmina Przeciszów, prognozowanie
realnego zapotrzebowania związanego z innymi funkcjami niż mieszkaniowa, m.in. takim
jak funkcja usługowa, bądź przemysłowa, jest bardziej skomplikowane.
O ile teoretycznie możliwe jest podjęcie prób prognozowania zapotrzebowania na
nową zabudowę usługową w oparciu o publikowane dane dotyczące powierzchni
użytkowej usług, zrealizowanej w gminie Przeciszów w ostatniej dekadzie, o tyle dane n/t
powierzchni użytkowej obiektów przemysłowych nie są dostępne ani dla tego okresu, ani
w latach poprzedzających ostatnie dziesięciolecie.
Powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej oddanej w gminie do użytkowania
w przeciągu ostatnich 10 lat wyniosła w zaokrągleniu 2 tys. m2. Jednakże prognozowanie
zapotrzebowania na nową zabudowę usługową w oparciu o powtarzalność tego zjawiska
w kolejnych cyklach 10 letnich, aż do 2045 r. nie musi odpowiadać faktycznym działaniom
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inwestorskim. Podana wyżej wielkość powierzchni użytkowej usług, zwłaszcza
przypadająca na okres jednego roku, jest istotnie znikoma. Szacowanie nowego
zapotrzebowania na powierzchnię użytkową obiektów usług lub przemysłu nie może być
przeprowadzane w oderwaniu od ustaleń dokumentów obowiązujących na terenie gminy,
regulujących sposób prowadzenia polityki przestrzennej, w szczególności takich jak
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy strategia
rozwoju gminy. Następstwem przyjęcia rozwiązań w obowiązującym studium, może być
np. decyzja w kwestiach dotyczących realizacji kluczowych dla rynku pracy inwestycji,
takich jak budowa kopalni węgla kamiennego. Jej powstanie bez wątpienia przyczyni się
do wygenerowania nowych powierzchni usługowych. Obowiązujące studium stwarza
możliwości dla tego rodzaju działań, zabezpieczając na określone cele odpowiednie
rezerwy terenowe. Z powyższym dotychczasowe tempo przyrostu usług w gminie nie
może być wskazaniem do określenia zapotrzebowania na nową zabudowę usługową
w latach następnych. Podobne przesłanki występują w kwestiach dotyczących
sprecyzowania nowych powierzchni przemysłowych. W przypadku specyficznych
uwarunkowań dla gminy Przeciszów - perspektywy ewentualnej budowy kopalni węgla
kamiennego oraz wobec braku dotychczasowej realizacji powierzchni użytkowej
obiektów przemysłu, należy oszacować zapotrzebowanie na nową zabudowę
przemysłową przyjmując inne kryteria.
Na podstawie analizy informacji zawartych w opracowaniach badawczych
i studialnych lub innych dostępnych publikacjach, można stwierdzić, że struktura terenów
zainwestowanych w gminach wiejskich, kształtuje się z zachowaniem następujących
udziałów terenów o określonych funkcjach:
Przyjmowane proporcje zabudowy mieszkaniowej i innej
- tereny mieszkaniowe
- tereny usługowe i produkcyjne
lub
- tereny mieszkaniowe
- tereny pozostałe: usługowe, produkcyjne,
przemysłowe oraz komunikacji i zieleni

80 – 90%
10 – 20%
60%
40%

Jak wynika z analizy bilansu powierzchni dla jednostek funkcjonalnych dla
zmienianego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów, tereny rozwojowe związane z funkcjami innymi niż mieszkaniowa,
będą stanowiły 20-25% całości powierzchni obszaru "OZ", obejmującego tereny
zurbanizowane i przeznaczone do urbanizacji. Przedział ten nie odbiega od
przyjmowanych proporcji (w tym dla zabudowy innej niż mieszkaniowa) w strukturze
terenów zainwestowanych w gminach wiejskich.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów, przyjętym uchwałą Rady Gminy Przeciszów nr XVI/104/16 z dnia 15
kwietnia 2016 r., tereny usług w obszarze zurbanizowanym i wskazanym do urbanizacji
zajmują powierzchnię 31,45 ha, co stanowi mniej niż 5% całkowitej powierzchni obszaru
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zurbanizowanego. W bilansie obejmującym tereny zabudowy usługowej (w tym;
administracja, oświata, sport, turystyka i rekreacja, usługi kultu religijnego, obsługi
motoryzacji, rzemiosło), należałoby uwzględnić dodatkowo ok. 20% powierzchni terenu,
wyznaczonego w studium na cele przeznaczenia mieszanego, t.j. pod funkcje związane
z infrastrukturą dla projektowanej kopalni i możliwość lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Pomimo braku pewności, co do faktycznego
wykorzystania części tego terenu na usługi handlu, zakłada się, że prawdopodobna
powierzchnia możliwa do wykorzystania na te cele to ok. 3,6 ha. Wówczas sumaryczna
powierzchnia usług wynosić będzie 35 ha. Udział powierzchni usługowej w stosunku do
całości powierzchni obszaru zurbanizowanego i przeznaczonego do urbanizacji nadal
jednak nie przekroczy 5%.
Uwzględniając w bilansie jednostek funkcjonalnych studium obszar projektowanej
zmiany z przeznaczeniem pod działalność parku rozrywki wraz usługami towarzyszącymi
z zakresu obsługi turystyki, sportu i rekreacji (w tym hotele, baza gastronomiczna)
o powierzchni 50 ha, ostateczna projektowana powierzchnia usług w studium wyniosłaby
85 ha, co stanowi niespełna 11% ogólnej powierzchni obszaru "OZ".
Powierzchnia użytkowa obiektów przemysłowych może być zrealizowana przede
wszystkim na terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej, oznaczonych na rysunku
studium symbolem P, przewidzianych w szczególności pod przyszłą lokalizację zakładu
głównego kopalni węgla kamiennego. Tereny P stanowią obszar o powierzchni ok. 39 ha.
Obszar, na którym mogłaby być realizowana powierzchnia użytkowa obiektów
przemysłowych, to teren w granicach zmiany obowiązującego studium, który przeznacza
się pod lokalizację zaplecza techniczno-administracyjnego kopalni powierzchniowej
eksploatacji kruszywa naturalnego "Przeciszów", o pow. 1,6 ha. Łącznie stanowić to
będzie ponad 40 ha, a udział powierzchni pod realizację zabudowy technicznoprodukcyjnej, w stosunku do całości powierzchni obszaru "OZ", będzie wynosić nieco
ponad 5%.
Dla rozwoju obu funkcji: przemysłowej i usługowej, studium wyznacza (z uwzględnieniem
stanu istniejącego) łączną powierzchnię 125,6 ha, stanowiącą ok. 16% całkowitej
powierzchni obszaru "OZ". Wartość ta jest niższa od granicznej wielkości (20%)
przyjmowanej łącznie dla obu wymienionych funkcji w analizowanych opracowaniach,
dotyczących struktury terenów zurbanizowanych dla gmin wiejskich.
Jednocześnie powierzchnia dla pozostałych funkcji (w tym infrastruktura techniczna,
zieleń) - wg bilansu dla jednostek funkcjonalnych studium - wynosi niecałe 8%. Łącznie,
inne funkcje niż mieszkaniowe, nie przekraczają 25% całości obszaru zurbanizowanego
i przeznaczanego do urbanizacji, a proporcjonalne udziały w strukturze terenów
zainwestowanych nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tych rodzajów funkcji.
Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową zabudowy usługowej
powinno wynikać z planowanego zapotrzebowania na powierzchnię użytkową zabudowy
mieszkaniowej w gminie. Przyjmując współczynnik 0,3 w stosunku do maksymalnej
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powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, wyliczonej w tabeli 40, uzyskuje się
prognozowaną wartość powierzchni użytkowej usług 83 640 m2.
Jednakże zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy usługowej
będzie związane nie tylko z potrzebami inwestycyjnymi w zakresie: usług publicznych,
usług z branż poza obsługą podstawą mieszkańców, ale również usług przyjętych jako
cele strategiczne rozwoju gminy, a których realizacja wiąże się głownie z obsługą
użytkowników zewnętrznych. Z powyższym, należy oszacowane wyżej zapotrzebowanie
powiększyć o 50-60%. Ustalona w ten sposób wielkość maksymalnego zapotrzebowania
na powierzchnię użytkową usług wyniesie 133 824 m2.
Maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę przemysłową (technicznoprodukcyjną) przyjmuje się zgodnie z powierzchnią ustaloną w obowiązującym studium.
Jej wielkość została zdeterminowana potrzebami realizacji kopalni. Tereny oznaczone
w studium symbolem P są przeznaczane pod zabudowę związaną z eksploatacją
i przeróbką węgla kamiennego wraz ze składowiskami węgla kamienia oraz niezbędną
dla niej infrastrukturą (m.in. zbiornik retencyjno-dozujący - symbol w suikzp P/UC).
Jednak powierzchnia użytkowa będzie lokalizowana prawie wyłącznie na terenie P i na
terenie, który w procedowanej zmianie studium oznaczony jest symbolem PK.
W obowiązujących planach miejscowych nie ma wyznaczonych terenów dla funkcji
przemysłowych. Istotnym uwarunkowaniem dla gminy Przeciszów w kwestiach
dotyczących prowadzenia polityki przestrzennej jest fakt występowania na jej obszarze
udokumentowanych złóż kopalin powierzchniowych i głębinowych. Z mocy przepisów
ujawnienie udokumentowanych złóż kopalin w dokumentach planistycznych, takich jak
plan miejscowy lub studium, polega na uwzględnieniu obecnych i przyszłych potrzeb
eksploatacji tych złóż. Wyznaczenie w studium powierzchni przemysłowych, integralnie
powiązanych z eksploatacją kopalin jest wypełnieniem tego obowiązku.
Z powyższym przyjmuje się prognozowaną wielkość powierzchni użytkowej dla
zabudowy przemysłowej 160 000 m2. Mając na uwadze niepewność procesów
rozwojowych w najbliższych 30 latach, jak również planowane na obszarze gminy
inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej zwiększono zapotrzebowania na
nowe powierzchnie przemysłowe o 2,5%. Zakładając zachowanie tego trendu przyjęto, iż
maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przemysłową w najbliższych 30 latach
wyniesie 164 00 tys. m2.
7.3.2 CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW
Zgodnie z przepisami, wymagane jest oszacowanie chłonności obszarów "o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej" oraz chłonność innych, niż
wymienione, obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę,
rozumianych jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy.
Chłonność obszarów wyraża się w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy.
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Obszar wyznaczony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów, opisany (OZ), obejmujący tereny zurbanizowane
i przeznaczone do urbanizacji, posiada cechy obszaru "o w pełni wykształconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej". W warunkach gminy wiejskiej, do tego obszaru
można zaliczyć także tereny o skupionej zabudowie, stanowiące trwałe elementy
struktury funkcjonalno-przestrzennej, ale nie we wszystkich mediach spełniające
warunek pełnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
Gmina Przeciszów pokryta jest na całej powierzchni miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Z tego względu, niezależnie od stopnia ukształtowania
struktury
funkcjonalno-przestrzennej
poszczególnych
obszarów,
możliwość
lokalizowania na nich nowej zabudowy określają plany miejscowe, w których ustala się
przeznaczenie terenów. Nie istnieje też niebezpieczeństwo pominięcia w szacowaniu
chłonności możliwości lokalizacji nowej zabudowy na części obszaru o ukształtowanej,
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.
Ze względu na przeważający w obrębie gminy udział obszarów o zwartej zabudowie
oraz o co najmniej wystarczającym, akceptowalnym poziomie dostępu do infrastruktury
społecznej i technicznej (z wyjątkiem niektórych odległych skupisk zabudowy
w sołectwie Piotrowice), można uznać, że dla potrzeb prognozowania nowej zabudowy,
oszacowania chłonności będą wymagały nadwyżki terenów (ponad te objęte planami
miejscowymi), przeznaczone w studium pod zabudowę, przy czym zdecydowana
większość z nich nie nosi cech zabudowy rozproszonej.
 Zabudowa mieszkaniowa
W obrębie obszarów dotychczas niezabudowanych możliwość lokalizowania nowej
zabudowy mieszkaniowej na obszarze gminy, dotyczy terenów o łącznej powierzchni
208,5 ha, przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową oraz zagrodową. W przypadku terenów
o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przyjęto, że pod zabudowę
mieszkaniową będzie przeznaczone 70% powierzchni terenu. Przeznaczenie mieszane
w planach miejscowych łącznie obejmuje powierzchnię 195,70 ha. Na terenach
dotychczas niezabudowanych liczbę potencjalnych działek budowlanych oszacowano na
podstawie przeciętnej powierzchni już istniejących działek budowlanych, odrębnie dla
poszczególnych jednostek, przy czym do obliczeń przyjęto jej uśrednioną wielkość
powiększoną o ok. 10%, co daje 1500 m2. Dla pojedynczej działki budowlanej przyjęto
następującą ilość powierzchni użytkowej na mieszkanie - 90 m2.
Powierzchnia użytkowa wynikająca z chłonności terenów mieszkaniowych dotychczas
niezabudowanych, wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, wynosi 89 865 m2.
Tereny przyjęte w studium na cele realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej nie ujęte
w planach miejscowych, ale położone w obszarach "o w pełni wykształconej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej", obejmują obszar o powierzchni 90 ha. Ich chłonność to
37 800 m2 powierzchni użytkowej.
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Prognozowane zapotrzebowanie na nową powierzchnię mieszkaniową - łącznie
w obu obszarach można ulokować zabudowę mieszkaniową o powierzchni użytkowej
127 665 m2.
 Zabudowa usługowa
W planach miejscowych obowiązujących na terenie gminy, w granicach obszarów
dotychczas niezabudowanych, możliwość lokalizowania nowej zabudowy usługowej
dotyczy terenów o łącznej powierzchni 21,45 ha. Chłonność terenów usługowych zbadano
wyodrębniając grupy terenów o zbliżonych parametrach wskaźników urbanistycznych,
ustalanych w planach miejscowych, w zależności od rodzaju usług na jaki tereny są
przeznaczane. Pozwoliło to na uzyskanie miarodajnych prognozowanych wartości
powierzchni użytkowych w obszarach "A" i "B" - jak w tabeli poniżej.
Tabela 41 - Chłonność terenów usługowych

A. Chłonność terenów usługowych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Główny symbol
przeznaczenia terenu
w mpzp
U
UDK
UP
UT/U
US

Powierzchnia ternu
[ha]

Uśredniony wskaźnik
powierzchni zabudowy
[%]

Powierzchnia
użytkowa [m2]

10,74

35

28 192

7,11

20

10 665

17,85

x

38 857

Razem

B. Chłonność terenów usługowych w obszarach "o w pełni wykształconej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej"

P/UC*
Razem

3,6
3,6

x
x

Powierzchnia użytkowa łącznie (A+ B)

6 750
6 750
45 607

*wykorzystanie pod usługi 30% pow. ogólnej terenu P/UC

Maksymalne zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową usług 133 824 m2 należy
pomniejszyć o wartość 27 200 m2 (powierzchnia użytkowej usług w stanie istniejącym).
Powierzchnia użytkowa wynikająca z chłonności terenów usługowych dotychczas
niezabudowanych, wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego wynosi 38 857 m2.
Tereny przyjęte w studium na cele realizacji zabudowy usługowej nie ujęte w planach
miejscowych, ale położone w obszarach "o w pełni wykształconej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej"- powierzchnia użytkowa 6 750 m2.
Prognozowane zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową usług 106 624 m2 - 45 607 m2 = 61 017 m2
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 Zabudowa przemysłowa techniczno-produkcyjna
W związku z analizami, opisanymi wyżej, zapotrzebowanie nową zabudowę przemysłową
w najbliższych 30 latach wyniesie 164 000 tys. m2.
7.3.3 ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ - PODSUMOWANIE
Prognozowane zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy
w podziale na poszczególne funkcje zabudowy przedstawia tabela 42. Wynik bilansu dla
każdej z funkcji (z wyłączeniem zabudowy techniczno-produkcyjnej związanej
z eksploatacja kopalin powierzchniowych i głębinowych) jest wartością dodatnią, co
oznacza możliwości przewidywania w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania gminy nowych terenów ponad zasób przyjęty w obowiązującym
dokumencie.
Tabela 42 - Bilans określający możliwości w zakresie wyznaczania nowej zabudowy w podziale na funkcje

Funkcje
zabudowy

Maksymalne
zapotrzebowanie na nową
powierzchnię użytkową
zabudowy [m2]

Pokrycie zapotrzebowania na
nową powierzchnię użytkową
zabudowy [m2]
w obowiązujących dokumentach
planistycznych (mpzp i suikzp)

Końcowy wynik
bilansu [m2]

Mieszkaniowa

132 240

127 665

+ 4 575

Usługowa

106 624

45 607

+61 017

Przemysłowa

164 000*

164 000*

0

Razem

402 864

337 272

+65 592

*zabudowa związana z eksploatacją kopalin

7.4

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wydatki związane z realizacją infrastruktury technicznej na obszarach
przewidzianych do zabudowy oszacowane zostały w prognozie finansowej skutków
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla
obszaru całej gminy w roku 2006. Plan ten, z relatywnie niewielkimi zmianami
dokonanymi w latach 2010 i 2013, jest dokumentem obowiązującym. W okresie minionej
dekady nastąpiło faktyczne wydatkowanie nakładów na realizację uzbrojenia terenów
zabudowanych, głównie w zakresie wyposażenia w sieć kanalizacji sanitarnej. Część
wydatków w zakresie budowy lub przebudowy istniejącej sieci infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej jest przewidziana do realizacji w latach następnych
w zależności od aspektów ekonomiczno – finansowych oraz możliwości inwestycyjnych
gestorów sieci. Poniesione wydatki inwestycyjne będą kompensowane poprzez
zwiększenie wpływów głównie z podatków od nieruchomości (z planowanych w obrębie
gminy inwestycji, jak m.in. budowy parku rozrywki), a także opłat planistycznych.
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Na terenie gminy Przeciszów nie obserwuje się zjawiska nadmiernego rozproszenia
zabudowy. W kolejno sporządzanych dla gminy dokumentach planistycznych, tereny
przeznaczane na cele realizacji nowej zabudowy konsekwentnie wyznaczane były
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zainwestowanych, wyposażonych
w infrastrukturę techniczną, w tym komunikacyjną (po części tę nie zarządzaną i nie
utrzymywaną z budżetu gminy). Dokonując analizy danych zawartych w Wieloletniej
prognozie finansowej (Uchwała Rady Gminy Przeciszów nr XXIV/146/16 z dnia 30
grudnia 2016 r.), można stwierdzić, że potrzeby inwestycyjne związane z lokalizacją
nowej zabudowy będą stanowiły znaczne obciążenie dla budżetu Gminy, nie będą jednak
przekraczały jej możliwości finansowych, a planowana infrastruktura techniczna
i komunikacyjna będzie możliwa do realizacji w długim horyzoncie czasowym.

8

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW

Struktura gruntów gminy Przeciszów w poszczególnych grupach rejestrowych jest
następująca:
ha

%

Grupa rejestrowa 1 – grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem
gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

288

8,13

Grupa rejestrowa 2 – grunty Skarbu Państwa przekazane
w użytkowanie wieczyste

215

6,06

Grupa rejestrowa 3 – grunty jednoosobowych spółek Skarbu
Państwa, przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych
osób prawnych

21

0,59

Grupa rejestrowa 4 – grunty gmin i związków gminnych z
wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

48

1,35

Grupa rejestrowa 5 – grunty gmin i związków gminnych przekazane
w użytkowanie wieczyste

0

0,00

Grupa rejestrowa 6 – grunty jednoosobowych spółek samorządu
terytorialnego

0

0,00

Grupa rejestrowa 7 – grunty osób fizycznych

2325

65,61

Grupa rejestrowa 8 – grunty spółdzielni

551

15,55

Grupa rejestrowa 9 – grunty kościołów

44

1,24

Grupa rejestrowa 10 – grunty wspólnot gminnych

52

1,47

3544

100,00

Razem

W Przeciszowie zdecydowanie dominuje własność prywatna (grupa rejestrowa 7)
stanowiąca 65,61% obszaru gminy.
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9

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBSZARÓW NATURALNYCH
ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH

W granicach gminy Przeciszów nie występują obszary narażone na osuwanie się mas
ziemnych.

10

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ
KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze49,
„udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne, w granicach
projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin (…)”.
W północnej części Gminy Przeciszów usytuowane jest złoże węgla kamiennego Zator.
Dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego złoża „Zator” opracowano w 1959
roku wg stanu na 01.01.1959 r. Wykonawcą było Biuro Dokumentacji Geologicznej
w Katowicach. Dokumentacja została zatwierdzona przez Prezesa Centralnego Urzędu
Geologii decyzją z dnia 21.07.1960 roku znak: KZK/M/0184/59/60. Dokumentacja ta
uzupełniana była dodatkiem nr 1 wykonywanym w 1996 r. w ramach weryfikacji
zasobów niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym - etap I. Dodatek został zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją DG/KZK/ZW/6784/97 z dnia 09.02. 1998 r.
Wzdłuż granicy zachodniej gminy, niedużym obszarem rozciąga się złoże Oświęcim
Polanka. Złoże „Oświęcim - Polanka” udokumentowane zostało w Dokumentacji
geologicznej złoża węgla kamiennego rejonu „Oświęcim-Polanka” opracowanej przez
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach w 1986 roku i zatwierdzonej przez
Głównego Geologa Kraju decyzją z dnia 24.06.1988 r. znak KZK/012/M/pf
97/5252/87/88. Dokumentacja ta została zaktualizowana dodatkiem nr 1 wykonanym w
2004 roku przez to samo Przedsiębiorstwo, w ramach realizacji tematu „Weryfikacja
zasobów niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu
Węglowym – etap II”, przyjętym bez zastrzeżeń przez Ministra Środowiska
zawiadomieniem DG/kzk/EZD/489-7514/2004 z dnia 02.06. 2004 r.
Złoże węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka 1” wyodrębniono z udokumentowanych
złóż: „Oświęcim – Polanka” i „Zator”. Zostało udokumentowane do głębokości 650 m
w Dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka 1”, ze stanem
zasobów na 31.12.2012 r., zatwierdzonej przez Ministra Środowiska decyzją z dnia
22.06.2013 r., znak: DGKzk-4741-8147/14/15620.
Złoże węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka” oraz złoża „Zator” i „Oświęcim – Polanka1”
są złożami górniczo niezagospodarowanymi.

49

Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981.
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Z końcem roku 1992 zaniechana została eksploatacja złoża surowców ilastych ceramiki
budowlanej „Przeciszów”.
Granice udokumentowanych złóż kopalin oznaczono na Mapie 1 i Mapie 2.
W związku ze zmianą dokumentu sporządzaną na podstawie uchwały Rady Gminy
Przeciszów nr XVI/104/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium, zmienionej uchwałą nr XIX/119/16 z dnia 19 lipca 2016 r.,
na ww. Mapach oznaczono również granice udokumentowanego złoża kruszywa
naturalnego "Przeciszów" (KN 18184). Granice złoża zostały oznaczone zgodnie
z "Dokumentacją geologiczną w kat. C1", zatwierdzoną przez Marszałka Województwa
Małopolskiego decyzją znak: SR-IX.7427.23.2016.BK z dnia 07.07.2016 r.
Granica złoża "Przeciszów" (KN18184) w dokumentacji geologicznej ustalone
zostały z uwzględnieniem:
 filara ochronnego ustalonego dla słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej
220 kV relacji Bujaków-Byczyna, o szerokości 40 m licząc od fundamentu słupów
(zgodnie z warunkami uzyskanymi od właściciela - przedsiębiorstwa Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Oddział w Katowicach";
 pasa ochronnego ustalonego dla kolektora kanalizacyjnego, zgodnie z normą PN-G02100 "Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych", o szerokości po
10 m od osi;
 pasa ochronnego ustalonego dla linii średniego napięcia 15 kV, zgodnie z normą
PN-G-02100, o szerokości po 10 m od osi.
Złoże kruszywa naturalnego "Przeciszów" nie jest zagospodarowane górniczo.
Ponadto dla uczytelnienia części graficznej niniejszego dokumentu, poza granicami
zmiany studium opracowanej na podstawie przywołanej wyżej uchwały intencyjnej Rady
Gminy Przeciszów, w obrębie udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Oświęcim –
Polanka 1” (WK 16650), przedstawiono kontynuację przebiegu granic złóż węgla
kamiennego „Oświęcim – Polanka” (WK 7075) i „Zator” (WK 297). Oznaczenie tych granic
linią nieciągłą wskazano jako treść informacyjną Mapy 1 i Mapy 2.

11

UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH
WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH50

W granicach gminy Przeciszów nie wyznaczono obszarów górniczych i terenów
górniczych.

Terenem górniczym jest przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego; Granice obszaru
górniczego i terenu górniczego wyznacza koncesja.
50
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UWARUNKOWANIA

WYNIKAJĄCE
Z
PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH

ZADAŃ

SŁUŻĄCYCH

REALIZACJI

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 51 w zakresie
dotyczącym gminy Przeciszów, określa:


Z ADANIA ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Plan Zagospodarowania Przestrzennego
ustalenia dla dróg wojewódzkich.

Województwa

Małopolskiego

formułuje

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjęty uchwałą
Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małopolskiego zawiera regulacje dotyczące dróg wojewódzkich w Dziale 6.6 SFERA
TECHNICZNA Rozdział 6.6.1. Transport drogowy, ppkt C. Drogi wojewódzkie, które
stanowią: „Cała sieć dróg wojewódzkich powinna być przewidziana do modernizacji,
ponieważ żaden ciąg drogowy na całym swoim przebiegu nie posiada wymaganych
parametrów. Wszystkie drogi wojewódzkie powinny uzyskać przynajmniej klasę
techniczną G.”
Przy obecnym stanie zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego drogi
wojewódzkiej nr 949, przyjęcie w dokumentach prawa miejscowego parametrów dla tej
drogi – w zakresie linii rozgraniczających odpowiadających minimalnej szerokości dla
przekroju jednojezdniowego drogi klasy G, ustalonej na 25 m w rozporządzeniu Ministra
transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – jest praktycznie
niemożliwe. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów dla drogi wojewódzkiej nr 949 ustalono parametry jak dla drogi klasy Z
- zbiorcza. Przy założeniu, że docelowo szerokość linii rozgraniczających drogi
wojewódzkiej nr 949 klasy Z wyniesie 20,0 m, z przyległych terenów o dotychczasowym
przeznaczeniu innym niż komunikacyjne (w ogromnej przewadze dotyczy to terenów
mieszkaniowo-usługowych), będzie konieczne wydzielenie pasów o szerokości od 5 m do
(miejscami) ponad 8 m. W celu uzyskania normatywnej minimalnej szerokości drogi klasy
G w liniach rozgraniczających, należałoby wydzielić odpowiednio szersze pasy z gruntów,
w większości prywatnych, o ustalonym w obowiązującym planie miejscowym
przeznaczeniu nierolniczym.
Nie ma odniesień do drogi wojewódzkiej nr 949 w zakresie dotyczącym zadań
samorządowych, których wykaz zawiera Tom III. część B Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego, w tabeli nr 71 zatytułowanej: „Potencjalne
zadania programów wojewódzkich dotyczące dróg wojewódzkich wynikające z:
a) Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego;
b) Polityki i zamierzeń inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.”

51

Przyjęty uchwałą nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.
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Z ADANIA ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ

Przez teren gminy biegnie tranzytowa napowietrzna dwutorowa linia wysokiego napięcia
220 kV relacji Byczyna-Skawina, z wyznaczonym wzdłuż niej pasem technicznym
o łącznej szerokości 50 m. W planach rozwojowych krajowej sieci przesyłowej nie
przewiduje się jej rozbudowy.

13

TERENY ZAMKNIĘTE

Zgodnie z Decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.
Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm.). Do terenów zamkniętych na terenie gminy Przeciszów
należą działki ewidencyjne o nr 693/1 i nr 816/2. Przez działki te przebiega linia
kolejowa nr 94 Kraków Płaszów-Oświęcim.
Natomiast zgodnie z Decyzją nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2011 r.
zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,
jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z dnia 25 lutego 2011 r.) z ewidencji terenów
zamkniętych wyłączono działki ewidencyjne o następujących numerach: 693/2, 693/3,
693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 6912/6, 693/13, 693/14,
693/15, 693/16, obręb Przeciszów gmina Przeciszów.

14

RELACJE Z INNYMI DOKUMENTAMI

W studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań projektowanego
dokumentu z dokumentami wyższego rzędu, w szczególności:
- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego52
- Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-202053
- Strategii Rozwoju Powiatu Oświęcimskiego
- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
a także:
- Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów,
- Planu Odnowy Miejscowości Przeciszów,
- Planu Odnowy Miejscowości Piotrowice,
- Planu Odnowy Miejscowości Las,
- Opracowania ekofizjograficznego dla gminy Przeciszów,
- Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203054.

Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.
Uchwała Nr XII/183/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 r.
54 Przyjęta w dniu 4 czerwca 2013 roku.
52
53
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1

GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY

Zakłada się następujące, główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów:


wyznaczenie obszarów zapewniających rozwój gospodarczy gminy Przeciszów, w tym
budowy kopalni węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka”,



zapewnienie warunków eksploatacji złóż znajdujących się w obszarze gminy,



rozwój mieszkalnictwa,



utrzymanie funkcji centrum administracyjnego i usługowego w Przeciszowie,



wykorzystanie terenów atrakcyjnych krajobrazowo dla rozwoju usług sportu
i turystyki,



ochrona zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych gminy,



utrzymanie funkcji rolniczej; zachowanie przestrzeni dla rozwoju rolnictwa,



stworzenie możliwości dla rozwoju aktywnych form agroturystyki,



ustalenie terenów pod lokalizację obiektów parku rozrywki w ramach rozwoju form
turystyki i oferty czasu wolnego,



uzupełnienie i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej i drogowej.

Główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy są spójne z celami
strategicznymi określonymi w „Strategii Rozwoju Gminy Przeciszów”.
Wspólnota samorządowa przyjęła w „Strategii Rozwoju Gminy” następujące cele
strategiczne:
 cel strategiczny Nr I : „Aktywna ochrona środowiska”
 cel strategiczny Nr II: „Rozwój oświaty, kultury, sportu i rekreacji”
 cel strategiczny Nr III: „Rozwój przedsiębiorczości oraz modernizacji rolnictwa”
 cel strategiczny Nr IV: „Poprawa infrastruktury technicznej”
 cel strategiczny Nr V: „Doskonalenie opieki społecznej”
Dla każdego z celów strategicznych zostały wyznaczone cele operacyjne, których
realizację przewidziano w obowiązującej do roku 2015 „Strategii (…)”, przy czym
w związku z decyzją o budowie kopalni węgla kamiennego, lista celów operacyjnych
winna zostać skorygowana.
Rozwiązania przyjęte w aktualizowanym w 2014 roku studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów są zgodne z ustaleniami
„Strategii Rozwoju Gminy”. Zapewniają możliwości rozwoju każdego z wyżej
5
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wymienionych
celów
strategicznych
w
sferach
dotyczących
planowania
i zagospodarowania przestrzennego, obejmujących w szczególności zagadnienia
związane:
–
–

z racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią i wykorzystaniem zasobów
naturalnych,
z poszanowaniem i zachowaniem walorów przyrodniczych.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
przeprowadzona w związku z realizacją uchwały Rady Gminy Przeciszów nr XVI/104/16
z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium,
zmienionej uchwałą nr XIX/119/16 z dnia 19 lipca 2016 r., jest zgodna z przyjętą w 2015
roku "Strategią Rozwoju Gminy Przeciszów na lata 2015-2020+". Nowa "Strategia ...."
wizję i misję rozwoju Gminy Przeciszów zbudowała z uwzględnieniem celów
strategicznych, przyjętych w poprzednio obowiązującej (do roku 2015) Strategii Rozwoju
Gminy Przeciszów.

2

ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY

Ustaleń dotyczących sposobu kształtowania i rozwoju polityki przestrzennej w niniejszym
studium dokonano z uwzględnieniem zasad określonych w art. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony
rozwój1 jako podstawę tych działań.
Przy określeniu kierunków rozwoju uwzględniono:
 wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
 walory architektoniczne i krajobrazowe;
 wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów
rolnych i leśnych;
 wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
 wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby
osób niepełnosprawnych;
 walory ekonomiczne przestrzeni;
 prawo własności;
 potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

Zgodnie z art. 3 pkt. 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) – ilekroć
w ustawie jest mowa o zrównoważonym rozwoju – rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.
1
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 potrzeby interesu publicznego;
 potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej.
Wynikiem zastosowania wymienionych wyżej zasad jest określenie docelowej struktury
przestrzennej gminy poprzez wyznaczenie jednostek funkcjonalnych, o których mowa
w punkcie 3. Na rysunku studium jednostki funkcjonalne wyodrębniono liniami
rozgraniczającymi z wypełnieniem pola barwnymi oznaczeniami graficznymi.
Poszczególnym jednostkom funkcjonalnym nadano symbole literowe.
Rozwój przestrzenny gminy Przeciszów będzie następował w dwóch obszarach,
zdefiniowanych, jako:


obszar zurbanizowany i wskazany do urbanizacji (OZ),



obszar chroniony przed urbanizacją, w tym obszar z zakazem zabudowy (OC).

Jednostki funkcjonalne wyznaczają maksymalny zasięg zmian w strukturze przestrzennej
obszarów (OC) i (OZ).

2.1

POLITYKA

PRZESTRZENNA W OBSZARZE (OZ)
FUNKCJONALNE WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI NR 1

UTWORZONYM

PRZEZ

JEDNOSTKI

W obszarze (OZ) polityka przestrzenna będzie się koncentrowała na:


tworzeniu wysokiej jakości przestrzeni urbanistycznej wyznaczonej w studium dla
rozwoju;
– funkcji produkcyjno-technicznych,
kamiennego,

związanych

z

budową

kopalni

węgla

– zabudowy usługowej oraz rzemiosła,
– funkcji mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych, realizowanych w zwartych
obszarach wokół terenów już zainwestowanych,
– zabudowy zagrodowej oraz specjalistycznych usług związanych z przetwórstwem
i produkcją rolno-hodowlaną,
– funkcji turystycznych, w tym usług sportu i rekreacji, lokalizowanych na obszarach
atrakcyjnych krajobrazowo;


kształtowaniu i ochronie zasobów środowiska kulturowego;



ustaleniu zasad lokalizowania zabudowy lub użytkowania terenów w obszarach
konfliktowych;



zapewnieniu warunków dla rozwoju i realizacji infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej dla obsługi projektowanego zainwestowania.

Dla realizacji tych działań użyte zostaną zarówno instrumenty planistyczne, jak i inne
mechanizmy dostępne w ramach kompetencji władz samorządowych.
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2.2

POLITYKA

PRZESTRZENNA W OBSZARZE
WYSZCZEGÓLNIONE W TABELI NR 2

(OC)

OBEJMUJĄCYM JEDNOSTKI FUNKCJONALNE

W obszarze (OC) polityka przestrzenna będzie podporządkowana nadrzędnemu celowi ochronie zasobów środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych gminy.
Studium ustala:


prowadzenie wszelkiej działalności z uwzględnieniem ochrony obszarów i obiektów,
objętych formami ochrony przyrody,



objęcie
ochroną
obszarów
o najwyższych
wartościach
przyrodniczych
i krajobrazowych, poprzez wyznaczenie w studium granic tych obszarów, a następnie
wprowadzenie do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
skutecznych regulacji dotyczących ich ochrony.

3

KIERUNKI

ZMIAN
W
STRUKTURZE
PRZESTRZENNEJ
GMINY
ORAZ
W PRZEZNACZENIU TERENÓW, PARAMETRY, WSKAŹNIKI ORAZ WARUNKI
ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA

Dla wyznaczonych jednostek funkcjonalnych, ustala się obowiązujące przy sporządzaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenu,
 parametry i wskaźniki urbanistyczne,
 pozostałe warunki zagospodarowania i użytkowania terenu ustalone w niniejszym
studium.
3.1

OBSZAR ZURBANIZOWANY I WSKAZANY DO URBANIZACJI

W obszarze zurbanizowanym i wskazanym do urbanizacji, pod warunkiem zachowania
zgodności z kierunkami zmian w przeznaczeniu terenów określonymi w niniejszym
studium, zakłada się:
 utrzymanie dotychczasowego wykorzystania terenu, a także istniejących obiektów
oraz sposobów ich użytkowania,
 zmianę sposobu użytkowania obiektów,
 działania na obiektach istniejących, w tym przebudowę, rozbudowę, nadbudowę
i odbudowę,
 możliwość wyburzeń istniejących budynków.
Jako zgodne z kierunkami zmian w przeznaczeniu terenu uznaje się ponadto:
 zwiększenie udziału dróg publicznych klasy D lub dróg wewnętrznych w obsłudze
komunikacyjnej jednostki funkcjonalnej,
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 lokalizowanie miejsc parkingowych,
 prowadzenie sieci, lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
poza zdefiniowanymi w studium; wymienione inwestycje mogą być realizowane, o ile
nie pozostają w sprzeczności z innymi ustaleniami studium i przepisami odrębnymi
oraz nie są przedsięwzięciami zaliczanymi do grupy mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko,
 realizację ciągów pieszych, rowerowych, szlaków turystycznych.
Dla poszczególnych jednostek funkcjonalnych w obszarze zurbanizowanym i wskazanym
do urbanizacji ustala się kierunki zmian w przeznaczeniu terenu, a także zamieszczone
w tabeli nr 1 parametry i wskaźniki urbanistyczne. W sporządzanych planach
miejscowych parametry i wskaźniki urbanistyczne zamieszczone w tabeli nr 1, winny być
ustalone w stosunku do działki budowlanej, przy szczególnych uwarunkowaniach mogą
być określane w odniesieniu do terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi;
w uzasadnionych przypadkach ich wartość może być korygowana. Ustalone w studium
wskaźniki dotyczące powierzchni biologicznie czynnej nie mają zastosowania
w sytuacjach odtworzenia zabudowy w ramach istniejącej działki budowlanej.
3.1.1 TERENY

ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZOWANIA
USŁUG NIEUCIĄŻLIWYCH

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizowania usług
nieuciążliwych - na rysunku studium opisane symbolem literowym MNU.
Obejmują projektowaną i istniejącą zabudowę o przeważającej funkcji mieszkaniowej
zrealizowanej w formie zabudowy jednorodzinnej, zabudowę mieszaną mieszkaniowousługową z nieuciążliwymi usługami wbudowanymi w budynki mieszkalne, także
zabudowę usługową w formie obiektów wolnostojących. W grupie terenów MNU możliwe
jest wyodrębnienie obszarów dla realizacji wyłącznie zabudowy jednorodzinnej
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane. W obrębie takich osiedli dopuszcza
się realizację na wydzielonych działkach zagospodarowania związanego z rekreacją
i wypoczynkiem, takiego jak: place zabaw dla dzieci, miejsca do grillowania, boiska do
małych gier i tym podobne urządzenia, a także zieleń.
Przepisy prawa miejscowego dla poszczególnych terenów powinny regulować zakres
i rodzaj programu usługowego oraz proporcje możliwych do realizacji funkcji
mieszkaniowej i usługowej.
Podstawowym kierunkiem działań na terenach przeznaczonych dla rozwoju
projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
nieuciążliwymi jest utrzymanie, porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie oraz nowe
realizacje wraz z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
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Poza parametrami urbanistycznymi ustalonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć jako program
minimum, następujące wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych:
– dla zabudowy mieszkaniowej: 2 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkaniowy
oraz dodatkowo nie mniej niż jedno miejsce parkingowe, jeśli prowadzona jest
działalność usługowa w lokalu użytkowym;
– dla zabudowy usługowej: nie mniej niż jedno miejsce na 10 zatrudnionych, lub
minimum 1 miejsce parkingowe na 30 m2 powierzchni użytkowej.
W zależności od projektowanego programu i rodzaju usług niezbędną ilość miejsc
parkingowych należy określać w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
przyjmując wskaźniki określone w pkt 3.1.2.
3.1.2 TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ, W TYM ZAGRODOWEJ
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym zagrodowej – na rysunku studium
opisane symbolem literowym MU.
Obejmują tereny projektowanej i istniejącej zabudowy o funkcji mieszanej mieszkaniowousługowej. W granicach terenów mogą być lokalizowane:
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
– budynki o funkcji mieszkalno-usługowej z możliwością wykorzystania pod usługi
więcej niż 30% powierzchni ogólnej budynku,
– pensjonaty, obiekty noclegowe wykorzystywane dla potrzeb turystyki
i agroturystyki, zabudowa letniskowa,
– zabudowa zagrodowa,
– zabudowa usługowa i przeznaczona do prowadzenia działalności rzemieślniczej.
Pozostawia się do utrzymania, porządkowania i kontynuacji istniejące użytkowanie.
Na terenach MU dopuszcza się możliwość lokalizowania usług o charakterze publicznym
(szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, ośrodki zdrowia, pomocy i opieki społecznej,
budynki administracji i kultury, kościoły, obiekty sportowe, inne obiekty użyteczności
publicznej) oraz usług o charakterze komercyjnym (obiekty handlowe, rzemieślnicze,
gastronomiczne i inne tym podobne). Możliwa jest także do realizacji, nie obniżająca
standardów środowiska, działalność rzemieślnicza oraz działalność związana z obsługą
i produkcją w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich.
Przeznaczeniem uzupełniającym na terenach rozwoju funkcji mieszkaniowo-usługowej
jest zieleń, przy czym zakłada się działania zmierzające do zwiększenia udziału zieleni
urządzonej w obrębie poszczególnych jednostek.
W aktach prawa miejscowego należy doprecyzować przepisy dotyczące wielkości,
proporcji i udziału poszczególnych funkcji dopuszczonych na terenach MU, w tym
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wyznaczyć tereny predestynowane dla rozwoju wyłącznie jednorodnej funkcji, np. dla
rozwoju zabudowy jednorodzinnej.
Podstawowym kierunkiem działań na terenach przeznaczonych dla rozwoju
projektowanej i istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej jest jej utrzymanie,
porządkowanie, kontynuacja, uzupełnianie oraz nowe realizacje wraz z infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną.
Poza parametrami urbanistycznymi ustalonymi w tabeli nr 1, należy dla zabudowy
mieszkaniowej przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych stosownie do
określonych w pkt 3.1.1, przy czym ich uszczegółowienie winno następować na etapie
opracowania planu miejscowego.
W zależności od projektowanego programu i rodzaju usług, niezbędną ilość miejsc
parkingowych należy szczegółowo określać w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, uwzględniając poniższe wskaźniki:
- dla handlu detalicznego – 20 miejsc parkingowych na 1000 m2 powierzchni
sprzedaży,
- dla działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją – 20 miejsc parkingowych
na 100 miejsc użytkowych,
- dla działalności związanej z usługami gastronomicznymi – 30 miejsc parkingowych na
100 miejsc konsumpcyjnych,
- dla edukacji z wyjątkiem szkół wyższych – 20 miejsc parkingowych na 100
zatrudnionych lub 100 użytkowników,
- dla pozostałych działalności usługowych i produkcyjnych – 5 miejsc parkingowych
dla 100 m2 powierzchni użytkowej lub 20 miejsc na 100 zatrudnionych.
zatrudnionych.
3.1.3 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
Tereny zabudowy usługowej - na rysunku studium opisane symbolem literowym U.
Na terenach U, poza usługami komercyjnymi, możliwe jest lokalizowanie usług
o charakterze publicznym (m.in. oświata, administracja, zdrowie, kultura, kult religijny,
sport, inne tym podobne). Granicami terenów U objęto obszary istniejącej działalności
gospodarczej oraz rezerwy terenowe ustalone w studium dla realizacji zabudowy
usługowej i związanej z rzemiosłem. W ograniczonym zakresie w terenach zabudowy
usługowej ustala się możliwość lokowania drobnej działalności produkcyjnej, nie
powodującej wewnętrznych konfliktów z funkcjami podstawowymi.
Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach funkcję mieszkaniową. Użytkowaniem
uzupełniającym w terenach zabudowy usługowej jest zieleń urządzona, która winna
stanowić ważny element systemu zieleni w gminie.
Podstawowym kierunkiem działań w terenach U jest utrzymanie, modernizacja
i unowocześnianie obiektów istniejących, realizacja obiektów nowych oraz urządzeń wraz
z pełną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną.
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W terenach zabudowy usługowej posiadających dogodną dostępność komunikacyjną
dopuszcza się możliwość lokalizacji usług z zakresu obsługi komunikacji, w tym nowych
stacji benzynowych.
W celu uzyskania właściwych efektów przestrzennych i ekonomicznych, doprecyzowanie
parametrów i wskaźników urbanistycznych, winno nastąpić na etapie opracowania planu
miejscowego, w szczególności dotyczy to ustalenia granicznych parametrów wysokości
obiektów sakralnych, innych dominant przestrzennych, a także odstępstw od wielkości
wskaźnika terenu biologicznie czynnego na terenach koncentracji funkcji usługowej.
W zależności od projektowanego programu i rodzaju usług, niezbędną ilość miejsc
parkingowych należy szczegółowo ustalać w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, uwzględniając wskaźniki określone w pkt 3.1.2.
3.1.4 TERENY USŁUG OŚWIATY
Tereny usług oświaty - na rysunku studium opisane symbolem literowym UO.
Obejmują tereny istniejącej i projektowanej zabudowy usługowej związanej z oświatą.
W budynkach sytuowanych na terenach UO, poza działalnością związaną z edukacją,
dopuszcza się wydzielenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność związaną z opieką
nad dziećmi, kulturą, rozrywką i rekreacją, za wyjątkiem działalności związanej z grami
losowymi i zakładami wzajemnymi, pod warunkiem, że spełnione będą standardy
akustyczne, o których mowa w art. 114 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo
ochrony środowiska.
Pozostawia się do utrzymania, porządkowania i kontynuacji istniejące użytkowanie.
Z uwzględnieniem wyszczególnionych w pkt 3.1.2, wskaźniki dotyczące ilości miejsc
parkingowych winny być doprecyzowane w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
3.1.5 TERENY USŁUG KULTU RELIGIJNEGO
Tereny usług kultu religijnego - na rysunku studium opisane symbolem literowym UKr.
Obejmują tereny zabudowy związanej z usługami kultu religijnego, w tym kościoły,
kaplice, cmentarze przykościelne, plebanie, inne budynki usługowe związane z kultem
religijnym wykorzystywane do prowadzenia pozaszkolnych form edukacji i działalności
wspomagających edukację, kulturę, obiekty dla potrzeb związanych z funkcjonowaniem
wspólnot wyznaniowych, inne tym podobne.
Przeznaczeniem uzupełniającym na terenach UKr jest zieleń urządzona.
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Z uwzględnieniem wyszczególnionych w pkt 3.1.2, wskaźniki dotyczące ilości miejsc
parkingowych winny być doprecyzowane w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
3.1.6 TERENY USŁUG SPORTU
Tereny usług sportu - na rysunku studium opisane symbolem literowym US.
Podstawowym kierunkiem działań w granicach terenów US jest przeznaczenie gruntów
pod zespoły terenowych urządzeń sportowych wraz z zapleczem socjalno –
gospodarczym i komunikacyjnym (w tym z parkingami). Przeznaczeniem dopuszczalnym
na tych terenach jest inna zabudowa usługowa związana z działalnością sportową,
rehabilitacją, edukacją i kulturą, a także z obsługą ruchu turystycznego.
Z uwzględnieniem wyszczególnionych w pkt 3.1.2, wskaźniki dotyczące ilości miejsc
parkingowych winny być doprecyzowane w planach miejscowych.
3.1.7 TERENY USŁUG TURYSTYKI I REKREACJI
Teren usług turystyki i rekreacji - na rysunku studium opisane symbolem literowym
UT/U.
Tereny UT/U przeznacza się pod lokalizację różnorodnych form użytkowania związanego
ze sportem i rekreacją z dopuszczeniem, poza terenowymi urządzeniami, obiektów trwale
związanych z gruntem2. Przeznaczeniem dopuszczalnym w tych terenach jest inna
zabudowa usługowa związana z obsługą ruchu turystycznego, w tym agroturystyką,
rehabilitacją i edukacją, a także obiekty służące organizacji imprez plenerowych. Możliwa
jest lokalizacja stadnin, mini zoo, innych tym podobnych.
Z uwzględnieniem wyszczególnionych w pkt 3.1.2, wskaźniki dotyczące ilości miejsc
parkingowych winny być doprecyzowane w planach miejscowych.
3.1.7.1 TERENY ZABUDOWY USŁUGAMI PARKU ROZRYWKI, OBSŁUGI TURYSTYKI I REKREACJI
Teren zabudowy usługami parku rozrywki, obsługi turystyki i rekreacji - na rysunku
studium opisane symbolem literowym URT.
Teren URT przeznacza się pod obiekty i urządzenia parku rozrywki oraz zabudowę
usługami towarzyszącymi jego funkcjonowaniu, w szczególności z zakresu hotelarstwa,
gastronomii i handlu, obsługi turystyki. Na terenie możliwa jest także lokalizacja usług
rekreacji lub sportu, z elementami edukacji, które nie mieszczą się w kategorii
przeznaczenia "park rozrywki". Jako zgodne z przeznaczeniem uznaje się na terenie
realizację obiektów hotelarskich, wymienionych w § 2.4 rozporządzenia Ministra

obiekt budowlany trwale związany z gruntem musi, co do zasady posiadać prefabrykowany lub murowany fundament albo odpowiednio
przygotowane podłoże wymagające wykonania stosownych robót ziemnych. Należy przez to rozumieć mocne połączenie w takim stopniu, że
odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym uniemożliwiającą np. ponowne posadowienie danego obiektu w innym
miejscu, bez konieczności ponownego przygotowania podłoża.
2
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Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. nr 22 z 2006 r., poz. 169).
Na terenie URT dopuszcza się możliwość lokalizowania mieszkań dla pracowników
obsługi w formie zabudowy jednorodzinnej.
Przeznaczeniem uzupełniającym na terenach rozwoju funkcji usługowej (park
rozrywki, obsługa turystyki i rekreacji) jest zieleń urządzona, w tym zieleń pełniąca
funkcje osłony sanitarnej i wizualnej. Zieleń o takim charakterze należy wprowadzić na
terenie UTR m.in. w celu ochrony zabudowy mieszkaniowej, przyległej do terenów
usługowych parku rozrywki. W obrębie terenów URT zielenią urządzoną należy również
zagospodarować pasy terenu wzdłuż linii rozgraniczającej jednostki oznaczone na
rysunku studium symbolami ZE i URT, tworząc strefy przejściowe (buforowe) dla
wzmocnienia ochrony naturalnej otuliny potoku Łowiczanka.
Przeznaczeniem dopuszczalnym na terenie URT jest komunikacja wewnętrzna, w tym
drogi, zjazdy z dróg publicznych, parkingi, inne integralnie związane z funkcjonowaniem
parku rozrywki obiekty infrastruktury technicznej.
W aktach prawa miejscowego należy ustalić proporcje i udział poszczególnych funkcji
dopuszczonych do realizacji na terenie URT, a tym samym szczegółowo doprecyzować
sposób rozmieszczenia obiektów budowlanych o zdefiniowanej wysokości. Poza
parametrami urbanistycznymi określonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki
dotyczące ilości miejsc parkingowych - stosownie do określonych w pkt 3.1.2. Dopuszcza
się możliwość ustalenia wskaźników dotyczących ilości miejsc parkingowych w stosunku
do innych obiektów odniesienia, niż wskazane w pkt 3.1.2, o ile konieczność takiego
działania uzasadniają rozwiązania przyjęte w projekcie planu miejscowego.
3.1.8 TERENY ZABUDOWY USŁUG I OBSŁUGI MOTORYZACJI
Tereny zabudowy usług i obsługi motoryzacji - na rysunku studium opisane symbolem
literowym UDK.
Tereny UDK przeznacza się pod lokalizację obiektów obsługi komunikacji samochodowej,
w tym: stacje paliw, stacje obsługi i warsztaty napraw pojazdów mechanicznych, myjnie,
auto komisy i salony samochodowe, z wyłączeniem stacji demontażu pojazdów
wycofanych z eksploatacji oraz inne urządzenia i obiekty z tego zakresu usług.
Przeznaczeniem dopuszczalnym na tych terenach jest komunikacja wewnętrzna, zieleń
urządzona, w tym izolacyjna oraz baza noclegowa i usługi z zakresu gastronomii przy
obiektach obsługi motoryzacji.
Poza parametrami urbanistycznymi ustalonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki
dotyczące ilości miejsc parkingowych - stosownie do określonych w pkt 3.1.2.
3.1.9 TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I RZEMIOSŁA PO REKULTYWACJI TERENU
Tereny zabudowy usługowej i rzemiosła – na rysunku studium opisane symbolem
literowym UP.
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Obejmują tereny, które po zakończonej rekultywacji przeznacza się pod działalność
gospodarczą związaną z usługami i rzemiosłem. Jako zgodną z przeznaczeniem dopuszcza
się, prowadzoną na niewielką skalę produkcję.
Użytkowaniem uzupełniającym w tych terenach jest zieleń urządzona, w tym izolacyjna.
Poza parametrami urbanistycznymi ustalonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki
dotyczące ilości miejsc parkingowych stosownie do określonych w pkt 3.1.2.
3.1.10 TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – na rysunku studium opisane
symbolem literowym P.
Obejmują w szczególności tereny lokalizacji obiektów zakładu górniczego.
Z wyłączeniem wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, w granicach terenów P
możliwa jest lokalizacja zabudowy usługowej, w tym m.in. z zakresu administracji,
gastronomii, handlu.
Przeznaczeniem dopuszczalnym na terenie P jest komunikacja samochodowa, w tym
drogi wewnętrzne, zjazdy z dróg publicznych, parkingi, oraz bocznice kolejowe, inne
integralnie związane z funkcjonowaniem kopalni obiekty infrastruktury technicznej
i przemysłowej.
Przeznaczeniem uzupełniającym jest zieleń urządzona, w tym zieleń pełniąca funkcje
ochrony sanitarnej i wizualnej, którą należy zagospodarować w szczególności obszar
wzdłuż całej północnej i zachodniej granicy terenu P, tworząc pas buforowy służący
eliminowaniu potencjalnego oddziaływania terenów przemysłowych na sąsiednie tereny
mieszkaniowe oraz obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy.
W obrębie terenów P, zabudowę, której wysokość przekracza 12 m, dopuszcza się
wyłącznie w granicach obszaru3 wyznaczonego pod lokalizację budynków i innych
obiektów budowlanych, w tym składowisk węgla, o wysokości powyżej 12 m.
W aktach prawa miejscowego należy ustalić proporcje i udział poszczególnych funkcji
dopuszczonych do realizacji na terenach P. Poza parametrami urbanistycznymi
określonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych
- stosownie do wymienionych w pkt 3.1.2. Dla kopalni wymagana będzie realizacja
programu parkingowego przy założeniu minimum 10 miejsc na 30 zatrudnionych, przy
czym lokalizacja tych miejsc będzie możliwa także w granicach terenów P/UC.
3.1.10.1 TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA NATURALNEGO
Tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego – na rysunku studium
opisane symbolem literowym PE.

3

Na rysunku studium oznaczony jako obszar, na którym dopuszcza się lokalizację zabudowy o wysokości powyżej 12 m.
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Przeznaczeniem dopuszczalnym na terenie PE są sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, w tym związanej z potrzebami prowadzonej eksploatacji kopaliny oraz zieleń
urządzona i izolacyjna.
Dla kolektora sanitarnego zlokalizowanego na terenie PE należy wydzielić pas ochronny,
o szerokości nie mniejszej niż 10 m po każdej ze stron, licząc od osi kolektora. Sposób
zagospodarowania pasa winien być podporządkowany potrzebom ochrony kolektora.
W związku z eksploatacją kopaliny ze złoża w obrębie terenu PE dopuszcza się
składowanie nadkładowych mas ziemnych i skalnych na składowiskach wewnętrznych.
Dopuszcza się także przemieszczanie mas nadkładowych bezpośrednio do wyrobisk
poeksploatacyjnych w ramach rekultywacji terenów po działalności górniczej. Do
rekultywacji może być wykorzystana również frakcja pylasta pochodząca z płukania
kruszywa. Woda z wyrobiska eksploatacyjnego może być wykorzystywana do celów
technologicznych.
Docelowo zakłada się, że rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych prowadzona będzie
w kierunku wodnym (wodno – rybackim, wodno-przyrodniczym) z dopuszczeniem
wędkarskiego użytkowania powstałych zbiorników poeksploatacyjnych. Należy dążyć do
wykształcenia zróżnicowanej linii brzegowej zbiorników poeksploatacyjnych, tworząc
m.in. wzdłuż tej linii punktowe wypłycenia, w ramach działań sprzyjających powstawaniu
nowych siedlisk ptaków. Nie dopuszcza się zasypywania zbiorników poeksploatacyjnych
materiałem pochodzącym spoza złoża kruszywa naturalnego ,,Przeciszów".
Wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych, w związku z prowadzoną działalnością
eksploatacyjną, należy przyjąć stosownie do określonych w pkt 3.1.2. Dopuszcza się
usytuowanie miejsc parkingowych na terenie oznaczonym symbolem PK oraz możliwość
ustalenia wskaźników dotyczących miejsc parkingowych w stosunku do innych obiektów
odniesienia, niż wskazane w pkt 3.1.2.
3.1.10.2 TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ Z EKSPLOATACJĄ KRUSZYWA NATURALNEGO
Tereny zabudowy związanej z eksploatacją kruszywa naturalnego – na rysunku studium
opisane symbolem literowym PK.
Teren PK przeznacza sie pod lokalizację obiektów kopalni kruszywa naturalnego, w tym
pod zabudowę techniczno-produkcyjną oraz zaplecze administracyjne, przy czym
w obrębie trenu dopuszcza się również prowadzenie powierzchniowej eksploatacji
kruszywa naturalnego.
Przeznaczeniem uzupełniającym na terenie PK jest komunikacja wewnętrzna (drogi, place
manewrowe, parkingi) oraz sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym
związanej z potrzebami eksploatacji kopaliny.
Poza parametrami urbanistycznymi określonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki
dotyczące ilości miejsc parkingowych - stosownie do wymienionych w pkt 3.1.2.
Dopuszcza się możliwość ustalenia tych wskaźników w stosunku do innych obiektów
odniesienia, niż wskazane w pkt 3.1.2.
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3.1.11 TERENY

ZABUDOWY TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ
OBIEKTÓW HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2

ROZMIESZCZENIA

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, usług z możliwością
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – na
rysunku studium opisane symbolem literowym P/UC.
Na trenach P/UC poza zabudową usługową oraz techniczno-produkcyjną, w tym również
związaną z lokalizacją zbiornika retencyjno-dozującego do zagospodarowania wód
z odwodnienia kopalni, dopuszcza się możliwość lokalizacji parkingów dla potrzeb
zatrudnionych w kopalni węgla kamiennego.
Przeznaczeniem uzupełniającym jest komunikacja samochodowa, w tym drogi
wewnętrzne, place manewrowe, zjazdy z dróg publicznych, zieleń urządzona,
w szczególności zieleń pełniąca funkcje ochrony sanitarnej i wizualnej.
W aktach prawa miejscowego należy ustalić proporcje i udział poszczególnych funkcji
dopuszczonych do realizacji na terenach P/UC. Poza parametrami urbanistycznymi
określonymi w tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych
- stosownie do wymienionych w pkt 3.1.2, a w przypadku kopalni - jak określone
w pkt 3.1.10.
3.1.12 TERENY PARKINGÓW
Tereny parkingów – na rysunku studium opisane symbolem literowym KS.
Obejmują tereny istniejących i projektowanych parkingów terenowych wraz z zabudową
związaną z obsługą parkingu, w tym zapleczem techniczno-sanitarnym.
3.1.13 TERENY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I TERENY PARKINGÓW
Tereny infrastruktury technicznej – urządzenia i obiekty sieci gazowniczej oraz tereny
parkingów – na rysunku studium opisane symbolem literowym IT/KS.
Obejmują tereny istniejących urządzeń i obiektów sieci gazowniczej – stacja redukcyjnopomiarowa gazu, tereny, na których tego rodzaju obiekty mogą być w przyszłości
realizowane oraz tereny istniejących i projektowanych parkingów terenowych wraz
z zabudową związaną z obsługą parkingu, w tym zapleczem techniczno-sanitarnym.
Przeznaczeniem uzupełniającym na terenach IT/KS jest komunikacja wewnętrzna, zieleń
urządzona, inne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej nie kolidujące
z przeznaczeniem podstawowym.
Na etapie sporządzania planów miejscowych, poza parametrami urbanistycznymi
ustalonymi w Tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych stosownie do określonych w pkt 3.1.2.
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3.1.14 TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – URZĄDZENIA I OBIEKTY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Tereny infrastruktury technicznej – urządzenia i obiekty gospodarki ściekowej – na
rysunku studium opisane symbolem literowym ITS.
Obejmują tereny istniejących urządzeń i obiektów z zakresu gospodarki ściekowej
(w szczególności oczyszczalnie ścieków) oraz tereny, na których tego rodzaju obiekty
mogą być realizowane.
Na etapie sporządzania planów miejscowych, poza parametrami urbanistycznymi
ustalonymi w Tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych stosownie do określonych w pkt 3.1.2.
3.1.15 TERENY

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – URZĄDZENIA
I KOMUNIKACJI WODNEJ ORAZ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

I

OBIEKTY

GOSPODARKI

Tereny infrastruktury technicznej – urządzenia i obiekty związane z obsługą gospodarki
i komunikacji wodnej – na rysunku studium opisane symbolem literowym ITP.
Obejmują tereny istniejących i projektowanych urządzeń i obiektów z zakresu gospodarki
i komunikacji wodnej (w szczególności związane funkcjonalnie ze Stopniem Wodnym
Smolice).
Na etapie sporządzania planów miejscowych, poza parametrami urbanistycznymi
ustalonymi w Tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych stosownie do określonych w pkt 3.1.2.
3.1.16 TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – TELEKOMUNIKACJA
Tereny infrastruktury technicznej – telekomunikacja – na rysunku studium opisane
symbolem literowym ITT.
Obejmują tereny istniejących inwestycji z zakresu łączności publicznej.
Na etapie sporządzania planów miejscowych, poza parametrami urbanistycznymi
ustalonymi w Tabeli nr 1, należy przyjąć wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych stosownie do określonych w pkt 3.1.2.
3.1.16.1 TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – ELEKTROENERGETYKA
Tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – na rysunku studium opisane
symbolem literowym ITE.
Obejmują tereny inwestycji z zakresu elektroenergetyki.
Na etapie sporządzania planów miejscowych, w związku ze specyfiką funkcjonowania
inwestycji lokalizowanych na ternie ITE, wskaźniki dotyczące ilości miejsc parkingowych
mogą być ustalane w stosunku do innych obiektów odniesienia, niż wskazane w pkt 3.1.2.
Na terenie ITE należy przyjąć nie mniej niż jedno stanowisko postojowe na 50 m2
powierzchni całkowitej budynku technicznego.
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3.1.17 TERENY

OBSŁUGI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH, HODOWLANYCH, OGRODNICZYCH ORAZ
GOSPODARSTWACH LEŚNYCH I RYBACKICH

Tereny obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach leśnych i rybackich – na rysunku studium opisane symbolem literowym
RU.
Wyznaczone w obszarze zurbanizowanym i wskazanym do urbanizacji tereny obsługi
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych obejmują istniejące
obiekty i urządzenia, przeznaczone do utrzymania, kontynuacji i rozwoju. Przeznaczeniem
dopuszczalnym w tych terenach jest mieszkalnictwo dla obsługi i dozoru oraz
agroturystyka, przy czym możliwa jest również zabudowa z ograniczonym do
podstawowego programem usług handlu i gastronomii na potrzeby obsługi ruchu
turystycznego. Podstawowym kierunkiem działań w tych terenach jest prowadzenie
różnego rodzaju działalności służącej obsłudze produkcji rolniczej, leśnej, hodowlanej
i rybackiej.
Parametry kształtowania zabudowy, w tym gabaryty obiektów winny być
uszczegółowione na etapie sporządzania planów miejscowych, a w zakresie dotyczącym
budynków mieszkalnych winny być analogiczne do określonych dla zabudowy
mieszkaniowej sytuowanej w bezpośrednim otoczeniu. Wskaźniki dotyczące miejsc
parkingowych należy ustalić w dostosowaniu do prowadzonej działalności, przy
uwzględnieniu podanych w pkt 3.1.2.
3.1.18 TERENY

CMENTARZY

Tereny cmentarzy – na rysunku studium opisane symbolem literowym ZC.
Obejmują istniejące cmentarze wraz z rezerwami terenowymi dla ich poszerzeń.
W granicach terenów cmentarzy dopuszcza się realizację nowych obiektów i urządzeń
związanych z podstawową funkcją terenu. Poza miejscami pochówku (groby, kolumbaria),
obiektami sepulkralnymi, mogą być lokalizowane usługi pogrzebowe, w tym handel,
usługi kamieniarskie, a także parkingi, przy czym należy zadbać o dogodne połączenia
komunikacyjne, zarówno dla ruchu indywidualnego jak i zbiorowego.
Zgodnie z przepisami odrębnymi strefy sanitarne obejmują obszary położone wokół
cmentarzy o zasięgu 50 m i 150 m od ich granic.
Z uwzględnieniem wyszczególnionych w pkt 3.1.2, wskaźniki dotyczące ilości miejsc
parkingowych winny być doprecyzowane w planach miejscowych, przy czym dla
cmentarzy na 1000 m2 powierzchni należy przyjąć nie mniej niż 5 miejsc parkingowych.
3.1.19 TERENY

ZIELENI PARKOWEJ

Tereny zieleni parkowej – na rysunku studium opisane symbolem literowym ZP.
Przeznaczenie pod istniejące użytkowanie z dopuszczeniem zagospodarowania innymi
uporządkowanymi formami zieleni niskiej i wysokiej. Dopuszcza się sytuowanie obiektów
19

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW
CZEŚĆ III: USTALENIA - TEKST UJEDNOLICONY

małej architektury, obiektów rekreacji i wypoczynku na trwale niezwiązanych
z gruntem, innych tym podobnych. Jako funkcję uzupełniającą, zgodną
z przeznaczeniem można traktować zagospodarowanie związane z edukacją (ścieżki
dydaktyczne, inne tym podobne).
Z uwzględnieniem wyszczególnionych w pkt 3.1.2, wskaźniki dotyczące ilości miejsc
parkingowych winny być doprecyzowane w planach miejscowych.
3.1.20 JEDNOSTKI FUNKCJONALNE W OBSZARZE ZURBANIZOWANYM I WSKAZANYM DO
(OZ) - PRZEZNACZENIE TERENÓW, PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE

URBANIZACJI

Tabela 1 - Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, parametry i wskaźniki w obszarze
zurbanizowanym i wskazanym do urbanizacji (OZ)
Symbol
jed
nostki
funkcjonalnej

Przeznaczenie terenu

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

MNU

4

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
Z MOŻLIWOŚCIĄ LOKALIZOWANIA USŁUG
NIEUCIĄŻLIWYCH

- wysokość budynków
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
mieszkalnych oraz usługowych
 możliwość prowadzenia działalności usługowej
nie może być większa niż 12 m;
w lokalu użytkowym, wyodrębnionym
- powierzchnia zabudowy nie
w budynku mieszkalnym (tzw. usługi
może przekraczać 40%
wbudowane) bez ustalenia limitu
powierzchni działki budowlanej;
wykorzystania powierzchni na cele usługowe;
- udział powierzchni biologicznie
 dopuszcza się usługi, w tym także
czynnej nie może wynosić mniej
rzemieślnicze, na wydzielonych działkach;
niż 30% powierzchni działki
zasady dopuszczenia obiektów o funkcjach
budowlanej.
usługowych i rzemiosła, będą mogły być
ustalane na etapie sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

MU

Parametry i wskaźniki
urbanistyczne4

TERENY
ZABUDOWY
MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ,
W TYM ZABUDOWY ZAGRODOWEJ

- wysokość budynków
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
mieszkalnych oraz usługowych
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
nie może być większa niż 12 m,
 możliwość prowadzenia działalności usługowej
z wyłączeniem kościołów i innych
w lokalu użytkowym, wyodrębnionym
dominant przestrzennych;
w budynku mieszkalnym (tzw. usługi
- udział powierzchni biologicznie
wbudowane) bez ustalenia limitu
czynnej nie może wynosić mniej
wykorzystania powierzchni na cele usługowe;
niż 20% powierzchni działki
 zabudowa usługowa w samodzielnych
budowlanej.
obiektach i/lub na wydzielonych działkach;
zasady dopuszczenia obiektów usługowych
i drobnej wytwórczości, mogą być ustalane

Obowiązują, o ile w niniejszym studium nie wprowadzono innych ograniczeń lub regulacji w zakresie ich stosowania.
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w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego;
 zabudowa związana z drobną nieuciążliwą
wytwórczością;
 zabudowa zagrodowa;
 zabudowa związana z obsługą produkcji rolnej;
 zabudowa agroturystyczna (obiekty służące do
prowadzeniu usług turystycznych w czynnych
gospodarstwach rolnych)
 inna zgodnie z dopuszczeniem w pkt 3.1.2.
Utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej
oraz zabudowy związanej z obsługą produkcji
rolnej; zasady dopuszczenia nowej zabudowy
zagrodowej, w tym ewentualność wprowadzenia
zakazu jej lokowania, mogą następować na etapie
sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
oznaczenie w legendzie rysunku studium:

U

 zabudowa usługowa i związana z rzemiosłem;
 inna zgodnie z dopuszczeniem w pkt 3.1.3.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

UO

US

- wysokość zabudowy nie może
przekraczać 12 m, z wyłączeniem
dominant przestrzennych;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 25%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY USŁUG KULTU RELIGIJNEGO

 zabudowa usługowa związana z obiektami
kultu religijnego i dopuszczonymi w pkt 3.1.5;
 cmentarze i zieleń urządzona.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

- wysokość zabudowy nie może
przekraczać 12 m, z wyłączeniem
dominant przestrzennych i
obiektów kultu religijnego;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 10%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY USŁUG OŚWIATY

 zabudowa związana z usługami oświaty;
 zabudowa usługowa inna niż związana
z edukacją z zachowaniem uwarunkowań
w pkt 3.1.4

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

UKr

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ

- wysokość budynków nie może
być większa niż 12 m,
z wyłączeniem dominant
przestrzennych i obiektów kultu
religijnego, takich jak kościoły
i kaplice;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 25%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY USŁUG SPORTU

 terenowe urządzenia i obiekty służące celom
sportu, rekreacji i wypoczynku;
 usługi związane z edukacją, rehabilitacją,
kulturą;
 inne funkcje - zgodnie z dopuszczonymi
w pkt 3.1.6.

- obiekty 2 kondygnacyjne w części
nadziemnej;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 25%
powierzchni działki budowlanej.
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oznaczenie w legendzie rysunku studium:

UT/U

 usługi z zakresu turystyki wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi – niezbędnymi
dla realizacji programu funkcji rekreacji,
turystyki i sportu, takie jak: zespoły rekreacji
i czynnego wypoczynku z zapleczem
gastronomicznym i noclegowym,
pomieszczeniami socjalno-administracyjnymi;
 inne zgodnie z dopuszczonymi w pkt 3.1.7.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

URT

UP

P

- wysokość budynków usługowych
nie może być większa niż 12 m
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 15%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I RZEMIOSŁA PO
REKULTYWACJI TERENU

 zabudowa związana z działalnością
gospodarczą - zgodnie z dopuszczeniami
w pkt 3.1.9.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

- wysokość obiektów
budowlanych, z wyłączeniem
urządzeń rozrywkowych parku
nie może przekraczać 35m;
- wysokość budowli,
lokalizowanych jako urządzenia
rozrywkowe parku (w tym
rollercostery) nie może
przekroczyć 99 m;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 20%
powierzchni działki budowlanej;
- powierzchnia zabudowy nie
może być większa niż 60%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY ZABUDOWY USŁUG I OBSŁUGI MOTORYZACJI

 obiekty z zakresu obsługi motoryzacji oraz
inne zgodnie z dopuszczonymi w pkt 3.1.8.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

- wysokość zabudowy nie może
przekraczać 12 m, z wyłączeniem
dominant przestrzennych i
obiektów kultu religijnego;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 30%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY ZABUDOWY USŁUGAMI PARKU ROZRYWKI,
OBSŁUGI TURYSTYKI I REKREACJI

 park rozrywki;
 usługi z zakresu hotelarstwa, handlu,
gastronomii i obsługi turystyki;
 inne zgodnie z dopuszczonymi w pkt 3.1.7.1

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

UDK

TERENY USŁUG TURYSTYKI i REKREACJI

- wysokość budynków nie może
przekraczać 12 m, z wyłączeniem
dominant przestrzennych;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 10%
powierzchni działki budowlanej.

TERENY ZABUDOWY TECHNICZNO-PRODUKCYJNEJ

 zabudowa techniczno-produkcyjna związana
z eksploatacją węgla kamiennego;
 bazy , składy, magazyny;
 obiekty usług technicznych i obsługi
motoryzacji;
 inne funkcje - zgodnie z dopuszczonymi
w pkt 3.1.10.

- wysokość budynków i innych
obiektów budowlanych nie może
przekraczać 30 m, przy czym
zabudowę o wysokości powyżej
12 m można lokalizować
wyłącznie w granicach
oznaczonego obszaru w obrębie
terenu P;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 10%
powierzchni działki budowlanej.
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oznaczenie w legendzie rysunku studium:

PE

TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI KRUSZYWA
NATURALNEGO

 teren powierzchniowej eksploatacji kruszywa
naturalnego
 obiekty i urządzenia infrastruktury

technicznej, w tym związanej z potrzebami
prowadzonej eksploatacji kopaliny;

- wysokość budowli nie może
przekraczać 15 m;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 10%
powierzchni działki budowlanej.

 inne funkcje - zgodnie z dopuszczonymi
w pkt 3.1.10.1
oznaczenie w legendzie rysunku studium:

PK

TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ
KRUSZYWA NATURALNEGO

 zabudowa techniczno-produkcyjna wraz
z zapleczem administracyjnym, związana
z eksploatacją węgla kamiennego;
 obiekty i urządzenia infrastruktury

technicznej, w tym związanej z potrzebami
prowadzonej eksploatacji kopaliny;

Z

EKSPLOATACJĄ

- wysokość budynków i innych
obiektów budowlanych nie może
przekraczać 15 m;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 10%
powierzchni działki budowlanej.

 inne funkcje - zgodnie z dopuszczonymi
w pkt 3.1.10.2
P/UC

 zabudowa techniczno-produkcyjna, w tym
zbiornik retencyjno-dozujący do
zagospodarowania wód z odwodnienia kopalni
wraz z urządzeniami i obiektami związanymi
z funkcjonowaniem zbiornika;
 bazy , składy, magazyny obiekty usług
technicznych i obsługi motoryzacji;
 zabudowa usługowa z możliwością
rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2;
 inne funkcje - zgodnie z dopuszczonymi
w pkt 3.1.11.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

KS

IT/KS

TECHNICZNEJ

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – URZĄDZENIA
I OBIEKTY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ

 tereny urządzeń i obiektów z zakresu
gospodarki ściekowej.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TEREN URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
I TERENY PARKINGÓW

 tereny urządzeń i obiektów sieci gazowniczej
oraz tereny parkingów - zgodnie
z dopuszczeniami w pkt 3.1.13.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

ITS

TEREN PARKINGÓW

 parkingi terenowe wraz z zabudową związaną
z obsługa parkingu i zapleczem technicznosanitarnym.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

- wysokość budynków nie może
być większa niż 15 m, dla
pozostałych obiektów
przekraczać 20 m;
- powierzchnia biologicznie czynna
nie może być mniejsza niż 10%
powierzchni działki budowlanej.

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – URZĄDZENIA
I OBIEKTY GOSPODARKI I KOMUNIKACJI WODNEJ ORAZ
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
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ITP

 tereny urządzeń i obiektów z zakresu
gospodarki i komunikacji wodnej,
w szczególności związane funkcjonalnie ze
Stopniem Wodnym Smolice.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

ITT

ITE

ZC

ZP

szczegółowe warunki
zagospodarowania terenu
cmentarza zgodnie z przepisami
odrębnymi dotyczącymi cmentarzy.

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

 tereny zieleni urządzonej niskiej i wysokiej;
 inne dopuszczone formy zagospodarowania
zgodnie z pkt 3.1.19.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

– wysokość budynków nie może
być większa niż 12 m, dla
pozostałych obiektów
budowlanych przekraczać 30 m;
– szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TERENY CMENTARZY

 cmentarz wraz z urządzeniami i obiektami
służącymi jego obsłudze oraz obiektami kultu
religijnego;
 usługi związane z funkcją podstawową oraz
inne wyszczególnione w 3.1.18.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TERENY OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, HODOWLANYCH, OGRODNICZYCH ORAZ
GOSPODARSTWACH LEŚNYCH I RYBACKICH

 obiekty związane z obsługą produkcji rolniczej,
hodowlanej, ogrodniczej i rybackiej
 zabudowa agroturystyczna oraz inne formy
zagospodarowania wyszczególnione w 3.1.17.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
ELEKTROENERGETYKA

 teren przeznaczony dla lokalizacji inwestycji
z zakresu elektroenergetyki.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

RU

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ –
TELEKOMUNIKACJA

 teren przeznaczony dla lokalizacji inwestycji
z zakresu łączności publicznej.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ

G

- droga klasy głównej o przekroju
jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

Z

- droga klasy zbiorczej o przekroju
jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

L

- droga klasy lokalnej o przekroju
jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.

D

- droga klasy dojazdowej o przekroju
jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu

szczegółowe warunki
zagospodarowania do określenia
w planach miejscowych.
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3.2

OBSZAR CHRONIONY PRZED URBANIZACJĄ, W TYM TERENY Z ZAKAZEM ZABUDOWY

Tabela 2 - Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów, warunki zagospodarowania
w obszarze chronionym przed urbanizacją (OC)
Symbol
jednost
ki
funkcjo
-nalnej

Kierunki zmian w przeznaczeniu terenu

Warunki zagospodarowania terenu

oznaczenie w legendzie rysunku studium: TERENY ROLNE Z ZAKAZEM ZABUDOWY

R1

 tereny rolnicze, w tym łąki i pastwiska;
 tereny upraw ogrodniczych,
sadowniczych;
 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
 oczka wodne, cieki , rowy melioracyjne;
 zalesienia.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

R

TERENY ROLNE

 pozostałe tereny rolne, na których nie - prowadzenie wielofunkcyjnego modelu
ustala się zakazu zabudowy, w tym łąki i
gospodarowania z równoczesnym
zachowaniem równowagi ekologicznej
pastwiska;
i ochrony najcenniejszych stanowisk
 tereny upraw ogrodniczych,
fauny i flory;
sadowniczych;
- dostosowanie składu gatunkowego
 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
zalesień do warunków siedliskowych;
 oczka wodne, cieki , rowy melioracyjne;
- wysokość budynków wchodzących
 zalesienia;
w skład zabudowy zagrodowej nie może
 zabudowa zagrodowa ;
być większa niż 12 m.
 zabudowa agroturystyczna (obiekty
służące prowadzeniu usług
turystycznych w czynnych
gospodarstwach rolnych).

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

R/ZLd 




TERENY ROLNE Z DOPUSZCZENIEM ZALESIEŃ

zalesienia;
tereny rolnicze, w tym łąki i pastwiska;
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne;
oczka wodne, cieki , rowy melioracyjne.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

RUs

- prowadzenie wielofunkcyjnego modelu
gospodarowania z równoczesnym
zachowaniem równowagi ekologicznej
i ochrony najcenniejszych stanowisk
fauny i flory;
- dostosowanie składu gatunkowego
zalesień do warunków siedliskowych;
- zakaz wznoszenia budynków.

- dostosowanie składu gatunkowego
zalesień do warunków siedliskowych;
- zakaz wznoszenia budynków i budowli,
poza obiektami i urządzeniami służącymi
gospodarce leśnej;
- utrzymanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej.

TERENY OBSŁUGI PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH
ROLNYCH, HODOWLANYCH, OGRODNICZYCH ORAZ
GOSPODARSTWACH LEŚNYCH I RYBACKICH – STAWY
HODOWLANE

 tereny stawów hodowlanych
z dopuszczeniem lokalizacji obiektów
związanych z produkcją
w gospodarstwach rybackich.

- zakaz wznoszenia budynków i budowli,
poza obiektami i urządzeniami służącymi
gospodarce rybackiej, ochronie
przeciwpowodziowej i gospodarce
wodnej;
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- zagospodarowanie podporządkowane
celom ochrony rejonu stawów
hodowlanych „Przyręb”; sposób
prowadzenia działalności związanej
z wydobywaniem kopalin, winien
uwzględniać utrzymanie ciągłości
zasilania stawów położonych w obszarze
Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
PLB120005;
- zakaz likwidacji wysp na stawach;
- utrzymanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej;
- dopuszcza się ścieżki rowerowe
i dydaktyczne, szlaki turystyczne;
- dopuszcza się możliwość usuwania
szuwarów i roślinności wodnej na
stawach, o ile takie działania nie
pozostają w sprzeczności z celami
ochrony stawów;
- wykorzystanie stawów dla celów
retencji, bądź związanego z rekreacją do
uściślenia na etapie sporządzenia planów
miejscowych.
oznaczenie w legendzie rysunku studium: TERENY LASÓW

ZL

 lasy;
 zalesienia.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

ZK

TEREN ZADRZEWIEŃ I ZAKRZEWIEŃ

 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne,
 zadrzewienia na groblach i wyspach na
stawach, szuwarów i roślinności wodnej
na stawach,
 zieleń przydrożna niska i wysoka wzdłuż
traktów komunikacyjnych.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

ZZ

- zagospodarowanie zgodnie z przepisami
o lasach i obowiązującą dokumentacją
urządzeniową terenów leśnych;
- zakaz wznoszenia budynków i budowli,
poza obiektami i urządzeniami służącymi
gospodarce leśnej;
- utrzymanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej.

- ochrona zbiorowisk zieleni istniejącej;
- rekonstrukcja obudowy biologicznej;
- zakaz wycinania zadrzewień
nadrzecznych w dolinie Wisły;
- zakaz wznoszenia budynków i budowli,
poza obiektami i urządzeniami oraz
sieciami infrastruktury technicznej;
- utrzymanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej.

TEREN ZIELENI MIĘDZYWALA

 tereny zieleni obszarów międzywala
wraz z wałami przeciwpowodziowymi

- zagospodarowanie zgodnie z przepisami
ustawy Prawo wodne;
- zakaz wznoszenia budynków i budowli,
z wyłączeniem dopuszczeń określonych
przepisami prawa wodnego;
- utrzymanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej.
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oznaczenie w legendzie rysunku studium:

ZE

 zieleń obniżeń terenowych oraz zieleń
towarzysząca ciekom i zbiornikom
wodnym, stanowiąca ich biologiczną
otulinę, w tym zbiorowiska łęgowe,
a także zadrzewienia i zakrzewienia;
 użytkowanie rolnicze w dolinach cieków.

oznaczenie w legendzie rysunku studium:

WS

TERENY ZIELENI TOWARZYSZĄCEJ SIECI
HYDROGRAFICZNEJ I DOLINOM CIEKÓW

- ochrona zbiorowisk zieleni istniejącej,
rekonstrukcja obudowy biologicznej,
przy doborze jej składu do istniejących
siedlisk ;
- dopuszcza się utrzymanie gospodarki
łąkowej w przypadkach rolniczego
wykorzystywania terenu;
- jako zasadę należy przyjąć ochronę koryt
cieków i ich dopływów poprzez
utrzymanie ich w stanie naturalnym;
w uzasadnionych przypadkach na
wybranych odcinakach dopuszcza się ich
regulację;
- dopuszcza się utrzymanie istniejących
i lokalizację nowych urządzeń regulacji
i utrzymania wód, ochrony
przeciwpowodziowej oraz obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej,
przy czym szczegółowe zasady ich
lokalizacji muszą zostać ustalone
w planach miejscowych;
- umożliwienie dostępu do wody
w ramach powszechnego korzystania
z wód;
- umożliwienie administratorowi cieków
robót remontowych i konserwacyjnych
w korytach cieków;
- w obszarze poza zasięgiem strefy
ochrony dolin potoków dopuszcza się
realizację stawów hodowlanych, oczek
wodnych i możliwość sytuowania
obiektów trwale niezwiązanych
z gruntem5 oraz obiektów małej
architektury.

TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH
ŚRÓDLĄDOWYCH

 tereny wód powierzchniowych
śródlądowych: rzeka Wisła i kanał
„Dwory”.

- zakaz zabudowy, za wyjątkiem zabudowy
związanej z promową przeprawą przez
rzekę, obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów
i urządzeń związanych z gospodarką
wodną oraz służących zabezpieczeniom
przeciwpowodziowym
i przeciwerozyjnym, przy czym zakaz nie
dotyczy rowów i sztucznych oczek
wodnych;
- umożliwienie dostępu do wody

obiekt budowlany trwale związany z gruntem musi, co do zasady posiadać prefabrykowany lub murowany fundament albo odpowiednio
przygotowane podłoże wymagające wykonania stosownych robót ziemnych. Należy przez to rozumieć mocne połączenie w takim stopniu, że
odłączenie spowodowałoby zasadniczą zmianę w sensie technicznym uniemożliwiającą np. ponowne posadowienie danego obiektu w innym
miejscu, bez konieczności ponownego przygotowania podłoża.
5
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w ramach powszechnego korzystania
z wód.

4

WARUNKI

ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH
OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH LUB OBJĘTYCH OCHRONĄ
PRAWEM MIEJSCOWYM

Na rysunku studium oznacza się granice obszarów:
 obejmujących formy ochrony przyrody ustanowione na mocy przepisów ustawy
o ochronie przyrody,
 podlegających ochronie na podstawie innych przepisów odrębnych,
 objęte ochroną prawem miejscowym.
4.1

WARUNKI

ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW LUB OBIEKTÓW WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH

Tabela 3 – Warunki zagospodarowania obszarów lub obiektów wynikające z przepisów
odrębnych
Oznaczone na rysunku
studium obiekty lub
obszary, z którymi
związane są
ograniczenia
w zagospodarowaniu
terenu

Warunki zagospodarowania wynikające z przepisów odrębnych - do
uwzględnienia w sporządzanych dokumentach planistycznych oraz
wytyczne do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w zakresie dotyczącym zasad ochrony środowiska
i jego zasobów

FORMY OCHRONY PRZYRODY USTANOWIONE NA MOCY PRZEPISÓW USTAWY
O OCHRONIE PRZYRODY
Ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikające z
1. Rezerwat
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody7 –
przyrody
zgodnie z art. 15 ust. 1. w rezerwatach przyrody zabrania się:
„Przeciszów”
- budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń
oznaczony
technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom
symbolem ZN
parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
akt prawny:
- użytkowania,
niszczenia,
umyślnego
uszkadzania,
Zarządzenie Ministra
zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów przyrodniczych,
Ochrony Środowiska
obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
Zasobów Naturalnych
- zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli
i Leśnictwa z dnia 11.
zmiany te nie służą ochronie przyrody;
12. 1995 r. w sprawie
uznania za rezerwat - pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, minerałów i bursztynu;
przyrody (M. P. Nr 5
- niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
poz. 52 z 1996 r.)6
Data uznania:
- prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej,
1995-12-11

6
7

Status prawny: uchylony.
DZ. U. z 2013 r., poz .627 z pożn. zm.
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z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony;
Rezerwat leśny,
zakwalifikowany do
dwóch typów:
biocenotyczny
fizjocenotyczny;
podtyp rezerwatu:
bioceno z naturalnych
i półnaturalnych
zbiorowisk leśnych;
typ ekosystemu: leśny
i borowy; podtyp
ekosystemu: lasów
nizinnych; powołany
w celu ochrony
wielogatunkowego
lasu grądowego oraz
licznych gatunków
flory i fauny

2. Obszar Natura
2000
obszar specjalnej
ochrony ptaków
(Dyrektywa
Ptasia)
„Dolina Dolnej
Skawy”
Kod obszaru:
PLB120005
akt prawny:
Rozporządzenie
Ministra środowiska
z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie
obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz.
U. Nr 25, poz. 133)
W obrębie gminy
Przeciszów obejmuje
formę ochrony
wyszczególnioną
w poz. 1

-

ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej
wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras narciarskich wyznaczonych
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;

-

ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami
położonymi na nieruchomościach będących w trwałym zarządzie
parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku
narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający
obszar za rezerwat przyrody;

-

umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych
znaków niezwiązanych z ochroną przyrody, udostępnianiem parku
albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem
znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną
bezpieczeństwa i porządku powszechnego;

-

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
terenu.

Ograniczenia te nie obowiązują w przypadkach wskazanych w ustawie
o ochronie przyrody.
– Zgodnie z zapisem art. 2 Dyrektywy Siedliskowej, działania na
obszarze Natura 2000 powinny być zaprojektowane w ten sposób,
aby zachować siedliska przyrodnicze oraz gatunki dzikiej fauny
i flory, będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Wszelkie
działania podejmowane na obszarze Natura 2000 powinny
ponadto uwzględniać wymogi gospodarcze, społeczne i kulturalne
oraz walory regionalne i lokalne obszaru.
– Stosownie do regulacji art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody8: na obszarze Natura 2000 zabrania się
podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt,
a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, bądź
pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania
z innymi obszarami.
– Szczegółowe zasady gospodarowania na obszarze Natura 2000
powinny zostać zawarte w planie ochrony obszaru sporządzonym
przez sprawującego nadzór nad obszarem.
– Dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005
sporządzony został plan zadań ochronnych ustanowiony w formie
zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Krakowie. Przy dokonywaniu zmian istniejących miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić
wskazania, o których mowa w załączniku nr 8 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia
18 września 2014 roku w sprawie ustanowienia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy
PLB120005 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 22
września 2014 roku, poz. 5154).

8 DZ. U. z 2013 r., poz . 627 z późn. zm.
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3. Pomniki
przyrody
akt prawny:
wskazany w tabeli 4
„Wykaz pomników
przyrody ożywionej”

– Akty prawa miejscowego, w szczególności miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego winny stanowić regulacje,
które eliminowałyby potencjalne zagrożenie dla celów ochrony
obszaru Natura 2000 (m.in. poprzez wprowadzenie zakazu zmiany
dotychczasowej funkcji stawów, likwidacji wysp na stawach,
usuwania szuwarów i roślinności wodnej na stawach, wycinania
zadrzewień nadrzecznych w dolinie Wisły i temu podobnych).
– Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane w obszarze Natura
2000 Dolina Dolnej Skawy PLB120005 i w jego sąsiedztwie nie
mogą zagrażać utrzymaniu ciągłości zasilania w wodę kompleksu
stawów Przyręb.
- uwzględnienie ograniczeń wynikających z rozporządzenia i
decyzji9, które wprowadzają zakazy w odniesieniu do pomników
przyrody ożywionej

OBSZARY CHRONIONE PRZEPISAMI ODRĘBNYMI, W TYM PRAWO WODNE, PRAWO
GEOLOGICZNE I GÓRNICZE, INNE
4. Strefa ochrony
ujęć wód
podziemnych

-

zasady ochrony i ograniczenia w zagospodarowaniu
przestrzennym - jak opisane w pkt 5.4.

5. Obszary
szczególnego
zagrożenia
powodzią

-

opisane w pkt 14.1 - ograniczenia w zagospodarowaniu
przestrzennym wynikające z przepisów ustawy prawo wodne

6. Udokumentowa
ne złoża kopalin

-

jak opisane w pkt 16

7. Strefy 50 i 100 m
wokół
cmentarza

-

na terenie wyposażonym w wodociąg, nowe budynki mieszkalne
mogą być wznoszone w odległości co najmniej 50m od
cmentarza10,
na terenie nie wyposażonym w wodociąg, nowe budynki
mieszkalne mogą być wznoszone w odległości co najmniej 150m
od cmentarza.

-

8. Strefy wzdłuż
linii elektroenergetycznych

-

opisane w pkt 8.3

Akty prawne wymienione w tabeli 4.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 59.52.315).
9

10
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Tabela 4 - Pomniki przyrody11
L.p.

Nr w wykazie

Nazwa
pomnika
przyrody

Obowiązująca podstawa
prawna
Dec.RL-op-8311/13/67 PWRN
w Krakowie z dn. 22.02.1967 r.
akty normatywne aktywizujące:
Dec. RLS-op-7141p/5/80 Woj.
Bielsk. z dn.12.05.1980 r.
Rozp.Nr 14/02 Woj. Małop.
z dn.31.01.2002 r. (Dz.Urz.Woj.
Małop. Nr 22, poz.431)
Dec.RL-op-8311/14/67 PWRN
w Krakowie z dn.22.02.1967 r.

Dąb– 4
ul. Szkolna
szt.
działka
obwód
nr 2064
drzew:
od 320cm
do 470cm

dąb:
550 cm

działka

Dec.RL-op-8311/16/67 PWRN
w Krakowie z dn.27.02.1967

dąb
(2szt.) obwód:
380 cm
i 420 cm

działka

1.

121308001

Grupa
drzew
(Dąb - 4
szt.)

1967-02-22 r.

2.

121308002

dąb

1967-02-22 r.

3.

4.2

121308003

dąb (2szt.)

Opis

Data
utworzenia

1967-02-27 r.

Opis
lokalizacji

nr 698/6
nr 3698/6

OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE LUB WSKAZANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ PRAWEM MIEJSCOWYM

Ochrona najbardziej wartościowych elementów systemu przyrodniczego gminy została
wzmocniona postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów, którym (z wyłączeniem terenów zamkniętych) pokryty jest cały obszar
gminy. Należy utrzymać regulacje planu miejscowego12 w zakresie dotyczącym:
 strefy ochrony rezerwatu „Przeciszów”;
 strefy ochrony rejonu stawów hodowlanych „Przyręb” i naturalnego koryta
meandrującego cieku Włosianka;
 obszarów cennych zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w południowej części
sołectwa Przeciszów;
 strefy ochrony dolin potoków, w szczególności Bachórza i Łowiczanki wraz
z zasięgiem poszerzonym o tereny zieleni towarzyszącej sieci hydrograficznej,
obejmującej mniejsze cieki. Na etapie tworzenia planów miejscowych w strefie
ochrony dolin potoków należy wprowadzić dyspozycje dotyczące sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym ustalenia polegające na
wprowadzeniu:
- zakazu sytuowania budynków,
- ograniczeń w zakresie lokowania obiektów zabudowy rolniczej, innych związanych
z infrastrukturą techniczną,

11
12

Źródło RDOŚ Katowice.
Obowiązującego w dniu uchwalenia niniejszego studium.
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- dopuszczeń dotyczących umieszczenia obiektów małej architektury, reklam i tym
podobnych;
 wyznaczonych do ochrony wartościowych drzew o cechach semipomnikowych, bądź
pomnikowych13;
W nowotworzonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów, poprzez stosowne zapisy, należy:
- realizować ochronę terenów wyszczególnionych w bazie danych przestrzennych
o korytarzach ekologicznych w Małopolsce14 (do czasu innych rozwiązań służących
zapewnieniu i utrzymaniu ciągłości korytarzy ekologicznych o znaczeniu
ponadlokalnym),
- zapewnić ochronę gatunkową na obszarach stanowisk gąsiorka i bociana białego,
przy czym w miejscach lokalizacji gąsiorka wprowadzić należy odpowiednie
regulacje dotyczące zagospodarowania działek budowlanych w zakresie
obejmującym urządzenie terenu biologicznie czynnego poprzez utworzenie
i utrzymywanie fragmentu powierzchni o min. 0,2 ara obsadzonej kolczastymi
krzewami (głogu, róży, tarniny); w obrębie stanowiska bociana białego w celu
minimalizacji negatywnych oddziaływań na stanowisko, doboru odpowiedniego
sposobu i technologii wymagać będzie realizacja sieci i urządzeń
elektroenergetycznych.

5

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO

5.1

OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

Studium określa zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody
i krajobrazu kulturowego dla wyznaczonych w studium obszarów (OC) i (OZ).
W zakresie kształtowania i ochrony zasobów środowiska przyrodniczego, polityka
polegającą na bezwzględnej ochronie przed zabudową obszarów o najwyższej i wysokiej
wartości przyrodniczej i krajobrazowej, będzie realizowana głównie w obszarze (OC),
obejmującym:
 obszary i obiekty prawnie chronione:
-

rezerwat przyrody „Przeciszów” o powierzchni ok. 85,13 ha,
obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy,
pomniki przyrody ożywionej;

 obszary o wysokiej wartości przyrodniczej i środowiskowej:
-

13
14

zwarte kompleksy leśne (ZL) wraz ze strefą przejściową -„ekotonalną”,
grunty rolne o najwyższej wartości bonitacyjnej gleb,

Na rysunku studium oznaczono drzewa według wskazań mpzp obowiązującego w dniu uchwalenia niniejszego studium.
Zgodnie z oznaczeniem rysunku studium
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-

zbiorowiska wodne i przywodne wykształcone w drodze sukcesji naturalnej,

-

zieleń w dnach dolin cieków powierzchniowych, w tym fragmenty zadrzewień
łęgowych wzdłuż koryt cieków (ZE);

 tereny rolnicze z zakazem zabudowy (R1).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego winny zawierać regulacje w zakresie
ochrony środowiska przyrodniczego przyjęte zgodnie z ustaleniami niniejszego studium.
Sposób prowadzenia polityki w obszarze (OZ) wymusza konieczność pogodzenia funkcji
społeczno-gospodarczych obszaru z wymaganiami zachowania i ochrony walorów
krajobrazowych.
5.2

OCHRONA OBSZARÓW LEŚNYCH15

Ochrona lasów winna być realizowana poprzez zachowanie siedlisk przyrodniczych,
zbiorowisk leśnych, drzewostanu, a także innych gatunków roślin i zwierząt
charakterystycznych dla tych obszarów. Podstawowym środkiem ochrony obszarów
leśnych realizowanym w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest
ograniczenie przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne. Zasadnym jest również
wprowadzanie dystansów przestrzennych tj. stref ekotonalnych między lasem a terenami
przeznaczonymi pod zainwestowanie.
W zakresie ochrony gospodarki leśnej ustala się również:
-

utrzymywanie w obrębie kompleksów leśnych polan, mokradeł, łąk i innych płatów
roślinności zielnej oraz zakrzewień,

-

uwzględnienie w zagospodarowaniu i użytkowaniu tych zasobów szczególnych zasad
gospodarki leśnej określonych w planach urządzenia lasów,

-

utrzymanie charakteru leśnego obszarów zgodnie z ekologicznymi zasadami hodowli
i gospodarowania na terenach leśnych,

-

utrzymanie tradycyjnych podziałów w obszarach polnych i śródleśnych,

-

ograniczanie odwodnień w podmokłych dnach dolin zajętych przez lasy łęgowe.

5.3

OCHRONA OBSZARÓW ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ

Dla ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej ustala się:
 ograniczenie zainwestowania w obrębie kompleksów gleb o najwyższej wartości
bonitacyjnej,
 zachowanie równowagi w produkcji rolnej bez zakłócania równowagi ekologicznej,
poprzez:

15

Tereny lasów (użytki leśne) oznaczono na rysunku studium symbolem „ZL”.
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- wyznaczenie obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
obowiązywać będzie całkowity zakaz lokalizacji zabudowy,

na

których

- dopuszczenie zalesień, w szczególności na obszarach silnego zagrożenia erozją
gleb,
- wprowadzenie zakazu eliminacji zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
- zachowanie i ochrona przed osuszaniem małych i okresowych oczek wodnych.
5.4

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

W polityce przestrzennej gminy uwzględnia się działania dotyczące realizacji celów
związanych z ochroną wód, w szczególności poprzez ochronę ujęć wód powierzchniowych
i podziemnych.
Realizacji celów związanych z ochroną wód służą przede wszystkim:
 budowa na terenie gminy systemu kanalizacji sanitarnej16;
 regulacje planistyczne w ramach stref ochrony ujęć wody poprzez ograniczenia
w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów położonych w tych strefach;
 zachowanie obudowy biologicznej cieków oraz zbiorników wodnych poprzez
całkowite, bądź w szczególnych przypadkach częściowe zakazy zabudowy.
W obszarach położonych w strefach ochrony ujęć wód podziemnych obowiązują
ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów wynikające z decyzji
o ustanowieniu tych stref.
Na terenie gminy Przeciszów rozporządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 roku ustanowiona
została strefa ochronna17 dla ujęcia wody podziemnej w miejscowości Przeciszów, gmina
Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie.
Dla ujęcia wody podziemnej w Przeciszowie ustanowiono strefę ochroną obejmującą:
 teren ochrony bezpośredniej 4 studni wierconych: S-5, S-6, S-7a i S-8;
 teren ochrony pośredniej obejmujący obszar 102,8 ha.
Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów do celów nie
związanych z eksploatacją ujęcia wody, przy czym należy:

16
17

-

teren zagospodarować zielenią,

-

wody opadowe odprowadzać w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do
urządzeń służących do poboru wody,

Kierunki rozwoju systemu kanalizacji sanitarnej opisano w pkt 8.2.
Zasięg strefy ochronnej dla ujęcia w Przeciszowie oznaczono na rysunku studium.
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-

odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń
sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń
służących do poboru wody,

-

ograniczać do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy
obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się:
-

wprowadzania ścieków do ziemi z wyłączeniem wód opadowych oraz roztopowych,
o których mowa w art. 9 pkt 14 lit . c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

-

lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

-

rolniczego wykorzystania ścieków;

-

stosowania komunalnych osadów ściekowych;

-

stosowania do nawożenia gnojówki i gnojowicy;

-

lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

-

składowania lub przechowywania obornika bezpośrednio na gruntach rolnych;

-

stosowania nawozów niezgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa
wydanych na podstawie art. 22 ustawy z dn. 10 lipca 2007 r., o nawozach
i nawożeniu;

-

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętnych oraz obojętnych;

-

lokalizowania obiektów produkcyjnych oraz związanych z nimi instalacji, w tym
składów lub magazynów;

-

lokalizowania zakładów przemysłowych, których instalacje zaliczone są do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
z wyłączeniem:
a) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię, gaz lub inne nośniki
energii,
b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem
ścieków oraz oczyszczaniem ścieków,
c) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,
d) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu.
-

poszukiwania oraz wydobywania kopalin,

-

wykonywania robót melioracyjnych,
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-

lokalizowania nowych ujęć wody podziemnej,

-

lokalizowania stawów, oczek wodnych i zbiorników wodnych,

-

lokalizowania cmentarzy lub grzebania zwłok zwierzęcych,

-

mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi,

-

urządzania obozowisk,

-

lokalizowania dróg publicznych z wyłączeniem kategorii droga gminna.

W związku z planowana eksploatacją węgla kamiennego możliwe jest przeprowadzenie
procedury dopuszczonej art. 52 ustawy z dnia 18 lipca 20101 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) w zakresie ustanowienia strefy ochronnej obejmującej
wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w Przeciszowie.
W gminie Przeciszów w sołectwie Piotrowice położona jest strefa ochrony pośredniej dla
ujęcia wody ze źródła „Hajduga” w Polance Wielkiej – gmina Polanka Wielka. Zasięg tej
strefy ustalony został rozporządzeniem nr 13/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej18 dla ujęcia wody ze źródła „Hajduga” w Polance Wielkiej, gmina
Przeciszów, powiat oświęcimski, województwo małopolskie (Dz. Urz. z dnia 20 listopada
2013 r., poz . 6745).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem na terenie ochrony pośredniej zabrania się:

18

-

wprowadzania ścieków do ziemi z wyłączeniem wód opadowych oraz roztopowych,
o których mowa w art. 9 pkt 14 lit .c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

-

lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków;

-

rolniczego wykorzystania ścieków;

-

stosowania komunalnych osadów ściekowych;

-

stosowania do nawożenia gnojówki i gnojowicy;

-

urządzania pryzm kiszonkowych i obornikowych niezabezpieczonych przed
przedostaniem się odcieków do wód i do ziemi;

-

lokalizowania ferm chowu lub hodowli zwierząt;

-

stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie
środków ochrony roślin do obrotu wydanego na podstawie ustawy o środkach
ochrony roślin są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska;

-

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż
niebezpieczne i obojętnych oraz obojętnych;

-

przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;

Zasięg strefy ochronnej dla ujęcia ze źródła „Hajduga” oznaczono na rysunku studium.
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-

lokalizowania nowych zakładów przemysłowych, których instalacje zaliczone są do
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
z wyjątkiem:
a) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w energię, gaz lub inne nośniki
energii,
b) przedsięwzięć związanych z zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem
ścieków oraz oczyszczaniem ścieków,
c) przedsięwzięć związanych z komunikowaniem się społeczeństwa,
d) przedsięwzięć służących bezpieczeństwu publicznemu,
e) przedsięwzięć związanych z transportem publicznym,
f) przedsięwzięć związanych z budową dróg;

5.5

-

lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu substancji szczególnie
szkodliwych powodujących zanieczyszczenie wód, które należy wyeliminować
(wykaz I), a także substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej
określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne;

-

poszukiwania oraz wydobywania kopalin poza istniejącymi obszarami wydobycia,
działającymi na podstawie koncesji wydanych do dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia;

-

lokalizowania nowych ujęć wody na potrzeby inne niż zwykłe korzystanie z wód;

-

lokalizowania cmentarzy lub grzebania zwłok zwierzęcych;

-

mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi.
OCHRONA POWIETRZA

Głównymi celami związanymi z poprawą jakości powietrza na obszarze gminy jest:


ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z gospodarstw domowych
i zakładów produkcyjnych;



ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Realizacji celów związanych z ochroną powietrza służą przede wszystkim:
 regulacje planistyczne dotyczące:
- wymogu stosowania odpowiedniej jakości indywidualnych urządzeń grzewczych
w gospodarstwach domowych oraz odpowiednich rozwiązań technologicznych
w zakładach usługowo-produkcyjnych; ustalenia planów miejscowych powinny
nakazywać stosowanie takich rozwiązań, które gwarantują zachowanie
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pożądanych wielkości emisji zanieczyszczeń oraz parametrów sprawności cieplnej
urządzeń grzewczych;
- ograniczenie przeznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 44. Dla zminimalizowania niekorzystnego wpływu
zanieczyszczeń komunikacyjnych na ludzi, w pasach przyległych do pozostałych
dróg zbiorczych, a także na niektórych odcinkach projektowanej zabudowy
sytuowanej przy drogach lokalnych, należy poprzez odpowiednie regulacje planów
miejscowych (min. wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy) wymuszać
zachowanie odpowiednich dystansów dla lokalizacji budynków przeznaczanych na
pobyt ludzi.
 działania promocyjne i edukacyjne:
- promocja energooszczędnych form budownictwa;
- promocja systemów ogrzewania opartych o odnawialne źródła energii;
- promocja wymiany starych domowych urządzeń grzewczych na nowe, spełniające
współczesne kryteria sprawności cieplnej oraz emisji zanieczyszczeń.
5.6

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB

Ochronie powierzchni ziemi i gleb służy przede wszystkim:


racjonalne kształtowanie struktury przestrzennej
zurbanizowanych i wskazanych do urbanizacji;

terenów

w

obszarach



racjonalna gospodarka na terenach rolnych;



ograniczanie procesów erozji;



zapobieganie zanieczyszczeniu i skażeniu gleby;



odpowiednia rekultywacja terenów zdegradowanych powierzchniową eksploatacją
surowców ilastych19.

W warunkach gminy, racjonalne kształtowanie struktury przestrzennej zgodnie z
przyjętym programem funkcjonalnym, będzie odbywało się przede wszystkim przez
dogęszczanie istniejących struktur urbanistycznych. Przy wprowadzaniu nowych terenów
pod zabudowę, konieczne jest kształtowanie ich jako obszarów jak najbardziej zwartych,
unikając rozpraszania zabudowy na obszarach rolnych.
Ograniczeniu erozji na terenach rolnych służy przede wszystkim, nakaz utrzymania
i ochrony zadrzewień śródpolnych oraz zachowanie miedz wraz z ich
zagospodarowaniem w formie zadrzewień i zakrzewień.
5.7

OCHRONA PRZED HAŁASEM I WIBRACJAMI

Główne potencjalne zagrożenia dla stanu akustycznego środowiska w obszarze gminy to:

19

Kierunki rekultywacji terenów poeksploatacyjnych opisano w pkt 16 pt. „Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji”.
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hałas komunikacyjny, którego źródłem są przede wszystkim: droga krajowa nr 44
oraz linia kolejowa;



hałas wynikający z prowadzonej działalności, w szczególności pochodzący z terenów
powierzchniowej eksploatacji kruszywa oraz jego przeróbki.

Ochronie przed hałasem służą następujące rozwiązania planistyczne:
 ograniczanie wyznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową na
obszarach szczególnie narażonych na hałas komunikacyjny,
 wskazanie rodzajów terenów, dla których obowiązują określone przepisami
odrębnymi dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

6

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Realizacja polityki w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego gminy nastąpi m.in.
poprzez zapisy planów miejscowych, których celem w odniesieniu do środowiska
kulturowego jest ochrona i rewaloryzacja wszystkich jego zasobów.
Obowiązują następujące zasady ochrony:
 utrzymanie obiektów rejestrowych objętych ochroną przepisami ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 dążenie do zachowania pozostałych obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków podlegających działaniom, o których mowa w ustawie o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,
 w przypadku stanowisk archeologicznych i ich stref ochronnych postępowanie
zgodnie z przepisami odrębnymi, ustalającymi uwarunkowania dla inwestowania
w rejonie występowania tych stanowisk20.
Przyjmuje się następujące ustalenia polityki w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
oraz dóbr kultury współczesnej:
• dla obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, nie chronionych przepisami
odrębnymi, w planach miejscowych należy uwzględnić postanowienia gminnego
programu opieki nad zabytkami (gponz21), o którym mowa w przepisach o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami; zgodnie z właściwością planu miejscowego ochronę
tych obiektów można wzmocnić ustalając przy sporządzaniu mpzp dodatkowe
regulacje służące ochronie obiektu o wartościach kulturowych lub tę ochronę
zapewnić
wprowadzając
odpowiednie
przepisy
kształtujące
sposób

20
21

wykaz zawiera Tabela 7; lokalizacje stanowisk wraz ze strefami ochronnymi oznaczono na rysunku studium.
gminny program opieki nad zabytkami.
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zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu takiego obiektu; ustalone
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów,
obowiązującym na dzień uchwalania niniejszej zmiany studium, zasięgi stref ochrony
konserwatorskiej22 należy uwzględniać w przyszłych planach miejscowych;
• przywrócenie i rewaloryzacja przekształconych lub zniszczonych elementów
zespołów zabytkowych, z odtworzeniem ich historycznego rozplanowania, przy
zachowaniu wysokości obiektów, charakterystycznych cech kształtowania bryły
budynków, elewacji, detalu architektonicznego oraz historycznej kompozycji zieleni;
zasady dopuszczenia nowych obiektów bądź wprowadzenie zakazu ich lokalizowania,
winny być określone przez przepisy planów miejscowych, o ile warunki te nie zostały
w sposób wyczerpujący ustalone w gponz;
• zapisy planów miejscowych w zakresie stanowienia przeznaczenia terenu lub
ustalania sposobu użytkowania zlokalizowanego na nim obiektu winny zapewniać
właściwe wykorzystanie obiektu zabytkowego z uwzględnieniem aktualnych potrzeb
z jednoczesną dbałością o utrzymanie substancji historycznej; przy eksponowaniu
walorów historycznych i kompozycyjnych całego zespołu należy dążyć do właściwego
zagospodarowania bezpośredniego sąsiedztwa zabytkowej zabudowy;
• należy dążyć do objęcia ochroną w planach również miejsc upamiętniających ważne
wydarzenia historyczne;
• w razie potrzeby podejmowanie starań o sporządzenie innych niż gponz23
dokumentacji dla poszczególnych zespołów i obiektów zabytkowych, jako podstawy
dla kreowania nowej, przebudowywanej i dostosowywanej do współczesnych
wymogów istniejącej zabudowy.
Tabela 5 - Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków
L.p.

1

Adres

Przeciszów

Nazwa

Kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Data powstania

Nr rejestru

1859 r.

A-284/78

Tabela 6 - Obiekty ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków
Lp.

Adres

Działka

Obiekt

Data

1.

Przeciszów

2068/2,
2068/3,
2068/4,
2068/5,
2068/6

Cmentarz

XIX w.

22
23

komunalny

Zdjęcie obiektu

Formy ochrony
Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

stosownie do oznaczeń rysunku studium.
gminny program opieki nad zabytkami.
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2.

Piotrowice

2053/15,
2102,
2103,
2101,
2100/2,
2100/3

Cmentarz

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

komunalny

3.

ul. Dąbki 6
Las

146

Dom mieszkalny

XIX/XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

4.

ul. Dąbki 8
Las

147 /1

Chałupa

1869 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

5.

ul. Leśna obok nr 10
Las

567

Kapliczka Matki

Pocz. XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

Kapliczka

XIX/XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

Spichlerz

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

II poł.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

Boskiej
Częstochowskiej

6.

ul. Podlesie obok nr 8
Przeciszów

816 /1

7.

ul. Szkolna 24
Przeciszów

2051/2

w zagrodzie
plebańskiej

8.

9.

ul. Krakowska
obok nr 20
Przeciszów

2145,
763/1

ul. Szkolna
Przeciszów

2065/3

Kapliczka św.
Jana

XIXw.

Nepomucena

Kościół parafialny

1860-8

Rejestr Zabytków

Św. Jana
Chrzciciela
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10.

11.

ul. Długa obok nr 72
Przeciszów

1886

ul. Szkolna 88
Przeciszów

3698/13

Kapliczka

Koniec
XIXw.

Gorzelnia

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

XIX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

1883 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

1883 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

w zespole
podworskim

12.

13.

ul. Szkolna 88
Przeciszów

3698/13

ul. Szkolna 88
Przeciszów

3698/13

Stodoła w zespole
podworskim

Spichlerz
w zespole
podworskim

14.

15.

ul. Szkolna 88
Przeciszów

3698/13

ul. Szkolna 88
Przeciszów

3698/13

Obora w zespole
podworskim

Budynek
administracyjny
w zespole
podworskim

16.

17.

ul. Kolejowa 8
Przeciszów

693/6

ul. Kolejowa 8
Przeciszów

693/6

Budynek dworca
kolejowego

Budynek
gospodarczy na
Dworcu PKP

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*
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18.

ul. Szkolna 89A
Przeciszów

2883/1

Dom mieszkalny

Ok. 1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

19.

ul. Długa 203
Przeciszów

3539

Dom mieszkalny

1881 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego w
mpzp*

20.

Przeciszów

2756

Kapliczka

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

w polach

21.

ul. Lipowa 48, Piotrowice

249/4,
247/10

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

22.

ul. Lipowa 60A
Piotrowice

136/2

Dom mieszkalny

Ok. 1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

23.

ul. Wrzosowa 3
Piotrowice

3585,
396

Dom mieszkalny

1921 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

24.

ul. Modrzewiowa 30
Piotrowice

720,

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

Dom mieszkalny

Ok. 1880 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

25.

ul. Lipowa 2
Piotrowice

3524

3696,
2263/2
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26.

ul. Lipowa 7
Piotrowice

2143/1,
3612

Dom mieszkalny

1949 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

27.

ul. Pagórkowa 36
Piotrowice

19

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

28.

ul. Akacjowa 15,
Piotrowice

2298/2

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

29.

ul. Akacjowa 13
Piotrowice

3732/1

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

30.

ul. Akacjowa 6A
Piotrowice

2318/17

Dom mieszkalny 19.03.1897 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

31.

ul. Andrychowska 143
Piotrowice

2325/31

Dom mieszkalny

Ok. 1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

32.

ul. Akacjowa 37
Piotrowice

3666

Dom mieszkalny

Ok. 1880 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

33.

ul. Akacjowa 33
Piotrowice

2430/5

Dom mieszkalny

Ok. 1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*
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34.

ul. Akacjowa 21A
Piotrowice

2294/4

Dom mieszkalny

Ok. 1890 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

35.

ul. Akacjowa 53
Piotrowice

3676

Dom mieszkalny

1909 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

36.

ul. Andrychowska
obok nr 54
Piotrowice

2608/2

Kapliczka

37.

ul. Akacjowa 57
Piotrowice

3679,
2619

38.

ul. Lipowa obok nr 65
Piotrowice

39.

40.

Pocz. XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

Dom mieszkalny

Ok. 1900 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

161/4

Kapliczka

1880 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

ul. Lipowa obok nr 32
Piotrowice

381/4

Kapliczka

1913 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

ul. Bukowiecka
obok nr 35
Piotrowice

526/4

Kapliczka

Pocz. XX w.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*
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41.

42.

ul. Andrychowska
obok nr 165
Piotrowice

2254/5

ul. Kościelna 1
Piotrowice

3598

Pomnik

1947 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

1895 r.

Uwzględnienie ustaleń
gminnego programu opieki
nad zabytkami przy
określaniu zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego
w mpzp*

Poległym w I-II
wojnie światowej

Kościół
parafialny pod
wezwaniem
Najświętszej Marii
Panny

*Art. 10 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Tabela 7 - Zestawienie stanowisk archeologicznych nie ujętych w Gminnej Ewidencji
Zabytków

1

Przeciszów

Numer
stanowiska
w obrębie
miejscowości
1

2

Przeciszów

2

L.p.

3
4
5

6

Miejscowość

Przeciszów
Przeciszów
Przeciszów
Przeciszów

7
8
9
10

Przeciszów
Las
Przeciszów

11
12
13
14
15
16

Przeciszów
Przeciszów
Piotrowice
Przeciszów
Piotrowice
Piotrowice

Przeciszów

3
4
5

6

Numer na
mapie AZP
81

80
85
82
83

7
8
9
10

79
78
-

11
12
13
14
15
16

84
89
87

-

Funkcja obiektu

Chronologia

Materiał czasowy
wyodrębnione
znaleziska

obozowisko
osada
osada
osada

mezolit
neolit
średniowiecze
wczesne średniowiecze
epoka kamienna

odłupki, wióry
odłupki, wióry
ceramika
ceramika
-

obozowisko
ślady osadnictwa
zabudowa luźna

epoka kamienna
średniowiecze
neolit
wczesne średniowiecze
późne średniowiecze,
nowożytność
epoka kamienna
nowożytność
epoka kamienna
pradzieje
średniowiecze
epoka kamienna
późne średniowiecze
pradzieje
późne średniowiecze
późne średniowiecze
średniowiecze
epoka kamienna
późne średniowiecze

2 odłupki
3 fragmenty ceramiki
toporek kamienny

1.
2.
3.
4.
-

ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa
ślady osadnictwa

1 fragment ceramiki
10 fragmentów ceramiki
1 odłupek
2 fragmenty ceramiki
1 wiór, łupek
2 fragmenty ceramiki
3 fragmenty ceramiki
3 fragmenty ceramiki
2 fragmenty ceramiki
4 fragmenty ceramiki
3 fragmenty ceramiki
2 fragmenty ceramiki
1 wiór, 1 odłupek
2 fragmenty ceramiki
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7

KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI

7.1

INFRASTRUKTURA DROGOWA

7.1.1 ZASADNICZE KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO
Zasadnicze kierunki rozwoju systemów komunikacji samochodowej to:


rozbudowa istniejącego układu komunikacyjnego o drogi lokalne i dojazdowe
umożliwiające obsługę nowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,
w szczególności projektowanego zakładu górniczego wraz z infrastrukturą
przemysłową i socjalną,



przebudowa i rozbudowa dróg gminnych, w tym zmiana przebiegu drogi klasy D
w Piotrowicach w rejonie zespołu szkół,



sukcesywne działania na rzecz poprawy jakości układu komunikacyjnego.

Na rysunku studium zaznaczono przebieg istniejących i projektowanych dróg publicznych
(klasy D, L, Z, G) oraz pozostałe drogi o istotnym znaczeniu.
7.1.2 GŁÓWNE ZMIANY W UKŁADZIE DROGOWYM
Zakłada się modernizację i rozbudowę systemu dróg publicznych uwidocznionych na
rysunku studium.
Budowa i przyszłe funkcjonowanie kopalni węgla kamiennego wymaga realizacji
powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym. Kluczowe w tym zakresie będą
rozwiązania zapewniające obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji z drogi krajowej
nr 44 Gliwice-Kraków (ul. Krakowskiej), przy czym dopuszcza się wykonanie minimum
jednego zjazdu z tej drogi.
Stosownie do regulacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małopolskiego24, w zakresie dotyczącym dróg wojewódzkich, należy dążyć do uzyskania
w przypadku drogi wojewódzkiej nr 949 klasy technicznej G. W obrębie gminy Przeciszów
przebiega ok. 3 km odcinek drogi nr 949 relacji Jawiszowice – Osiek – Przeciszów –
Polanka Wielka – Andrychów, który przewiduje się do modernizacji.
Dla dróg gminnych oznaczonych na rysunku studium, dopuszcza się korekty ich
przebiegu, wynikające z lokalnych warunków i szczegółowych rozwiązań technicznych
dotyczących rozbudowy lokalnego układu komunikacyjnego. Przy sporządzaniu planów
miejscowych możliwa jest zmiana klasyfikacji dróg publicznych, oznaczonych symbolami
literowymi na rysunku studium.

Uchwała Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego.
24
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7.2

TURYSTYCZNE TRASY PIESZE, ROWEROWE I KONNE

Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy sprzyjają rozwojowi turystyki pieszej, konnej
i rowerowej. Zakłada się działania polegające na promowaniu atrakcyjnych przyrodniczo
i krajobrazowo obszarów gminy poprzez realizację tras pieszych, rowerowych i konnych.
7.3

KOMUNIKACJA WODNA

Rzeka Wisła jest częścią Drogi Wodnej Górnej Wisły25. W roku 2002 zakończono
rozpoczętą w latach 70-tych XX w. realizację drogi wodnej wraz ze stopniami wodnymi
(Dwory i Smolice, pomiędzy którymi znajduje się obszar gminy Przeciszów). Z tego okresu
pochodzi kanał żeglugowy „Dwory”, zwany inaczej na niektórych mapach „Nawiga”.
7.4

INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Przez gminę Przeciszów przebiega linia kolejowa Oświęcim – Kraków Płaszów,
z wielotorową stacją rozrządową w Przeciszowie. Zakłada się utrzymanie linii
z dopuszczeniem modernizacji i przebudowy wraz z niezbędnymi urządzeniami
i obiektami do jej funkcjonowania. Możliwe jest przystosowanie linii do obsługi ruchu
towarowego związanego z obsługą projektowanej kopalni, przy czym działki ewidencyjne
w obrębie granic administracyjnych gminy Przeciszów o nr 693/1 i nr 816/2, przez które
przebiega linia kolejowa, należą do terenów zamkniętych26.
Poza terenami zamkniętymi, w ramach rozbudowy transportu kolejowego o bocznicę
kolejową dla potrzeb planowanej kopalni węgla kamiennego, dopuszcza się realizację
przelotowego połączenia z torem szlakowym PKP PLK nr 94 Oświęcim – Kraków
Płaszów.

8

KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

8.1

SIEĆ WODOCIĄGOWA

8.1.1 SIEĆ WODOCIĄGOWA - ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENACH JUŻ ZAINWESTOWANYCH
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę są zlokalizowane na terenie gminy ujęcia
wody podziemnej w Przeciszowie.
Obecnie z wodociągu korzysta 98,7% mieszkańców gminy.
8.1.2 SIEĆ WODOCIĄGOWA NA NOWYCH TERENACH PRZEZNACZONYCH POD ZAINWESTOWANIE
W związku z przeznaczeniem nowych terenów pod zainwestowanie konieczna będzie
rozbudowa sieci wodociągowej.

Droga Wodna Górnej Wisły to odcinek trasy żeglugowej pomiędzy km 0+000 i km 92+600 jej górnego biegu.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako
tereny zamkniętych (Dz. Urz. MI z dnia 25 lutego 2011 r.).
25
26
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Jako zasadę przyjmuje się docelowe podłączenie użytkowników na nowych terenach
inwestycyjnych do istniejącego w danym sołectwie wodociągu. Inwestycją, która znacząco
wpłynie na zużycie wody wodociągowej będzie projektowana kopalnia węgla
kamiennego.
8.2

KANALIZACJA SANITARNA

8.2.1 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
Obecnie sieć kanalizacji sanitarnej funkcjonuje w części sołectwa Przeciszów.
Rozwiązanie docelowe przewiduje uporządkowanie gospodarki ściekowej w pozostałej
części sołectwa Przeciszów oraz w sołectwie Piotrowice. Zakres inwestycji podzielony
został od początku rozpoczęcia budowy kanalizacji na 6 etapów. Budowę kanalizacji
rozpoczęto w 2001 r. I etap został zakończony w 2003 r., II etap w 2005 r., III etap
w 2013 r., w kolejnych latach: etap IV – teren pozostałej części Przeciszowa oraz etap V,
VI stanowiący całość Piotrowic.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w Przeciszowie
i Piotrowicach o łącznej długości 49 km.
Projekt zakłada podłączenie 830 nieruchomości w Przeciszowie i Piotrowicach do
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
Do czasu budowy systemu kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie
szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów. Na tereny nieobjęte projektem sieci kanalizacyjnej
opracowuje się koncepcję odprowadzenia ścieków.
W zakres koncepcji wchodzą tereny: sołectwo Las, sołectwo Przeciszów- przysiółek
Łowiczki Księże, Łowiczki Pańskie, Przyręb, sołectwo Piotrowice - Granice Głębowskie.
Koncepcją została objęta pozostała część gminy Przeciszów nie ujęta w aglomeracji
kanalizacyjnej, którą stanowi 10% nieruchomości w gminie.
8.2.2 KANALIZACJA DESZCZOWA
Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód deszczowych do rowów otwartych,
fragmentarycznie pod chodnikami przy drogach: krajowej, wojewódzkiej, powiatowych
i gminnych oraz stosowanie innych rozwiązań dopuszczonych przepisami prawa.
Przy założeniu, że planami budowy kanalizacji objęty będzie cały obszar gminy,
inwestycje z tego zakresu realizowane będą sukcesywnie.

8.2.3 ODPROWADZANIE WÓD Z ODWODNIENIA KOPALNI
Do zagospodarowania wód z
hydrotechnicznej, polegającej na:

odwodnienia

kopalni

zastosowanie

metody
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–
–

retencjonowaniu wód z odwodnienia kopalni w zbiorniku retencyjnodozującym o określonej pojemności, w okresie niskich stanów wody w rzece,
zrzucie wód ze zbiornika w ilości uzależnionej od wielkości przepływu w rzece,
przy zachowaniu odpowiedniego stopnia rozcieńczenia, gwarantującego
akceptowalne przepisami stężenie sumy jonów „Cl i SO4”.

Całość wód kopalnianych winna być oczyszczona na dole kopalni, a następnie
odprowadzona poprzez zbiornik retencyjno-dozujący do rzeki Wisły na podstawie
wymaganych prawem pozwoleń na odprowadzanie wód dołowych do wód
powierzchniowych. Ustala się, że transport wody z rejonu kopalni do zbiornika
retencyjno-dozującego, a następnie do odbiornika (rzeki Wisły) realizowany będzie
kolektorami podpowierzchniowymi, przy czym zrzut wód kopalnianych do Wisły może
następować w obszarze gminy lub poza nim. Dopuszcza się także możliwość
wariantowego przesyłu wody z odwodnienia kopalni rurociągami podziemnymi do
zbiorników usytuowanych poza obszarem gminy trasami wzdłuż Wisły i kanału ”Dwory”.
W każdym przypadku wybór rozwiązań dotyczących sposobu transportu wód
z odwodnienia kopalni winien być podporządkowany celom ochrony obszaru Natura
2000 Dolina dolnej Skawy PLB120005.
8.3

ENERGETYKA

8.3.1 SIEĆ PRZESYŁOWA WYSOKIEGO NAPIĘCIA
Przez teren gminy przebiega tranzytowa napowietrzna linia elektroenergetyczna
wysokiego napięcia 220 kV relacji Byczyna-Bujaków.
Wzdłuż linii elektroenergetycznej w sporządzanych planach miejscowych należy
uwzględnić pas technologiczny (ograniczonej zabudowy) o łącznej szerokości 50 m (licząc
od osi obustronnie po 25 m); łączna szerokość pasa technologicznego zajmuje 50 m.
W zapisach planów miejscowych winny znaleźć się odpowiednie ustalenia służące
ochronie przed uciążliwością promieniowania elektromagnetycznego27 i hałasem28,
polegające m.in. na wprowadzaniu w obrębie stref technologicznych linii
elektroenergetycznych ograniczeń w lokalizowaniu obiektów, w szczególności budynków
mieszkalnych, bądź innych przeznaczanych na stały pobyt ludzi. Pod pasami
technologicznymi nie należy dysponować również terenów przeznaczonych na stały
pobyt ludzi.
Zagospodarowanie terenu w pasie technologicznym winno być
podporządkowane wymaganiom określonym przepisami odrębnymi.
W obowiązującym29 miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy
Przeciszów pasy technologiczne (ograniczonej zabudowy) wyznaczone wzdłuż tej linii
elektroenergetycznej wynoszą obustronnie (licząc od osi) po 40 m; łączna szerokość pasa
technologicznego zajmuje 80 m. Dopuszcza się korektę szerokości pasa technologicznego

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 Nr 192, poz. 1883).
28 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120,
poz. 826 z 2007 r.).
29 na dzień uchwalenia niniejszego studium.
27
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przyjętą w obowiązującym miejscowym planie na etapie sporządzania zmian tego
dokumentu.
8.3.2 SIEĆ ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA
Zakłada się utrzymanie, rozbudowę i budowę linii elektroenergetycznych średnich napięć,
oraz ich modernizację. Przez działania modernizacyjne rozumie się także możliwość
okablowania sieci napowietrznych i prowadzenia ich jako podziemne. Dopuszcza się
budowę nowych stacji transformatorowych dla zasilania wyznaczonych terenów pod
projektowane zainwestowanie.
Wzdłuż istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych należy przyjąć pasy
technologiczne (ograniczonej zabudowy) o łącznej szerokości:
- 29 m, licząc od skrajnego przewodu linii 110 kV po 14,5 m z obu stron;
- 12 m, licząc od skrajnego przewodu 14,5 kV po 6 m z obu stron.
Szerokość pasów technologicznych na etapie sporządzania planów miejscowych,
w uzasadnionych przypadkach może być korygowana.
Dopuszcza się przebudowę i nowe lokalizacje stacji transformatorowych, przy czym strefa
bezpieczeństwa (ograniczonej zabudowy) dla stacji transformatorowej SN/nN nie może
być mniejsza niż 5 m x 5 m.
W ramach wyżej wymienionych stref występują ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikające z przepisów odrębnych30, które są konieczne do uwzględnienia
w postanowieniach planów miejscowych.
W związku z realizacją kopalni i jej zapotrzebowaniem w zakresie obejmującym
infrastrukturę elektroenergetyczną, przewiduje się budowę nowych stacji rozgałęźnych
na istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji GPZ Skawina Huta – GPZ
Dwory oraz stacji transformatorowo – rozdzielczej GST dla zasilania terenów
projektowanego zainwestowania. Zakłada się, że stacja transformatorowo - rozdzielcza
GST wykonana będzie, jako wnętrzowa tzn. wszystkie elementy stacji będą zlokalizowane
w obiekcie murowanym lub wykonanym z kontenerów. Zasilanie stacji podstawowe
i rezerwowe dopuszcza się wyłącznie podziemnymi liniami kablowymi 110 kV. Wzdłuż
jednej linii kablowej należy przyjąć pas ochronny o szerokości minimum 3 m.
8.4

ZAOPATRZENIE W GAZ

W zakresie zadań inwestycyjnych związanych z sieciami gazowymi, dopuszcza się
następujące kierunki działań:

Co oznacza między innymi konieczność spełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz.U. z 2003 Nr 192, poz. 1883).
30
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– utrzymanie, modernizację i rozbudowę sieci gazowych wysokiego ciśnienia, a także
korekty ich tras, w tym możliwość przełożenia gazociągu DN500 CN 6,3 MPa
i lokalizacji po północnej stronie linii kolejowej nr 94 Kraków Płaszów-Oświęcim;
– utrzymanie, modernizację, rozbudowę istniejących i budowę sieci gazowych
średniego i niskiego ciśnienia na projektowanych terenach przeznaczonych do
zabudowy.
Na terenie gminy istniejąca wysokoprężna sieć gazowa obejmuje:
 gazociąg Zelczyna-Oświęcim DN500 CN 6,3 MPa;
 odgałęzienie głównego gazociągu Zelczyna-Oświęcim do stacji gazowej Przeciszów
DN100 CN 6,3 MPa.
Od gazociągu DN500 CN 6,3 MPa należy zachować strefy ochronne31:
– nie mniej niż 35 m po każdej ze stron gazociągu dla sytuowania budynków
mieszkalnych i minimum 65 m dla budynków użyteczności publicznej, przy
czym na rysunku studium oznaczono strefę obowiązującą dla budynków
mieszkalnych32;
– nie mniej niż 4 m po każdej ze stron gazociągu w obrębie terenów istniejącej
zabudowy33;
– dla stacji gazowej: 4 m.
W strefie kontrolowanej obowiązuje:
– zakaz wszelkiej zabudowy, urządzania składów, magazynów i parkingów,
– zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu,
– zakaz sadzenia drzew i krzewów.
Wymagane jest zapewnienie swobodnego dojazdu do gazociągu wzdłuż jego osi.
Pozostałe gazociągi średniego i niskiego ciśnienia wymagają zachowania stref ochronnych
zgodnie z przepisami odrębnymi. Wzdłuż gazociągów średniego ciśnienia wybudowanych
po 30.07.2001 r. wyznacza się strefy kontrolowane, w których należy uwzględnić
ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu wynikające z rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe34. Od stacji gazowej „Przeciszów” należy zachować
strefę ochronną wynoszącą nie mniej niż 4 m od jej ogrodzenia.
8.5

TELEKOMUNIKACJA

W zakresie kierunków rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, przyjmuje się
konieczność zapewnienia technicznej i przestrzennej dostępności do systemów
telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, funkcjonujących na rynku usług komunikacji
elektronicznej. Przewiduje się możliwość:

Wg oznaczeń rysunku studium.
Wraz z modernizacją gazociągu może nastąpić zmiana szerokości strefy ochronnej.
33 Strefy nie dotyczą budowy stacji benzynowych.
34 (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055)
31
32
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 lokalizacji sieci telekomunikacyjnych, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji
infrastruktury światłowodowej;
 objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym
z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej;
 rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych
i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi
teleinformatyczne.
Studium nie wprowadza zakazów oraz ograniczeń dotyczących takich inwestycji.

9

GOSPODARKA ODPADAMI

9.1

GOSPODARKA ODPADAMI W GMINIE

W granicach gminy nie przewiduje się lokalizacji składowisk odpadów ani większych
obiektów do ich unieszkodliwiania (np. kompostowni, spalarni). Powstające w gminie
odpady z sektora komunalnego i gospodarczego są i będą nadal wywożone poza jej
obszar, gdzie następuje ich unieszkodliwianie lub odzyskiwanie i unieszkodliwiane poza
jej obszarem.
9.2

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW GÓRNICZYCH

Odpady górnicze to głównie skała płonna wydobyta na powierzchnię przy okazji
udostępnienia złóż węgla, oraz powstała w wyniku procesów wzbogacania węgla gdzie
stanowi materiał odpadowy.
Projektowana kopalnia nie będzie posiadać hałd.
Całość odpadów pogórniczych zostanie zagospodarowana poprzez:




lokowanie w wyrobiskach górniczych,
rekultywacyjne roboty wypełniające zagłębienia terenowe stanowiące wyrobiska
po eksploatacji żwiru,
rekultywacyjne roboty wypełniające zagłębienia terenowe stanowiące wyrobiska
pocegielniane.

W drugiej fazie zagospodarowania odpadów stosowane będą zabiegi rekultywacji
szczegółowej polegające na ukształtowaniu rekultywowanego terenu, wprowadzaniu
odpowiednio zaprojektowanej obudowy biologicznej i nadania mu funkcji użytkowej.
Kamień dołowy wykorzystywany będzie także do rekultywacji technicznej terenów po
szkodach górniczych i działalności przemysłowej.
W postępowaniu z odpadami przewiduje się także wykorzystanie specjalistycznych firm
zajmujących się kompleksową usługą odbioru i zagospodarowania odpadów
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10

OBSZARY,

NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU LOKALNYM

Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym dotyczą głównie realizacji programu uzbrojenia terenu pod przyszłe
zainwestowanie, w tym dróg klasy D- dojazdowa.
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym na terenie gminy to:
 inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją sieci wodociągowej;
 inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalniami ścieków,
 inwestycje związane z budową, rozbudową i modernizacją sieci dróg publicznych,
oraz pozostałe związane z rozbudową układu komunikacyjnego..
Inwestycją celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie rozpoznawania
i wydobywania złóż kopalin objętych własnością górniczą będzie realizacja kopalni węgla
kamiennego Polanka-Oświęcim.

11

OBSZARY,

NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO
O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PROGRAMÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Na obszarze gminy Przeciszów – zgodnie a ustaleniami Strategii Rozwoju Województwa
Małopolskiego na lata 2011-2020, przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego
Uchwałą nr XII/182/11 z dnia 26 września 2011 r. oraz stosownie do ustaleń Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjętego przez Sejmik
Województwa Małopolskiego Uchwałą nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003 r.,
w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, możliwa jest
modernizacja drogi wojewódzkiej nr 949 oraz drogi krajowej nr 44.

12

OBSZARY,

NA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ
I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Obszary, dla których obowiązkowe
zagospodarowania przestrzennego to:

jest

sporządzenie

miejscowego

planu

 obszary, dla których taki obowiązek wynika z przepisów odrębnych,
 wyznaczone w studium obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości,
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 wyznaczone w studium obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2,
 wyznaczone w studium obszary przestrzeni publicznej.
Wyznaczenie w studium ww. obszarów skutkuje koniecznością zawieszania, do czasu
uchwalenia planów miejscowych, postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji lokalizowanych na tych obszarach35.
W studium nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału
nieruchomości ani obszarów przestrzeni publicznej, natomiast określa się możliwość
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na
terenach oznaczonych symbolem P/UC - z powyższym powstaje obowiązek sporządzenia
miejscowego planu dla tego obszaru.
Na dzień uchwalenia studium nie istnieje obowiązek sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych.

13

OBSZARY,

NA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY
PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE

Biorąc pod uwagę pokrycie gminy w całości obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego bądź jego zmianami, na obszarze gminy Przeciszów
możliwe jest dokonywanie zmian w obowiązujących dokumentach prawa miejscowego
lub sporządzenie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w szczególności dla trenów przewidzianych w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego pod nowe zainwestowanie.
W niniejszym studium określa się obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze36.
Jako wymagające uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na takie
przeznaczenie wyznacza się obszary obejmujące grunty rolne klas I–III37.

14

OBSZARY

NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ MAS

ZIEMNYCH

14.1 OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ
W rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne w granicach gminy Przeciszów obszarami
szczególnego zagrożenia powodzią38 są tereny między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym Wisły39oraz tereny znajdujące się w miedzywalu potoku Bachórz.

art. 62 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn.
zm.).
36 Według oznaczeń rysunku studium.
37 Zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 1995 r. Nr 16 poz. 78 ze zm.)
35
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W obszarze tym obowiązują zakazy jak w przepisach ustawy Prawo wodne.
Dla Wisły obowiązywać będą mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego wykonane na
zlecenie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przez Centra Modelowania
Powodziowego IMiGW w ramach projektu ISOK.
Na rysunku studium oznacza się również maksymalnie możliwe zasięgi występowania
podtopień w rejonie i sąsiedztwie lokalnych cieków: Bachórza, Łowiczanki - informacja
o ewentualności wystąpienia tych zjawisk, winna wpływać na decyzje o przyjęciu
odpowiednich rozwiązań techniczno-konstrukcyjnych dla budynków lokalizowanych na
przedmiotowym obszarze.
14.2 OBSZAR WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ STREFA 50 M OD STOPY WAŁÓW
W zakresie zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych służą
regulacje ustawy Prawo wodne, w szczególności określone w art. 88 zakazy dotyczące:
 przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz
przepędzania zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej
niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione
osoby;
 wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów
w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
 uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
Zakazów tych nie stosuje się do robót związanych z utrzymaniem, odbudową,
rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych, a ponadto, zgodnie z ust. 3,
od niektórych z nich może, w drodze decyzji, zwolnić marszałek województwa.
14.3 OBSZAR NARAŻONY NA NIEBEZPIECZEŃSTWO OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH
Na terenie gminy Przeciszów nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo
osuwania się mas ziemnych.

15

OBSZARY I TERENY GÓRNICZE

W granicach gminy Przeciszów nie wyznaczono obszarów górniczych i terenów
górniczych.

38
39

art. 9 ust. 1 pkt 6 c ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2012, poz. 145, 951.).
Na rysunku studium oznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią obejmują tereny zieleni międzywala o symbolu ZZ.
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16

UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN

Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, złoża
kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. W studium
uwzględnia się obszary występowania złóż kopalin oraz obecne i przyszłe potrzeby
eksploatacji tych złóż. Ustala się, że inwestycje na obszarze złóż nie mogą powodować
niszczenia złoża i w przyszłości ograniczać jego eksploatacji.
Natomiast stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne
i Górnicze40 „udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne,
w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników
wód podziemnych, a także udokumentowane kompleksy podziemnego składowania
dwutlenku węgla, w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa.” Dalej
zgodnie z art. 95 ust. 2: „W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji
geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar udokumentowanego
złoża kopalin oraz obszar udokumentowanego składowania dwutlenku węgla obowiązkowo
wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy”.
Na rysunku studium wskazuje się udokumentowane złoża kopalin wyszczególnione
w tabeli 841.
Tabela 8 - Złoża kopalin na terenie gminy Przeciszów
L.p.

Nazwa złoża

1.

„Oświęcim-Polanka”

2.

„Oświęcim-Polanka1” węgle kamienne (WK 16650)

3.

„Zator”

4.

5.

Kopalina

węgle kamienne (WK 7075)

Stan zagospodarowania

złoże górniczo
niezagospodarowane
złoże górniczo
niezagospodarowane

węgle kamienne (WK 297)

złoże górniczo
niezagospodarowane

„Przeciszów”

surowce ilaste ceramiki
budowlanej (IB 1963)

„Przeciszów”

kruszywa naturalne
(KN 18184)

eksploatacja złoża zaniechana;
rozpoczęcie: 1986-08-12
zakończenie: 1992-12-31
złoże górniczo
niezagospodarowane

Dz. U. z 2011 r. nr 163 poz. 981.
Złoże kruszywa naturalnego "Przeciszów", wymienione w poz. 5 tabeli 8, ujawnia się w związku ze zmianą dokumentu, sporządzaną na
podstawie uchwały Rady Gminy Przeciszów nr XVI/104/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium, zmienionej uchwałą nr XIX/119/16 z dnia 19 lipca 2016 r. Jako treść informacyjną na rysunku studium przedstawiono linią nieciągłą
kontynuację przebiegu granic złóż węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka” (WK 7075) i „Zator” (WK 297), położonych w obrębie
udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka 1” , wyszczególnionego w poz. 2 tabeli 8
40
41
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16.1 OBIEKTY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY
W dokumentacji geologicznej granice złoża kruszywa naturalnego "Przeciszów"
wyznaczone zostały z uwzględnieniem:

17



stref ochronnych dla słupów nr 72 i nr 73 linii elektroenergetycznej 220 kV relacji
Bujaków-Byczyna. Filary ochronne42 dla ochrony słupów wyznaczono w odległości
nie mniejszej niż 40,0 m od fundamentów tych słupów;



pasa ochronnego, o szerokości nie mniejszej niż 10 m po każdej ze stron, licząc od
osi kolektora.

OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI

Jako wymagające przekształceń i rekultywacji dla zagospodarowania terenu na cele usług
i rzemiosła wskazuje się obszary po zakończonej eksploatacji powierzchniowej surowców
kopalnych – teren byłej cegielni, na rysunku studium oznaczony symbolem UP.
Rekultywacji i rewitalizacji w kierunku przywrócenia pierwotnej funkcji lub tworzenia
rezerw w postaci zbiorników retencyjnych wymagają suche stawy „Przyręb”.

18

OBSZARY,

NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZĄDZENIA WYTWARZAJĄCE
ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 KW,
A TAKŻE ICH STREFY OCHRONNE ZWIĄZANE Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE
ORAZ ZAGOSPODAROWANIU I UŻYTKOWANIU TERENU

Na obszarze gminy nie wyznacza się terenów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.

19

GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH

Zgodnie z Decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz.
Urz. MI Nr 14, poz. 51 z późn. zm.). Do terenów zamkniętych na terenie gminy Przeciszów
należą działki ewidencyjne o nr 693/1 i nr 816/2. Przez działki te przebiega linia
kolejowa nr 94 Kraków Płaszów-Oświęcim.
Natomiast zgodnie z Decyzją nr 4 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2011 r.
zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe,
jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI z dnia 25 lutego 2011 r.) z ewidencji terenów
zamkniętych wyłączono działki ewidencyjne o następujących numerach: 693/2, 693/3,
693/4, 693/5, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 6912/6, 693/13, 693/14,
693/15, 693/16, obręb Przeciszów gmina Przeciszów. Sposób zagospodarowania terenów

42

Zgodnie z oznaczeniem rysunku studium
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przyległych do obszaru kolejowego43 winien być ponadto podporządkowany przepisom
rozdziału 9 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 16, poz .94 z poźn. zm.): „obszar
kolejowy – powierzchnia gruntu określona działkami ewidencyjnymi, na której znajduje się droga kolejowa, budynki, budowle i urządzenia
przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej oraz przewozu osób i rzeczy;”
43
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UZASADNIENIE I SYNTEZA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ
Niniejsza zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów jest formalnie trzecią edycją dokumentu uchwalonego uchwałą
nr IX/165/2001 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 kwietnia 2001 r.
Prace związane ze sporządzaniem obecnej zmiany, podjęte na podstawie uchwały
nr IX/54/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów, dotyczą korekt w obszarze pokrywającym się
z granicami administracyjnymi gminy.
Niniejsza zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów w szczególności odnosi się do dokumentu zmienionego w 2005 r.,
uchwalonego uchwałą nr XXIV/114/05 Rady Gminy Przeciszów z dnia 4 lutego 2005
roku. Przyjęta wówczas zmiana studium (…), sporządzona w nowym porządku prawnym,
otrzymała treść i formę oraz zakres w pełni zgodny z wymogami art. 10 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Aktualnie sporządzona zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przeciszów, zwana dalej „Studium”, jest dokumentem spełniającym
wymagania:
 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.),
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy.
Na podstawie uchwały Rady Gminy Przeciszów nr XVI/104/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r.,
zmienionej uchwałą nr XIX/119/16 z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium - dokumentu przyjętego uchwałą nr V/39/15 Rady Gminy
Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r., nastąpiła korekta polityki przestrzennej gminy
w obrębie dwóch obszarów.
Treść dokumentu w szczególności została uzupełniona o uwarunkowania wynikające
z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, w zakresie w jakim zobowiązuje art. 10
ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.).
W obszarze położonym wzdłuż linii podziału administracyjnego pomiędzy gminami
Przeciszów i Oświęcim, zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z przepisów prawa, ujawnia
się granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Przeciszów".
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W celu zapewnienia warunków umożliwiających w przyszłości wydobywanie kopaliny ze
złoża, grunty dotychczas użytkowane rolniczo przeznacza się pod powierzchniową
eksploatację kruszywa naturalnego oraz zaplecze techniczno-administracyjne, związane
z działalnością górniczą.
W drugim obszarze objętym zmianą, usytuowanym przy wschodniej granicy gminy
Przeciszów, dokonuje się zmiany przeznaczenia części gruntów rolnych pod zabudowę
usługową, w szczególności pod obiekty i urządzenia parku rozrywki oraz zabudowę
usługami towarzyszącymi jego funkcjonowaniu, w tym z zakresu: gastronomii, handlu,
hotelarstwa oraz obsługi turystyki. Projektowane przeznaczenie umożliwi lokalizację
inwestycji realizowanych w ramach poszerzenia oferty parku rozrywki pn."Rodzinny Park
Rozrywki Energylandia", funkcjonującego w sąsiedniej gminie Zator na gruntach
przyległych do wschodniej granicy obszaru przedmiotowej zmiany studium.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem
o charakterze strategicznym, w którym samorząd przyjmuje określoną wizję i cele
rozwoju przestrzennego gminy, przy czym wymaga ono ciągłego monitorowania, po to,
aby ocenić skuteczność i aktualność przyjętych w nim rozwiązań. Zmiana dotychczasowej
polityki przestrzennej samorządu, wyrażona postanowieniami obecnej edycji studium,
wywołana została między innymi:
 decyzją o wydobywaniu kopalin ze złóż węgla kamiennego zalegających w obrębie

gminy Przeciszów i związaną z tym planowaną budową zakładu górniczego wraz
konieczną do jego funkcjonowania infrastrukturą techniczną;
 rozstrzygnięciem

o przyjęciu wniosków właścicieli zgłaszających potrzeby
inwestycyjne głównie w zakresie realizacji zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowousługowej;

 wejściem w obieg prawny nowych lub zaktualizowanych dokumentów, których

ustalenia winny być uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego lub są wiążące przy jego sporządzaniu (min.,
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020);
 przyjęciem dokumentów sporządzanych na potrzeby samorządu lokalnego, takich

jak: Plany odnowy miejscowości gminy: Las, Przeciszów, Piotrowice, inne programy,
w tym dotyczące ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego itp., które dla
osiągnięcia założonych celów, wymagają koordynacji działań z zapisami studium;
 koniecznością

uwzględnienia w dokumentach planistycznych przepisów
nowelizowanych ustaw powiązanych z zagospodarowaniem przestrzennym,
a w szczególności przepisów dotyczących ochrony środowiska, w tym ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rozstrzygnięć dotyczących kształtowania i rozwoju polityki przestrzennej w niniejszym
studium dokonuje się przy uwzględnieniu zasad określonych w art. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjmując ład przestrzenny
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i zrównoważony rozwój jako podstawę tych działań, oraz przy respektowaniu zasad
konstytucyjnych, w tym ochrony własności, zasady proporcjonalności.
Na rozwiązania przyjęte w zaktualizowanym studium zasadniczy wpływ miała decyzja
o możliwości prowadzenia na terenie gminy Przeciszów podziemnej eksploatacji
udokumentowanych złóż węgla kamiennego, a na ostateczny kształt dokumentu wpłynęły
rozstrzygnięcia organu sporządzającego studium w sprawie przyjęcia nowych wniosków,
zgłoszonych w odpowiedzi na zawiadomienie o podjęciu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego w obszarze, który pokrywa się z obszarem
administracyjnym gminy. Analizie poddano również wnioski o zmianę przeznaczenia
w obowiązujących dokumentach planistycznych, które wpłynęły przed podjęciem
wymienionej wyżej uchwały inicjującej procedurę zmiany studium. Łącznie
przeanalizowano 244 wnioski. Znakomita większość wnioskujących zgłaszała prośby
o zmianę gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub
mieszkaniowo-usługową. Pojedyncze wnioski dotyczyły możliwości realizacji na
działkach, dotąd przeznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych jako
rolne, m.in. zabudowy letniskowej, usług, zagospodarowania turystycznego, zalesień.
Zasadniczy wpływ na zmianę dotychczasowej polityki przestrzennej gminy miała decyzja
o przyjęci wniosku firmy KOPEX EX-COAL z siedzibą przy ul. Grabowej 1 w Katowicach
dotyczącego możliwości lokalizacji obiektów związanych z potencjalną eksploatacją złóż
węgla kamiennego, to jest budowy zakładu górniczego w miejscowości Przeciszów wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zbiornika dozująco-retencyjnego
przyjmującego wody z odwodnienia kopalni.
Wobec zgłoszonych wniosków i decyzji o uwzględnieniu znacznej części z nich, głównym
kierunkiem w polityce przestrzennej gminy staje się:
 wyznaczenie obszarów zapewniających rozwój gospodarczy gminy Przeciszów, w tym
budowy kopalni węgla kamiennego „Oświęcim – Polanka”,


zapewnienie warunków eksploatacji złóż znajdujących się w obszarze gminy,



rozwój mieszkalnictwa,



utrzymanie funkcji centrum administracyjnego i usługowego w Przeciszowie,



wykorzystanie terenów atrakcyjnych krajobrazowo dla rozwoju usług sportu
i turystyki,



ochrona zasobów przyrodniczych i wartości kulturowych gminy,



utrzymanie funkcji rolniczej, zachowanie przestrzeni dla rozwoju rolnictwa,



stworzenie możliwości dla rozwoju aktywnych form agroturystyki,



ustalenie terenów pod lokalizację obiektów parku rozrywki w ramach rozwoju form
turystyki i oferty czasu wolnego,



uzupełnienie i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej i drogowej.
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Studium formułuje zaktualizowane cele, zasady i ustalenia, które pozwolą zapobiec
negatywnym przekształceniom, uchronią wartości środowiska naturalnego oraz
dziedzictwa kulturowego i będą kształtować wysokiej jakości przestrzeń zamieszkania,
warunkującą oczekiwane standardy życia. Uzasadnieniem dla przyjętych rozwiązań, jest
zmierzanie do zapewnienia rozwoju gminy Przeciszów z uwzględnieniem zasad
racjonalnego gospodarowania zasobami przestrzeni.
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Tabela 1 - Bilans powierzchni jednostek funkcjonalnych w granicach administracyjnych gminy
STAN WEDŁUG RYSUNKU STUDIUM
OBSZARY

GRUPA JEDN. FUNKCJONALNYCH

Obszar zurbanizowany i wskazany do urbanizacji

OC/OZ

JEDN.
FUNKCJON
ALNA

POWIERZCHNI GMINY
[%]

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością lokalizowania usług
nieuciążliwych;

MNU

17,88

0,51

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w tym zagrodowej;

MU

563,26

15,91

581,14

16,46

SUMA
tereny zabudowy usługowej;

U

8,27

0,23

tereny zabudowy usług oświaty;

UO

6,01

0,17

tereny usług kultu religijnego;

UKr

0,25

0,01

tereny zabudowy usług sportu;

US

2,99

0,08

tereny usług turystyki i rekreacji;

UT/U

5,19

0,15

tereny zabudowy usługami parku rozrywki, obsługi turystyki i rekreacja;

URT

50,51

1,43

tereny zabudowy usług i obsługi motoryzacji;

UDK

5,74

0,16

tereny zabudowy usługowej i rzemiosła po rekultywacji.

UP

3,12

0,09

82,08

2,23

SUMA
tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej;

P

33,91

0,96

tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego;

PE

22,31

0,63

tereny zabudowy związanej z eksploatacją kruszywa;

PK

1,60

0,05

tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej z możliwością rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

P/UC

32,12

0,91

SUMA
tereny parkingów;

89,94

2,55

KS

1,37

0,04

tereny infrastruktury technicznej i tereny parkingów;

IT/KS

0,36

0,01

tereny infrastruktury technicznej - urządzenia i obiekty z zakresu gospodarki ściekowej;

ITS

1,15

0,03

tereny infrastruktury technicznej - urządzenia związane z obsługą gospodarki wodnej oraz
ochrony przeciwpowodziowej;

ITP

5,10

0,14

tereny infrastruktury technicznej - telekomunikacja;

ITT

0,45

0,01

tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka;

ITE

0,85

0,02

9,28

0,25

SUMA
tereny cmentarzy;

ZC

3,30

0.09

tereny zieleni urządzonej.

ZP

1,14

0,03

4,44

0,12

15,24

0,43

15,24

0,43

782,12

22,04

SUMA
tereny obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach
leśnych i rybackich.

RU

SUMA

RAZEM

obszar chroniony przed urbanizacją

SUMA POWIERZCHNI W
GRANICACH GMINY [HA]

tereny rolne z zakazem zabudowy

R1

348,60

9,85

tereny rolne.

R

1658,22

46,84

Grunty rolne z dopuszczeniem zalesień

R/ZLd

SUMA

87,30

2,47

2094,12

59,06

Rezerwat Przyrody "Przeciszów";

ZN

86,08

2,43

tereny lasów;

ZL

70,41

1,99

156,49

4,42

7,31

0,21

7,31

0,21

66,06

1,87

66,06

1,87

124,40

3,51

124,40

3,51

202,30

5,72

202,30

5,72

32,48

0,91

SUMA

32,48

0,91

drogi

73,85

2,09

0,81

0,02

SUMA
tereny zadrzewień i zakrzewień;

ZK

SUMA
tereny zieleni międzywala;

ZZ

SUMA
tereny zieleni towarzyszącej sieci hydrograficznej i dolinom cieków;

ZE

SUMA
zbiorniki wodne (stawy hodowlane);

RUs

SUMA
tereny wód powierzchniowych śródlądowych.

WS

tereny zamknięte;
SUMA

RAZEM

74,66

2,11

2757,82

77,81
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Bilans powierzchni jednostek funkcjonalnych w granicach administracyjnych gminy (powierzchnia gminy = 100%)

BILANS POWIERZCHNI JEDNOSTEK FUNKCJONALNYCH

IT/KS
ITE
ITP
ITS
ITT
KS
MNU
MU
P
P/UC
PE
PK
R
R/ZLd
R1
RU
RUs
TZ
U
UDK
UKr
UO
UP
URT
US
UT/U
WS
ZC
ZE
ZK
ZL
ZN
ZP
ZZ
DROGI
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ANEKS do części II – UWARUNKOWANIA
Tabela 1- AII
Wykaz gatunków roślin naczyniowych odnotowanych na terenie gminy Przeciszów
Lp
1.

Polska nazwa gatunkowa

Łacińska nazwa gatunkowa

Grupa
ekol.–
siedliskowa
apofita

Antropo
fit

# Aster wierzbolistny

Aster x salignus WILLD.

Z

A

2.

# Aster wirginijski

Aster novi-belgii L.

Z

A

3.

Babka lancetowata

Plantago lanceolata L.

Ł

4.

Babka wielonasienna

Plantago intermedia GILIB. [= P. uliginosa F. W.
SCHMIDT]

5.

Babka zwyczajna

Plantago major L.

Ł

6.

Barszcz zwyczajny

Heracleum sphondylium L.

Ł

7.

Barwinek pospolity

Vinca minor L.

L

8.

Berberys zwyczajny

Berberis vulgaris L.

Z

9.

# Bez pospolity

Syringa vulgaris L.

RD

10.

Biedrzeniec mniejszy

Pimpinella saxifraga L.

Ł

11.

Biedrzeniec wielki

Pimpinella major (L.) HUDSON

Ł

12.

Bluszcz pospolity

Hedera helix L.

L

13.

Bluszczyk kurdybanek

Glechoma hederacea L.

Z

14.

@ Bniec biały

Melandrium album (MILL.) GARCKE [= Silene
alba (MILL.) E.H.L. KRAUSE]

Ł

15.

Bobrek trójlistkowy

Menyanthes trifoliata L.

16.

Bodziszek błotny

Geranium palustre L.

Z

17.

Bodziszek cuchnący

Geranium robertianum L.

L

18.

Bodziszek drobny

Geranium pusillum BURM.

SG

19.

Bodziszek leśny

Geranium sylvaticum L.

L

20.

Bodziszek łąkowy

Geranium pratense L.

Z

21.

Borówka czarna

Vaccinum myrtillus L.

L

22.

Brodawnik jesienny

Leontodon autumnalis L.

Ł

23.

Brodawnik zwyczajny

Leontodon hispidus L.

Z

24.

Brzoza brodawkowa

Betula pendula ROTH [= B. verrucosa EHRH]

L

25.

Buk zwyczajny

Fagus sylvatica L.

L

26.

Bukwica zwyczajna

Betonica officinalis L.

Z

27.

Bylica piołun

Artemisia absinthium L.

RD

A

28.

Bylica polna

Artemisia campestris L.

RD

A

Forma
ochrony

NW

O.C.

A

O.C.

NW

A

1-AII

Lp

Polska nazwa gatunkowa

Grupa
ekol.–
siedliskowa
apofita

Łacińska nazwa gatunkowa

29.

Bylica pospolita

Artemisia vulgaris L.

30.

Bylica roczna

Artemisia annua L.

31.

Chaber austriacki

Centaurea phrygia L.

Ł

32.

# Chaber bławatek

Centaurea cyanus L.

SG

33.

Chaber drakiewnik

Centaurea scabiosa L.

MP

34.

Chaber łąkowy

Centaurea jacea L.

Ł

35.

Chaber nadreński

Centaurea stoebe L. [= C. rhenana BOREAU]

Ł

36.

Chmiel zwyczajny

Humulus lupulus L.

Z

37.

# Chrzan pospolity

Armoracia rusticana P. GAERTN., B. MEY. &
SCHERB.[= A. lapathifolia GILIB]

38.

# Chwastnica jednostronna

Echinochloa crus-galli (L.) P. BEAUV. [= Panicum
crus galli (L.) P. BEAUV.]

39.

Cieciorka pstra

Coronilla varia L.

40.

# Cykoria podróżnik

Cichorium intybus L.

41.

Czarcikęs łąkowy

Succisa pratensis MOENCH

Ł

42.

Czartawa pospolita

Circaea lutetiana L.

L

43.

# Czeremcha amerykańska Padus serotina (EHRH.) BORKH.

44.

Czermień błotna

Calla palustris L.

NW

45.

Czerniec gronkowy

Actaea spicata L.

L

46.

# Czerwiec roczny

Scleranthus annuus L.

SG

47.

Czerwiec roczny

Scleranthus perennis L.

MP

48.

Czosnaczek pospolity

Alliaria petiolata (M. BIEB.) CAVARA
GRANDE [A. Officinalis ANDRZ.]

49.

Czworolist pospolity

Paris quadrifolia L.

L

50.

Czyściec błotny

Stachys palustris L.

Ł

51.

Czyściec leśny

Stachys sylvatica L.

L

52.

Dąb bezszypułkowy

Quercus petraea (MATT.) LIEBL. [= Q. sessilis
EHRH.]

L

53.

# Dąb czerwony

Quercus rubra L.

L

54.

Dąb szypułkowy

Quercus robur L.

L

55.

Dąbrówka rozłogowa

Ajuga reptans L.

L

56.

# Dereń rozłogowy

Cornus sericea L. [= C. stolonifera MICHX.]

Z

57.

Dereń świdwa

Cornus sanguinea L.

Z

58.

Drakiew żółtawa

Scabiosa ochroleuca L.

Ł

59.

Drżączka średnia

60.

# Dymnica pospolita

Briza media L.
Fumaria officinalis L.

Antropo
fit

Forma
ochrony

Z
RD

A

A

RD

A

SG

A

Ł
RD

L

&

A

A

A

L

A

A

Ł
SG

A
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61.

Dziewanna kutnerowata

Verbascum phlomoides L.

Z, RD

62.

Dziewanna pospolita

Verbascum nigrum L.

Z, RD

63.

Dziewanna wielkokwiatowa Verbascum densiflorum BERTOL. [= V.
thapsiforme SCHRAD.]

MK

64.

Dziewięćsił pospolity

Carlina vulgaris L.

MP

65.

Dzięgiel leśny

Angelica sylvestris L.

66.

Dziki bez czarny

Sambucus nigra L.

Z, L

67.

Dziki bez koralowy

Sambucus racemosa L.

Z, L

68.

Dziurawiec czteroboczny

Hypericum maculatum CRANTZ

MP

69.

Dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

Ł

70.

Dzwonek jednostronny

Campanula rapunculoides L.

Z

71.

Dzwonek pokrzywolistny

Campanula trachelium L.

Z

72.

Dzwonek rozpierzchły

Campanula patula L.

L

73.

Farbownik lekarski

Anchusa officinalis L.

RD

74.

Fiołek błotny

Viola palustris L.

NW

75.

Fiołek leśny

Viola reichenbachiana JORD. EX BOREAU [= V.
silvestris RCHB.]

76.

# Fiołek polny

Viola arvensis MURRAY

77.

Fiołek psi

Viola canina L.

Ł

78.

Fiołek Rivina

Viola riviniana REICHENB.

L

79.

Fiołek trójbarwny

Viola tricolor L. S. S.

MP

80.

Firletka poszarpana

Lychnis flos-cuculi L.

Ł

81.

Gęsiówka Hallera

Cardaminopsis halleri (L.) HAYEK

L

82.

Gęsiówka piaskowa

Cardaminopsis arenosa (L.) HAYEK [= Arabis
arenosa (L.) SCOP]

83.

Glistnik jaskółcze ziele

Chelidonium majus L.

Z

84.

Głowienka pospolita

Prunella vulgaris L.

Ł

85.

Głóg dwuszyjkowy

Crataegus laevigata (POIR.) DC. [= C.
oxyacantha L.]

Z

86.

Głóg jednoszyjkowy

Crataegus monogyna JACQ.

Z

87.

Goryczel jastrzębcowaty

Picris hieracioides L.

Z

88.

Gorycznik pospolity

Barbarea vulgaris R. BR.

NW

89.

Gorysz błotny

Peucedanum palustre (L.) MOENCH

NW

90.

Goździk kropkowany

Dianthus deltoides L.

MP

91.

Goździk kartuzek

Dianthus carthusianorum L.

MP

Antropo
fit

Forma
ochrony

Ł

L
SG

A

MP
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Łacińska nazwa gatunkowa

Grupa
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Antropo
fit

92.

Grab zwyczajny

Carpinus betulus L.

93.

# Groszek bulwiasty

Lathyrus tuberosus L.

RD

94.

Groszek leśny

Lathyrus sylvestris L.

L

95.

Groszek żółty

Lathyrus pratensis L.

Ł

96.

Gruszyczka jednokwiatowa Pyrola uniflora L.

97.

Grzebienica pospolita

98.

Grzybieńczyk wodny

Nymphoides peltata (S. G. GMEL) KUNTZE

W

99.

Gwiezdnica błotna

Stellaria palustris RETZ

NW

100.

Gwiezdnica trawiasta

Stellaria graminea L.

101.

Gwiezdnica bagienna

Stellaria uliginosa MURRAY [= S. alsine
GRIMM]

NW

102.

# Jabłoń domowa

Malus domestica BORKH.

RD

103.

Jarząb pospolity
(jarzębina)

Sorbus aucuparia L. em. HEDL.

104.

Jaskier jadowity

Ranunculus sceleratus L.

105.

Jaskier ostry

Ranunculus acris L.

106.

Jaskier płomiennik

Ranunculus flammula L.

107.

Jaskier rozłogowy

Ranunculus repens L.

Ł

108.

Jaskier wielkokwiatowy

Ranunculus polyanthemos L.

Z

109.

Jaskier wielki

Ranunculus lingua L.

NW

110.

# Jasnota biała

Lamium album L.

RD

A

111.

# Jasnota purpurowa

Lamium purpureum L.

RD

A

112.

Jastrzębie leśny

Hieracium murorum L.

L

113.

Jastrzębiec baldaszkowy

Hieracium umbellatum L.

L

114.

Jastrzębiec kosmaczek

Hieracium pilosella L.

115.

Jastrzębiec Lachenala

Hieracium lachenalii C. C. GMEL. [= H. vulgatum
FR. P. P.]

L

116.

Jastrzębiec sabaudzki

Hieracium sabaudum L.

L

117.

Jastrzębiec wysoki

Hieracium piloselloides VILL. [= H. florentinum
ALL.]

Z

118.

# Jaśmin wonny

Philadelphus coronarius L.

Z

119.

Jesion wyniosły

Fraxinus excelsior L.

L

120.

Jeżogłówka gałęzista

Sparganium erectum L. EM. RCHB. S. S. [= S.
ramosum CURTIS]

NW

121.

Jeżogłówka pojedyncza

Sparganium emersum REHMANN [= S. simplex
HUDS.]

NW

Cynosurus cristatus L.

Forma
ochrony

L
A

L
Ł
O.C.

Z

A

L
NW
Ł
NW

MP

A

4-AII

Lp

Polska nazwa gatunkowa

Łacińska nazwa gatunkowa

Grupa
ekol.–
siedliskowa
apofita

Antropo
fit

122.

Jeżyna główkowata

Rubus capitulatus UTSCH [= R. capricollensis
SPRIB.]

Z

123.

Jeżyna fałdowana

Rubus plicatus WEIHE & NEES.

Z

124.

Jeżyna popielica

Rubus caesius L.

L, Z

125.

# Jęczmień płonny

Hordeum murinum L.

RD

126.

Kalina koralowa

Viburnum opulus L.

L

127.

# Kapusta czarna

Brassica nigra (L.) KOCH.

RD

A

128.

# Kapusta rzepak

Brasisica napus L.

RD

A

129.

Karbieniec pospolity

Lycopus europaeus L.

NW

130.

Karmnik rozesłany

Sagina procumbens L.

MP

131.

# Kasztanowiec zwyczajny

Aesculus hippocastanum L.

L

132.

Kielisznik zaroślowy

Calystegia sepium (L.) R. BR.

Z

133.

Klon jawor

Acer pseudoplatanus L.

L

134.

Klon polny (Paklon)

Acer campestre L.

L

135.

Kłobuczka pospolita

Torilis japonica (HOUTT.) DC.

L

136.

Kłosówka miękka

Holcus mollis L.

Z

137.

Kłosówka wełnista

Holcus lanatus L.

Ł

138.

Kmieć błotna

Caltha palustris L. subsp. palustris [ = C.
palustris L. S. S.

139.

Kminek zwyczajny

Carum carvi L.

Z

140.

Kokoryczka okółkowa

Polygonatum verticillatum (L.) ALL.

L

141.

Kokoryczka wielokwiatowa

Polygonatum multiflorum (L.) ALL.

L

142.

Komonica zwyczajna

Lotus corniculatus L.

Ł

143.

Komosa biała (lebioda)

Chenopodium album L.

Z

144.

Komosa sina

Chenopodium glaucum L.

RD

145.

# Komosa wielkolistna

Chenopodium hybridum L.

RD

146.

Komosa wielonasienna

Chenopodium polyspermum L.

Z

147.

Koniczyna biała

Trifolium repens L.

Ł

148.

Koniczyna białoróżowa

Trifolium hybridum L.

Ł

149.

Koniczyna
drobnogłówkowa

Trifolium dubium Sibth.

Ł

150.

Koniczyna łąkowa

Trifolium pratense L.

Ł

151.

Koniczyna polna

Trifolium arvense L.

Ł

152.

Koniczyna różnoogonkowa

Trifolium campestre SCHREB.

Ł

153.

Konwalia majowa

Convallaria majalis L.

L

Forma
ochrony

A
O.Cz.

A

NW

A

O.Cz.
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154.

Konwalijka dwulistna

Maianthemum bifolium (L.) F. W. SCHMIDT

155.

Kopytnik pospolity

Asarum europaeum L.

156.

Kosaciec żółty

Iris pseudacorus L.

157.

Kosmatka licznokwiatowa

Luzula multiflora (RETZ.) LEJ.

Ł

158.

Kosmatka owłosiona

Luzula pilosa (L.) WILLD.

L

159.

Kosmatka polna

Luzula campestris (L.). DC.

Ł

160.

Kostrzewa czerwona

161.

Kostrzewa łąkowa

162.

Kostrzewa olbrzymia

163.

Kostrzewa owcza

164.

Kostrzewa trzcinowa

165.

Kościenica wodna

Myosoton aquaticum (L.) MOENCH [=
Malachium aquaticum FR.]

NW

166.

Kotewka orzech wodny

Trapa natans L. S. L.

W

167.

Kozibród łąkowy

Tragopogon pratensis L. S. S.

Ł

168.

Kozibród wschodni

Tragopogon orientalis L.

Ł

169.

Kozłek całolistny

Valeriana simplicifolia KABATH

170.

Kozłek lekarski

Valeriana officinalis L.

171.

Kropidło wodne

Oenanthe aquatica (L.) POIR.

172.

Kruszczyk szerokolistny

Epipactis helleborine (L.) CRANTZ [= E. latifolia
ALL.]

173.

Kruszyna pospolita

Frangula alnus MILL.

174.

Krwawnica pospolita

Lythrum salicaria L.

175.

Krwawnik pospolity

Achillea millefolium L.

Ł

176.

Krwiściąg lekarski

Sanguisorba officinalis L.

Ł

177

# Krzywoszyj polny

Anchusa arvensis (L.) M. BIEB. [= Lycopsis
arvensis L.]

178.

Krzyżownica zwyczajna

Polygala vulgaris L.

Ł

179.

Kuklik pospolity

Geum urbanum L.

Z

180.

Kuklik zwisły

Geum rivale L.

L

Festuca rubra L. S. S.
Festuca pratensis HUDS.
Festuca gigantea (L.) VILL.
Festuca ovina L. [= F. ovina L. subsp. vulgaris
(W.D.J. KOCH) KOZŁOWSKA]
Festuca arundinacea SCHREB.

Dactylis glomerata L.

Antropo
fit

Forma
ochrony

L
L

O.Cz.

NW

Ł
Ł
L
MP
Ł

O.C.

NW
L
NW
L

O.C.

L

O.Cz.

NW, Ł

RD

181.

Kupkówka pospolita

182.

#Kurzyślad polny

Anagalis arvensis L.

SG

183.

Len przeczyszczający

Linum catharticum L.

MK

184.

# Len zwyczajny

Linum usitatissimum L.

RD

A

Ł
A

A
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185.

Lepiężnik biały

Petasites albus (L.) GAERTN.

L

186.

Lepnica rozdęta

Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE [= S. inflata
(SALISB.) SM.]

Ł

187.

Leszczyna pospolita

Corylus avellana L.

L

188.

Ligustr pospolity

Ligustrum vulgare L.

Z

189

Lipa szerokolistna

Tilia platyphyllos SCOP.

L

190.

Lipia drobnolistna

Tilia cordata MILL.

L

191.

Lnica mała

Chaenorhinum minus (L.) LANGE [= Linaria
minor (L.) DESF.]

MK

192.

Lnica pospolita

Linaria vulgaris MILL.

MK

193.

Lucerna nerkowata

Medicago lupulina L.

MK

194.

Lucerna sierpowata

Medicago falcata L.

Z

195.

Łączeń baldaszkowy

Butomus umbellatus L.

NW

196.

# Lucerna siewna

Medicago sativa L.

RD

197.

# Łoboda błyszcząca

Atriplex nitens SCHKUHR

198.

# Łoboda rozłożysta

Atriplex patula L.

199.

Łoczyga pospolita

Lapsana communis L. S. S.

L

200.

Łopian mniejszy

Arctium minus (HILL.) BERNH.

Z

201.

Łopian pajęczynowaty

Arctium tomentosum MILL.

Z

202.

Łopian większy

Arctium lappa L.

Z

203.

# Łubin trwały

Lupinus polyphyllus LINDL.

RD

204.

Łyszczec polny

Gypsophila muralis L.

NW

205.

Macierzanka zwyczajna

Thymus pulegioides L.

MK

206.

# Mak piaskowy

Papaver argemone L.

SG

A

207.

# Mak polny

Papaver rhoeas L.

SG

A

208.

Mak wątpliwy

Papaver dubium L.

Ł

209.

Mannica odstająca

Puccinellia distans (JACQ.) PARL.

210.

Malina właściwa

Rubus idaeus L.

211.

Manna fałdowana

Glyceria plicata FR.

NW

212.

Manna jadalna

Glyceria fluitans (L.) R. BR.

NW

213.

Manna mielec

Glyceria maxima (HARTM.) HOLMB [= G.
aquatica (L.) WAHLENB.]

NW

214.

Marchew zwyczajna

Daucus carota L.

Ł

215.

Marek szerokolistny

Sium latifolium L.

Z

RD
RD

Forma
ochrony

A
A
A

A

RD
L
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# Maruna bezwonna

Matricaria maritima L. subsp. inodora (L.)
DOSTAL [=Tripleurospermum inodorum (L.) SCH.
BIP.]

RD

# Miesięcznica roczna

Lunaria annua L.

RD

218.

Mietlica olbrzymia

Agrostis gigantea ROTH

Ł

219.

Mietlica psia

Agrostis canina L.

Ł

220.

Mietlica rozłogowa

Agrostis stolonifera L.

Ł

221.

Mięta długolistna

Mentha longifolia (L.) L.

222.

Mięta nadwodna

Mentha aquatica L.

223.

Mięta okręgowa

Mentha x verticillata L. [= M. aquatica x M.
arvensis]

224.

Mięta polna

Mentha arvensis L.

225.

Miodunka ćma

Pulmonaria obscura DUMORT.

226.

# Miotła zbożowa

227.

# Mlecz polny

Sonchus arvensis L.

Ł

228.

Mlecz zwyczajny

Sonchus oleraceus L.

RD

229.

Mniszek pospolity

Taraxacum officinale WIGGERS F. H. WIGG.

Ł

230.

# Moczarka kanadyjska

Elodea canadensis MICHX

W

231.

Modrzew europejski

Larix decidua MILL

L

232.

Mozga trzcinowata

Phalaris arundinacea L.

NW

233.

Mydlica lekarska

Saponaria officinalis L.

Z

234.

# Nagietek lekarski

Calendula officinalis L.

RD

235.

Narecznica błotna

Thetypteris palustris SCHOTT [= Dryopteris
thelypteris (L.) A. GRAY]

L

236.

Narecznica krótkoostra

Dryopteris carthusiana (VILL.)H.P. FUCHS [=D.
spinulosa (O.F.MUELL.) KUNTZE

L

237.

Narecznica samcza

Dryopteris filix-mas (L.) SCHOTT

L

238.

Narecznica szerokolistna

Dryopteris dilatata (HOFFM.) A. GRAY [= D.
austriaca (JACQ.) WOYN.

L

239.

# Nawłoć kanadyjska

Solidago canadensis L.

240.

Nawłoć pospolita

Solidago virgaurea L. s. s.

241.

# Nawłoć późna

Solidago gigantea AITON [= S. serotina AITON]

RD

A

242.

# Nawrot polny

Lithospermum arvense L.

RD

A

243.

Nicennica pospolita

Filago vulgaris LAM

MP

244.

# Niecierpek
drobnokwiatowy

Impatiens parviflora DC.

245.

Niecierpek pospolity

Impatiens noli-tangere L.

Lp
216.
217.

Polska nazwa gatunkowa

Apera spica-venti (L.) P.BEAUV.

Antropo
fit
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A
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NW
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A
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A
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246.

Niezapominajaka leśna

Myosotis sylvatica ERH. EX HOFFM.

L

247.

Niezapominajka błotna

Myosotis palustris (L.) L. EM. RCHB.

NW

248.

# Niezapominajka polna

Myosotis arvensis (L.) HILL.

249.

Nostrzyk biały

Melilotus alba MEDIC.

250.

Nostrzyk żółty

Melilotus officinalis (L.) PALL.

MP

251.

Oczeret jeziorny

Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA. [= Scirpus
lacustris L.]

NW

252.

# Ogórecznik lekarski

Borago officinalis L.

RD

253.

Olsza czarna

Alnus glutinosa (L.) GAERTN.

L

254.

Olsza szara

Alnus incana (L.) MOENCH

L

255.

Olszewnik kminkolistny

Selinum carvifolia (L.) L.

L

256.

Orlica pospolita

Pteridium aquilinum (L.) KUHN

L

257.

@ Oset nastroszony

Carduus acanthoides L.

Ł

258.

Ostrożeń błotny

Cirsium palustre (L.) SCOP.

Ł

259.

@ Ostrożeń lancetowaty

Cirsium vulgare (SAVI0 TEN. [= C. lanceolatum
(L.) SCOP.]

Ł

260.

Ostrożeń łąkowy

Cirsium rivulare (JACQ.) ALL.

Ł

261.

Ostrożeń polny

Cirsium arvense (L.) SCOP.

Ł

262.

Ostrożeń warzywny

Cirsium oleraceum (L.) SCOP.

Ł

263.

Ostrzew spłaszczony

Blysmus compressus (L.) PANZ. EX LINK

264.

# Owies zwyczajny

265.

Pałka szerokolistna

Typha latifolia L.

NW

266.

Pałka wąskolistna

Typha angustifolia L.

NW

267.

Pasternak zwyczajny

Pastinaca sativa L.

Ł

268.

Perłówka zwisła

Melica nutans L.

L

269.

Perz psi

270.

Perz właściwy

271.

Pępawa błotna

Crepis paludosa (L.) MOENCH

272.

Pępawa dwuletnia

Crepis biennis L.

L, Z

273.

Piaskowiec macieżankowy

Arenaria serpyllifolia L.

MP

274.

# Pieprzyca gruzowa

Lepidium ruderale L.

RD

275.

Pierwiosnka wyniosła

Primula elatior (L.) HILL

L

276.

Pięciornik gęsi

Potentilla anserina L.

Ł

277.

Pięciornik kurze ziele

Potentilla erecta (L.) RAEUSCH.

L

278.

Pięciornik norweski

Potentilla norvegica L.

Z

Avena sativa L.

Agropyron caninum (L.) P. BEAUV.
Agropyron repens (L.) P. BEAUV.

SG, Z

Antropo
fit
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A
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A

NW
RD

A

Z
Ł
Ł

A
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279.

Pięciornik piaskowy

Potentilla arenaria BORKH.

280.

Pięciornik rozłogowy

Potentilla reptans L.

Ł

281.

Pięciornik siedmiolistkowy

Potentilla heptaphylla L.

Z

282.

Pięciornik srebrny

Potentilla argentea L. S. S.

MP

283.

Pięciornik wyprostowany

Potentilla recta L. [= P. pilosa WILLD.]

MP

284.

Pływacz pospolity

Utricularia vulgaris L.

W

285.

Podagrycznik pospolity

Aegopodium podagraria L.

Ł

286.

Podbiał pospolity

Tussilago farfara L.

287.

Pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica L.

Z

288.

# Pokrzywa żegawka

Urtica urens L.

RD

289.

Połonicznik nagi

Herniaria glabra L.

MP

Eleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT.
[= Heleocharis palustris (L.) ROEM. & SCHULT.]
Eleocharis acicularis (L.) ROEM. & SCHULT.

Antropo
fit

MP

Z, RD

A

290.

Ponikło błotne

291.

Ponikło igłowate

292.

Ponikło jajowate

293.

Ponikło jednoprzysadkowe

294.

Potocznik wąskolistny

Berula erecta (HUDS.) COVILLE

295.

Powój polny

Convolvulus arvensis L.

Ł

296.

Poziewnik miękkowłosy

Galeopsis pubescens BESSER

L

297.

Poziewnik szorstki

Galeopsis tetrahit L.

Z

298.

Poziomka pospolita

Fragaria vesca L.

Z

299.

Poziomka twardawa

Fragaria viridis DUCHESNE

300.

Prosienicznik szorstki

Hypochoeris radicata L.

Z

301.

Prosownica rozpierzchła

Milium effusum L.

L

302.

Przelot pospolity

Anthyllis vulnararia L.

MP

303.

Przetacznik bobowniczek

Veronica beccabunga L.

W

304.

Przetacznik bobownik

Veronica anagalis – aquatica L. [= V. anagalis L.]

NW

305.

Przetacznik leśny

Veronica officinalis L.

L

306.

Przetacznik ożankowy

Veronica chamaedrys L.

Ł

307.

Przylaszczka pospolita

Hepatica nobilis SCHREB.

L

308.

# Przymiotno białe

Erigeron annuus (L.) PERS.

RD

A

309.

# Przymiotno kanadyjskie

Conyza canadensis (L.) CRONQUIST [= Erigeron
canadensis L.]

RD

A

310.

Przymiotno ostre

Erigeron acris L.

MP

[= Heleocharis acicularis (L.) ROEM. & SCHULT.]
Eleocharis ovata (ROTH0 ROEM. & SCHULT.
[= Heleocharis ovata (ROTH) ROEM. & SCHULT.]
Eleocharis uniglumis (LINK) SCHULT.
[= Heleocharis uniglumis (LINK) SCHULT.]

Forma
ochrony

NW
NW
NW
NW
NW

MP

10-AII
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Polska nazwa gatunkowa
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311.

Przytulia (Marzanka)
wonna

Gallium mollugo L. [= Asperula odorata L.]

312.

Przytulia bagienna

Galium uliginosum L

NW

313.

Przytulia błotna

Galium palustre L.

NW

314.

Przytulia czepna

Galium aparine L.

Ł

315.

Przytulia pospolita

Galium mollugo L.

Ł

316.

Przytulia właściwa

Galium verum L.

Ł

317.

Przywrotnik ostroklapowy

Alchemilla acutiloba OPIZ.

Ł

318.

Przywrotnik pasterski

Alchemilla pastoralis OPIZ

Ł

319.

Przywrotnik prawie nagi

Alchemilla glabra NEYGENF.

Ł

320.

# Psianka czarna

Solanum nigrum L. EM. MILL.

RD

321.

Psianka słodkogórz

Solanum dulcamara L.

322.

Pszeniec zwyczajny

Melampyrum pratense L.

L

323.

@ Pyleniec pospolity

Berteroa incana (L.) DC.

RD

324.

Rdest łagodny

Polygonum mite SCHRANK

NW

325.

Rdest ostrogorzki

Polygonum hydropiper L.

NW

326.

# Rdest ostrokończysty

Reynoutria japonica HOUTT. [= Polygonum
cuspidatum SIEBOLD & ZUCC.]

327.

Rdest plamisty

Polygonum persicaria L.

Z,NW

328.

Rdest ptasi

Polygonum aviculare L.

MP

Polygonum lapathifolium L. subsp. pallidum
(WITH.) FR.. [= P. tomentosum SCHRANK]

Antropo
fit

Forma
ochrony

L

A

NW, Z

Z

329.

Rdest szczawiolistny
gruczołowaty

330.

Rdest szczawiolistny
kolankowy

Polygonum lapathifolium L. subsp. lapathifolium
[= P. nodosum PERS.]

331.

Rdest wężownik

Polygonum bistorta L.

332.

Rdest ziemnowodny

Polygonum amphibium L. (forma natans i
terrestre)

333.

Rdestnica drobna

Potamogeton pusillus L.

W

334.

Rdestnica kędzierzawa

Potamogeton crispus L.

W

335.

Rdestnica ostrolistna

Potamogeton acutifolius LINK

W

336.

Rdestnica pływająca

Potamogeton natans L.

W

337.

Rdestnica połyskująca

Potamogeton lucens L.

W

338.

Rdestnica nadwodna

Potamogeton nodosus POIR. [= P. fluitans
ROTH P. P.]

W

339.

Rdsestnica grzebieniasta

Potamogeton pectinatus L.

W

340.

Rezeda żółta

Reseda lutea L.

MP

A

Z
NW
Ł
Ł, W

11-AII
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Polska nazwa gatunkowa
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Antropo
fit
A

341.

# Robinia akacjowa

Robinia pseudacacia L.

RD

342.

Rogatek sztywny

Ceratophyllum demersum L. S. S.

W

343.

Rogownica

Cerastium glomeratum THUILL. [= C. viscosum
L.]

Z

344.

Rogownica polna

Cerastium arvense L.

Ł

345.

Rogownica pospolita

Cerastium holosteoides FR. EM. HYL. [= C.
vulgatum L.]

Ł

346.

Rozchodnik
sześciorzędowy

Sedum sexsangulare L.

347.

Rozchodnik ostry

Sedum acre L.

348.

Róża dzika

Rosa canina L. [= R. dumetorum THUILL., R.
corymbifera BORKH.]

349.

# Róża pomarszczona

Rosa rugosa THUMB.

350.

# Rudbekia owłosiona

351.

MP
MP
Z, RD
Z

A

Rubeckia hirta L.

RD

A

# Rumian polny

Anthemis arvensis L.

RD

A

352.

Rumian żółty

Anthemis tinctoria L.

MP

353.

# Rumianek
bezpromieniowy

Chamomilla suaveolens (PURSH) [= Matricaria
discoidea DC.]

RD

354.

# Rumianek pospolity

Chamomilla recutita (L.) RAUSCHERT [=
Matricaria chamomilla L.]

RD

355.

Rutewka wąskolistna

Thalictrum lucidum L.

356.

Rzepicha błotna

Rorippa palustris (L.) BESSER

NW

357.

Rzepicha leśna

Rorippa sylvestris (L.) BESSER

NW, L

358.

Rzepik pospolity

Agrimonia eupatoria L.

Z

359.

Rzeżuch łąkowa

Cardamine pratensis L. S. S.

Ł

360.

Rzeżucha gorzka

Cardamine amara L.

NW

361.

Rzęsa drobna

Lemna minor L.

W

362.

Rzęsa garbata

Lemna gibba L.

W

363.

Rzęsa trójrowkowa

Lemna trisulca L.

W

364.

Rzęśl długoszyjkowa

365.

Rzęśl wiosenna

Callitriche cophocarpa SENDTN.
[= C. polymorpha LOENNR.]
Callitriche verna L. EM. LOENNR.
[= C. palustris L.]

366.

Forma
ochrony

A
A

Z

W
W

# Rzodkiew świrzepa

Raphanus raphanistrum L.

SG

367.

Rzodkiewnik pospolity

Arabidopsis thaliana (L.) HEYNH.

MP

368.

Sadziec konopiasty

Eupatorium cannabinum L.

L

369.

Salwinia pływająca

Salvinia natana (L.) ALL.

W

370.

# Sałata kompasowa

Lactuca serriola L.

RD

A

O. C.
A
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Łacińska nazwa gatunkowa

Grupa
ekol.–
siedliskowa
apofita

Antropo
fit

371.

Sałatnik leśny

Mycelis muralis (L.) DUMORT.

L

372.

Siódmaczek leśny

Trientalis europaea L.

L

373.

# Sit chudy

Juncus tenuis WILLD. [= J. macer A. GRAY]

374.

Sit członowaty

Juncus articulatus L. EM. K. RICHT.

NW

375.

Sit drobny

Juncus bulbosus L.

NW

376.

Sit dwudzielny

Juncus bufonius L.

NW

377.

Sit rozpierzchły

Juncus effusus L.

NW

378.

Sit siny

Juncus inflexus L.

NW

379.

Sit skupiony

Juncus conglomeratus L. EM. LEERS

NW

380.

Sit ściśniony

Juncus compressus JACQ.

NW

381.

Sitowie leśne

382.

# Skrytek polny

Aphanes arvensis L.

RD

383.

Skrzyp bagienny

Equisetum fluviatile L. [= E.limosum L.]

NW

384.

Skrzyp błotny

Equisetum palustre L.

385.

Skrzyp leśny

Equisetum sylvaticum L.

L

386.

Skrzyp olbrzymi

Equisetum telemateia EHRH [= E. maximum
LAM.]

L

387.

Skrzyp polny

Equisetum arvense L.

Ł

388.

Skrzyp zimowy

Equisetum hyemale L.

L

389.

# Słonecznik bulwiasty

Helianthus tuberosus L.

RD

A

390.

# Słonecznik zwyczajny

Helianthus annuus L.

RD

A

391.

Sosna pospolita

Pinus sylvestris L.

392.

Starzec bagienny

Senecio paludosus L.

393.

Starzec kędzierzawy

Senecio rivularis (WALDST. & KIT.) DC.

Ł

394.

Starzec lepki

Senecio viscosus L.

Z

395.

# Starzec wiosenny

Senecio vernalis WALDST. Et KIT.

396.

# Starzec zwyczajny

Senecio vulgaris L.

397.

Starzec Fuchsa

Senecio fischsii C. C. GMEL.

398.
399.
400.
401.

Stokłosa bezostna
# Stokłosa dachowa
Stokłosa miękka
Stokłosa polna

402.

# Stokłosa żytnia

403.

Stokrotka pospolita

Scirpus sylvaticus L.

Bromus inermis LEYSS.
Bromus tectorum L.
Bromus hordaceus L. [= B. mollis]
Bromus arvensis L.
Bromus secalinus L.
Bellis perennis L.

NW, L

Forma
ochrony

A

NW, L
A

Ł, NW

O.C.

L
NW

RD, Ł

A

RD

A

L
Z
RD

A

Ł
Ł
RD

A

Ł
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404.

Storczyk szerokolistny

Dactylorhiza majalis (REICHENB.) P. F. HUNT &
SUMMERH [= Orchis latifolia L. P. P.]

Ł

405.

Strzałka wodna

Sagittaria sagittifolia L.

W

406.

# Stulisz lekarski

Sisymbrium officinale (L.) SCOP.

RD

A

407.

# Szarłat szorstki

Amaranthus retroflexus L.

RD

A

408.

Szarota błotna

Gnaphalium uliginosum L.

NW

409.

Szczaw błotny

Rumex palustris SM.

Z

410.

Szczaw kędzierzaway

Rumex crispus L.

Z

411.

Szczaw lancetowaty

Rumex hydrolapathum HUDS.

NW

412.

Szczaw nadmorski

Rumex maritimus Fisch.

NW

413.

Szczaw polny

Rumex acetosella L.

MP

414.

Szczaw skupiony

Rumex conglomeratus MURRAY

Z

415.

Szczaw tępolistny

Rumex obtusifolius L.

Z

416.

Szczaw zwyczajny

Rumex acetosa L.

Ł

417.

Szczawik zajęczy

Oxalis acetosella L.

L

418.

# Szczawik żółty

Oxalis stricta L.

RD

419.

Szczeć pospolita

Dipsacus sylvestris HUDS

MP

420.

# Ślaz dziki

Malva sylvestris L.

RD

A

421.

# Ślaz zaniedbany

Malva neglecta WALLR.

RD

A

422.

Śmiałek pogięty

Deschampsia flexuosa (L.) TRIN. [= Aira
flexuosa L.]

L

423.

# Śnieguliczka biała

Symphoricarpos albus (L.) S. F. BLAKE

RD

424.

Świbka błotna

Triglochin palustre L.

NW

425.

Świerząbek korzenny

Chaerophyllum aromaticum L.

Z

426.

Świerzbnica polna

Knautia arvensis (L.) J. M. COULT.

Ł

427.

Świetlik łąkowy

Euphrasia rostkoviana HAYNE

Ł

428.

Świetlik wyprężony

Euphrasia stricta D. WOLFF EX J. F. LEHM.

Ł

429.

Tarczyca pospolita

Scutellaria galericulata L.

NW

430.

# Tasznik pospolity

Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIC.

RD

A

431.

# Tatarak zwyczajny

Acorus calamus L.

NW

A

432.

Tawuła bawolina

Spiraea salicifolia L.

Z

433.

# Tobołki polne

Thlaspi arvense L.

Ł

434.

Tojeść pospolita

Lysimachia vulgaris L.

435.

Tojeść rozesłana

Lysimachia nummularia L.

Forma
ochrony
O.C.

A

A

A

L, NW
L
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436.

Tomka wonna

Anthoxanthum odoratum L.

437.

# Topola balsamiczna

Populus balsamifera L.

438.

Topola biała

Populus alba L.

Z

439.

Topola czarna

Populus nigra L.

Z

440.

Topola osika

Populus tremula L.

Z

441.

Traganek szerokolistny

Astragalus glycyphyllos L.

Z

442.

Trędownik bulwiasty

Scrophularia nodosa L.

L

443.

Trędownik skrzydlaty

Scrophularia umbrosa DUMORT. [= S. alata
GILIB.]

444.

Trybula leśna

Anthriscus sylvestris (L.) HOFFM.

445.

Trzcina pospolita

Phragmites australis (CAV.) TRI. EX STEUD. [=
P. communis TRIN.]NW

446.

Trzcinnik owłosiony

Calamagrostis villosa (CHAIX) GMEL.

L

447.

Trzcinnik piaskowy

Calamagrostis epigejos (L.) ROTH

L

448.

Trzęślica modra

Molinia caerulea (L.) MOENCH

Ł

449.

Trzmielina pospolita

Evonymus europea L.

L

450.

Turzyca błotna

Carex acutiformis EHRH.

NW

451.

Turzyca brzegowa

Carex riparia CURTIS

NW

452.

Turzyca ciborowata

Carex pseudocyperus L.

NW

453.

Turzyca długokłosowa

Carex elongata L.

Z, NW

454.

Turzyca drżączkowata

Carex brizoides L.

L

455.

Turzyca dzióbkowata

Carex rostrata STOKES

456.

Turzyca owłosiona

Carex hirta L.

457.

Turzyca pęcherzykowata

Carex vesicaria L.

458.

Turzyca pospolita

Carex nigra REICHARD [= C. fusca BELLARDI
& ALL.]

459.

Turzyca prosowa

Carex paniculata L.

NW

460.

Turzyca siwa

Carex canescens L.

NW

461.

Turzyca ściśniona

Carex spicata HUDS. [= C. contigua HOPPE]

462.

Turzyca zajęcza

Carex leporina L.

463.

Turzyca zaostrzona

Carex gracilis CURTIS

NW

464.

Turzyca lisia

Carex vulpina L.

NW

465.

Tymotka łąkowa

Phleum pratense L.

Ł

466.

Uczep trójlistkowy

Bidens tripartita L.

NW

467.

Uczep uwisły

Bidens cernua L.

NW

Antropo
fit

Forma
ochrony

Ł
RD

A

NW
L
NW

NW
Ł
NW
Ł, NW

Z
Z, NW

15-AII

Lp

Polska nazwa gatunkowa

Łacińska nazwa gatunkowa

Grupa
ekol.–
siedliskowa
apofita

468.

# Uczep zwodniczy

Bidens connata H. L. MUHL.

469.

Ukwap dwupienny

Antennaria dioica (L.) GAERTN.

Ł

470.

Wawrzynek wilczełyko

Daphne mezereum L.

L,

471.

Wełnianka wąskolistna

Eriophorum angustifolium HONCK. [= E.
polystachyum L.]

472.

Wężymord niski

Schorzonera humilis L.

L

473.

Wiąz górski

Ulmus glabra HUDS. [= U. scabra MILL.]

L

474.

Wiąz pospolity

Ulmus minor MILLER [=U. campestris L. EM.
HUDS.]

L

475.

# Wiązówka błotna

Filipendula ulmaria (L.) MAXIM.

NW

476.

Wiciokrzew tatarski

Lonicera tatarica L.

RD

477.

Wiechlina błotna

Poa palustris L.

NW

478.

Wiechlina gajowa

Poa nemoralis L.

L

479.

Wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

Ł

480.

Wiechlina roczna

Poa annua L.

Ł

481.

Wiechlina spłaszczona

Poa compressa L.

Z

482.

Wiechlina zwyczajna

Poa trivialis L.

Ł

483.

Wierzba biała

Salix alba L.

Z

484.

Wierzba iwa

Salix caprea L.

Z

485.

Wierzba krucha

Salix fragilis L.

Z

486.

# Wierzba ostrolistna

Salix acutifolia WILLD.

487.

Wierzba pięciopręcikowa

Salix pentandra L.

Z

488.

Wierzba purpurowa
(wiklina)

Salix purpurea L.

Z

489.

Wierzba szara (łoza)

Salix cinerea L.

Z

490.

Wierzba uszata

Salix aurita L.

Z

491.

Wierzba wiciowa (witwa)

Salix viminalis L.

Z

492.

Wierzbownica bladoróżowa Epilobium roseum SCHREB.

NW

493.

Wierzbownica błotna

Epilobium palustre L.

NW

494.

Wierzbownica
czteroboczna

Epilobium adnatum GRISEB.

495.

Wierzbownica
drobnokwiatowa

Epilobium parviflorum SCHREB.

496.

Wierzbownica górska

Epilobium montanum L.

497.

Wierzbownica kosmata

Epilobium hirsutum L.

498.

Wierzbownica wzgórzowa

Epilobium collinum C. C. GMEL

Antropo
fit

Forma
ochrony

A, RD

O.C.

NW

RD

A

A

Z
NW
L
NW
Z
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499.

Wierzbówka kiprzyca

Chamaenerion angustifolium (L.) SCOP.

500.

Wiesiołek
czerwonołodygowy

Oenothera rubricaulis KLEB.

MP

501.

Wiesiołek dwuletni

Oenothera biennis L. S. S.

MP

502.

# Wiesiołek dziwny

Oenothera paradoxa HUDZIOK [= O. salicifolia x
O. subterminalis]

RD

A

503.

# Wiesiołek ostrolistny

Oenothera acutifolia ROSTAŃSKI [= O.
subterminalis x O. rubricaulis]

RD

A

504.

Wietlica samicza

Athyrium filix-femina (L.) ROTH.

505.

Wilczomlecz lancetowaty

Euphorbia esula L.

RD

506.

# Wilczomlecz obrotny

Euphorbia helioscopia L.

RD

507.

Wilczomlecz sosnka

Euphorbia cyparissias L.

Ł

508.

Włosienicznik krążkolistny

Batrachium circinatum (SIBTH.) FR. [=
Ranunculus circinatus SIBTH]

W

509.

Włosienicznik
skąpopręcikowy

Batrachium trichophyllum (CHAIX) BOSCH [=
Ranunculus trichophyllum CHAIX]

W

510.

Włosienicznik wodny

Batrachium aquatile (L.) DUMORT.

W

511.

# Włośnica sina

Setaria pumila (POIR.) ROEM. & SCHULT. [= S.
glauca P. BEAUV.]

RD

A

512.

# Włośnica zielona

Setaria viridis (L.) P. BEAUV.

Z

A

513.

Wrotycz pospolity

Tanacetum vulgare L.

Z

514.

Wyczyniec czerwonożółty

515.

Wyczyniec kolankowy

516.

Wyczyniec łąkowy

517.

# Wyka kosmata

Vicia villosa ROTH.

SG

A

518.

# Wyka czteronasienna

Vicia tetrasperma (L.) SCHREB.

SG

A

519.

# Wyka drobnokwiatowa

Vicia hirsuta (L.) S. F. GRAY

SG

A

520.

Wyka ptasia

Vicia cracca L.

Ł

521.

# Wyka siewna

Vicia sativa L.

SG

522.

Wyka wąskolistna

Vicia angustifolia L.

Ł

523.

Wyka płotowa

Vicia sepium L.

Ł

524.

Wywłócznik kłosowy

Myriophyllum spicatum L.

W

525.

Zagorzałek późny

Odontites serotina (LAM.) RCHB. [= O. rubra
GILIB.]

Z

526.

Zamokrzyca ryżowa

Leersia oryzoides (L.) SW.

527.

Zawilec gajowy

Anemone nemorosa L.

528.

Ziarnopłon wiosenny

Ficaria verna HUDS.

Alopecurus aequalis SOBOL. [= A. fulvus SM.]
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.

Forma
ochrony

Z

L

A

NW
NW
Ł

A

NW
L
L, Z

17-AII

Polska nazwa gatunkowa

Lp

Łacińska nazwa gatunkowa

Grupa
ekol.–
siedliskowa
apofita

529.

Złocień właściwy

Leucanthemum vulgare LAM. s. s. [=
Chrysanthemum leucanthemum L.]

530.

Żabieniec babka wodna

Alisma plantago-aquatica L.

NW

531.

Żabiściek pływający

Hydrocharis morsus-ranae L.

W

532.

Żankiel zwyczajny

Sanicula europaea L.

L

533.

Żmijowiec zwyczajny

Echium vulgare L.

534.

# Żółtlica drobnokwiatowa

Galinsoga parviflora CAV.

535.

Życica trwała

Lolium perenne L.

Z

536.

Życica wielokwiatowa

Lolium multiflorum LAM.

Z

537.

Żywokost lekarski

Symphytum officinale L.

Ł

Antropo
fit

Forma
ochrony

Ł

Ł, RD
RD

A

Źródło: dane w powyższej tabeli przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów –
oprac. 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

Tabela 2- AII
Lista w tabeli 2-AII obejmuje gatunki, których występowanie na badanym obszarze
potwierdzone jest danymi literaturowymi, bądź jest wysoce prawdopodobne ze
względu na wymagania środowiskowe i bionomię tych gatunków; do tej grupy
włączono również gatunki eurybiontyczne i ubikwistyczne, pospolite na terenie
całego kraju.
Symbol ^ oznacza gatunek chroniony. Kolejne liczby oznaczają odnośniki
Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Ssaki — Mammalia
RZĄD: Owadożerne — Insectivora
Rodzina: jeżowate — Erinacaeidae
Jeż wschodni

Erinaceus concolor (MARTIN, 1838)

^

Talpa europaea (LINNAEUS, 1758)

^, 1

Rodzina: kretowate — Talpidae
kret europejski
Rodzina: ryjówkowate — Soricidae
ryjówka aksamitna

Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)

ryjówka malutka

Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)

^

rzęsorek rzeczek

Neomys fodiens (PENNANT, 1771)

^

rzęsorek mniejszy

Neomys anomalus (C ABRERA, 1907)

^, 2

18-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

RZĄD: Nietoperze — Chiroptera — 3
Rodzina: mroczkowate — Vespertilionidae
nocek rudy

Myotis daubentoni (KUHL, 1819)

^, 4

nocek wąsatek

Myotis mystacinus (KUHL, 1819)

^, 5

borowiec wielki

Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774)

^, 6

mroczek późny

Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)

^, 7

karlik malutki

Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)

^, 8

gacek wielkouch

Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758)

^, 9

RZĄD: Zajęczaki (zającokształtne) — Lagomorpha
Rodzina: zającowate — Leporidae
zając szarak

Lepus capensis (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Gryzonie — Rodentia
Rodzina: chomikowate — Cricetidae
chomik

Cricetus cricetus (LINNAEUS, 1758)

^, 10

Rodzina: nornikowate — Arvicolidae
piżmak

Ondatra zibethicus (LINNAEUS, 1766)

nornica ruda

Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780)

karczownik ziemnowodny

Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758)

darniówka zwyczajna

Pitymys subterraneus (DE SELYS–LONGCHAMPS, 1836)

nornik bury

Microtus agrestis (LINNAEUS, 1758)

nornik zwyczajny

Microtus arvalis (PALLAS, 1779

mysz domowa

Mus musculus (LINNAEUS, 1758)

szczur wędrowny

Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)

badylarka

Micromys minutus (PALLAS, 1771)

mysz polna

Apodemus agrarius (PALLAS, 1771)

mysz leśna

Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834)

mysz zaroślowa

Apodemus sylvaticus (LINNAEUS, 1758)

11

RZĄD: Drapieżne — Carnivora
Rodzina: psowate — Canidae
Lis

Vulpes vulpes (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: łasicowate — Mustelidae

tchórz zwyczajny

Mustela putorius LINNAEUS, 1758

kuna leśna

Martes martes (LINNAEUS, 1758)

12

kuna domowa

Martes foina (E RXLEBEN, 1777)

13

19-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

RZĄD: Parzystokopytne — Artiodactyla
Rodzina: świniowate — Suidae
dzik

Sus scrofa (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: jeleniowate — Cervidae

sarna

Capreolus capreolus (LINNAEUS, 1758)

daniel

Dama dama (LINNAEUS, 1758)

jeleń

Cervus elaphus (LINNAEUS, 1758)

14

Ptaki — Aves
RZĄD: Perkozy — Podicipediformes
Rodzina: perkozowate — Podicipedidae
perkozek

Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764)

^

perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758)

^

perkoz rdzawoszyi

Podiceps grisegena (BODD., 1783)

^

perkoz zausznik

Podiceps nigricollis (C.L. BREHM, 1831)

^

RZĄD: Pełnopłetwe — Pelecaniformeas
Rodzina: kormorany — Phalacrocoracidae
kormoran czarny

Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758)

^, 15

bąk

Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758)

^

bączek

Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766)

^

ślepowron

Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758)

^

czapla siwa

Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758)

czapla purpurowa

Ardea purpurea (LINNAEUS, 1758)

^, 16

czapla biała

Ardea egretta alba (LINNAEUS, 1758)

^

bocian czarny

Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758)

^, 17

bocian biały

Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)

^

łabędź niemy

Cygnus olor (GMELIN, 1789)

^

gęgawa

Anser anser (LINNAEUS, 1758)

^

krakwa

Anas strepera (LINNAEUS, 1758)

^

cyraneczka

Anas crecca (LINNAEUS, 1758)

krzyżówka

Anas platyrhynchos (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Brodzące — Ciconiiformes
Rodzina: czaplowate — Ardeidae

Rodzina: bociany — Ciconiidae

Rząd: Blaszkodziobe — Anseriformes
Rodzina: kaczkowate — Anatidae

20-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

cyranka

Anas querquedula (LINNAEUS, 1758)

^

płaskonos

Anas clypeata (LINNAEUS, 1758)

^

głowienka

Aythya ferina (LINNAEUS, 1758)

podgorzałka

Aythya nyraca (G ÜLD., 1770)

czernica

Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758)

gągoł

Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758)

^, 18

trzmielojad

Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758)

^, 19

błotniak stawowy

Circus aeruginosus LINNAEUS, 1758)

^

błotniak zbożowy

Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)

^, 20

błotniak łąkowy

Circus pygargus (LINNAEUS, 1758)

^, 21

jastrząb

Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758)

^

krogulec

Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)

^, 22

myszołów zwyczajny

Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)

^

Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758)

^, 23

pustułka

Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758)

^

kobuz

Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758)

^, 24

^

RZĄD: Jastrzębiowe — Accipitriformes
Rodzina: jastrzębiowate — Accipitridae

Rodzina: rybołowy — Pandionidae
rybołów
RZĄD: Sokołowe — Falconiformes
Rodzina: sokołowate — Falconidae

RZĄD: Kuraki — Galliformes
Rodzina: bażantowate — Phasianidae
kuropatwa

Perdix perdix (LINNAEUS, 1758)

przepiórka

Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758)

bażant

Phasianus colchicus (LINNAEUS, 1758)

^

RZĄD: Żurawiowe — Gruiformes
Rodzina: chruściele — Rallidae
wodnik

Rallus aquaticus (LINNAEUS, 1758)

^

kropiatka (kureczka nakrapiana)

Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)

^, 25

kureczka zielonka

Porzana parva (SCOPOLI, 1796)

^

derkacz

Crex crex (LINNAEUS, 1758)

^

kokoszka wodna

Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)

^

łyska

Fulica atra (LINNAEUS, 1758)

21-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

RZĄD: Siewkowe — Charadriiformes
PODRZĄD: Siewkowce — Charadrii
Rodzina: ostrygojady — Haematopodidae
ostrygojad

Haematopus ostralegus (LINNAEUS, 1758)

^, 26

sieweczka rzeczna

Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786)

^

sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula (LINNAEUS, 1758)

^

czajka

Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758)

^

bekas kszyk

Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)

^

rycyk

Limosa limosa (LINNAEUS, 1758)

^

brodziec krwawodzioby

Tringa totanus

^

brodziec samotny

Tringa ochropus (LINNAEUS, 1758)

^, 27

brodziec piskliwy (kuliczek)

Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)

^

mewa mała

Larus minutus (LINNAEUS, 1758)

^, 28

mewa śmieszka

Larus ridibundus (LINNAEUS, 1758)

^

mewa pospolita

Larus canus (LINNAEUS, 1758)

^

mewa srebrzysta

Larus argentatus ( PONT., 1763)

^, 29

rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo (LINNAEUS, 1758)

^

rybitwa białoczelna

Sterna albifrons (PALLAS, 1764)

^, 30

rybitwa białowąsa

Chlidonias hybridus (PALLAS, 1811)

^

rybitwa białoskrzydła

Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815)

^, 31

rybitwa czarna

Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758)

^

gołąb siniak

Columba oenas (LINNAEUS, 1758)

^, 32

gołąb grzywacz

Columba palumbus (LINNAEUS, 1758)

sierpówka

Streptopelia decaocto (F RIVALDSZKY, 1838)

^

turkawka

Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758)

^

Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: siewkowate — Charadriidae

PODRZĄD: Mewowce — Larii
Rodzina: mewy — Lariidae

Rodzina: rybitwy — Sternidae

RZĄD: Gołębiowe — Columbiformes
Rodzina: gołębiowate — Columbidae

RZĄD: Kukułkowe — Cuculiformes
Rodzina: kukułkowate — Cuculidae
kukułka

22-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

RZĄD: Sowy — Strigiformes
Rodzina: puszczykowate — Strigidae
sowa uszata

Asio otus (LINNAEUS, 1758)

^

sowa błotna

Asio flammeus (PONT., 1763)

^, 33

Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758)

^

Upupa epops (LINNAEUS, 1758)

^, 34

krętogłów

Jynx torquilla (LINNAEUS, 1758)

^, 35

dzięcioł zielonosiwy

Picus canus (GMELIN, 1788)

^

dzięcioł zielony

Picus viridis (LINNAEUS, 1758)

^

dzięcioł czarny

Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758)

^

dzięcioł duży

Dendrocopus major (LINNAEUS, 1758)

^

dzięcioł średni

Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758)

^, 36

dzięciołek

Dendrocopus minor (LINNAEUS, 1758)

^

RZĄD: Kraskowe — Coraciiformes
Rodzina: zimorodki — Alcedinidae
zimorodek
Rodzina: dudki — Upupidae
dudek
RZĄD: Łaźce — Piciformes
Rodzina: dzięciołowate — Picidae

RZĄD: Wróblowe — Passeriformes
PODRZĄD: Wróblowce (Śpiewające) — Oscines
Rodzina: skowronkowate — Alaudidae
skowronek polny

Alauda arvensis ( LINNAEUS, 1758)

^

jaskółka dymówka

Hirundo rustica (LINNAEUS, 1758)

^

jaskółka oknówka

Delichon urbica (LINNAEUS, 1758)

^

świergotek drzewny

Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758)

^

świergotek łąkowy

Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758)

^

pliszka żółta

Motacilla flava (LINNAEUS, 1758)

^

pliszka siwa

Motacilla alba (LINNAEUS, 1758)

^

Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758)

^

rudzik

Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)

^

słowik szary

Luscinia luscinia (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: jaskółkowate — Hirundinidae

Rodzina: pliszkowate — Motacillidae

Rodzina: strzyżyki — Troglodytidae
strzyżyk
Rodzina: drozdowate — Turdidae

23-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

słowik rdzawy

Luscinia megarhynchos (C.L. BREHM, 1831)

^, 37

kopciuszek

Phoenicurus ochruros (GMELIN, 1774)

^

pleszka

Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758)

^

pokląskwa

Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)

^

kląskawka

Saxicola torquata (LINNAEUS, 1766)

^

kos

Turdur merula (LINNAEUS, 1758)

^

kwiczoł

Turdus pilaris (LINNAEUS, 1758)

^

drozd śpiewak

Turdus philomelos (C.L. BREHM, 1831)

^

paszkot

Turdus viscivorus (LINNAEUS, 1758)

^

świerszczak

Locustella naevia (BODDAERT, 1783)

^, 38

strumieniówka

Locustella fluviatilis (WOLF , 1810)

^

brzęczka

Locustella luscinioides (SAVI, 1824)

^

rokitniczka

Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758)

^

łozówka

Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798)

^

trzcinniczek

Acrocephalus scirpaaeus (HERM., 1804)

^

trzciniak

Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758)

^

zaganiacz

Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817)

^

piegża

Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758)

^

cierniówka

Sylvia communis (LATHAM, 1787)

^

pokrzewka ogrodowa (gajówka)

Sylvia borin (BODDAERT, 1783)

^

pokrzewka czarnołbista (kapturka)

Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758)

^

świstunka leśna

Phylloscopus sybilatrix (BECHSTEIN, 1793)

^

pierwiosnek

Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817)

^

piecuszek

Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758)

^

mysikrólik

Regulus regulus (LINNAEUS, 1758)

^, 39

Rodzina: pokrzewkowate — Sylviidae

Rodzina: muchołówkowate — Muscicapidae
muchołówka szara

Muscicapa striata (PALLAS, 1764)

^

muchołówka mała

Ficedula parva (BECHSTEIN, 1794)

^, 40

muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764)

^

Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758)

^, 41

Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)

^, 42

Rodzina: kurtodrozdy — Timaliidae
wąsatka
Rodzina: raniuszki — Aegithalidae
raniuszek

24-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Rodzina: sikory — Paridae
sikora uboga (szarytka)

Parus palustris (LINNAEUS, 1758)

^, 43

sikora czarnogłowa

Parus montanus (C ONRAD, 1827)

^

sikora modra (modraszka)

Parus caeruleus (LINNAEUS, 1758)

^

sikora bogatka

Parus major (LINNAEUS, 1758)

^

Sitta europaea (LINNAEUS, 1758)

^

pełzacz leśny

Certhia familiaris (LINNAEUS, 1758)

^, 44

pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla (C.L. BREHM, 1820)

^, 45

Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)

^

Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)

^

gąsiorek

Lanius collurio (LINNAEUS, 1758)

^

srokosz

Lanius excubitor (LINNAEUS, 1758)

^

sójka

Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)

^

sroka

Pica pica (LINNAEUS, 1758)

^, 46

kawka

Corvus monedula (LINNAEUS, 1758)

^

gawron

Corvus frugilegus (LINNAEUS, 1758)

^, 47

wrona siwa

Corvus corone cornix (LINNAEUS, 1758)

^, 48

kruk

Corvus corax (LINNAEUS, 1758)

^, 49

Sturnus vulgaris (LINNAEUS, 1758)

^

wróbel domowy

Passer domesticus (LINNAEUS, 1758)

^

mazurek

Passer montanus (LINNAEUS, 1758)

^

Fringilla coelebs (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: kowaliki — Sittidae
kowalik
Rodzina: pełzacze— Certhidae

Rodzina: remizy — Remizidae
remiz
Rodzina: wilgi — Oriolidae
wilga
Rodzina: dzierzbowate — Laniidae

Rodzina: krukowate — Corvidae

Rodzina: szpakowate — Sturniidae
szpak
Rodzina: wróble — Passeridae

Rodzina: łuszczaki — Fringlillidae
Podrodzina: zięby — Fringillinae
zięba

Podrodzina: szczygłowate — Carduelinae
kulczyk

Serinus serinus (LINNAEUS, 1766)

^

25-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

dzwoniec

Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)

^

szczygieł

Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758)

^

makolągwa

Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758)

^

dziwonia

Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)

^, 50

grubodziób

Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758)

^

trznadel

Emberiza citrinella (LINNAEUS, 1758)

^

potrzos

Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758)

^

potrzeszcz

Miliaria calandra (LINNAEUS, 1758)

^, 51

Lacerta agilis ( LINNAEUS, 1758)

^

Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758)

^

Natrix natrix (LINNAEUS, 1758)

^

Vipera berus (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: trznadlowate — Emberizidae

Gady — Reptilia
RZĄD: Łuskonośne — Squamata
PODRZĄD: Jaszczurki — Sauria
Rodzina: jaszczurkowate — Lacertidae
jaszczurka zwinka
Rodzina: padalcowate — Anguidae
padalec zwyczajny
PODRZĄD: Węże — Serpentes
Rodzina: węże właściwe — Colubridae
zaskroniec zwyczajny
Rodzina: żmijowate — Viperidae
żmija zygzakowata
Płazy — Amphibia
RZĄD: Płazy ogoniaste — Caudata
Nadrodzina: Salamandroidea
Rodzina: salamandrowate — Salamandridae
traszka górska

Triturus alpestris (LAURENTI, 1768)

^

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (LAURENTI, 1768)

^

traszka zwyczajna

Triturus vulgaris (LINNAEUS, 1758)

^

RZĄD: Płazy bezogonowe — Salientia
Nadrodzina: Archaeobatrachia
Rodzina: ropuszkowate —Discoglossidae
kumak nizinny

Bombina bombina (LINNAEUS, 1758)

^, 52

Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768)

^

Nadrodzina: Pelobatoidea
Rodzina: grzebiuszkowate — Pelobatidae
grzebiuszka ziemna
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Nadrodzina: Neobatrachia
Rodzina: ropuchowate — Bufonidae
ropucha szara

Bufo bufo (LINNAEUS, 1758)

^

ropucha zielona

Bufo viridis (LAURENTI, 1768)

^

Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)

^

żaba jeziorkowa

Rana lessonae (C AMERANO, 1882)

^, 53

żaba moczarowa

Rana arvalis (NILSON, 1842)

^

żaba śmieszka

Rana ridibunda (PALLAS, 1771)

^, 54

żaba trawna

Rana temporaria (LINNAEUS, 1758)

^

żaba wodna

Rana esculenta (LINNAEUS, 1758)

^, 55

Rodzina: rzekotkowate — Hylidae
rzekotka drzewna
Rodzina: żabowate — Ranidae

Ryby — Pisces
RZĄD: Śledziokształtne — Clupeiformes
Rodzina: szczupakowate — Esocidae
szczupak

Esox lucius (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Karpiokształtne — Cypriniformes
Rodzina: karpiowate — Cyprinidae
płoć

Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758)

kleń

Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758)

jaź

Leuciscus idus (LINNAEUS, 1758)

jelec

Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758)

różanka

Rhodeus sericus (BLOCH, 1782)

wzdręga

Scardinus erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758)

słonecznica

Leucaspius delineatus (HAECKEL. 1843)

lin

Tinca tinca (LINNAEUS, 1758)

świnka

Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758)

ukleja

Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758)

piekielnica

Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1782)

krąp

Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758)

leszcz

Abramis brama (LINNAEUS, 1758)

karaś

Carassius carassius (LINNAEUS, 1758)

karp

Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758)

^, 56

57

^, 58

Rodzina: kozowate — Cobitidae
śliz

Neomacheilus barbatulus (LINNAEUS, 1758)

^, 59
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Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Węgorzokształtne — Anguilliformes
Rodzina: węgorzowate — Anguillidae
węgorz

Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)

60

Lota lota (LINNAEUS, 1758)

61

sandacz

Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758 )

62

okoń

Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758)

jazgarz

Gymnocephalus cernuus (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Dorszokształtne — Gadiformes
Rodzina: dorszowate — Gadidae
miętus
RZĄD: Okoniokształtne — Perciformes
Rodzina: okoniowate — Percidae

Owady — Insecta
RZĄD: Jętki — Ephemeroptera
Nadrodzina: Baëtoidea
Rodzina: murzyłkowate — Baëtidae
murzyłka

Baëtis rhodani (PICTET, 1834)

murzyłka dwuskrzydła

Cloëon dipterum (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: zmarwlocikowate — Heptageniidae
zmarwlocik

Heptagenia flava (ROSTOCK, 1878)

Nadrodzina: Leptophlebioidea
Rodzina: sześcielowate — Lepthophlebiidae
sześciel

Leptophlebia marginata (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Ephemeroidea
Rodzina: jętkowate — Ephemeridae
jętka pospolita

Ephemera vulgata (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Ważki — Odonata
PODRZĄD: Ważki równoskrzydłe — Zygoptera
Rodzina: pałątkowate — Lestidae
pałątka pospolita

Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)

pałątka

Lestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825)

63

Rodzina: łątkowate — Coenagrionidae
tężnica wytworna

Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)

64

Enallagma cyathigerum (C HARPENTIER, 1840)
łątka

Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN, 1825)
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Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758)
Erythromma najas (HANSEMANN, 1823)
Erythromma viridulum (C HARPENTIER, 1840)

PODRZĄD: Ważki różnoskrzydłe — Anizoptera
Rodzina: żagnicowate — Aeschnidae
żagnica

Aeschna mixta (LATREILLE , 1805)

żagnica okazała

Aeschna cyanea (O.F. MÜLLER, 1767)

żagnica

Aeschna grandis (LINNAEUS, 1758)
Anaciaeschna isosceles (O.F. MÜLLER, 1767)

husarz władca

Anax imperator (LEACH, 1815 — 65)

Rodzina: szklarkowate — Corduliidae
miedziopierś zielonawa

Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758)

miedziopierś metaliczna

Somatochlora metallica (VAN DER LINDEN, 1825)

66

Rodzina: ważkowate — Libellulidae
Ladona fulva (O.F. MÜLLER, 1764)
szablak żółtawy

Sympetrum flaveolum (LINNAEUS, 1758)

szablak

Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758)

szablak krwisty

Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLLER, 1764)
Leucorrhinia caudalis (C HARPENTIER, 1840)

RZĄD: Prostoskrzydłe — Orthoptera
PODRZĄD: Prostoskrzydłe długoczułkowe — Ensifera
Nadrodzina: Tettigonioidea
Rodzina: miecznikowate — Conocephalidae
miecznik łąkowy

Conocephalus (Xiphidion) dorsalis (LATREILLE , 1804)

Rodzina: nadrzewkowate — Meconematidae
nadrzewek długoskrzydły

Meconema thalassinum (DE GEER, 1773)

Rodzina: pasikonikowate — Tetigoniidae
pasikonik śpiewający

Tettigonia cantans (F UESSLY, 1775)

pasikonik zielony

Tettigonia viridissima (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: łatczynowate — Decticidae
podkrzewin szary

Pholidoptera griseoaptera (DE GEER, 1773)
Metrioptera (Metrioptera) brachyptera (LINNAEUS, 1761)
Metroptera (Roeseliana) roeseli (HAGENBACH, 1822)
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PODRZĄD: Prostoskrzydłe krótkoczułkowe — Caelifera
Nadrodzina: Tetrigoidea
Rodzina: skakunowate — Tetrigidae
skakun szydłówka

Tetrix subulata (LINNAEUS, 1761

skakun

Tetrix sp.

Nadrodzina: Acridoidea
Rodzina: szarańczowate — Acrididae
skoczek zielony

Omocestus viridulus (LINNAEUS, 1758)

skoczek

Omocestus sp.
Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG , 1815)

konik pospolity

Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (LINNAEUS, 1758)

konik brunatny

Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus (THUNBERG, 1815)

konik włóczęga

Chorthippus (Glyptobothrus) vagans (E VERSMANN, 1848)

RZĄD: Skorki — Dermaptera
Rodzina: obcężnicowate — Labiduridae
obcężnica

Labidura riparia (PALLAS, 1773)

Rodzina: kleszczankowate — Labiidae
kleszczanka

Labia minor (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: skorkowate —Forficulidae
skorek pospolity

Forficula auricularia (LINNAEUS, 1758)

kikutniczka pospolita

Chelidurella acanthopygia (GÉNÉ , 1832)

RZĄD: Pluskwiaki różnoskrzydłe — Heteroptera
GRUPA: Hydrocorisae (Nepomorpha)
Rodzina: wioślakowate — Corixidae
wioślak

Corixa punctata (ILLIGER, 1807)
Hesperocorixa linnaei (F IEBER, 1848)
Sigara falleni (F IEBER, 1848
Sigara fossarum (LEACH. 1817)
Sigara lateralis (LEACH, 1817)
Sigara semistriata (F IEBER, 1848)
Sigara striata (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: pluskolcowate — Notonectidae

pluskolec pospolity

Notonecta glauca (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Pleidae
pianówka

Plea minutissima ( LEACH, 1817)
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Rodzina: płoszczycowate — Nepidae
płoszczyca szara

Nepa cinerea (LINNAEUS, 1758)

topielnica

Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758)
GRUPA: Amphibicorisae (Gerromorpha)

Rodzina: plesicowate — Veliidae
plesiczka drobna

Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)
plesica Velia sp.

Rodzina: nartnikowate — Gerridae
nartnik

Gerris sp
GRUPA: Geocorisae
P en t a t o mo mo r p h a
Nadrodzina: Pentatomoidea
Rodzina: tarczkownicowate — Scutelleridae

żółwinek zbożowy

Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: tarczówkowate — Pentatomidae
lednica zbożowa

Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)

odorek zieleniak

Palomena prasina (LINNAEUS, 1758)

odorek jednobarwek

Palomena viridissima (PODA, 1761)

zbrojec dwuzębny

Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)

warzywnica kapustna

Eurydema oleraceum (LINNAEUS, 1758)

plusknia jagodziak

Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)

tarczówka rudonoga

Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758

Rodzina: puklicowate — Acanthosomatidae
knieżyca porzeczkówka

Elasmucha ferrugata (F ABRICIUS, 1787)

knieżyca szara

Elasmucha grisea (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Coreoidea
Rodzina: wtykowate — Coreidae
wtyk straszyk

Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: wysysowate — Rhopalidae (Corizidae)
glinik lulkarz

Corizus hyoscami (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Lygaeoidea
Rodzina: kowalowate — Pyrrhocoridae
kowal bezskrzydły

Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: zwińcowate — Lygaeidae
zwiniec

Lygaeus equestris (LINNAEUS, 1758)
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wyłupień

Geocoris sp.

sienik

Heterogaster sp.

grojnik

Trapezonotus sp.

Uwagi

Rodzina: płaszczyńcowate — Piesmatidae
płaszczyniec burakowy

Piesma quadratum (F IEBER, 1844)

Nadrodzina: Aradoidea
Rodzina: korowcowate — Aradidae
korowiec

Aradus sp.

Rodzina: obłazikowate — Aneuridae
obłazik podkorowy

Aneurus avenius (DUFOUR, 1833)
C im ic o mo r p h a

Nadrodzina: Saldoidea
Rodzina: prześwietlikowate — Tingidae
prześwietlik sadowiec

Stephanitis pyri (F ABRICIUS, 1775)

prześwietlik ostowiec

Tingis cardui (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Reduvioidea
Rodzina: zajadkowate — Reduviidae
komarek nadrzewny

Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758)

srogoń baldaszkowiec

Rhinocoris iracundus (PODA, 1761)

Nadrodzina: Cimicoidea
Rodzina: zażartkowate — Nabiidae
zażartka drzewna

Himacerus apterus (F ABRICIUS, 1798)

zażartka

Nabicula sp.

zażartka podtrawna

Nabis rugosus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: dziubałkowate — Anthocoridae
dziubałek gajowy

Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)

Rodzina: tasznikowate — Miridae
błyszczek elegancik

Daraeocoris ruber (LINNAEUS, 1758)

ścięga łąkowa

Leptopterna dolobrata (LINNAEUS, 1758)
Stenodema sp.

pośpiesznik lipowy

Phytocoris tiliae (F ABRICIUS, 1776)

ozdobnik lucernowiec

Adelphocoris lineolatus (GOEZE , 1778)

ładzik byliniak

Calocoris biclavatus (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)

zmienik ziemniaczak

Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)
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Orthotylus sp.
lubik białopręgi

Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)
Psallus sp.

RZĄD: Pluskwiaki równoskrzydłe — Homoptera
PODRZĄD: Piewiki — Cicadodea (=Auchenorrhyncha)
Nadrodzina: Fulgoroidea
Rodzina: szrońcowate — Cixiidae
szroniec

Cixius cunicularius KIRSCHBAUM, 1868

szroniec leśny

Cixius nervosus (LINNNAEUS, 1758)

Rodzina: szydlakowate — Delphacidae
Kelisia sp.
Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)
Stiroma affinis F IEBER, 1866
Stiroma bicarinata (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)
Chloriona smaragdula (STÅL, 1853)
Laodelphax striatellus (F ALLÉN, 1826)
Acanthodelphax denticauda (BOHEMAN, 1847)
Acanthodelphax spinosus (F IEBER, 1866)
Xanthodelphax stramineus (STÅL, 1858)
szydlak Javesella sp.
Nadrodzina: Cercopoidea
Rodzina: pienikowate — Aphrophoridae
Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758)
pienik olchowy

Aphrophora alni (F ALLÉN, 1805)
Aphrophora costalis MATSUMURA, 1903
Aphrophora salicina (GOEZE , 1778)

pienik ślinianka

Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Membracoidea
Rodzina: zgarbowate — Membracidae
zgarb ostrożyca

Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Cicadelloidea
Rodzina: skoczkowate — Cicadellidae
Megophthalmus scanicus (F ALLÉN, 1806)
Oncopsis alni (SCHRANK, 1801)
Oncopsis carpini (J. SAHLBERG, 1871)
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Oncopsis flavicollis (LINNAEUS, 1761)
Oncopsis tristis (ZETTERSTEDT, 1840)
Macropsis cerea (GERMAR, 1837)
Macropsis fuscinervis (BOHEMAN, 1854)
Macropsis prasina (BOHEMAN, 1852)
Macropsis sp.
Agallia brachyptera (BOHEMAN, 1847)
Idiocerus herrichii (KIRSCHBAUM, 1868)
Idiocerus lituratus (F ALLÉN, 1806)
Populicerus confusus (F LOR, 1861)
Populicerus populi (LINNAEUS, 1761)
Iassus lanio (LINNAEUS, 1761)
ostrogłów polny

Aphrodes bicincta (SCHRANK, 1766)

ostrogłów

Aphrodes makarovi (ZACHVATKIN, 1948)
Anoscopus sp.
Stroggylocephalus agrestis (F ALLÉN, 1806)

skoczek sadowiec

Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758)
Alebra albostriella (F ALLÉN, 1806)
Notus flavipennis
Empoasca vitis (GÖTHE , 1875)
Kybos populi (Edwards, 1908)
Kybos smaragdulus (Fallén, 1806)
Kybos strigilifer (OSSIANNLISSON, 1941)
Kybos virgator (RIBAUT, 1933)
Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)
Fagocyba cruenta (HERRICH–SCHÄFFER, 1838)
Fagocyba douglasi (E DWARDS, 1878)

ślepik głogowiec

Edwardsiana crategi (DOUGLAS, 1876)

ślepik kasztanowcowiec

Edwardsiana hippocastani (E DWARDS, 1881)

ślepik różany

Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758)

ślepik

Edwardsiana salicicola (E DWARDS, 1885)

ślepik

Edwardsiana sp.
Ribautiana sp.
Eurrhadina pulchella (F ALLÉN, 1806)
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Eupteryx atropunctata (G OEZE , 1778)
Eupteryx aurta (LINNAEUS, 1758)
Eupteryx calcarata OSSIANNILSSON, 1936
Eupteryx stachydearum (HARDY, 1850)
Eupteryx urticae (F ABRICIUS, 1803)
Alnetoidia alneti (DAHLBOM, 1850)
Zygina flammigra (F OURCROY, 1785)
Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927)
Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)
Macrosteles sexnotatus (F ALLÉN, 1806)
Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)
Allygus mixtus (F ABRICIUS, 1794)
Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)
Cicadula persimilis (E DWARDS, 1920)
Cicadula sp.
Athysanus argentarius METCALF , 1955
Euscelis distinguendus (KIRSCHBAUM, 1858)
Streptanus sp.
Psammotettix alienus (DAHLBOM, 1850)
Psammotettix confinis (DAHLBOM, 1850)
Psammotetix excisus (MATSUMURA, 1906)
Psammotettix sp.
Errastunus ocellaris (F ALLÉN, 1806)
Jassargus distinguendus (F LOR, 1861)
Jassargus flori (F IEBER, 1869)
Verdanus abdominalis (F ABRICIUS, 1806)
Arthaldeus pascuellus (F ALLÉN, 1806)
Sorhoanus assimilis (F ALLÉN, 1806)
Sternorrhyncha
PODRZĄD: Koliszki — Psyllodea
Nadrodzina: Psylloidea
Rodzina: okrzycowate — Aphalaridae
okrzyca

Aphalara sp.
Rodzina: kaśnicowate — Liviidae
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Livia juncorum (LATREILLE , 1798)
Rodzina: miodówkowate — Psyllidae

miodówka olszowa

Psylla alni (LINNAEUS, 1758)
Cacopsylla sp.

Rodzina: golanicowate — Triozidae
golanica pokrzywowa

Trioza urticae (LINNAEUS, 1758)
Bactericera nigricornis (F ÖRSTER, 1848)
Heterotrioza apicalis (F ÖRSTER, 1848)

PODRZĄD: Mączliki — Aleyrododea
Nadrodzina: Aleyrodoidea
Rodzina: mączlikowate — Aleyrodidae
mączlik dębowy

Pealius quercus (SIGNORET, 1868)

mączlik wiciokrzewowy

Aleyrodes asari (SCHRANK, 1801)
Aleyrodes sp.

PODRZĄD: Mszyce — Aphidodea
Rodzina: bawełnicowate — Pemphigidae
bawełnica wiązowo–zbożowa

Tetraneura ulmi (LINNAEUS, 1758)

bawełnica

Pemphigus sp.

Rodzina: zdobniczkowate — Phyllaphidididae
Thelaxes dryophila (SCHRANK, 1801)
Drepanosiphum sp.
zdobniczka bukowa

Phyllaphis fagi (LINNAEUS, 1767)
Euceraphis sp.

zdobniczka dębowa

Tubrerculatus (Tuberculoides) annulatus (HARTIG, 1841)

Rodzina: włochatkowate — Chaitophoridae
włochatka zbożowa

Sipha (Rungsia) maydis (PASSERINI, 1860)

włochatka

Chaitophorus sp.

Rodzina: miodownicowate — Lachnidae
miodownica dębówka

Lachnus roboris (LINNAEUS, 1758)

miodownica dębowo–brzozowa

Stomaphis quercus (LINNAEUS, 1758)

miodownica wielożerna

Trama troglodytes V. (HEYDEN, 1837)

Rodzina: mszycowate — Aphididae
Pterocomma sp
mszyca śliwowo–trzcinowa

Hyalopterus pruni (GEOFFROY, 1762)
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mszyca czeremchowo–zbożowa

Rhopalosiphum padi (LINNAEUS, 1758)

mszyca

Schizaphis sp.

mszyca bzowa

Aphis sambuci (LINNAEUS, 1758)

mszyca

Aphis sp.

mszyca głogowo–marchwiowa

Dysaphis crategi (KALTENBACH, 1843)

mszyca

Dysaphis sp.

mszyca gruszowo–przytuliowa

Pomaphis pyri (BOYER DE F ONSCOLOMBE , 1841)

mszyca

Acaudus sp.

mszyca kapuściana

Brevicoryme brassicae (LINNAEUS, 1758)

mszyca wierzbowo–marchwiowa

Cavariella aegopodii (SCOPOLI, 1763)

mszyca brzoskwiniowa

Myzus persicae (SULZER, 1776)

mszyca

Aulacorthum sp.

mszyca

Uroleucon sp.

mszyca

Macrosiphoniella sp.

Uwagi

PODRZĄD: Czerwce — Coccinea
Nadrodzina: Orthezioidea
Rodzina: zabielicowate — Ortheziidae
zabielica pokrzywnik

Orthezia urticae (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: ukrytkowate — Cryptococcidae
ukrytka bukowa

Cryptococcus fagisuga (LINDINGER, 1936)

RZĄD: Wielkoskrzydłe — Megaloptera
Rodzina: żyletnicowate — Sialidae
żyletnica nadwodna

Sialis lutaria (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Siatkoskrzydłe — Planipennia
Rodzina: życiorkowate — Hemerobiidae
naklonek

Drepanopteryx phalaenoides (LINNAEUS, 1758)

życiorek

Haemerobius sp.
Rodzina: złotookowate — Chrysopidae

złotook

Chrysopa perla (LINNAEUS, 1758)
Chrysopa sp.

złotook pospolity

Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836)

RZĄD: Chrząszcze — Coleoptera
PODRZĄD: Chrząszcze drapieżne — Adephaga
Nadrodzina: Caraboidea
Rodzina: biegaczowate — Carabidae
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biegacz polny

Cicindela campestris (LINNAEUS, 1758)

biegacz wręgaty

Carabus cancellatus (ILLIGER, 1798)

^

biegacz

Carabus convexus (F ABRICIUS, 1775)

^

biegacz skórzasty

Carabus coriaceus (LINNAEUS, 1758)

^

biegacz granulowany

Carabus granulatus (LINNAEUS, 1758)

^

biegacz ogrodowy

Carabus hortensis (LINNAEUS, 1758)

^

biegacz

Carabus intricatus (LINNAEUS, 1761)

^

biegacz gajowy

Carabus nemoralis (O.F. MÜLLER, 1764)

^

biegacz

Carabus sp.
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lesz truskawczak

Nebria brevicollis (F ABRICIUS, 1792)
Dasychirius sp.
Bembidion sp.
Trechus sp.

skorobieżek miedziak

Amara aenea (DE GEER, 1774)
Amara sp.

szykoń czarny

Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)

szykoń

Pterostichus sp.

skoropędek zielonoplamy

Agonum dorsale (PONTOPPIDAN, 1763)

skoropędek sześciokropek

Agonum sexpunctatum (LINNAEUS, 1758)

skoropędek

Agonum sp.
Chlaenius sp.

dzier kruszcowy

Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)

dzier włochaty

Harpalus rufipes (DE GEER, 1774)

dzier

Harpalus sp.
Rodzina: flisakowate — Halipliidae

flisak żółtoszyi

Haliplus flavicollis Sturm, 1834

flisak

Haliplus sp.
Rodzina: pływakowate — Dytiscidae
Hydroporus sp.

rojek prążkowany

Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)
Agabus sp.

pływak zółtobrzeżek

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758

pływak

Dytiscus sp.

toniak żeberkowany

Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)

38-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Rodzina: krętakowate — Gyrinidae
krętak pospolity

Gyrinus natator (LINNAEUS, 1758)

krętak

Gyrinus sp.

PODRZĄD: Chrząszcze wielożerne — Polyphaga
Nadrodzina: Hydrophiloidea
Rodzina: kałużnicowate — Hydrophilidae
Laccobius sp.
Enochrus sp.
kałużnica

Hydrous piceus (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Staphylinoidea
Rodzina: Leiodidae
Leiodes sp.
Rodzina: omarlicowate — Silphidae
omarlica czarna

Silpha atrata (LINNAEUS, 1758)

nadrzewka czterokropkowa

Silpha quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

pościerwka pospolita

Silpha sinuata (F ABRICIUS, 1775)

ścierwie

Silpha thoracica (LINNAEUS, 1758)

grabarz

Nicrophorus sp.
Rodzina: kusakowate — Staphylinidae

nakwieciak czarniawy

Eusphalerum florale (PANZER, 1793)

nakwieciak

Eusphalerum sp.

myśliczek

Stenus sp.

nawozak

Philonthus sp.

szaroń pospolity

Ontholestes tesselatus (GEOFFROY, 1785)

Nadrodzina: Scarabaeoidea
Rodzina: żukowate — Scarabaeidae
zatrawiec brązowawy

Onthophagus fracticornis (PREYSSLER, 1790)

zatrawiec

Onthophagus sp.

żuk gnojowy

Geotrupes stercorarius (LINNAEUS, 1758)

żuk leśny

Geotrupes stercorosus (HARTMANN, 1791)

żuk wiosenny

Geotrupes vernalis (LINNAEUS, 1758)

plug pospolity

Aphodius fimentarius (LINNAEUS, 1758)

plug rudonogi

Aphodius rufipes (LINNAEUS, 1758)

plug

Aphodius sp.

nałanek kłosiec

Anisoplia segetum (HERBST, 1783)

39-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

nierówienka listnik

Anomala dubia (SCOPOLI, 1763)

ogrodnica niszczylistka

Phyllopertha horticola (LINNAEUS, 1758)

guniak czerwczyk

Rhizotrogus solstitialis (LINNAEUS, 1758)

kopyciak

Hoplia sp.

Uwagi

Rodzina: jelonkowate — Lucanidae
ciołek

Dorcus parallelopipedus (LINNAEUS, 1758)
Nadrodzina: Elateroidea
Rodzina: sprężykowate — Elateridae
Ampedus sp.

osiewnik

Agriotes sp.

podrzut szary

Adelocera murina (LINNAEUS, 1758)

nieskorek czarny

Pseudathous niger (LINNAEUS, 1758)

nieskorek pasiasty

Athous vittatus (F ABRICIUS, 1792)

Nadrodzina: Cantharoidea
Rodzina: omomiłkowate — Cantharidae
omomiłek szary

Cantharis fusca (LINNAEUS, 1758)

omomiłek czarny

Cantharis obscura (LINNAEUS, 1758)

omomiłek wiejski

Cantharis rustica (F ALLÉN, 1807)

omomiłek

Cantharis sp.

zmięk żółty

Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763)

zmięk

Rhagonycha sp.
Malthodes sp.
Nadrodzina: Cleroidea
Rodzina: bęblikowate — Malachiidae

bęblik strojny

Malachius aeneus (LINNAEUS, 1758)

bęblik dwuplamy

Malachius bipustulatus (LINNAEUS, 1758)

przerwiec przydomowy

Anthocomus equestris (F ABRICIUS, 1781)

Nadrodzina: Cucujoidea
Rodzina: łyszczynkowate — Nitidulidae
słodyszek rzepakowy

Meligethes aeneus (F ABRICIUS, 1775)

słodyszek

Meligethes sp.

socznik

Epuraea sp.

łyszczynka dwukropkowa

Nitidula bipunctata (LINNAEUS, 1758)

przyścierwek

Omosita sp.

Rodzina: biedronkowate — Coccinellidae

40-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)
owełnica

Nazwa łacińska

Uwagi

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (LINNAEUS, 1758)
Scymnus sp.

okrajka okrągłoplama

Chilocorus renipustulatus (SCRIBA, 1790)

czerwonka trzynastokropka

Hippodamia tredecmpunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka dwukropka

Adalia bipunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka siedmiokropka

Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka łąkowa

Coccinula quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka wrzeciążeczka

Synharmonia conglobata (LINNAEUS, 1758)

gielas czterdziestoplamek

Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)

gielas dziesięcioplamek

Calvia decemguttata (LINNAEUS, 1767)

wrzeciążka

Propylaea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

oczatka

Anatis ocellata (LINNAEUS, 1758)

biedronka mączniakówka

Thea vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: schylikowate (miastkowate) — Mordellidae
schylik przepaskowiec

Variimorda fasciata (F ABRICIUS, 1775)
Mordella sp.
Mordellistena sp.

Rodzina: zalęszczycowate — Oedemeridae
zalęszczyca żółtawa

Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767)

zalęszczyca

Oedemera sp.

Rodzina: omiękowate — Lagriidae
omięk

Lagria hirta (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: czarnuchowate — Tenebrionidae

zatępka

Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767)

omrzel piaskowy

Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Chrysomeloidea
Rodzina: kózkowate — Cerambycidae
zmorsznik mały

Psudovadonia livida (F ABRICIUS, 1776)

strangalia plamista

Leptura maculata (PODA, 1761)

strangalia czarniawa

Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758)

paśnik pałączasty

Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758)

zgrzytnica zielonkawowłosa

Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775)

rzemlik topolowiec

Saperda populnea (LINNAEUS, 1758)

zielarka

Phytoecia sp.

41-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Rodzina: stonkowate — Chrysomelidae
rzęsielnica

Donacia cinerea (HERBST, 1784)

rzęsielnica mannówka

Donacia semicuprea (PANZER, 1796)

rzęsielnica

Donacia sp.

skrzypionka zbożowa

Oulema tristis (HERBST, 1786)

skrzypionka

Oulema sp.

moszenica czterokropka

Clytra quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

zmróżka złotawa

Cryptocephalus sericeus (LINNAEUS, 1758)

zmróżka

Cryptocephalus sp.

stonka ziemniaczana

Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)

złotka

Dlochrysa sp.

rynnica topolowa

Chrysomela populi (LINNAEUS, 1758)

rynnica olszowa

Linaeidea aenea (LINNAEUS, 1758)

kałdunica

Gastrophysa sp.

złotka

Chrysomela sp.

szubarga dziesięciokropka

Gonioctena viminalis (LINNAEUS, 1758)

jątrewka zielona

Phratora vulgatissima (LINNAEUS, 1758)

naliścica wierzbowa

Lochmaea capreae (LINNAEUS, 1758)

rdestnica wrotyczówka

Galeruca tanaceti (LINNAEUS, 1758)

hurmak olszowiec

Agelastica alni (LINNAEUS, 1758)

pchełka falistosmuga

Phyllotreta undulata (KUTSCHERA, 1860)

pchełka

Phyllotreta sp.
Aphthona sp.

długostopka

Longitarsus sp.

susówka

Altica sp.

tarczyk mglisty

cassidda nebulosa (LINNAEUS, 1758)

tarczyk zielony

Cassida viridis (LINNAEUS, 1758)

tarczyk

Cassida sp.

Nadrodzina: Curculionoidea
Rodzina: podryjowate — Attelabidae
tutkarz lalkowiec

Caenorhinus aequatus (LINNAEUS, 1767)

tutkarz złociak

Rhynchites auratus (SCOPOLI, 1763)

tutkarz osinowiec

Byctiscus betulae (LINNAEUS, 1758)

tutkarz brzozowiec

Deporaus betulae (LINNAEUS, 1758)

42-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)
podryj dębowiec

Nazwa łacińska

Uwagi

Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)

Rodzina: pędrusiowate — Apionidae
pędruś

Apion sp

68

Rodzina: ryjkowcowate — Curculionidae
naliściak srebrniak

Phyllobius argentatus (LINNAEUS, 1758)

naliściak truskawczak

Phyllobius calcaratus (F ABRICIUS, 1792)

naliściak pokrzywiak

Phyllobius urticae (DE GEER, 1775)

naliściak

Phyllobius sp.

obryzg

Polydrusus flavipes (DE GEER, 1775)

obryzg

Polydrusus ruficornis (BONSDORFF , 1785)

obryzg

Polydrusus sp.

oprzędzik

Sitona sp.

zieleńczyk zielonawy

Chlorophanus viridis (LINNAEUS, 1758)

kulczanka

Lixius sp.

słonik dębowiec

Cucrculio venosus (G RAVENHORST, 1807)

rozpucz lepiężnikowiec

Liparus glabrirostris (KÜSTER, 1849)

chowacz

Ceutorhynchus sp.

RZĄD: Błonkówki — Hymenoptera
PODRZĄD: Rośliniarki — Symphyta
Nadrodzina: Tenthredinoidea
Rodzina: bryzgunowate — Cimbicidae
bryzgun olchowiec

Cimbex connata (SCHRANK, 1776)

bryzgun

Cimbex sp.
Rodzina: pilarzowate — Tehthredinidae

pilarz

Tenthredo s.lat. sp.

pilarz polny

Endotethryx campestris LINNAEUS, 1758

szczerbatek zielony

Rhogogaster viridis (LINNAEUS, 1758)

gnatarz

Athalia sp.

jotek wierzbowiec

Trichiocampus grandis (LE PELETIER, 1823)

naroślarz

Pontania sp.

69

PODRZĄD: Stylikowce — Apocrita
Nadrodzina: Vespoidea
Rodzina: osowate — Vespidae
szerszeń pospolity

Vespa crabro LINNAEUS, 1758

osa saksońska

Dolichovespula saxonica (F ABRICIUS, 1793)

43-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

osa leśna

Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763)

osa dachowa

Paravespula germanica (F ABRICIUS, 1793)

osa rudawa

Paravespula rufa (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

Nadrodzina: Pompiloidea
Rodzina: nastecznikowate — Pompilidae
okrążel

Cryptocheilus sp.
Priocnemis sp.

swędosz

Anoplius sp.

Nadrodzina: Formicoidea
Rodzina: mrówkowate — Formicidae
wścieklica

Myrmica sp.

podziemnica zwyczajna

Lasius flavus (F ABRICIUS, 1781)

kartonówka

Lasius fuliginosus (LATREILLE , 1789)

hurtnica pospolita

Lasius niger (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Sphecoidea
Rodzina: grzebaczowate — Sphecidae
szczerklina

Ammophila sp.
Pemphredon sp.

grzebacz

Crabro sp.

Nadrodzina: Apoidea
Rodzina: pszczolinkowate — Andrenidae
pszczolinka

Andrena sp

70

Rodzina: miesierkowate — Megachilidae
makatka

Anthidium sp.

murarka

Osmia sp.

miesierka

Megachile sp.

Rodzina: porobnicowate — Anthophoridae
Nomada sp
porobnica

Anthophora sp.

Rodzina: pszczołowate — Apidae
trzmiel parkowy

Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758)

trzmiel kamiennik

Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758)

^

trzmiel leśny

Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1758)

^

trzmiel ziemny

Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758)

^

trzmiel

Bombus sp
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44-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)
pszczoła miodna

Nazwa łacińska

Uwagi

Apis mellifera (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Ichneumonoidea
Rodzina: męczelkowate — Braconidae — 72
Nadrodzina: Cynipoidea
Rodzina: galasówkowate — Cynipidae
letyniec pędowiec

Andricus kollarii (HARTIG, 1843)

letyniec dębowiec

Andricus lignicola (HARTIG, 1840)

letyniec

Andricus sp.

korzenica dębowa

Biorrhiza pallida (O LIVIER, 1791)

szypszyniec różany

Diplolepis rosae (LINNAEUS, 1758)

rewiś nadębek

Neuroterus quercusbaccarum (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Chruściki — Trichoptera
PODRZĄD: Annulipalpia
Rodzina: Hydroptilidae
Hydroptila sp.
PODRZĄD: Integripalpia
Rodzina: chruścikowate — Phryganeidae
chruścik wielki

Phryganea grandis (LINNAEUS,1761)

chruścik

Phryganea sp.
Rodzina: bagiennicowate — Limnephilidae
Triaenodes sp.

przywodnica

Athripsodes sp.

RZĄD: Motyle — Lepidoptera
PODRZĄD: Exoporia
Nadrodzina: Hepialoidea
Rodzina: niesobkowate — Hepialidae
niesobka huśtawiec

Hepialus hectus (LINNAEUS, 1758)

niesobka chmielanka

Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)

PODRZĄD: Heteroneura — Nepticulina
Nadrodzina: Nepticuloidea
Rodzina: pasynkowate — Nepticulidae
Stigmella sp. (LINNAEUS, 1758)
Zimmermannia liebwerdella (ZIMMERMANN, 1940)
PODRZĄD: Heteroneura — Tischeriina
Nadrodzina: Tischerioidea
Rodzina: tyszerkowate — Tischeriidae

45-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)
tyszerka płaskowiaczek

Nazwa łacińska

Uwagi

Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795)

Nadrodzina: Tineoidea
Rodzina: koszówkowate — Psychidae
jednobarwa

Canephora unicolor (HUFNAGEL, 1766)

nieskrzydłówka

Apterona halicoidella (VALLOT, 1827)

Rodzina: kibitnikowate — Gracillariidae
Parornix fagivora (F REY, 1861)
szrotówek białaczek

Phyllonorycter blancardela (F ABRICIUS, 1781)

szrotówek bukowiaczek

Phyllonorycter maestiginella (MÜLLER, 1764)

szrotówek dębowiec

Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839)

szrotówek

Phyllonorycter sp.

Nadrodzina: Yponomeutoidea
Rodzina: namiotnikowate — Yponomeutidae
namiotnik owocowy

Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Gelechioidea
Rodzina: pochwikowate — Coleophoridae
pochwik

Coleophora sp.

Nadrodzina: Tortricoidea
Rodzina: zwójkowate — Tortricidae
zwójka zieloneczka

Tortrix viridiana (LINNAEUS, 1758)
Acleris sp.

zwójka głogóweczka

Achrips crateganus (HÜBNER, 1799)

zwójkówka sadówka

Pandemis heparana (DENIS et SCHIEFERMÜLLER, 1775)

Nadrodzina: Zygaenoidea
Rodzina: kraśnikowate — Zygaenidae
kraśnik sześcioplamek

Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Hesperioidea
Rodzina: powszelatkowate — Hesperiidae
powszelatek brunatek

Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)

73

kosternik palemon

Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)

74

karłątek ryska

Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)

75

karłątek leśny

Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)

76

karłątek klinek

Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)

77

karłątek kniejnik

Ochlodes venata (BREMER et G REY, 1783)

46-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Nadrodzina: Papilionoidea
Rodzina: motylowcowate — Papilionidae
paź królowej

Papilio machaon (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: bielinkowate — Pieriidae
wietek gorczycznik

Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)

bielinek kapustnik

Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)

bielinek rzepnik

Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)

bielinek bytomkowiec

Pieris napi (LINNAEUS, 1758)

zorzynek rzeżuchowiec

Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)

szlaczkoń siarecznik

Colias hyale (LINNAEUS, 1758)

latolistek cytrynek

Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Nymphalidae
mieniak strużnik

Apatura ilia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

rusałka pawik

Inachis io (LINNAEUS, 1758)

rusałka admirał

Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)

rusałka osetnik

Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758)

rusałka pokrzywnik

Aglais urticae (LINNAEUS, 1758)

rusałka ceik

Polygonia c–album (LINNAEUS, 1758)

rusałka kratkowiec

Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)

dostojka malinowiec

Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)

dostojka latonia

Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)

dostojka selene

Clossiana selene (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

przeplatka atalia

Mellicta athalia (ROTTEMBURG , 1775)

^

Rodzina: oczennicowate — Satyridae
polowiec szachownica

Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)

przestrojnik jurtina

Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)

przestrojnik trawnik

Aphantopus hyperanthus (LINNAEUS, 1758)

strzępotek perełkowiec

Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1758)

78

strzępotek ruczajnik

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)

79

osadnik egeria

Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)

osadnik kostrzewiec

Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)

osadnik megera

Lasiommata megera (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: modraszkowate — Lycaeniidae
czerwończyk zamgleniec

Lycaena alcipron (ROTTEMBURG, 1775)

80
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

czerwończyk żarek

Lycaena phleas (LINNAEUS, 1758)

czerwończyk dukacik

Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)

81

modraszek argiades

Everes argiades (PALLAS, 1771)

82

modraszek argus

Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)

modraszek ikar

Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)

modraszek korydon

Lysandra coridon (PODA, 1761)
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Nadrodzina: Geometroidea
Rodzina: miernikowate — Geometridae
bęsica kwietniówka

Archiearis parthrnias (LINNAEUS, 1758)

miernik zieleniak

Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758

walgina rdestniak

Timandra griseata (W. PETERSEN, 1902)
Idaea dimidiata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea sp.

paśnik chrzaniak

Xanthorrhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)

piędzik przedzimek

Operopthera brumata (LINNAEUS, 1758)

pomiernik wierzbowniczak

Spargania luctuata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

plamiec agreściak

Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)

plamiak nabuczak

Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)

mokosz cierniowiak

Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)

latalec wycinek

Ennomos erosaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

bodzieniec bzowiak

Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758)

włochacz nabrzozak

Biston betularius (LINNAEUS, 1758)

zimowek ogołotniak

Erannis defoliaria (C LERCK, 1759)
Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Bombycoidea
Rodzina: barczatkowate — Lasiocampidae
barczatka puchowica

Eriogaster lanestris (LINNAEUS, 1758)

pierścienica nadrzewka

Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)

napójka łąkówka

Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Sphingoidea
Rodzina: zawisakowate — Sphingidae
zawisak tawulec

Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758)

nastrosz lipowiec

Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758

nastrosz półpawik

Smerinthus ocellatus (LINNAEUS, 1758)
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nastrosz topolowiec

Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)

zmrocznik gładyszek

Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

Nadrodzina: Noctuoidea
Rodzina: garbatkowate — Notodontidae
widłogonka siwica

Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)

garbatka zygzakówka

Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)

wiechcica gabata

Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)

narożnica zbrojówka

Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)

wzjeżka wijunica

Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)

Rodzina: brudnicowate — Lymantriidae

znamionówka tarniówka

Ly ma n t ri a s i s p a r
(L I N N A E U S , 17 58 )
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)

kuprówka rudnica

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)

białka wierzbówka

białka wierzbówka

brudnica nieparka

Rodzina: niedźwiedziówkowate — Arctiidae
szewnica żółtawa

Spilosoma lubricipedum (LINNAEUS, 1758)

szwewnica miętówka

Spilosoma urticae (E SPER, 1789)

marzymłódka pajacyk

Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)

niedźwiedziówka gosposia

Arctia caja (LINNAEUS, 1758)

krasopani poziomkówka

Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: sówkowate — Noctuidae
Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)
rolnica czopówka

Agriotis exclamationis (LINNAEUS, 1758)

rolnica gwoździarka

Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)

rolnica zbożówka

Agriotis segetum (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

rolnica boćwinówka

Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)

rolnica przepaska

Noctua janthina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

rolnica tasiemka

Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)
Diarsia brunnea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)

rolnica panewka

Xestia c–nigrum (LINNAEUS, 1758)

piętnówka chwastówka

Dicestra trifolii (HUFNAGEL, 1766)

piętnówka chmurówka

Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)

piętnówka kapustnica

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)
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piętnówka redestnica

Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761)

piętnówka brukiewka

Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)

piętnówka zmienna

canobia suasa (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)

piętnówka murawianka

Tholera caespitis (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)

piętnówka wiciokrzewka

Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)

piętnówka zmiennica

Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)

piętnówka

Mythimna sp.

kapturnica butwica

Xylena vetusta (HUBNER, 1813)

zimniczka bukówka

Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)

porożnica

Conistra sp.

źrenicówka czerwienica

Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)

źrenicówka

Agrochola sp.

Uwagi

Xanthia gilvago (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
wieczernica strzałówka

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)

wieczernica szczawiówka

Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)

ozimica

Cosmia sp.

opłonka stogowica

Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758)

opłonka kozibródka

Amphipyra tragopogonis (C LERCK, 1759)

błyszczka

Autographa sp.
Apamaea monoglypha (HUFNAGEL, 1766)
Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)
Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)

zgrzeblica trzysterka

Abrostola trigemina (WERNEBURG, 1864)

wstęgówka pąsówka

Catocala nupta (LINNAEUS, 1758)
Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)

wygłobka koniczówka

Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)

rozszczepka śnicianka

Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Wojsiłki — Mecoptera
Rodzina: wojsiłkowate — Panorpidae

Panorpa communis (LINNAEUS, 1758)
RZĄD: Muchówki — Diptera
Rodzina: koziułkowate — Tipulidae
koziułka warzywna

Tipula oleracea (LINNAEUS, 1758)
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Uwagi

Tipula sp.
Nephrotoma sp.
Rodzina: ćmiankowate — Psychodidae
Psychoda sp.

ćmianka
Rodzina: wodzieniowate — Chaoboridae
wodzień

Mochlonyx culiciformis (DE GEER, 1776)

wodzień

Chaoborus sp.
Rodzina: komarowate — Culicidae

widliszek

Anopheles maculipennis (MEIGEN, 1818)
Aedes sp.

komar brzęczący

Culex pipiens (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Chironomidae
Procladius sp.
ochotka piórkowka

Chironomus plumosus (LINNAEUS, 1758)

ochotka

Chironomus sp.
Rodzina: pryszczarkowate — Cecidiomyiidae
Hartigiola annulipes (HARTIG, 1839)

garnusznica bukowa

Mikiola fagi (HARTIG, 1839)

Rodzina: leniowate — Bibionidae
leń ogrodowy

Bibio hortulanus (LINNAEUS, 1767)

leń marcowy

Bibio marci (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: kobyliczkowate — Rhagionidae
kobyliczka ogrodowa

Rhagio immaculatus MEIGEN, 1804

kobyliczka pniowa

Rhagio scolopaceus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: lwinkowate — Stratiomyidae
zielenucha kształtna

Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763)

lwinka

Stratiomys sp.
Odontomyia sp.
Rodzina: ślepakowate — Tabanidae

ślepak pospolity

Chrysops caecutiens (LINNAEUS, 1758)

ślepak

Chrysops sp.

bąk bydlęcy

Tabanus bovinus (LINNAEUS, 1758)

jusznica deszczowa

Haematopota pluvialis (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: lowikowate — Asilidae
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pędźka

Dioctria sp.

wierzchołówka obrzeżona

Choerades marginata (LINNAEUS, 1758)

wierzchołówka

Laphria gibbosus (LINNAEUS, 1758)

wierzchołówka

Laphria sp.

łowik szerszeniak

Asilus crabroniformis (LINNAEUS, 1758)

łowczak

Neoitamus sp.

Uwagi

Rodzina: dziewierkowate — Therevidae
dziewierka

Thereva sp.

Rodzina: bujankowate — Bombylidae
słońcówka

Villa sp.

bujanka

Bombylius sp.
Rodzina: wujkowate — Empididae

wujek żółtaczek

Empis (Kritempis) livida (LINNAEUS, 1758)

wujek

Empis (Euempis) tesselata (F ABRICIUS, 1794)

wujek

Empis sp.
Hilara sp.
Rodzina: błyskleniowate — Dolichopodidae
Rhaphium sp.

błyskleń

Dolichopus ungulatus (LINNAEUS, 1758)

błyskleń

Dolichopus sp.
Medetera sp.
Rodzina: zadrowate — Phoridae

zadra

Phora sp.

zadra rudonoga

Megaselia rufipes (MEIGEN, 1804)

zadra

Megaselia sp.
Rodzina: Pipunculidae
Pipunculus campestris (LATREILLE , 1805)
Cephalops sp.
Eudorylas sp.
Dorylomorpha sp.
Rodzina: bzygowate — Syrphidae

trzmielówka łąkowa

Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)

trzmielówka leśna

Volucella pellucens (LINNAEUS, 1758)

gnojka trutniowate

Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758)
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gnojka

Eristalis sp.

kwiatkówka zmierzchówka

Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

Merodon sp.
udnica cebulowa

Eumerus strigatus (F ALLÉN, 1817)

udnica

Eumerus sp.

toryjka żółtoryja

Rhingia rostrata (LINNAEUS, 1758)

wyrówka

Cheilosia sp.

nieżłop nakwietny

Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)

nieżłop

Pipiza sp.

bzyg nadobny

Metasyrphus corollae (F ABRICIUS, 1794)

mszycówka

Syrphus ribesi (LINNAEUS, 1758)

bzyg prążkowany

Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)
Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)

nipszczoła

Microdon sp.

Rodzina: wyślepkowate — Conopidae
wyślepek

Conops flavipes (LINNAEUS, 1758)

wyślepek czwórpasy

Conops quadrifasciatus (DE GEER, 1776)

wyślepek

Conops sp.

podścianka

Myopa testacea (LINNAEUS, 1767)

podścianka

Myopa sp.

Rodzina: nasionnicowate — Tephritidae
Urophora sp.
nasionnica trześniówka

Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)

zapaska bylicówka

Trypeta artemisiae (F ABRICIUS, 1794)
Tephritis sp.

Rodzina: trawiszkowate — Agromyzidae
trawiszka

Agromyza sp.

trawiszka

Ophiomyia sp.

trawiszka

Phytomyza sp.

Rodzina: niezmiarkowate — Chloropidae
łączyca

Meromyza sp.

nizmiarka

Chlorops sp.

Rodzina: śmietkowate — Anthomyiidae
śmietka cebulanka

Delia antiqua (MEIGEN, 1826)
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śmietka kapuścianka

Delia brassicae (HOFFMANNSEGG apud WIEDEMANN, 1817)

śmietka brukwianka

Delia floralis (F ALLÉN, 1824)

śmietka ćwiklanka

Pegomya hyoscami (PANZER, 1809)

śmietka wiosnówka

Phorbia genitalis (SZNABL in SZNABL & DZIEDZICKI, 1911)

Uwagi

Rodzina: zgniłówkowate — Fannidae
zgniłówka pokojowa

Fannia canicularis (LINNAEUS, 1761)

zgniłówka

Fannia sp.

Rodzina: muchowate — Muscidae
Muscina sp.
mucha domowa

Musca domestica (LINNAEUS, 1758)
Pyrellia vivida (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)

bolimuszka

Stomoxys calcitrans (LINNAEUS, 1758)
Haematobia irritans (LINNAEUS, 1758)
Haematobosca stimulans (MEIGEN, 1824)
Phaonia sp.
Helina sp.
Coenosia sp.

Rodzina: plujkowate — Calliphoridae
plujka pospolita

Calliphora vicina (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)

padlinówka cesarska

Lucilia caesar (LINNAEUS, 1758)
Phaenicia sericata (MEIGEN, 1826)
Protocalliphora sp.

Rodzina: ścierwicowate — Sarcophagidae
ścierwica

Bercaea cruentata (MEIGEN, 1826)

ścierwica mięsówka

Sarcophaga carnaria (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: rączycowate — Tachinidae
rączyca larwarka

Exorista (Exorista) larvarum (LINNAEUS, 1758)

rączyca wieśniaczka

Exorista (Adenia) rustica (F ALLÉN, 1810)

zabójka wielożerna

Phryxe vulgaris (F ALLÉN, 1810)

rączyca wielka

Tachina (Tachina) grossa (LINNAEUS, 1758)

rączyca rdzawa

Tachina (Eudoromyia) fera (LINNAEUS, 1761)
Peletieria sp.
Linnemyia sp.
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Uwagi

Wije — Myriapoda
Pareczniki — Chilopoda
Epimorpha
RZĄD: Zieminkokształtne — Geophilomorpha
Rodzina: zieminkowate — Geophilidae
zieminek

Geophilus proximus (C.L. KOCH, 1847)
Necrophlegophagus flavus (DE GEER, 1778)
Strigamia sp.

Anamorpha
RZĄD: Drewniakokształtne — Lithobiomorpha
Rodzina: drewniakowate — Lithobiidae
Lithobius erythrocephalus (C.L. KOCH, 1847)
wij drewniak

Lithobius forficatus (LINNAEUS, 1758)
Lithobius melanops (NEWPORT, 1845)
Lithobius microps (MEINERT, 1868)
§1

Dwuparce — Diplopoda

Pencillata
RZĄD: Strzępnice —Polyxenida
Rodzina: strzępnicowate — Polyxenidae
strzępnica

Polyxenus lagurus (LINNAEUS, 1758)

Chilognatha
RZĄD: Skulice —Glomerida
Rodzina: skulicowate — Glomeridae
skulica

Glomeris sp.

RZĄD: Polyzoniida
Rodzina: Polyzoniidae
Polyzonium germanicum (BRANDT, 1837)
RZĄD: Węzławce — Polydesmida
Rodzina: węzławcowate — Polydesmidae
węzławiec

Polydesmus complanatus (LINNAEUS, 1761)

RZĄD: Wijowce — Julida
Rodzina: wijowate — Julidae
Leptoiulus sp.
Unciger foetidus (C.L. KOCH, 1847)
Megaphylum sp.
wij piaskowy

Ommatoiulus sabulosus (LINNAEUS, 1758)
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Uwagi

Skorupiaki — Crustacea
Wioślarki — Cladocera
Skrzelonogi — Branchiopoda
RZĄD: Dwupancerzowce — Diplostraca
PODRZĄD: Wioślarki — Cladocera
Rodzina: przeźroczkowate — Sididae
przeźroczka

Sida crystallina (O.F. MÜLLER, 1776)

Rodzina: rozwielitkowate — Daphnidae
Ceriodaphnia sp.
rozwielitka pchlica

Daphnia pulex (DE GEER, 1778)
Simocephalus sp.

Rodzina: słoniczkowate — Bosminidae
słoniczka

Bosmina longirostris (O.F. MÜLLER, 1776)

Rodzina: Chydoridae
Chydorus sphaericus (O.F. MÜLLER, 1776)
Eurycercus lamellatus (O.F. MÜLLER, 1776)
Widłonogi — Copepoda
RZĄD: Calanoida
Rodzina: widłatkowate — Diaptomidae
widłatek

Diaptomus s. lat. spp.

RZĄD: Cyclopoida
Rodzina: oczlikowate — Cyclopidae
oczlik

Cyclops s.lat. spp.

Pancerzowce — Malacostraca
Syncarida
RZĄD: Równonogi — Isopoda
PODRZĄD: Ośliczki — Asellota
Rodzina: ośliczkowate — Asellidae
ośliczka pospolita

Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)

PODRZĄD: Stonogi — Oniscoidea
Rodzina: stonogowate — Oniscidae
stonoga

Oniscus asellus (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: Porcellionidae

prosionek szorstki

Porcelio scaber (LATREILLE , 1804)
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Uwagi

RZĄD: Dziesięcionogi — Decapoda
PODRZĄD: Rakowce — Astacidea
Rodzina: Cambaridae
rak pręgowany

Orconectes limosus (RAFINESQUE , 1817)

Pajęczaki — Arachnida
RZĄD: Pająki — Araneae
PODRZĄD: Araneomorpha
Rodzina: nasosznikowate — Pholcidae
nasosznik łabuńcowaty

Pholcus opilionoides (SCHRANK, 1781)

nasosznik trzęś

Pholcus phalangioides (F UESSLIN, 1775)

Rodzina: czyhakowate — Segestriidae
czyhak sześciooki

Segestria senoculata (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: omatnikowate — Theridiidae
Achearanea lunata (C LERCK, 1758
zawijak żółtawy

Enoplognatha ovata (C LERCK, 1758)

zyzuś tłuścioch

Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)

zyzuś kasztanowiec

Steatoda castanea (C LERCK, 1758) — 84

omatnik dwuplamy

Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1758)

omatnik barwny

Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)

omatnik łąkowy

Theridion sisyphium (C LERCK, 1758)

omatnik zmienny

Theridion varians (HAHN, 1833)

Rodzina: snowikowate — Linyphiidae
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)
Diplostyla concolor (WIDER, 1834)
nasuwnik

Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832)
Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834)
Leptyphanthes nebulosus (SUNDEVALL, 1829) — 85
Leptyphanthes tenebricola (WIDER, 1834)

snowik pospolity

Linyphia triangularis (C LERCK, 1758)
Meioneta rurestris (C.L. KOCH, 1836)
Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1829)

snówek

Neriene clathrata (SUNDEVALL, 1829)

snówek okazały

Neriene montana (C LERCK, 1758)

Rodzina: kwadratnikowate — Tetragnathidae
Pachygnatha degeeri (SUNDEVALL, 1829)

57-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)
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kwadratnik trzcinowy

Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)

kwadratnik długonogi

Tetragnatha montana (SIMON, 1874)

liścianek sektornik

Zygiella x–notata (C LERCK, 1758)

Uwagi

Rodzina: krzyżakowate — Araneidae
kołosz wielobarwny

Aculepeira ceropegia (WALCKENAER, 1802)

krzyżak pomarańczowy

Araneus alsinae (WALCKENAER, 1802)

krzyżak ogrodowy

Araneus diadematus (C LERCK, 1758)

krzyżak dwubarwny

Araneus marmoreus (C LERCK, 1758)

krzyżak łąkowy

Araneus quadratus (C LERCK, 1758)

krzyżak zielony

Araniella cucurbitina (C LERCK, 1758)

kołosz

Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)

krzyżak nadwodny

Larinioides cornutus (C LERCK, 1758)

kołosz szczelinowy

Nuctenea umbratica (C LERCK, 1758)
Singa hamata (C LERCK, 1758)

Rodzina: pogońcowate — Lycosidae
wymyk szarawy

Arctosa cinerea (F ABRICIUS, 1777)

wałęsak

Pardosa agrestis (WESTRING, 1861)

wałęsak

Pardosa amentata (C LERCK, 1758)

wałęsak leśny

Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)

wałęsak

Pardosa monticola (C LERCK, 1758)

wałęsak

Pardosa pullata (C LERCK, 1758)

korsarz piratnik

Pirata piraticus (C LERCK, 1758)

krzeczek naziemnik

Trochosa terricola (THORELL, 1856)

Rodzina: darownikowate — Pisauridae
bagnik przybrzeżny

Dolomedes fimbriatus (C LERCK, 1758)

Rodzina: lejkowcowate — Agelenidae
lejkowiec labiryntowy

Agelena labyrinthica(C LERCK, 1758)

kątnik domowy większy

Tegenaria domestica (C LERCK, 1758)

kątnik domowy mniejszy

Tegenaria ferruginea (PANZER, 1804)

kątnik leśny

Tegenaria sylvestris (L. KOCH, 1872)

Rodzina: ciemieńcowate — Dictynidae
ciemieniec kędzierzawny

Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758)

ciemieniec kędzierzawnik

Dictyna uncinnata (THORELL, 1856)
Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830)
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Uwagi

Rodzina: sidliszowate — Amaurobidae
sidlisz jaskiniowy

Amaurobius fenestralis (STRÖM, 1768)

sidlisz piwniczny

Amaurobius ferox (WALCKENAER, 1830)

norosz ziemny

Coelotes terrestris (WIDER, 1834)

Rodzina: aksamitnikowate — Clubionidae
aksamitnik żółtawy

Clubiona lutescens WESTRING , 1851

Rodzina: ślizgunowate — Philodromidae
ślizgun spłaszczony

Philodromus aureolus (C LERCK, 1758)

śmiertek mrówczyn

Thanatus formicinus (C LERCK, 1758)

Rodzina: ukośnikowate — Thomisidae
cofnik

Diaea dorsata (F ABRICIUS, 1777)

kwietnik

Misumena vatia (C LERCK, 1758)
Misumenops tricuspidatus (F ABRICIUS, 1775)
Oxyptila praticola (C.L. KOCH, 1837)
Oxyptila trux (BLACKWALL, 1846)

bokochód grzebieniasty

Xysticus cristatus (C LERCK, 1758)

bokochód boczeń

Xysticus lanio (C.L. KOCH, 1835)

Rodzina: skakunowate — Salticidae
pyrgun nazielny

Evarcha arcuata (C LERCK, 1758)

pyrgun

Evarcha falcata (C LERCK, 1758)

lśniś

Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)

rozciągnik mchuś

Marpissa muscosa (C LERCK, 1758)
Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853)

skakun arlekinowy

Salticus scenicus (C LERCK, 1758)

skoczek łąkowy

Sitticus floricola (C.L. KOCH, 1837)

RZĄD: Kosarze — Opiliones
PODRZĄD: Palpatores
Rodzina: Gagrellidae
łabuń

Leiobunum rotundum (LATREILLE , 1798)

łabuń

Leiobunum rupestre (HERBST, 1799)
Rodzina: Phalangiidae
Mitopus morio (F ABRICIUS, 1779)
Oligolophus tridens (C.L. KOCH, 1836)
Opilio parietinus (DE GEER, 1778)
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Phalangium opilio (LINNAEUS, 1758)

Mięczaki — Mollusca
Ślimaki — Gastropoda
Przodoskrzelne — Prosobranchia
RZĄD: Mesogastropoda
Rodzina: żyworódkowate — Viviparidae
żyworódka rzeczna

Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: zawójkowate — Valvatidae
zawójka pospolita

Valvata piscinalis (O.F. MÜLLER, 1774)

Płucodyszne — Pulmonata
RZĄD: Ślimaki nasadooczne — Basommatophora
Rodzina: Ellobiidae
Carychium minimum (O.F. MÜLER, 1774)
Carychium tridentatum (RISSO, 1826)
Rodzina: rozdętkowate — Physidae
rozdętka pospolita

Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: błotniarkowate — Lymnaeidae
błotniarka uszata

Lymanea auricularia (LINNAEUS, 1758)

mulik

Lymanea peregra (O.F. MÜLLER, 1774)

błotniarka stawowa

Lymanea stagnalis (LINNAEUS, 1758)

błotniarka moczarowa

Lymnaea truncatula (O.F. MÜLLER, 1774)

Rodzina: zatoczkowate — Planorbidae
zatoczek

Planorbis carinatus (O.F. MÜLLER, 1774)

zatoczek pospolity

Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758)

zatoczek skręcony

Anisus contortus (LINNAEUS, 1758)

zatoczek łamliwy

Anisus vortex (LINNAEUS, 1758)
Armiger crista (LINNAEUS, 1758)

zatoczek rogowy

Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Ślimaki trzonkooczne — Stylommatophora
Rodzina: bursztynkowate — Succineidae
bursztynka

Succinea (Succinella) oblonga DRAPARNAUD, 1801

bursztynka

Succinea (Succinea) putris (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: Vertiginidae
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805)
Vertigo sp.
Rodzina: Pupillidae
Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: Valloniidae
Vallonia pulchella (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: krążałkowate — Enodontidae
Discus sp.
Rodzina: ślinikowate — Arionidae
Arion (Mesarion) subfuscus (DRAPARNAUD, 1805)

ślinik
Rodzina: szklarkowate — Vitrinidae
szklarka

Vitrina pellucida (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: Zonitidae
Vitrea diaphana (STUDER, 1820)
Nesovitrea hammonis (STRÖM, 1765)
Oxychilus sp.
Rodzina: pomrowiowate — Limacidae

pomrów

Limax (Limax) maximus (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: Agriolimacidae
Deroceras (Deroceras) laeve (.F. MÜLLER, 1774)
Deroceras (Agriolimax) reticulatum (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: Euconulidae
Euconulus fulvus (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: świdrzykowate — Clausillidae
Cochlodina (Cochlodina) laminata (MONTAGU, 1803)
Clausillia sp.
Rodzina: ślimakowate — Helicidae
Perforatela sp.
Trichia sp.

ślimak ogrodowy

Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758)

wstężyk ogrodowy

Cepaea (Cepaea) hortensis (O.F. MÜLLER, 1774)

wstężyk austriacki

Cepea (Octadenia) vindobonensis (F ÉRRUSAC, 1821)

ślimak winniczek

Helix pomatia (LINNAEUS, 1758)
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Małże — Bivalvia
RZĄD: Eulamellibranchia
PODRZĄD: Heterodonta
Rodzina: kulkówkowate — Sphaeriidae
kulkówka

Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758)

groszówka

Pisidium sp.

PODRZĄD: Schizodonta
Rodzina: skójkowate — Unionidae
skójka malarska

Unio pictorum (LINNAEUS, 1758)

skójka zaostrzona

Unio tumidus (PHILIPSSON, 1788)

szczeżuja pospolita

Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758)
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Pierścienice — Annelida
Skąposzczety — Oligochaeta
RZĄD: Plesiopora plesiotheca
Rodzina: najadowate — Naiadidae
szczeciak

Chaetogaster diaphanus (GRUITHUISEN, 1828)

stylaria

Stylaria lacustris (LINNAEUS, 1767)

najada

Nais sp.
Rodzina: rurecznikowate — Tubificidae

rurecznik

Tubifex sp.
Limnodrilus sp.

RZĄD: Plesiopora prosotheca
Rodzina: wazonkowcowate — Enchytraeidae
wazonkowiec

Enchytraeus sp.

RZĄD: Opisthophora
Rodzina: dżdżownicowate — Lumbricidae
Octolasion (Octolasion) lacteum (ŐRLEY, 1881)
Dendrobaena sp.
dżdżownica

Lumbricus rubellus (HOFFMEISTER, 1843)
Eisenia foetida (SAVIGNY, 1826)

Pijawki — Hirudinea
RZĄD: Pijawki ryjkowe — Rhynchobdellida
Rodzina: odlepkowate — Glossiphoniidae
odlepka ślimacza

Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758)
Hemiclepsis marginata (O.F. MÜLLER, 1774)
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Nazwa polska (zwyczajowa)
pijawka kacza

Nazwa łacińska

Uwagi

Theromyzon tessulatum (O.F. MÜLLER, 1774)
Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Piscicolidae
pijawka rybia

Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Pijawki szczękowe — Gnathobdellida
Rodzina: pijawkowate — Hirudinidae
pijawka końska

Haemopis sanguisuga (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Pijawki gardzielowe — Pharyngobdellida
Rodzina: Erpobdellidae
Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900)
Erpobdella octooculata (LINNAEUS, 1758)
Erpobdella testacea (SAVIGNY, 1820)

1.

Gatunek chroniony, za wyjątkiem osobników występujących w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach.

2.

Gatunek włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych”
umieszczony w kategorii „R” — gatunków rzadkich. Tę samą kategorię zagrożenia określono w skali byłego województwa
bielskiego.

3.

Wszystkie gatunki są chronione. Dane literaturowe odnośnie tej grupy ssaków tyczą w przeważającej części zimowisk
nietoperzy. Dane o stanowiskach tych zwierząt w okresie aktywności są bardzo skąpe.

4.

Gatunek związany z wodami, latem chroni się w dziuplach, na strychach w szczelinach murów, itp. Obserwowano dość
dalekie przeloty osobników tego gatunku. Kategoria „V” — narażone na wyginięcie na terenie byłego województwa
bielskiego.

5.

Gatunek eurytopowy, występujący w lasach, terenach skalistych i w osiedlach. latem chroni się na strychach, w dziuplach,
budkach dla ptaków, pod odstającą korą drzew i za okiennicami . Na terenie byłego województwa bielskiego kategoria „V”.

6.

Gatunek związany z lasami, zimuje w dziuplach i na strychach budynków, nigdy w jaskiniach . Na terenie byłego
województwa bielskiego w kategorii „V”.

7.

Związany w swym występowaniu głównie z osiedlami ludzkimi. Kolonie letnie, często liczne, spotyka się na strychach.
Poluje w parkach, alejach, ogrodach, na skraju lasów. Zimowiska w piwnicach, na strychach oraz w jaskiniach . W byłym
województwie bielskim w kategorii „V”.

8.

Występuje na obszarach leśnych i w pobliżu osiedli ludzkich. Latem chroni się na strychach, w dziuplach, budkach dla
ptaków, szczelinach budynków i kory. Polują w ogrodach, parkach i na obrzeżach lasów. Zimują kolonijnie w szczelinach
budynków, dziuplach, wyjątkowo w jaskiniach . Kategoria „V” na terenie byłego województwa bielskiego.

9.

Gatunek eurytopowy, spotykany w lasach oraz na terenach skalistych i w osiedlach ludzkich. Latem ukrywa się
w dziuplach, budkach dla ptaków oraz na strychach. Zimuje w jaskiniach naturalnych i sztucznych, a okazjonalnie
w piwnicach. Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „V”.

10. Stanowiska gatunku potwierdzone w sąsiedztwie analizowanego obszaru , prawdopodobnie występuje również na terenie
gminy. Gatunek umieszczony w kategorii „R” gatunków zagrożonych na terenie byłego województwa bielskiego.
11. Dane na podstawie .
12. Dane na podstawie:. Odbywa długie wędrówki.
13. Spotykany w pobliżu zabudowań, latem dokonuje dalekich wędrówek.
14. Gatunek introdukowany w XVII wieku. Na terenie Kotliny Oświęcimskiej odnotowano około 20 osobników, umieszczony
w kategorii „R”.
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15. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” i „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce”. Bardzo nieliczny na terenie byłego województwa bielskiego, umieszczony w kategorii „V” — narażony na
wyginięcie. W związku z ogólnym wzrostem liczebności tego gatunku w kraju, obserwuje się stały wzrost liczby stwierdzeń
na terenie Małopolski.
16. Gatunek, którego gniazdowanie stwierdzono na stawach w Spytkowicach w 1968 roku Widywano wtedy 8 ptaków
dorosłych i znaleziono gniazdo ze zniszczonymi jajami. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz „Czerwonej
listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
17. Bardzo nieliczny, gniazdowanie niewykluczone.
18. Skrajnie nielicznie lęgowy, możliwe stwierdzenie w okresie migracji. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”
oraz do „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
19. Bardzo nieliczny, lokalnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe .
20. Skrajnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na terenie byłego
województwa bielskiego. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce”.
21. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na
terenie byłego województwa bielskiego. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz włączony do
„Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
22. Nielicznie lub bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe.
23. Gniazdowanie możliwe. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz „Czerwonej liście zwierząt
ginących i zagrożonych w Polsce”.
24. Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R” na terenie
byłego województwa bielskiego.
25. Obserwowano gniazdowanie 1 pary. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz „Czerwonej listy zwierząt
ginących i zagrożonych w Polsce”. Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „R”.
26. Gniazdowanie możliwe, gatunek migrujący; był obserwowany w okresie lęgowym w Spytkowicach. Umieszczony
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
27. Bardzo nielicznie lęgow0, gniazdowanie możliwe.
28. Sporadycznie lęgowa, migrująca, istnieje duże prawdopodobieństwo lęgów pojedynczych par w koloniach śmieszek.
Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce”. Na terenie byłego województwa bielskiego umieszczona w kategorii „E” — zagrożony.
29. Wyjątkowo lęgowy, migrujący i zimujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „E” na terenie byłego
województwa bielskiego.
30. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz
„Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Nie jest umieszczony w wykazie ptaków byłego województwa
bielskiego.
31. Sporadycznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz
„Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego
kategoria „E”.
32. Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.
33. Pojedyncze osobniki obserwowano na stawach w Spytkowicach w 1987 i 1989roku. Gatunek umieszczony w „Polskiej
czerwonej księdze zwierząt”oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Nie jest uwzględniony
w wykazie ptaków byłego województwa bielskiego.
34. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie prawdopodobne. Umieszczony w kategorii „R” na
terenie byłego województwa bielskiego.
35. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe.
36. Gatunek nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie prawdopodobne.
37. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe.

64-AII

38. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R” na terenie
byłego województwa bielskiego.
39. Gatunek liczny, lokalnie bardzo licznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.
40. Nieliczny lub bardzo nielicznie lęgowy, lokalnie średnio liczny, migrujący; Gniazdowanie możliwe.
41. Gatunek sporadycznie lęgowy, skrajnie nielicznie zimujący.Gniazdo z pisklętami odnaleziono na stawach Przeręb.
Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego kategoria „E”.
42. Gatunek średnio licznie lęgowy, koczujący; gniazdowanie możliwe.
43. Średnio liczny, lokalnie nielicznie lęgowy, zimujący. Gniazdowanie możliwe.
44. Średnio licznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.
45. Średnio licznie lub nielicznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.
46. Średnio licznie, lokalnie licznie lęgowa. Liczebność gatunku w skali kraju rośnie.
47. Związany z terenami rolniczymi.
48. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa.
49. Nielicznie lęgowy; gniazdowanie prawdopodobne.
50. Nieliczna, lokalnie średnio licznie lęgowa, migrująca; gniazdowanie prawdopodobne.
51. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy, migruje. Gniazdowanie możliwe.
52. Gatunek bardzo zagrożony, liczebność jego populacji uległa załamaniu.
53. W Polsce należy do najpospolitszych kręgowców na obszarze całego kraju.
54. Zimuje na dnie dużych zbiorników wodnych.
55. Hybryd żaby śmieszki i żaby jeziorkowej.
56. Kategoria „R” w liście gatunków byłego województwa bielskiego.
57. Gatunek umieszczony w kategorii „V” na terenie byłego województwa bielskiego.
58. Notowany z Wisły i jej dopływów.
59. Notowany z Wisły i jej dopływów.
60. Notowany z Wisły i jej dopływów.
61. Notowany z Wisły i jej dopływów.
62. Notowany z Wisły i jej dopływów. W Polsce niezbyt liczny.
63. Jedna z najpospolitszych ważek w Polsce.
64. Gatunek pospolity.
65. Największa ważka w Europie Środkowej. Rozwój trwa rok.
66. Gatunek o dwu– lub trzyletnim okresie rozwoju.
67. Wszystkie gatunki z tego rodzaju są chronione. W Polsce wykazano pewne stanowiska 27 gatunków z rodzaju Carabus
LINNAEUS, 1758 .
68. W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków z tego rodzaju.
69. W rodzaju Tenthredo LINNAEUS, 1758 wydzielono kilka podrodzajów .
70. W Polsce 94 gatunki.
71. Wszystkie gatunki z rodzaju Bombus LATREILLE , 1802 są chronione. W Polsce wykazano dotychczas 31 gatunków.
72. W Polsce wykazano dotychczas ponad 1000 gatunków, do rodziny tej należą m.in. baryłkarze Apanteles spp.
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73. Gatunek pospolity na południu kraju. Występowanie prawdopodobne.
74. Gatunek wykazywany głównie z południowej części Polski. Występowanie prawdopodobne.
75. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Wszędzie pospolity.
76. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Przeważnie niezbyt liczny.
77. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
78. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
79. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
80. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Częściej spotykany w południowej i wschodniej części kraju.
81. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
82. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski..
83. Gatunek spotykany wyłącznie w zabudowaniach.
84. Oikobiont, w wilgotnych piwnicach, łazienkach, itp.
85. W miejscach wyznaczonych przez wojewodę, gdzie dozwolone jest zbieranie dla przetwórstwa spożywczego obowiązuje
wymiar ochronny do 30 mm średnicy muszli.
86. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.
87. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.

Źródło: dane w powyższej tabeli przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów –
oprac. 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu

ANEKS do części II – UWARUNKOWANIA

Lista w tabeli 2-AII obejmuje gatunki, których występowanie na badanym obszarze
potwierdzone jest danymi literaturowymi, bądź jest wysoce prawdopodobne ze
względu na wymagania środowiskowe i bionomię tych gatunków; do tej grupy
włączono również gatunki eurybiontyczne i ubikwistyczne, pospolite na terenie
całego kraju.
Symbol ^ oznacza gatunek chroniony. Kolejne liczby oznaczają odnośniki

Tabela 2- AII
Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Ssaki — Mammalia
RZĄD: Owadożerne — Insectivora
Rodzina: jeżowate — Erinacaeidae
Jeż wschodni

Erinaceus concolor (MARTIN, 1838)

^

Talpa europaea (LINNAEUS, 1758)

^, 1

Rodzina: kretowate — Talpidae
kret europejski
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Rodzina: ryjówkowate — Soricidae
ryjówka aksamitna

Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)

ryjówka malutka

Sorex araneus (LINNAEUS, 1758)

^

rzęsorek rzeczek

Neomys fodiens (PENNANT, 1771)

^

rzęsorek mniejszy

Neomys anomalus (C ABRERA, 1907)

^, 2

RZĄD: Nietoperze — Chiroptera — 3
Rodzina: mroczkowate — Vespertilionidae
nocek rudy

Myotis daubentoni (KUHL, 1819)

^, 4

nocek wąsatek

Myotis mystacinus (KUHL, 1819)

^, 5

borowiec wielki

Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774)

^, 6

mroczek późny

Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774)

^, 7

karlik malutki

Pipistrellus pipistrellus (SCHREBER, 1774)

^, 8

gacek wielkouch

Plecotus auritus (LINNAEUS, 1758)

^, 9

RZĄD: Zajęczaki (zającokształtne) — Lagomorpha
Rodzina: zającowate — Leporidae
zając szarak

Lepus capensis (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Gryzonie — Rodentia
Rodzina: chomikowate — Cricetidae
chomik

Cricetus cricetus (LINNAEUS, 1758)

^, 10

Rodzina: nornikowate — Arvicolidae
piżmak

Ondatra zibethicus (LINNAEUS, 1766)

nornica ruda

Clethrionomys glareolus (SCHREBER, 1780)

karczownik ziemnowodny

Arvicola terrestris (LINNAEUS, 1758)

darniówka zwyczajna

Pitymys subterraneus (DE SELYS–LONGCHAMPS, 1836)

nornik bury

Microtus agrestis (LINNAEUS, 1758)

nornik zwyczajny

Microtus arvalis (PALLAS, 1779

mysz domowa

Mus musculus (LINNAEUS, 1758)

szczur wędrowny

Rattus norvegicus (BERKENHOUT, 1769)

badylarka

Micromys minutus (PALLAS, 1771)

mysz polna

Apodemus agrarius (PALLAS, 1771)

mysz leśna

Apodemus flavicollis (MELCHIOR, 1834)

mysz zaroślowa

Apodemus sylvaticus (LINNAEUS, 1758)

11

RZĄD: Drapieżne — Carnivora
Rodzina: psowate — Canidae
Lis

Vulpes vulpes (LINNAEUS, 1758)
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Rodzina: łasicowate — Mustelidae
tchórz zwyczajny

Mustela putorius LINNAEUS, 1758

kuna leśna

Martes martes (LINNAEUS, 1758)

12

kuna domowa

Martes foina (E RXLEBEN, 1777)

13

RZĄD: Parzystokopytne — Artiodactyla
Rodzina: świniowate — Suidae
dzik

Sus scrofa (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: jeleniowate — Cervidae

sarna

Capreolus capreolus (LINNAEUS, 1758)

daniel

Dama dama (LINNAEUS, 1758)

jeleń

Cervus elaphus (LINNAEUS, 1758)

14

Ptaki — Aves
RZĄD: Perkozy — Podicipediformes
Rodzina: perkozowate — Podicipedidae
perkozek

Tachybaptus ruficollis (PALLAS, 1764)

^

perkoz dwuczuby

Podiceps cristatus (LINNAEUS, 1758)

^

perkoz rdzawoszyi

Podiceps grisegena (BODD., 1783)

^

perkoz zausznik

Podiceps nigricollis (C.L. BREHM, 1831)

^

RZĄD: Pełnopłetwe — Pelecaniformeas
Rodzina: kormorany — Phalacrocoracidae
kormoran czarny

Phalacrocorax carbo (LINNAEUS, 1758)

^, 15

bąk

Botaurus stellaris (LINNAEUS, 1758)

^

bączek

Ixobrychus minutus (LINNAEUS, 1766)

^

ślepowron

Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758)

^

czapla siwa

Ardea cinerea (LINNAEUS, 1758)

czapla purpurowa

Ardea purpurea (LINNAEUS, 1758)

^, 16

czapla biała

Ardea egretta alba (LINNAEUS, 1758)

^

bocian czarny

Ciconia nigra (LINNAEUS, 1758)

^, 17

bocian biały

Ciconia ciconia (LINNAEUS, 1758)

^

Cygnus olor (GMELIN, 1789)

^

RZĄD: Brodzące — Ciconiiformes
Rodzina: czaplowate — Ardeidae

Rodzina: bociany — Ciconiidae

Rząd: Blaszkodziobe — Anseriformes
Rodzina: kaczkowate — Anatidae
łabędź niemy
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gęgawa

Anser anser (LINNAEUS, 1758)

^

krakwa

Anas strepera (LINNAEUS, 1758)

^

cyraneczka

Anas crecca (LINNAEUS, 1758)

krzyżówka

Anas platyrhynchos (LINNAEUS, 1758)

cyranka

Anas querquedula (LINNAEUS, 1758)

^

płaskonos

Anas clypeata (LINNAEUS, 1758)

^

głowienka

Aythya ferina (LINNAEUS, 1758)

podgorzałka

Aythya nyraca (G ÜLD., 1770)

czernica

Aythya fuligula (LINNAEUS, 1758)

gągoł

Bucephala clangula (LINNAEUS, 1758)

^, 18

trzmielojad

Pernis apivorus (LINNAEUS, 1758)

^, 19

błotniak stawowy

Circus aeruginosus LINNAEUS, 1758)

^

błotniak zbożowy

Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766)

^, 20

błotniak łąkowy

Circus pygargus (LINNAEUS, 1758)

^, 21

jastrząb

Accipiter gentilis (LINNAEUS, 1758)

^

krogulec

Accipiter nisus (LINNAEUS, 1758)

^, 22

myszołów zwyczajny

Buteo buteo (LINNAEUS, 1758)

^

Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758)

^, 23

pustułka

Falco tinnunculus (LINNAEUS, 1758)

^

kobuz

Falco subbuteo (LINNAEUS, 1758)

^, 24

^

RZĄD: Jastrzębiowe — Accipitriformes
Rodzina: jastrzębiowate — Accipitridae

Rodzina: rybołowy — Pandionidae
rybołów
RZĄD: Sokołowe — Falconiformes
Rodzina: sokołowate — Falconidae

RZĄD: Kuraki — Galliformes
Rodzina: bażantowate — Phasianidae
kuropatwa

Perdix perdix (LINNAEUS, 1758)

przepiórka

Coturnix coturnix (LINNAEUS, 1758)

bażant

Phasianus colchicus (LINNAEUS, 1758)

^

RZĄD: Żurawiowe — Gruiformes
Rodzina: chruściele — Rallidae
wodnik

Rallus aquaticus (LINNAEUS, 1758)

^

kropiatka (kureczka nakrapiana)

Porzana porzana (LINNAEUS, 1766)

^, 25

kureczka zielonka

Porzana parva (SCOPOLI, 1796)

^
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derkacz

Crex crex (LINNAEUS, 1758)

^

kokoszka wodna

Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758)

^

łyska

Fulica atra (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Siewkowe — Charadriiformes
PODRZĄD: Siewkowce — Charadrii
Rodzina: ostrygojady — Haematopodidae
ostrygojad

Haematopus ostralegus (LINNAEUS, 1758)

^, 26

sieweczka rzeczna

Charadrius dubius (SCOPOLI, 1786)

^

sieweczka obrożna

Charadrius hiaticula (LINNAEUS, 1758)

^

czajka

Vanellus vanellus (LINNAEUS, 1758)

^

bekas kszyk

Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758)

^

rycyk

Limosa limosa (LINNAEUS, 1758)

^

brodziec krwawodzioby

Tringa totanus

^

brodziec samotny

Tringa ochropus (LINNAEUS, 1758)

^, 27

brodziec piskliwy (kuliczek)

Actitis hypoleucos (LINNAEUS, 1758)

^

mewa mała

Larus minutus (LINNAEUS, 1758)

^, 28

mewa śmieszka

Larus ridibundus (LINNAEUS, 1758)

^

mewa pospolita

Larus canus (LINNAEUS, 1758)

^

mewa srebrzysta

Larus argentatus ( PONT., 1763)

^, 29

rybitwa zwyczajna

Sterna hirundo (LINNAEUS, 1758)

^

rybitwa białoczelna

Sterna albifrons (PALLAS, 1764)

^, 30

rybitwa białowąsa

Chlidonias hybridus (PALLAS, 1811)

^

rybitwa białoskrzydła

Chlidonias leucopterus (TEMMINCK, 1815)

^, 31

rybitwa czarna

Chlidonias niger (LINNAEUS, 1758)

^

gołąb siniak

Columba oenas (LINNAEUS, 1758)

^, 32

gołąb grzywacz

Columba palumbus (LINNAEUS, 1758)

sierpówka

Streptopelia decaocto (F RIVALDSZKY, 1838)

^

turkawka

Streptopelia turtur (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: siewkowate — Charadriidae

PODRZĄD: Mewowce — Larii
Rodzina: mewy — Lariidae

Rodzina: rybitwy — Sternidae

RZĄD: Gołębiowe — Columbiformes
Rodzina: gołębiowate — Columbidae
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RZĄD: Kukułkowe — Cuculiformes
Rodzina: kukułkowate — Cuculidae
kukułka

Cuculus canorus (LINNAEUS, 1758)

^

sowa uszata

Asio otus (LINNAEUS, 1758)

^

sowa błotna

Asio flammeus (PONT., 1763)

^, 33

Alcedo atthis (LINNAEUS, 1758)

^

Upupa epops (LINNAEUS, 1758)

^, 34

krętogłów

Jynx torquilla (LINNAEUS, 1758)

^, 35

dzięcioł zielonosiwy

Picus canus (GMELIN, 1788)

^

dzięcioł zielony

Picus viridis (LINNAEUS, 1758)

^

dzięcioł czarny

Dryocopus martius (LINNAEUS, 1758)

^

dzięcioł duży

Dendrocopus major (LINNAEUS, 1758)

^

dzięcioł średni

Dendrocopos medius (LINNAEUS, 1758)

^, 36

dzięciołek

Dendrocopus minor (LINNAEUS, 1758)

^

RZĄD: Sowy — Strigiformes
Rodzina: puszczykowate — Strigidae

RZĄD: Kraskowe — Coraciiformes
Rodzina: zimorodki — Alcedinidae
zimorodek
Rodzina: dudki — Upupidae
dudek
RZĄD: Łaźce — Piciformes
Rodzina: dzięciołowate — Picidae

RZĄD: Wróblowe — Passeriformes
PODRZĄD: Wróblowce (Śpiewające) — Oscines
Rodzina: skowronkowate — Alaudidae
skowronek polny

Alauda arvensis ( LINNAEUS, 1758)

^

jaskółka dymówka

Hirundo rustica (LINNAEUS, 1758)

^

jaskółka oknówka

Delichon urbica (LINNAEUS, 1758)

^

świergotek drzewny

Anthus trivialis (LINNAEUS, 1758)

^

świergotek łąkowy

Anthus pratensis (LINNAEUS, 1758)

^

pliszka żółta

Motacilla flava (LINNAEUS, 1758)

^

pliszka siwa

Motacilla alba (LINNAEUS, 1758)

^

Troglodytes troglodytes (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: jaskółkowate — Hirundinidae

Rodzina: pliszkowate — Motacillidae

Rodzina: strzyżyki — Troglodytidae
strzyżyk
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Rodzina: drozdowate — Turdidae
rudzik

Erithacus rubecula (LINNAEUS, 1758)

^

słowik szary

Luscinia luscinia (LINNAEUS, 1758)

^

słowik rdzawy

Luscinia megarhynchos (C.L. BREHM, 1831)

^, 37

kopciuszek

Phoenicurus ochruros (GMELIN, 1774)

^

pleszka

Phoenicurus phoenicurus (LINNAEUS, 1758)

^

pokląskwa

Saxicola rubetra (LINNAEUS, 1758)

^

kląskawka

Saxicola torquata (LINNAEUS, 1766)

^

kos

Turdur merula (LINNAEUS, 1758)

^

kwiczoł

Turdus pilaris (LINNAEUS, 1758)

^

drozd śpiewak

Turdus philomelos (C.L. BREHM, 1831)

^

paszkot

Turdus viscivorus (LINNAEUS, 1758)

^

świerszczak

Locustella naevia (BODDAERT, 1783)

^, 38

strumieniówka

Locustella fluviatilis (WOLF , 1810)

^

brzęczka

Locustella luscinioides (SAVI, 1824)

^

rokitniczka

Acrocephalus schoenobaenus (LINNAEUS, 1758)

^

łozówka

Acrocephalus palustris (BECHSTEIN, 1798)

^

trzcinniczek

Acrocephalus scirpaaeus (HERM., 1804)

^

trzciniak

Acrocephalus arundinaceus (LINNAEUS, 1758)

^

zaganiacz

Hippolais icterina (VIEILLOT, 1817)

^

piegża

Sylvia curruca (LINNAEUS, 1758)

^

cierniówka

Sylvia communis (LATHAM, 1787)

^

pokrzewka ogrodowa (gajówka)

Sylvia borin (BODDAERT, 1783)

^

pokrzewka czarnołbista (kapturka)

Sylvia atricapilla (LINNAEUS, 1758)

^

świstunka leśna

Phylloscopus sybilatrix (BECHSTEIN, 1793)

^

pierwiosnek

Phylloscopus collybita (VIEILLOT, 1817)

^

piecuszek

Phylloscopus trochilus (LINNAEUS, 1758)

^

mysikrólik

Regulus regulus (LINNAEUS, 1758)

^, 39

Rodzina: pokrzewkowate — Sylviidae

Rodzina: muchołówkowate — Muscicapidae
muchołówka szara

Muscicapa striata (PALLAS, 1764)

^

muchołówka mała

Ficedula parva (BECHSTEIN, 1794)

^, 40

muchołówka żałobna

Ficedula hypoleuca (PALLAS, 1764)

^

Rodzina: kurtodrozdy — Timaliidae
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Panurus biarmicus (LINNAEUS, 1758)

^, 41

Aegithalos caudatus (LINNAEUS, 1758)

^, 42

sikora uboga (szarytka)

Parus palustris (LINNAEUS, 1758)

^, 43

sikora czarnogłowa

Parus montanus (C ONRAD, 1827)

^

sikora modra (modraszka)

Parus caeruleus (LINNAEUS, 1758)

^

sikora bogatka

Parus major (LINNAEUS, 1758)

^

Sitta europaea (LINNAEUS, 1758)

^

pełzacz leśny

Certhia familiaris (LINNAEUS, 1758)

^, 44

pełzacz ogrodowy

Certhia brachydactyla (C.L. BREHM, 1820)

^, 45

Remiz pendulinus (LINNAEUS, 1758)

^

Oriolus oriolus (LINNAEUS, 1758)

^

gąsiorek

Lanius collurio (LINNAEUS, 1758)

^

srokosz

Lanius excubitor (LINNAEUS, 1758)

^

sójka

Garrulus glandarius (LINNAEUS, 1758)

^

sroka

Pica pica (LINNAEUS, 1758)

^, 46

kawka

Corvus monedula (LINNAEUS, 1758)

^

gawron

Corvus frugilegus (LINNAEUS, 1758)

^, 47

wrona siwa

Corvus corone cornix (LINNAEUS, 1758)

^, 48

kruk

Corvus corax (LINNAEUS, 1758)

^, 49

Sturnus vulgaris (LINNAEUS, 1758)

^

wróbel domowy

Passer domesticus (LINNAEUS, 1758)

^

mazurek

Passer montanus (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: raniuszki — Aegithalidae
raniuszek
Rodzina: sikory — Paridae

Rodzina: kowaliki — Sittidae
kowalik
Rodzina: pełzacze— Certhidae

Rodzina: remizy — Remizidae
remiz
Rodzina: wilgi — Oriolidae
wilga
Rodzina: dzierzbowate — Laniidae

Rodzina: krukowate — Corvidae

Rodzina: szpakowate — Sturniidae
szpak
Rodzina: wróble — Passeridae

Rodzina: łuszczaki — Fringlillidae
Podrodzina: zięby — Fringillinae

73-AII
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Fringilla coelebs (LINNAEUS, 1758)

Uwagi
^

Podrodzina: szczygłowate — Carduelinae
kulczyk

Serinus serinus (LINNAEUS, 1766)

^

dzwoniec

Carduelis chloris (LINNAEUS, 1758)

^

szczygieł

Carduelis carduelis (LINNAEUS, 1758)

^

makolągwa

Carduelis cannabina (LINNAEUS, 1758)

^

dziwonia

Carpodacus erythrinus (PALLAS, 1770)

^, 50

grubodziób

Coccothraustes coccothraustes (LINNAEUS, 1758)

^

trznadel

Emberiza citrinella (LINNAEUS, 1758)

^

potrzos

Emberiza schoeniclus (LINNAEUS, 1758)

^

potrzeszcz

Miliaria calandra (LINNAEUS, 1758)

^, 51

Lacerta agilis ( LINNAEUS, 1758)

^

Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758)

^

Natrix natrix (LINNAEUS, 1758)

^

Vipera berus (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: trznadlowate — Emberizidae

Gady — Reptilia
RZĄD: Łuskonośne — Squamata
PODRZĄD: Jaszczurki — Sauria
Rodzina: jaszczurkowate — Lacertidae
jaszczurka zwinka
Rodzina: padalcowate — Anguidae
padalec zwyczajny
PODRZĄD: Węże — Serpentes
Rodzina: węże właściwe — Colubridae
zaskroniec zwyczajny
Rodzina: żmijowate — Viperidae
żmija zygzakowata
Płazy — Amphibia
RZĄD: Płazy ogoniaste — Caudata
Nadrodzina: Salamandroidea
Rodzina: salamandrowate — Salamandridae
traszka górska

Triturus alpestris (LAURENTI, 1768)

^

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (LAURENTI, 1768)

^

traszka zwyczajna

Triturus vulgaris (LINNAEUS, 1758)

^

RZĄD: Płazy bezogonowe — Salientia
Nadrodzina: Archaeobatrachia
Rodzina: ropuszkowate —Discoglossidae
kumak nizinny

Bombina bombina (LINNAEUS, 1758)

^, 52
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Nadrodzina: Pelobatoidea
Rodzina: grzebiuszkowate — Pelobatidae
grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768)

^

ropucha szara

Bufo bufo (LINNAEUS, 1758)

^

ropucha zielona

Bufo viridis (LAURENTI, 1768)

^

Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)

^

żaba jeziorkowa

Rana lessonae (C AMERANO, 1882)

^, 53

żaba moczarowa

Rana arvalis (NILSON, 1842)

^

żaba śmieszka

Rana ridibunda (PALLAS, 1771)

^, 54

żaba trawna

Rana temporaria (LINNAEUS, 1758)

^

żaba wodna

Rana esculenta (LINNAEUS, 1758)

^, 55

Nadrodzina: Neobatrachia
Rodzina: ropuchowate — Bufonidae

Rodzina: rzekotkowate — Hylidae
rzekotka drzewna
Rodzina: żabowate — Ranidae

Ryby — Pisces
RZĄD: Śledziokształtne — Clupeiformes
Rodzina: szczupakowate — Esocidae
szczupak

Esox lucius (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Karpiokształtne — Cypriniformes
Rodzina: karpiowate — Cyprinidae
płoć

Rutilus rutilus (LINNAEUS, 1758)

kleń

Leuciscus cephalus (LINNAEUS, 1758)

jaź

Leuciscus idus (LINNAEUS, 1758)

jelec

Leuciscus leuciscus (LINNAEUS, 1758)

różanka

Rhodeus sericus (BLOCH, 1782)

wzdręga

Scardinus erythrophthalmus (LINNAEUS, 1758)

słonecznica

Leucaspius delineatus (HAECKEL. 1843)

lin

Tinca tinca (LINNAEUS, 1758)

świnka

Chondrostoma nasus (LINNAEUS, 1758)

ukleja

Alburnus alburnus (LINNAEUS, 1758)

piekielnica

Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1782)

krąp

Blicca bjoerkna (LINNAEUS, 1758)

leszcz

Abramis brama (LINNAEUS, 1758)

karaś

Carassius carassius (LINNAEUS, 1758)

^, 56

57

^, 58
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Cyprinus carpio (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: kozowate — Cobitidae

śliz

Neomacheilus barbatulus (LINNAEUS, 1758)

piskorz

Misgurnus fossilis (LINNAEUS, 1758)

^, 59

RZĄD: Węgorzokształtne — Anguilliformes
Rodzina: węgorzowate — Anguillidae
węgorz

Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)

60

Lota lota (LINNAEUS, 1758)

61

sandacz

Stizostedion lucioperca (LINNAEUS, 1758 )

62

okoń

Perca fluviatilis (LINNAEUS, 1758)

jazgarz

Gymnocephalus cernuus (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Dorszokształtne — Gadiformes
Rodzina: dorszowate — Gadidae
miętus
RZĄD: Okoniokształtne — Perciformes
Rodzina: okoniowate — Percidae

Owady — Insecta
RZĄD: Jętki — Ephemeroptera
Nadrodzina: Baëtoidea
Rodzina: murzyłkowate — Baëtidae
murzyłka

Baëtis rhodani (PICTET, 1834)

murzyłka dwuskrzydła

Cloëon dipterum (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: zmarwlocikowate — Heptageniidae
zmarwlocik

Heptagenia flava (ROSTOCK, 1878)

Nadrodzina: Leptophlebioidea
Rodzina: sześcielowate — Lepthophlebiidae
sześciel

Leptophlebia marginata (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Ephemeroidea
Rodzina: jętkowate — Ephemeridae
jętka pospolita

Ephemera vulgata (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Ważki — Odonata
PODRZĄD: Ważki równoskrzydłe — Zygoptera
Rodzina: pałątkowate — Lestidae
pałątka pospolita

Lestes sponsa (HANSEMANN, 1823)

pałątka

Lestes viridis (VAN DER LINDEN, 1825)
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Rodzina: łątkowate — Coenagrionidae
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Nazwa polska (zwyczajowa)
tężnica wytworna

Nazwa łacińska
Ischnura elegans (VAN DER LINDEN, 1820)

Uwagi
64

Enallagma cyathigerum (C HARPENTIER, 1840)
łątka

Coenagrion pulchellum (VAN DER LINDEN, 1825)

łątka dzieweczka

Coenagrion puella (LINNAEUS, 1758)
Erythromma najas (HANSEMANN, 1823)
Erythromma viridulum (C HARPENTIER, 1840)

PODRZĄD: Ważki różnoskrzydłe — Anizoptera
Rodzina: żagnicowate — Aeschnidae
żagnica

Aeschna mixta (LATREILLE , 1805)

żagnica okazała

Aeschna cyanea (O.F. MÜLLER, 1767)

żagnica

Aeschna grandis (LINNAEUS, 1758)
Anaciaeschna isosceles (O.F. MÜLLER, 1767)

husarz władca

Anax imperator (LEACH, 1815 — 65)

Rodzina: szklarkowate — Corduliidae
miedziopierś zielonawa

Cordulia aenea (LINNAEUS, 1758)

miedziopierś metaliczna

Somatochlora metallica (VAN DER LINDEN, 1825)
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Rodzina: ważkowate — Libellulidae
Ladona fulva (O.F. MÜLLER, 1764)
szablak żółtawy

Sympetrum flaveolum (LINNAEUS, 1758)

szablak

Sympetrum vulgatum (LINNAEUS, 1758)

szablak krwisty

Sympetrum sanguineum (O.F. MÜLLER, 1764)
Leucorrhinia caudalis (C HARPENTIER, 1840)

RZĄD: Prostoskrzydłe — Orthoptera
PODRZĄD: Prostoskrzydłe długoczułkowe — Ensifera
Nadrodzina: Tettigonioidea
Rodzina: miecznikowate — Conocephalidae
miecznik łąkowy

Conocephalus (Xiphidion) dorsalis (LATREILLE , 1804)

Rodzina: nadrzewkowate — Meconematidae
nadrzewek długoskrzydły

Meconema thalassinum (DE GEER, 1773)

Rodzina: pasikonikowate — Tetigoniidae
pasikonik śpiewający

Tettigonia cantans (F UESSLY, 1775)

pasikonik zielony

Tettigonia viridissima (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: łatczynowate — Decticidae
podkrzewin szary

Pholidoptera griseoaptera (DE GEER, 1773)
Metrioptera (Metrioptera) brachyptera (LINNAEUS, 1761)
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Metroptera (Roeseliana) roeseli (HAGENBACH, 1822)
PODRZĄD: Prostoskrzydłe krótkoczułkowe — Caelifera
Nadrodzina: Tetrigoidea
Rodzina: skakunowate — Tetrigidae
skakun szydłówka

Tetrix subulata (LINNAEUS, 1761

skakun

Tetrix sp.

Nadrodzina: Acridoidea
Rodzina: szarańczowate — Acrididae
skoczek zielony

Omocestus viridulus (LINNAEUS, 1758)

skoczek

Omocestus sp.
Myrmeleotettix maculatus (THUNBERG , 1815)

konik pospolity

Chorthippus (Glyptobothrus) biguttulus (LINNAEUS, 1758)

konik brunatny

Chorthippus (Glyptobothrus) brunneus (THUNBERG, 1815)

konik włóczęga

Chorthippus (Glyptobothrus) vagans (E VERSMANN, 1848)

RZĄD: Skorki — Dermaptera
Rodzina: obcężnicowate — Labiduridae
obcężnica

Labidura riparia (PALLAS, 1773)

Rodzina: kleszczankowate — Labiidae
kleszczanka

Labia minor (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: skorkowate —Forficulidae
skorek pospolity

Forficula auricularia (LINNAEUS, 1758)

kikutniczka pospolita

Chelidurella acanthopygia (GÉNÉ , 1832)

RZĄD: Pluskwiaki różnoskrzydłe — Heteroptera
GRUPA: Hydrocorisae (Nepomorpha)
Rodzina: wioślakowate — Corixidae
wioślak

Corixa punctata (ILLIGER, 1807)
Hesperocorixa linnaei (F IEBER, 1848)
Sigara falleni (F IEBER, 1848
Sigara fossarum (LEACH. 1817)
Sigara lateralis (LEACH, 1817)
Sigara semistriata (F IEBER, 1848)
Sigara striata (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: pluskolcowate — Notonectidae

pluskolec pospolity

Notonecta glauca (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Pleidae
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pianówka

Uwagi

Plea minutissima ( LEACH, 1817)

Rodzina: płoszczycowate — Nepidae
płoszczyca szara

Nepa cinerea (LINNAEUS, 1758)

topielnica

Ranatra linearis (LINNAEUS, 1758)
GRUPA: Amphibicorisae (Gerromorpha)

Rodzina: plesicowate — Veliidae
plesiczka drobna

Microvelia reticulata (BURMEISTER, 1835)
plesica Velia sp.

Rodzina: nartnikowate — Gerridae
nartnik

Gerris sp
GRUPA: Geocorisae
P en t a t o mo mo r p h a
Nadrodzina: Pentatomoidea
Rodzina: tarczkownicowate — Scutelleridae

żółwinek zbożowy

Eurygaster maura (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: tarczówkowate — Pentatomidae
lednica zbożowa

Aelia acuminata (LINNAEUS, 1758)

odorek zieleniak

Palomena prasina (LINNAEUS, 1758)

odorek jednobarwek

Palomena viridissima (PODA, 1761)

zbrojec dwuzębny

Picromerus bidens (LINNAEUS, 1758)

warzywnica kapustna

Eurydema oleraceum (LINNAEUS, 1758)

plusknia jagodziak

Dolycoris baccarum (LINNAEUS, 1758)

tarczówka rudonoga

Pentatoma rufipes (LINNAEUS, 1758

Rodzina: puklicowate — Acanthosomatidae
knieżyca porzeczkówka

Elasmucha ferrugata (F ABRICIUS, 1787)

knieżyca szara

Elasmucha grisea (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Coreoidea
Rodzina: wtykowate — Coreidae
wtyk straszyk

Coreus marginatus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: wysysowate — Rhopalidae (Corizidae)
glinik lulkarz

Corizus hyoscami (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Lygaeoidea
Rodzina: kowalowate — Pyrrhocoridae
kowal bezskrzydły

Pyrrhocoris apterus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: zwińcowate — Lygaeidae
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zwiniec

Lygaeus equestris (LINNAEUS, 1758)

wyłupień

Geocoris sp.

sienik

Heterogaster sp.

grojnik

Trapezonotus sp.

Uwagi

Rodzina: płaszczyńcowate — Piesmatidae
płaszczyniec burakowy

Piesma quadratum (F IEBER, 1844)

Nadrodzina: Aradoidea
Rodzina: korowcowate — Aradidae
korowiec

Aradus sp.

Rodzina: obłazikowate — Aneuridae
obłazik podkorowy

Aneurus avenius (DUFOUR, 1833)
C im ic o mo r p h a

Nadrodzina: Saldoidea
Rodzina: prześwietlikowate — Tingidae
prześwietlik sadowiec

Stephanitis pyri (F ABRICIUS, 1775)

prześwietlik ostowiec

Tingis cardui (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Reduvioidea
Rodzina: zajadkowate — Reduviidae
komarek nadrzewny

Empicoris vagabundus (LINNAEUS, 1758)

srogoń baldaszkowiec

Rhinocoris iracundus (PODA, 1761)

Nadrodzina: Cimicoidea
Rodzina: zażartkowate — Nabiidae
zażartka drzewna

Himacerus apterus (F ABRICIUS, 1798)

zażartka

Nabicula sp.

zażartka podtrawna

Nabis rugosus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: dziubałkowate — Anthocoridae
dziubałek gajowy

Anthocoris nemorum (LINNAEUS, 1761)

Rodzina: tasznikowate — Miridae
błyszczek elegancik

Daraeocoris ruber (LINNAEUS, 1758)

ścięga łąkowa

Leptopterna dolobrata (LINNAEUS, 1758)
Stenodema sp.

pośpiesznik lipowy

Phytocoris tiliae (F ABRICIUS, 1776)

ozdobnik lucernowiec

Adelphocoris lineolatus (GOEZE , 1778)

ładzik byliniak

Calocoris biclavatus (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)
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zmienik ziemniaczak

Nazwa łacińska
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Lygus pratensis (LINNAEUS, 1758)
Orthotylus sp.

lubik białopręgi

Pilophorus clavatus (LINNAEUS, 1767)
Psallus sp.

RZĄD: Pluskwiaki równoskrzydłe — Homoptera
PODRZĄD: Piewiki — Cicadodea (=Auchenorrhyncha)
Nadrodzina: Fulgoroidea
Rodzina: szrońcowate — Cixiidae
szroniec

Cixius cunicularius KIRSCHBAUM, 1868

szroniec leśny

Cixius nervosus (LINNNAEUS, 1758)

Rodzina: szydlakowate — Delphacidae
Kelisia sp.
Stenocranus major (KIRSCHBAUM, 1868)
Stiroma affinis F IEBER, 1866
Stiroma bicarinata (HERRICH–SCHÄFFER, 1835)
Chloriona smaragdula (STÅL, 1853)
Laodelphax striatellus (F ALLÉN, 1826)
Acanthodelphax denticauda (BOHEMAN, 1847)
Acanthodelphax spinosus (F IEBER, 1866)
Xanthodelphax stramineus (STÅL, 1858)
szydlak Javesella sp.
Nadrodzina: Cercopoidea
Rodzina: pienikowate — Aphrophoridae
Neophilaenus lineatus (LINNAEUS, 1758)
pienik olchowy

Aphrophora alni (F ALLÉN, 1805)
Aphrophora costalis MATSUMURA, 1903
Aphrophora salicina (GOEZE , 1778)

pienik ślinianka

Philaenus spumarius (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Membracoidea
Rodzina: zgarbowate — Membracidae
zgarb ostrożyca

Centrotus cornutus (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Cicadelloidea
Rodzina: skoczkowate — Cicadellidae
Megophthalmus scanicus (F ALLÉN, 1806)
Oncopsis alni (SCHRANK, 1801)
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Oncopsis carpini (J. SAHLBERG, 1871)
Oncopsis flavicollis (LINNAEUS, 1761)
Oncopsis tristis (ZETTERSTEDT, 1840)
Macropsis cerea (GERMAR, 1837)
Macropsis fuscinervis (BOHEMAN, 1854)
Macropsis prasina (BOHEMAN, 1852)
Macropsis sp.
Agallia brachyptera (BOHEMAN, 1847)
Idiocerus herrichii (KIRSCHBAUM, 1868)
Idiocerus lituratus (F ALLÉN, 1806)
Populicerus confusus (F LOR, 1861)
Populicerus populi (LINNAEUS, 1761)
Iassus lanio (LINNAEUS, 1761)
ostrogłów polny

Aphrodes bicincta (SCHRANK, 1766)

ostrogłów

Aphrodes makarovi (ZACHVATKIN, 1948)
Anoscopus sp.
Stroggylocephalus agrestis (F ALLÉN, 1806)

skoczek sadowiec

Cicadella viridis (LINNAEUS, 1758)
Alebra albostriella (F ALLÉN, 1806)
Notus flavipennis
Empoasca vitis (GÖTHE , 1875)
Kybos populi (Edwards, 1908)
Kybos smaragdulus (Fallén, 1806)
Kybos strigilifer (OSSIANNLISSON, 1941)
Kybos virgator (RIBAUT, 1933)
Chlorita paolii (OSSIANNILSSON, 1939)
Fagocyba cruenta (HERRICH–SCHÄFFER, 1838)
Fagocyba douglasi (E DWARDS, 1878)

ślepik głogowiec

Edwardsiana crategi (DOUGLAS, 1876)

ślepik kasztanowcowiec

Edwardsiana hippocastani (E DWARDS, 1881)

ślepik różany

Edwardsiana rosae (LINNAEUS, 1758)

ślepik

Edwardsiana salicicola (E DWARDS, 1885)

ślepik

Edwardsiana sp.
Ribautiana sp.

82-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Eurrhadina pulchella (F ALLÉN, 1806)
Eupteryx atropunctata (G OEZE , 1778)
Eupteryx aurta (LINNAEUS, 1758)
Eupteryx calcarata OSSIANNILSSON, 1936
Eupteryx stachydearum (HARDY, 1850)
Eupteryx urticae (F ABRICIUS, 1803)
Alnetoidia alneti (DAHLBOM, 1850)
Zygina flammigra (F OURCROY, 1785)
Macrosteles cristatus (RIBAUT, 1927)
Macrosteles laevis (RIBAUT, 1927)
Macrosteles sexnotatus (F ALLÉN, 1806)
Doratura stylata (BOHEMAN, 1847)
Allygus mixtus (F ABRICIUS, 1794)
Elymana sulphurella (ZETTERSTEDT, 1828)
Cicadula persimilis (E DWARDS, 1920)
Cicadula sp.
Athysanus argentarius METCALF , 1955
Euscelis distinguendus (KIRSCHBAUM, 1858)
Streptanus sp.
Psammotettix alienus (DAHLBOM, 1850)
Psammotettix confinis (DAHLBOM, 1850)
Psammotetix excisus (MATSUMURA, 1906)
Psammotettix sp.
Errastunus ocellaris (F ALLÉN, 1806)
Jassargus distinguendus (F LOR, 1861)
Jassargus flori (F IEBER, 1869)
Verdanus abdominalis (F ABRICIUS, 1806)
Arthaldeus pascuellus (F ALLÉN, 1806)
Sorhoanus assimilis (F ALLÉN, 1806)
Sternorrhyncha
PODRZĄD: Koliszki — Psyllodea
Nadrodzina: Psylloidea
Rodzina: okrzycowate — Aphalaridae
okrzyca

Aphalara sp.
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Rodzina: kaśnicowate — Liviidae
kaśnica

Livia juncorum (LATREILLE , 1798)
Rodzina: miodówkowate — Psyllidae

miodówka olszowa

Psylla alni (LINNAEUS, 1758)
Cacopsylla sp.

Rodzina: golanicowate — Triozidae
golanica pokrzywowa

Trioza urticae (LINNAEUS, 1758)
Bactericera nigricornis (F ÖRSTER, 1848)
Heterotrioza apicalis (F ÖRSTER, 1848)

PODRZĄD: Mączliki — Aleyrododea
Nadrodzina: Aleyrodoidea
Rodzina: mączlikowate — Aleyrodidae
mączlik dębowy

Pealius quercus (SIGNORET, 1868)

mączlik wiciokrzewowy

Aleyrodes asari (SCHRANK, 1801)
Aleyrodes sp.

PODRZĄD: Mszyce — Aphidodea
Rodzina: bawełnicowate — Pemphigidae
bawełnica wiązowo–zbożowa

Tetraneura ulmi (LINNAEUS, 1758)

bawełnica

Pemphigus sp.

Rodzina: zdobniczkowate — Phyllaphidididae
Thelaxes dryophila (SCHRANK, 1801)
Drepanosiphum sp.
zdobniczka bukowa

Phyllaphis fagi (LINNAEUS, 1767)
Euceraphis sp.

zdobniczka dębowa

Tubrerculatus (Tuberculoides) annulatus (HARTIG, 1841)

Rodzina: włochatkowate — Chaitophoridae
włochatka zbożowa

Sipha (Rungsia) maydis (PASSERINI, 1860)

włochatka

Chaitophorus sp.

Rodzina: miodownicowate — Lachnidae
miodownica dębówka

Lachnus roboris (LINNAEUS, 1758)

miodownica dębowo–brzozowa

Stomaphis quercus (LINNAEUS, 1758)

miodownica wielożerna

Trama troglodytes V. (HEYDEN, 1837)

Rodzina: mszycowate — Aphididae
Pterocomma sp
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mszyca śliwowo–trzcinowa

Hyalopterus pruni (GEOFFROY, 1762)

mszyca czeremchowo–zbożowa

Rhopalosiphum padi (LINNAEUS, 1758)

mszyca

Schizaphis sp.

mszyca bzowa

Aphis sambuci (LINNAEUS, 1758)

mszyca

Aphis sp.

mszyca głogowo–marchwiowa

Dysaphis crategi (KALTENBACH, 1843)

mszyca

Dysaphis sp.

mszyca gruszowo–przytuliowa

Pomaphis pyri (BOYER DE F ONSCOLOMBE , 1841)

mszyca

Acaudus sp.

mszyca kapuściana

Brevicoryme brassicae (LINNAEUS, 1758)

mszyca wierzbowo–marchwiowa

Cavariella aegopodii (SCOPOLI, 1763)

mszyca brzoskwiniowa

Myzus persicae (SULZER, 1776)

mszyca

Aulacorthum sp.

mszyca

Uroleucon sp.

mszyca

Macrosiphoniella sp.

Uwagi

PODRZĄD: Czerwce — Coccinea
Nadrodzina: Orthezioidea
Rodzina: zabielicowate — Ortheziidae
zabielica pokrzywnik

Orthezia urticae (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: ukrytkowate — Cryptococcidae
ukrytka bukowa

Cryptococcus fagisuga (LINDINGER, 1936)

RZĄD: Wielkoskrzydłe — Megaloptera
Rodzina: żyletnicowate — Sialidae
żyletnica nadwodna

Sialis lutaria (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Siatkoskrzydłe — Planipennia
Rodzina: życiorkowate — Hemerobiidae
naklonek

Drepanopteryx phalaenoides (LINNAEUS, 1758)

życiorek

Haemerobius sp.
Rodzina: złotookowate — Chrysopidae

złotook

Chrysopa perla (LINNAEUS, 1758)
Chrysopa sp.

złotook pospolity

Chrysoperla carnea (STEPHENS, 1836)
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RZĄD: Chrząszcze — Coleoptera
PODRZĄD: Chrząszcze drapieżne — Adephaga
Nadrodzina: Caraboidea
Rodzina: biegaczowate — Carabidae
biegacz polny

Cicindela campestris (LINNAEUS, 1758)

biegacz wręgaty

Carabus cancellatus (ILLIGER, 1798)

^

biegacz

Carabus convexus (F ABRICIUS, 1775)

^

biegacz skórzasty

Carabus coriaceus (LINNAEUS, 1758)

^

biegacz granulowany

Carabus granulatus (LINNAEUS, 1758)

^

biegacz ogrodowy

Carabus hortensis (LINNAEUS, 1758)

^

biegacz

Carabus intricatus (LINNAEUS, 1761)

^

biegacz gajowy

Carabus nemoralis (O.F. MÜLLER, 1764)

^

biegacz

Carabus sp.

^, 67

lesz truskawczak

Nebria brevicollis (F ABRICIUS, 1792)
Dasychirius sp.
Bembidion sp.
Trechus sp.

skorobieżek miedziak

Amara aenea (DE GEER, 1774)
Amara sp.

szykoń czarny

Pterostichus niger (SCHALLER, 1783)

szykoń

Pterostichus sp.

skoropędek zielonoplamy

Agonum dorsale (PONTOPPIDAN, 1763)

skoropędek sześciokropek

Agonum sexpunctatum (LINNAEUS, 1758)

skoropędek

Agonum sp.
Chlaenius sp.

dzier kruszcowy

Harpalus affinis (SCHRANK, 1781)

dzier włochaty

Harpalus rufipes (DE GEER, 1774)

dzier

Harpalus sp.
Rodzina: flisakowate — Halipliidae

flisak żółtoszyi

Haliplus flavicollis Sturm, 1834

flisak

Haliplus sp.
Rodzina: pływakowate — Dytiscidae
Hydroporus sp.

rojek prążkowany

Hygrotus versicolor (SCHALLER, 1783)
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Agabus sp.
pływak zółtobrzeżek

Dytiscus marginalis LINNAEUS, 1758

pływak

Dytiscus sp.

toniak żeberkowany

Acilius sulcatus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: krętakowate — Gyrinidae
krętak pospolity

Gyrinus natator (LINNAEUS, 1758)

krętak

Gyrinus sp.

PODRZĄD: Chrząszcze wielożerne — Polyphaga
Nadrodzina: Hydrophiloidea
Rodzina: kałużnicowate — Hydrophilidae
Laccobius sp.
Enochrus sp.
kałużnica

Hydrous piceus (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Staphylinoidea
Rodzina: Leiodidae
Leiodes sp.
Rodzina: omarlicowate — Silphidae
omarlica czarna

Silpha atrata (LINNAEUS, 1758)

nadrzewka czterokropkowa

Silpha quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

pościerwka pospolita

Silpha sinuata (F ABRICIUS, 1775)

ścierwie

Silpha thoracica (LINNAEUS, 1758)

grabarz

Nicrophorus sp.
Rodzina: kusakowate — Staphylinidae

nakwieciak czarniawy

Eusphalerum florale (PANZER, 1793)

nakwieciak

Eusphalerum sp.

myśliczek

Stenus sp.

nawozak

Philonthus sp.

szaroń pospolity

Ontholestes tesselatus (GEOFFROY, 1785)

Nadrodzina: Scarabaeoidea
Rodzina: żukowate — Scarabaeidae
zatrawiec brązowawy

Onthophagus fracticornis (PREYSSLER, 1790)

zatrawiec

Onthophagus sp.

żuk gnojowy

Geotrupes stercorarius (LINNAEUS, 1758)

żuk leśny

Geotrupes stercorosus (HARTMANN, 1791)

żuk wiosenny

Geotrupes vernalis (LINNAEUS, 1758)
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plug pospolity

Aphodius fimentarius (LINNAEUS, 1758)

plug rudonogi

Aphodius rufipes (LINNAEUS, 1758)

plug

Aphodius sp.

nałanek kłosiec

Anisoplia segetum (HERBST, 1783)

nierówienka listnik

Anomala dubia (SCOPOLI, 1763)

ogrodnica niszczylistka

Phyllopertha horticola (LINNAEUS, 1758)

guniak czerwczyk

Rhizotrogus solstitialis (LINNAEUS, 1758)

kopyciak

Hoplia sp.

Uwagi

Rodzina: jelonkowate — Lucanidae
ciołek

Dorcus parallelopipedus (LINNAEUS, 1758)
Nadrodzina: Elateroidea
Rodzina: sprężykowate — Elateridae
Ampedus sp.

osiewnik

Agriotes sp.

podrzut szary

Adelocera murina (LINNAEUS, 1758)

nieskorek czarny

Pseudathous niger (LINNAEUS, 1758)

nieskorek pasiasty

Athous vittatus (F ABRICIUS, 1792)

Nadrodzina: Cantharoidea
Rodzina: omomiłkowate — Cantharidae
omomiłek szary

Cantharis fusca (LINNAEUS, 1758)

omomiłek czarny

Cantharis obscura (LINNAEUS, 1758)

omomiłek wiejski

Cantharis rustica (F ALLÉN, 1807)

omomiłek

Cantharis sp.

zmięk żółty

Rhagonycha fulva (SCOPOLI, 1763)

zmięk

Rhagonycha sp.
Malthodes sp.
Nadrodzina: Cleroidea
Rodzina: bęblikowate — Malachiidae

bęblik strojny

Malachius aeneus (LINNAEUS, 1758)

bęblik dwuplamy

Malachius bipustulatus (LINNAEUS, 1758)

przerwiec przydomowy

Anthocomus equestris (F ABRICIUS, 1781)

Nadrodzina: Cucujoidea
Rodzina: łyszczynkowate — Nitidulidae
słodyszek rzepakowy

Meligethes aeneus (F ABRICIUS, 1775)

słodyszek

Meligethes sp.

88-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

socznik

Epuraea sp.

łyszczynka dwukropkowa

Nitidula bipunctata (LINNAEUS, 1758)

przyścierwek

Omosita sp.

Uwagi

Rodzina: biedronkowate — Coccinellidae
owełnica

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (LINNAEUS, 1758)
Scymnus sp.

okrajka okrągłoplama

Chilocorus renipustulatus (SCRIBA, 1790)

czerwonka trzynastokropka

Hippodamia tredecmpunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka dwukropka

Adalia bipunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka siedmiokropka

Coccinella septempunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka łąkowa

Coccinula quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

biedronka wrzeciążeczka

Synharmonia conglobata (LINNAEUS, 1758)

gielas czterdziestoplamek

Calvia quatuordecimguttata (LINNAEUS, 1758)

gielas dziesięcioplamek

Calvia decemguttata (LINNAEUS, 1767)

wrzeciążka

Propylaea quatuordecimpunctata (LINNAEUS, 1758)

oczatka

Anatis ocellata (LINNAEUS, 1758)

biedronka mączniakówka

Thea vigintiduopunctata (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: schylikowate (miastkowate) — Mordellidae
schylik przepaskowiec

Variimorda fasciata (F ABRICIUS, 1775)
Mordella sp.
Mordellistena sp.

Rodzina: zalęszczycowate — Oedemeridae
zalęszczyca żółtawa

Oedemera podagrariae (LINNAEUS, 1767)

zalęszczyca

Oedemera sp.

Rodzina: omiękowate — Lagriidae
omięk

Lagria hirta (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: czarnuchowate — Tenebrionidae

zatępka

Pedinus femoralis (LINNAEUS, 1767)

omrzel piaskowy

Opatrum sabulosum (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Chrysomeloidea
Rodzina: kózkowate — Cerambycidae
zmorsznik mały

Psudovadonia livida (F ABRICIUS, 1776)

strangalia plamista

Leptura maculata (PODA, 1761)

strangalia czarniawa

Stenurella melanura (LINNAEUS, 1758)

89-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

paśnik pałączasty

Plagionotus arcuatus (LINNAEUS, 1758)

zgrzytnica zielonkawowłosa

Agapanthia villosoviridescens (DE GEER, 1775)

rzemlik topolowiec

Saperda populnea (LINNAEUS, 1758)

zielarka

Phytoecia sp.

Uwagi

Rodzina: stonkowate — Chrysomelidae
rzęsielnica

Donacia cinerea (HERBST, 1784)

rzęsielnica mannówka

Donacia semicuprea (PANZER, 1796)

rzęsielnica

Donacia sp.

skrzypionka zbożowa

Oulema tristis (HERBST, 1786)

skrzypionka

Oulema sp.

moszenica czterokropka

Clytra quadripunctata (LINNAEUS, 1758)

zmróżka złotawa

Cryptocephalus sericeus (LINNAEUS, 1758)

zmróżka

Cryptocephalus sp.

stonka ziemniaczana

Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)

złotka

Dlochrysa sp.

rynnica topolowa

Chrysomela populi (LINNAEUS, 1758)

rynnica olszowa

Linaeidea aenea (LINNAEUS, 1758)

kałdunica

Gastrophysa sp.

złotka

Chrysomela sp.

szubarga dziesięciokropka

Gonioctena viminalis (LINNAEUS, 1758)

jątrewka zielona

Phratora vulgatissima (LINNAEUS, 1758)

naliścica wierzbowa

Lochmaea capreae (LINNAEUS, 1758)

rdestnica wrotyczówka

Galeruca tanaceti (LINNAEUS, 1758)

hurmak olszowiec

Agelastica alni (LINNAEUS, 1758)

pchełka falistosmuga

Phyllotreta undulata (KUTSCHERA, 1860)

pchełka

Phyllotreta sp.
Aphthona sp.

długostopka

Longitarsus sp.

susówka

Altica sp.

tarczyk mglisty

cassidda nebulosa (LINNAEUS, 1758)

tarczyk zielony

Cassida viridis (LINNAEUS, 1758)

tarczyk

Cassida sp.

Nadrodzina: Curculionoidea
Rodzina: podryjowate — Attelabidae

90-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

tutkarz lalkowiec

Caenorhinus aequatus (LINNAEUS, 1767)

tutkarz złociak

Rhynchites auratus (SCOPOLI, 1763)

tutkarz osinowiec

Byctiscus betulae (LINNAEUS, 1758)

tutkarz brzozowiec

Deporaus betulae (LINNAEUS, 1758)

podryj dębowiec

Attelabus nitens (SCOPOLI, 1763)

Uwagi

Rodzina: pędrusiowate — Apionidae
pędruś

Apion sp

68

Rodzina: ryjkowcowate — Curculionidae
naliściak srebrniak

Phyllobius argentatus (LINNAEUS, 1758)

naliściak truskawczak

Phyllobius calcaratus (F ABRICIUS, 1792)

naliściak pokrzywiak

Phyllobius urticae (DE GEER, 1775)

naliściak

Phyllobius sp.

obryzg

Polydrusus flavipes (DE GEER, 1775)

obryzg

Polydrusus ruficornis (BONSDORFF , 1785)

obryzg

Polydrusus sp.

oprzędzik

Sitona sp.

zieleńczyk zielonawy

Chlorophanus viridis (LINNAEUS, 1758)

kulczanka

Lixius sp.

słonik dębowiec

Cucrculio venosus (G RAVENHORST, 1807)

rozpucz lepiężnikowiec

Liparus glabrirostris (KÜSTER, 1849)

chowacz

Ceutorhynchus sp.

RZĄD: Błonkówki — Hymenoptera
PODRZĄD: Rośliniarki — Symphyta
Nadrodzina: Tenthredinoidea
Rodzina: bryzgunowate — Cimbicidae
bryzgun olchowiec

Cimbex connata (SCHRANK, 1776)

bryzgun

Cimbex sp.
Rodzina: pilarzowate — Tehthredinidae

pilarz

Tenthredo s.lat. sp.

pilarz polny

Endotethryx campestris LINNAEUS, 1758

szczerbatek zielony

Rhogogaster viridis (LINNAEUS, 1758)

gnatarz

Athalia sp.

jotek wierzbowiec

Trichiocampus grandis (LE PELETIER, 1823)

naroślarz

Pontania sp.

69

91-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

PODRZĄD: Stylikowce — Apocrita
Nadrodzina: Vespoidea
Rodzina: osowate — Vespidae
szerszeń pospolity

Vespa crabro LINNAEUS, 1758

osa saksońska

Dolichovespula saxonica (F ABRICIUS, 1793)

osa leśna

Dolichovespula sylvestris (SCOPOLI, 1763)

osa dachowa

Paravespula germanica (F ABRICIUS, 1793)

osa rudawa

Paravespula rufa (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Pompiloidea
Rodzina: nastecznikowate — Pompilidae
okrążel

Cryptocheilus sp.
Priocnemis sp.

swędosz

Anoplius sp.

Nadrodzina: Formicoidea
Rodzina: mrówkowate — Formicidae
wścieklica

Myrmica sp.

podziemnica zwyczajna

Lasius flavus (F ABRICIUS, 1781)

kartonówka

Lasius fuliginosus (LATREILLE , 1789)

hurtnica pospolita

Lasius niger (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Sphecoidea
Rodzina: grzebaczowate — Sphecidae
szczerklina

Ammophila sp.
Pemphredon sp.

grzebacz

Crabro sp.

Nadrodzina: Apoidea
Rodzina: pszczolinkowate — Andrenidae
pszczolinka

Andrena sp

70

Rodzina: miesierkowate — Megachilidae
makatka

Anthidium sp.

murarka

Osmia sp.

miesierka

Megachile sp.

Rodzina: porobnicowate — Anthophoridae
Nomada sp
porobnica

Anthophora sp.

Rodzina: pszczołowate — Apidae

92-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

trzmiel parkowy

Bombus hypnorum (LINNAEUS, 1758)

trzmiel kamiennik

Bombus lapidarius (LINNAEUS, 1758)

^

trzmiel leśny

Bombus sylvarum (LINNAEUS, 1758)

^

trzmiel ziemny

Bombus terrestris (LINNAEUS, 1758)

^

trzmiel

Bombus sp

^, 71

pszczoła miodna

Apis mellifera (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Ichneumonoidea
Rodzina: męczelkowate — Braconidae — 72
Nadrodzina: Cynipoidea
Rodzina: galasówkowate — Cynipidae
letyniec pędowiec

Andricus kollarii (HARTIG, 1843)

letyniec dębowiec

Andricus lignicola (HARTIG, 1840)

letyniec

Andricus sp.

korzenica dębowa

Biorrhiza pallida (O LIVIER, 1791)

szypszyniec różany

Diplolepis rosae (LINNAEUS, 1758)

rewiś nadębek

Neuroterus quercusbaccarum (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Chruściki — Trichoptera
PODRZĄD: Annulipalpia
Rodzina: Hydroptilidae
Hydroptila sp.
PODRZĄD: Integripalpia
Rodzina: chruścikowate — Phryganeidae
chruścik wielki

Phryganea grandis (LINNAEUS,1761)

chruścik

Phryganea sp.
Rodzina: bagiennicowate — Limnephilidae
Triaenodes sp.

przywodnica

Athripsodes sp.

RZĄD: Motyle — Lepidoptera
PODRZĄD: Exoporia
Nadrodzina: Hepialoidea
Rodzina: niesobkowate — Hepialidae
niesobka huśtawiec

Hepialus hectus (LINNAEUS, 1758)

niesobka chmielanka

Hepialus humuli (LINNAEUS, 1758)

93-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

PODRZĄD: Heteroneura — Nepticulina
Nadrodzina: Nepticuloidea
Rodzina: pasynkowate — Nepticulidae
Stigmella sp. (LINNAEUS, 1758)
Zimmermannia liebwerdella (ZIMMERMANN, 1940)
PODRZĄD: Heteroneura — Tischeriina
Nadrodzina: Tischerioidea
Rodzina: tyszerkowate — Tischeriidae
tyszerka płaskowiaczek

Tischeria ekebladella (BJERKANDER, 1795)

Nadrodzina: Tineoidea
Rodzina: koszówkowate — Psychidae
jednobarwa

Canephora unicolor (HUFNAGEL, 1766)

nieskrzydłówka

Apterona halicoidella (VALLOT, 1827)

Rodzina: kibitnikowate — Gracillariidae
Parornix fagivora (F REY, 1861)
szrotówek białaczek

Phyllonorycter blancardela (F ABRICIUS, 1781)

szrotówek bukowiaczek

Phyllonorycter maestiginella (MÜLLER, 1764)

szrotówek dębowiec

Phyllonorycter roboris (ZELLER, 1839)

szrotówek

Phyllonorycter sp.

Nadrodzina: Yponomeutoidea
Rodzina: namiotnikowate — Yponomeutidae
namiotnik owocowy

Yponomeuta padella (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Gelechioidea
Rodzina: pochwikowate — Coleophoridae
pochwik

Coleophora sp.

Nadrodzina: Tortricoidea
Rodzina: zwójkowate — Tortricidae
zwójka zieloneczka

Tortrix viridiana (LINNAEUS, 1758)
Acleris sp.

zwójka głogóweczka

Achrips crateganus (HÜBNER, 1799)

zwójkówka sadówka

Pandemis heparana (DENIS et SCHIEFERMÜLLER, 1775)

Nadrodzina: Zygaenoidea
Rodzina: kraśnikowate — Zygaenidae
kraśnik sześcioplamek

Zygaena filipendulae (LINNAEUS, 1758)

94-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Nadrodzina: Hesperioidea
Rodzina: powszelatkowate — Hesperiidae
powszelatek brunatek

Erynnis tages (LINNAEUS, 1758)

73

kosternik palemon

Carterocephalus palaemon (PALLAS, 1771)

74

karłątek ryska

Thymelicus lineola (OCHSENHEIMER, 1808)

75

karłątek leśny

Thymelicus sylvestris (PODA, 1761)

76

karłątek klinek

Hesperia comma (LINNAEUS, 1758)

77

karłątek kniejnik

Ochlodes venata (BREMER et G REY, 1783)

Nadrodzina: Papilionoidea
Rodzina: motylowcowate — Papilionidae
paź królowej

Papilio machaon (LINNAEUS, 1758)

^

Rodzina: bielinkowate — Pieriidae
wietek gorczycznik

Leptidea sinapis (LINNAEUS, 1758)

bielinek kapustnik

Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)

bielinek rzepnik

Pieris rapae (LINNAEUS, 1758)

bielinek bytomkowiec

Pieris napi (LINNAEUS, 1758)

zorzynek rzeżuchowiec

Anthocharis cardamines (LINNAEUS, 1758)

szlaczkoń siarecznik

Colias hyale (LINNAEUS, 1758)

latolistek cytrynek

Gonepteryx rhamni (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Nymphalidae
mieniak strużnik

Apatura ilia (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

rusałka pawik

Inachis io (LINNAEUS, 1758)

rusałka admirał

Vanessa atalanta (LINNAEUS, 1758)

rusałka osetnik

Cynthia cardui (LINNAEUS, 1758)

rusałka pokrzywnik

Aglais urticae (LINNAEUS, 1758)

rusałka ceik

Polygonia c–album (LINNAEUS, 1758)

rusałka kratkowiec

Araschnia levana (LINNAEUS, 1758)

dostojka malinowiec

Argynnis paphia (LINNAEUS, 1758)

dostojka latonia

Issoria lathonia (LINNAEUS, 1758)

dostojka selene

Clossiana selene (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

przeplatka atalia

Mellicta athalia (ROTTEMBURG , 1775)

^

Rodzina: oczennicowate — Satyridae
polowiec szachownica

Melanargia galathea (LINNAEUS, 1758)

przestrojnik jurtina

Maniola jurtina (LINNAEUS, 1758)

95-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

przestrojnik trawnik

Aphantopus hyperanthus (LINNAEUS, 1758)

strzępotek perełkowiec

Coenonympha arcania (LINNAEUS, 1758)

78

strzępotek ruczajnik

Coenonympha pamphilus (LINNAEUS, 1758)

79

osadnik egeria

Pararge aegeria (LINNAEUS, 1758)

osadnik kostrzewiec

Lasiommata maera (LINNAEUS, 1758)

osadnik megera

Lasiommata megera (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: modraszkowate — Lycaeniidae
czerwończyk zamgleniec

Lycaena alcipron (ROTTEMBURG, 1775)

80

czerwończyk żarek

Lycaena phleas (LINNAEUS, 1758)

czerwończyk dukacik

Lycaena virgaureae (LINNAEUS, 1758)

81

modraszek argiades

Everes argiades (PALLAS, 1771)

82

modraszek argus

Plebejus argus (LINNAEUS, 1758)

modraszek ikar

Polyommatus icarus (ROTTEMBURG, 1775)

modraszek korydon

Lysandra coridon (PODA, 1761)

83

Nadrodzina: Geometroidea
Rodzina: miernikowate — Geometridae
bęsica kwietniówka

Archiearis parthrnias (LINNAEUS, 1758)

miernik zieleniak

Geometra papilionaria (LINNAEUS, 1758

walgina rdestniak

Timandra griseata (W. PETERSEN, 1902)
Idaea dimidiata (HUFNAGEL, 1767)
Idaea sp.

paśnik chrzaniak

Xanthorrhoe fluctuata (LINNAEUS, 1758)

piędzik przedzimek

Operopthera brumata (LINNAEUS, 1758)

pomiernik wierzbowniczak

Spargania luctuata (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

plamiec agreściak

Abraxas grossulariata (LINNAEUS, 1758)

plamiak nabuczak

Lomaspilis marginata (LINNAEUS, 1758)

mokosz cierniowiak

Opisthograptis luteolata (LINNAEUS, 1758)

latalec wycinek

Ennomos erosaria (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

bodzieniec bzowiak

Ourapteryx sambucaria (LINNAEUS, 1758)

włochacz nabrzozak

Biston betularius (LINNAEUS, 1758)

zimowek ogołotniak

Erannis defoliaria (C LERCK, 1759)
Cabera pusaria (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Bombycoidea
Rodzina: barczatkowate — Lasiocampidae

96-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

barczatka puchowica

Eriogaster lanestris (LINNAEUS, 1758)

pierścienica nadrzewka

Malacosoma neustria (LINNAEUS, 1758)

napójka łąkówka

Euthrix potatoria (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

Nadrodzina: Sphingoidea
Rodzina: zawisakowate — Sphingidae
zawisak tawulec

Sphinx ligustri (LINNAEUS, 1758)

nastrosz lipowiec

Mimas tiliae (LINNAEUS, 1758

nastrosz półpawik

Smerinthus ocellatus (LINNAEUS, 1758)

nastrosz topolowiec

Laothoe populi (LINNAEUS, 1758)

zmrocznik gładyszek

Deilephila elpenor (LINNAEUS, 1758)

Nadrodzina: Noctuoidea
Rodzina: garbatkowate — Notodontidae
widłogonka siwica

Cerura vinula (LINNAEUS, 1758)

garbatka zygzakówka

Notodonta ziczac (LINNAEUS, 1758)

wiechcica gabata

Ptilodon capucina (LINNAEUS, 1758)

narożnica zbrojówka

Phalera bucephala (LINNAEUS, 1758)

wzjeżka wijunica

Clostera pigra (HUFNAGEL, 1766)

Rodzina: brudnicowate — Lymantriidae

znamionówka tarniówka

Ly ma n t ri a s i s p a r
(L I N N A E U S , 17 58 )
Orgyia antiqua (LINNAEUS, 1758)

kuprówka rudnica

Euproctis chrysorrhoea (LINNAEUS, 1758)

białka wierzbówka

białka wierzbówka

brudnica nieparka

Rodzina: niedźwiedziówkowate — Arctiidae
szewnica żółtawa

Spilosoma lubricipedum (LINNAEUS, 1758)

szwewnica miętówka

Spilosoma urticae (E SPER, 1789)

marzymłódka pajacyk

Diacrisia sannio (LINNAEUS, 1758)

niedźwiedziówka gosposia

Arctia caja (LINNAEUS, 1758)

krasopani poziomkówka

Callimorpha dominula (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: sówkowate — Noctuidae
Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)
rolnica czopówka

Agriotis exclamationis (LINNAEUS, 1758)

rolnica gwoździarka

Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)

rolnica zbożówka

Agriotis segetum (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

rolnica boćwinówka

Ochropleura plecta (LINNAEUS, 1761)

97-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

rolnica przepaska

Noctua janthina (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

rolnica tasiemka

Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

Diarsia brunnea (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)
Diarsia rubi (VIEWEG, 1790)
rolnica panewka

Xestia c–nigrum (LINNAEUS, 1758)

piętnówka chwastówka

Dicestra trifolii (HUFNAGEL, 1766)

piętnówka chmurówka

Polia nebulosa (HUFNAGEL, 1766)

piętnówka kapustnica

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)

piętnówka redestnica

Melanchra persicariae (LINNAEUS, 1761)

piętnówka brukiewka

Lacanobia oleracea (LINNAEUS, 1758)

piętnówka zmienna

canobia suasa (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)

piętnówka murawianka

Tholera caespitis (DENIS et SHIFFERMÜLLER, 1775)

piętnówka wiciokrzewka

Orthosia gothica (LINNAEUS, 1758)

piętnówka zmiennica

Orthosia incerta (HUFNAGEL, 1766)

piętnówka

Mythimna sp.

kapturnica butwica

Xylena vetusta (HUBNER, 1813)

zimniczka bukówka

Eupsilia transversa (HUFNAGEL, 1766)

porożnica

Conistra sp.

źrenicówka czerwienica

Agrochola helvola (LINNAEUS, 1758)

źrenicówka

Agrochola sp.
Xanthia gilvago (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

wieczernica strzałówka

Acronicta psi (LINNAEUS, 1758)

wieczernica szczawiówka

Acronicta rumicis (LINNAEUS, 1758)

ozimica

Cosmia sp.

opłonka stogowica

Amphipyra pyramidea (LINNAEUS, 1758)

opłonka kozibródka

Amphipyra tragopogonis (C LERCK, 1759)

błyszczka

Autographa sp.
Apamaea monoglypha (HUFNAGEL, 1766)
Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)
Charanyca trigrammica (HUFNAGEL, 1766)

zgrzeblica trzysterka

Abrostola trigemina (WERNEBURG, 1864)

wstęgówka pąsówka

Catocala nupta (LINNAEUS, 1758)
Rivula sericealis (SCOPOLI, 1763)

wygłobka koniczówka

Euclidia glyphica (LINNAEUS, 1758)
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Hypena proboscidalis (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Wojsiłki — Mecoptera
Rodzina: wojsiłkowate — Panorpidae

Panorpa communis (LINNAEUS, 1758)
RZĄD: Muchówki — Diptera
Rodzina: koziułkowate — Tipulidae
koziułka warzywna

Tipula oleracea (LINNAEUS, 1758)

koziułka

Tipula sp.
Nephrotoma sp.
Rodzina: ćmiankowate — Psychodidae
Psychoda sp.

ćmianka
Rodzina: wodzieniowate — Chaoboridae
wodzień

Mochlonyx culiciformis (DE GEER, 1776)

wodzień

Chaoborus sp.
Rodzina: komarowate — Culicidae

widliszek

Anopheles maculipennis (MEIGEN, 1818)
Aedes sp.

komar brzęczący

Culex pipiens (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Chironomidae
Procladius sp.
ochotka piórkowka

Chironomus plumosus (LINNAEUS, 1758)

ochotka

Chironomus sp.
Rodzina: pryszczarkowate — Cecidiomyiidae
Hartigiola annulipes (HARTIG, 1839)

garnusznica bukowa

Mikiola fagi (HARTIG, 1839)

Rodzina: leniowate — Bibionidae
leń ogrodowy

Bibio hortulanus (LINNAEUS, 1767)

leń marcowy

Bibio marci (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: kobyliczkowate — Rhagionidae
kobyliczka ogrodowa

Rhagio immaculatus MEIGEN, 1804

kobyliczka pniowa

Rhagio scolopaceus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: lwinkowate — Stratiomyidae
zielenucha kształtna

Chloromyia formosa (SCOPOLI, 1763)
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lwinka
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Uwagi

Stratiomys sp.
Odontomyia sp.
Rodzina: ślepakowate — Tabanidae

ślepak pospolity

Chrysops caecutiens (LINNAEUS, 1758)

ślepak

Chrysops sp.

bąk bydlęcy

Tabanus bovinus (LINNAEUS, 1758)

jusznica deszczowa

Haematopota pluvialis (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: lowikowate — Asilidae
pędźka

Dioctria sp.

wierzchołówka obrzeżona

Choerades marginata (LINNAEUS, 1758)

wierzchołówka

Laphria gibbosus (LINNAEUS, 1758)

wierzchołówka

Laphria sp.

łowik szerszeniak

Asilus crabroniformis (LINNAEUS, 1758)

łowczak

Neoitamus sp.
Rodzina: dziewierkowate — Therevidae

dziewierka

Thereva sp.

Rodzina: bujankowate — Bombylidae
słońcówka

Villa sp.

bujanka

Bombylius sp.
Rodzina: wujkowate — Empididae

wujek żółtaczek

Empis (Kritempis) livida (LINNAEUS, 1758)

wujek

Empis (Euempis) tesselata (F ABRICIUS, 1794)

wujek

Empis sp.
Hilara sp.
Rodzina: błyskleniowate — Dolichopodidae
Rhaphium sp.

błyskleń

Dolichopus ungulatus (LINNAEUS, 1758)

błyskleń

Dolichopus sp.
Medetera sp.
Rodzina: zadrowate — Phoridae

zadra

Phora sp.

zadra rudonoga

Megaselia rufipes (MEIGEN, 1804)

zadra

Megaselia sp.
Rodzina: Pipunculidae
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Uwagi

Pipunculus campestris (LATREILLE , 1805)
Cephalops sp.
Eudorylas sp.
Dorylomorpha sp.
Rodzina: bzygowate — Syrphidae
trzmielówka łąkowa

Volucella bombylans (LINNAEUS, 1758)

trzmielówka leśna

Volucella pellucens (LINNAEUS, 1758)

gnojka trutniowate

Eristalis tenax (LINNAEUS, 1758)

gnojka

Eristalis sp.

kwiatkówka zmierzchówka

Myathropa florea (LINNAEUS, 1758)
Merodon sp.

udnica cebulowa

Eumerus strigatus (F ALLÉN, 1817)

udnica

Eumerus sp.

toryjka żółtoryja

Rhingia rostrata (LINNAEUS, 1758)

wyrówka

Cheilosia sp.

nieżłop nakwietny

Pipiza quadrimaculata (PANZER, 1804)

nieżłop

Pipiza sp.

bzyg nadobny

Metasyrphus corollae (F ABRICIUS, 1794)

mszycówka

Syrphus ribesi (LINNAEUS, 1758)

bzyg prążkowany

Episyrphus balteatus (DE GEER, 1776)
Epistrophe eligans (HARRIS, 1780)

nipszczoła

Microdon sp.

Rodzina: wyślepkowate — Conopidae
wyślepek

Conops flavipes (LINNAEUS, 1758)

wyślepek czwórpasy

Conops quadrifasciatus (DE GEER, 1776)

wyślepek

Conops sp.

podścianka

Myopa testacea (LINNAEUS, 1767)

podścianka

Myopa sp.

Rodzina: nasionnicowate — Tephritidae
Urophora sp.
nasionnica trześniówka

Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)

zapaska bylicówka

Trypeta artemisiae (F ABRICIUS, 1794)
Tephritis sp.

Rodzina: trawiszkowate — Agromyzidae
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trawiszka

Agromyza sp.

trawiszka

Ophiomyia sp.

trawiszka

Phytomyza sp.

Uwagi

Rodzina: niezmiarkowate — Chloropidae
łączyca

Meromyza sp.

nizmiarka

Chlorops sp.

Rodzina: śmietkowate — Anthomyiidae
śmietka cebulanka

Delia antiqua (MEIGEN, 1826)

śmietka kapuścianka

Delia brassicae (HOFFMANNSEGG apud WIEDEMANN, 1817)

śmietka brukwianka

Delia floralis (F ALLÉN, 1824)

śmietka ćwiklanka

Pegomya hyoscami (PANZER, 1809)

śmietka wiosnówka

Phorbia genitalis (SZNABL in SZNABL & DZIEDZICKI, 1911)

Rodzina: zgniłówkowate — Fannidae
zgniłówka pokojowa

Fannia canicularis (LINNAEUS, 1761)

zgniłówka

Fannia sp.

Rodzina: muchowate — Muscidae
Muscina sp.
mucha domowa

Musca domestica (LINNAEUS, 1758)
Pyrellia vivida (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)

bolimuszka

Stomoxys calcitrans (LINNAEUS, 1758)
Haematobia irritans (LINNAEUS, 1758)
Haematobosca stimulans (MEIGEN, 1824)
Phaonia sp.
Helina sp.
Coenosia sp.

Rodzina: plujkowate — Calliphoridae
plujka pospolita

Calliphora vicina (ROBINEAU–DESVOIDY, 1830)

padlinówka cesarska

Lucilia caesar (LINNAEUS, 1758)
Phaenicia sericata (MEIGEN, 1826)
Protocalliphora sp.

Rodzina: ścierwicowate — Sarcophagidae
ścierwica

Bercaea cruentata (MEIGEN, 1826)

ścierwica mięsówka

Sarcophaga carnaria (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: rączycowate — Tachinidae

102-AII
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Uwagi

rączyca larwarka

Exorista (Exorista) larvarum (LINNAEUS, 1758)

rączyca wieśniaczka

Exorista (Adenia) rustica (F ALLÉN, 1810)

zabójka wielożerna

Phryxe vulgaris (F ALLÉN, 1810)

rączyca wielka

Tachina (Tachina) grossa (LINNAEUS, 1758)

rączyca rdzawa

Tachina (Eudoromyia) fera (LINNAEUS, 1761)
Peletieria sp.
Linnemyia sp.

Wije — Myriapoda
Pareczniki — Chilopoda
Epimorpha
RZĄD: Zieminkokształtne — Geophilomorpha
Rodzina: zieminkowate — Geophilidae
zieminek

Geophilus proximus (C.L. KOCH, 1847)
Necrophlegophagus flavus (DE GEER, 1778)
Strigamia sp.

Anamorpha
RZĄD: Drewniakokształtne — Lithobiomorpha
Rodzina: drewniakowate — Lithobiidae
Lithobius erythrocephalus (C.L. KOCH, 1847)
wij drewniak

Lithobius forficatus (LINNAEUS, 1758)
Lithobius melanops (NEWPORT, 1845)
Lithobius microps (MEINERT, 1868)
§2

Dwuparce — Diplopoda

Pencillata
RZĄD: Strzępnice —Polyxenida
Rodzina: strzępnicowate — Polyxenidae
strzępnica

Polyxenus lagurus (LINNAEUS, 1758)

Chilognatha
RZĄD: Skulice —Glomerida
Rodzina: skulicowate — Glomeridae
skulica

Glomeris sp.

RZĄD: Polyzoniida
Rodzina: Polyzoniidae
Polyzonium germanicum (BRANDT, 1837)
RZĄD: Węzławce — Polydesmida
Rodzina: węzławcowate — Polydesmidae
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Nazwa polska (zwyczajowa)
węzławiec

Nazwa łacińska

Uwagi

Polydesmus complanatus (LINNAEUS, 1761)

RZĄD: Wijowce — Julida
Rodzina: wijowate — Julidae
Leptoiulus sp.
Unciger foetidus (C.L. KOCH, 1847)
Megaphylum sp.
wij piaskowy

Ommatoiulus sabulosus (LINNAEUS, 1758)

Skorupiaki — Crustacea
Wioślarki — Cladocera
Skrzelonogi — Branchiopoda
RZĄD: Dwupancerzowce — Diplostraca
PODRZĄD: Wioślarki — Cladocera
Rodzina: przeźroczkowate — Sididae
przeźroczka

Sida crystallina (O.F. MÜLLER, 1776)

Rodzina: rozwielitkowate — Daphnidae
Ceriodaphnia sp.
rozwielitka pchlica

Daphnia pulex (DE GEER, 1778)
Simocephalus sp.

Rodzina: słoniczkowate — Bosminidae
słoniczka

Bosmina longirostris (O.F. MÜLLER, 1776)

Rodzina: Chydoridae
Chydorus sphaericus (O.F. MÜLLER, 1776)
Eurycercus lamellatus (O.F. MÜLLER, 1776)
Widłonogi — Copepoda
RZĄD: Calanoida
Rodzina: widłatkowate — Diaptomidae
widłatek

Diaptomus s. lat. spp.

RZĄD: Cyclopoida
Rodzina: oczlikowate — Cyclopidae
oczlik

Cyclops s.lat. spp.

Pancerzowce — Malacostraca
Syncarida
RZĄD: Równonogi — Isopoda
PODRZĄD: Ośliczki — Asellota
Rodzina: ośliczkowate — Asellidae
ośliczka pospolita

Asellus aquaticus (LINNAEUS, 1758)
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Uwagi

PODRZĄD: Stonogi — Oniscoidea
Rodzina: stonogowate — Oniscidae
stonoga

Oniscus asellus (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: Porcellionidae

prosionek szorstki

Porcelio scaber (LATREILLE , 1804)

RZĄD: Dziesięcionogi — Decapoda
PODRZĄD: Rakowce — Astacidea
Rodzina: Cambaridae
rak pręgowany

Orconectes limosus (RAFINESQUE , 1817)

Pajęczaki — Arachnida
RZĄD: Pająki — Araneae
PODRZĄD: Araneomorpha
Rodzina: nasosznikowate — Pholcidae
nasosznik łabuńcowaty

Pholcus opilionoides (SCHRANK, 1781)

nasosznik trzęś

Pholcus phalangioides (F UESSLIN, 1775)

Rodzina: czyhakowate — Segestriidae
czyhak sześciooki

Segestria senoculata (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: omatnikowate — Theridiidae
Achearanea lunata (C LERCK, 1758
zawijak żółtawy

Enoplognatha ovata (C LERCK, 1758)

zyzuś tłuścioch

Steatoda bipunctata (LINNAEUS, 1758)

zyzuś kasztanowiec

Steatoda castanea (C LERCK, 1758) — 84

omatnik dwuplamy

Theridion bimaculatum (LINNAEUS, 1758)

omatnik barwny

Theridion pictum (WALCKENAER, 1802)

omatnik łąkowy

Theridion sisyphium (C LERCK, 1758)

omatnik zmienny

Theridion varians (HAHN, 1833)

Rodzina: snowikowate — Linyphiidae
Centromerus sylvaticus (BLACKWALL, 1841)
Diplostyla concolor (WIDER, 1834)
nasuwnik

Drapetisca socialis (SUNDEVALL, 1832)
Kaestneria dorsalis (WIDER, 1834)
Leptyphanthes nebulosus (SUNDEVALL, 1829) — 85
Leptyphanthes tenebricola (WIDER, 1834)

snowik pospolity

Linyphia triangularis (C LERCK, 1758)
Meioneta rurestris (C.L. KOCH, 1836)
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Nazwa łacińska

Uwagi

Microlinyphia pusilla (SUNDEVALL, 1829)
snówek

Neriene clathrata (SUNDEVALL, 1829)

snówek okazały

Neriene montana (C LERCK, 1758)

Rodzina: kwadratnikowate — Tetragnathidae
Pachygnatha degeeri (SUNDEVALL, 1829)
kwadratnik trzcinowy

Tetragnatha extensa (LINNAEUS, 1758)

kwadratnik długonogi

Tetragnatha montana (SIMON, 1874)

liścianek sektornik

Zygiella x–notata (C LERCK, 1758)

Rodzina: krzyżakowate — Araneidae
kołosz wielobarwny

Aculepeira ceropegia (WALCKENAER, 1802)

krzyżak pomarańczowy

Araneus alsinae (WALCKENAER, 1802)

krzyżak ogrodowy

Araneus diadematus (C LERCK, 1758)

krzyżak dwubarwny

Araneus marmoreus (C LERCK, 1758)

krzyżak łąkowy

Araneus quadratus (C LERCK, 1758)

krzyżak zielony

Araniella cucurbitina (C LERCK, 1758)

kołosz

Cyclosa oculata (WALCKENAER, 1802)

krzyżak nadwodny

Larinioides cornutus (C LERCK, 1758)

kołosz szczelinowy

Nuctenea umbratica (C LERCK, 1758)
Singa hamata (C LERCK, 1758)

Rodzina: pogońcowate — Lycosidae
wymyk szarawy

Arctosa cinerea (F ABRICIUS, 1777)

wałęsak

Pardosa agrestis (WESTRING, 1861)

wałęsak

Pardosa amentata (C LERCK, 1758)

wałęsak leśny

Pardosa lugubris (WALCKENAER, 1802)

wałęsak

Pardosa monticola (C LERCK, 1758)

wałęsak

Pardosa pullata (C LERCK, 1758)

korsarz piratnik

Pirata piraticus (C LERCK, 1758)

krzeczek naziemnik

Trochosa terricola (THORELL, 1856)

Rodzina: darownikowate — Pisauridae
bagnik przybrzeżny

Dolomedes fimbriatus (C LERCK, 1758)

Rodzina: lejkowcowate — Agelenidae
lejkowiec labiryntowy

Agelena labyrinthica(C LERCK, 1758)

kątnik domowy większy

Tegenaria domestica (C LERCK, 1758)

kątnik domowy mniejszy

Tegenaria ferruginea (PANZER, 1804)
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kątnik leśny
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Uwagi

Tegenaria sylvestris (L. KOCH, 1872)

Rodzina: ciemieńcowate — Dictynidae
ciemieniec kędzierzawny

Dictyna arundinacea (LINNAEUS, 1758)

ciemieniec kędzierzawnik

Dictyna uncinnata (THORELL, 1856)
Nigma flavescens (WALCKENAER, 1830)

Rodzina: sidliszowate — Amaurobidae
sidlisz jaskiniowy

Amaurobius fenestralis (STRÖM, 1768)

sidlisz piwniczny

Amaurobius ferox (WALCKENAER, 1830)

norosz ziemny

Coelotes terrestris (WIDER, 1834)

Rodzina: aksamitnikowate — Clubionidae
aksamitnik żółtawy

Clubiona lutescens WESTRING , 1851

Rodzina: ślizgunowate — Philodromidae
ślizgun spłaszczony

Philodromus aureolus (C LERCK, 1758)

śmiertek mrówczyn

Thanatus formicinus (C LERCK, 1758)

Rodzina: ukośnikowate — Thomisidae
cofnik

Diaea dorsata (F ABRICIUS, 1777)

kwietnik

Misumena vatia (C LERCK, 1758)
Misumenops tricuspidatus (F ABRICIUS, 1775)
Oxyptila praticola (C.L. KOCH, 1837)
Oxyptila trux (BLACKWALL, 1846)

bokochód grzebieniasty

Xysticus cristatus (C LERCK, 1758)

bokochód boczeń

Xysticus lanio (C.L. KOCH, 1835)

Rodzina: skakunowate — Salticidae
pyrgun nazielny

Evarcha arcuata (C LERCK, 1758)

pyrgun

Evarcha falcata (C LERCK, 1758)

lśniś

Heliophanus cupreus (WALCKENAER, 1802)

rozciągnik mchuś

Marpissa muscosa (C LERCK, 1758)
Neon reticulatus (BLACKWALL, 1853)

skakun arlekinowy

Salticus scenicus (C LERCK, 1758)

skoczek łąkowy

Sitticus floricola (C.L. KOCH, 1837)

RZĄD: Kosarze — Opiliones
PODRZĄD: Palpatores
Rodzina: Gagrellidae
łabuń

Leiobunum rotundum (LATREILLE , 1798)
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Nazwa polska (zwyczajowa)
łabuń

Nazwa łacińska

Uwagi

Leiobunum rupestre (HERBST, 1799)
Rodzina: Phalangiidae
Mitopus morio (F ABRICIUS, 1779)
Oligolophus tridens (C.L. KOCH, 1836)
Opilio parietinus (DE GEER, 1778)
Phalangium opilio (LINNAEUS, 1758)

Mięczaki — Mollusca
Ślimaki — Gastropoda
Przodoskrzelne — Prosobranchia
RZĄD: Mesogastropoda
Rodzina: żyworódkowate — Viviparidae
żyworódka rzeczna

Viviparus viviparus (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: zawójkowate — Valvatidae
zawójka pospolita

Valvata piscinalis (O.F. MÜLLER, 1774)

Płucodyszne — Pulmonata
RZĄD: Ślimaki nasadooczne — Basommatophora
Rodzina: Ellobiidae
Carychium minimum (O.F. MÜLER, 1774)
Carychium tridentatum (RISSO, 1826)
Rodzina: rozdętkowate — Physidae
rozdętka pospolita

Physa fontinalis (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: błotniarkowate — Lymnaeidae
błotniarka uszata

Lymanea auricularia (LINNAEUS, 1758)

mulik

Lymanea peregra (O.F. MÜLLER, 1774)

błotniarka stawowa

Lymanea stagnalis (LINNAEUS, 1758)

błotniarka moczarowa

Lymnaea truncatula (O.F. MÜLLER, 1774)

Rodzina: zatoczkowate — Planorbidae
zatoczek

Planorbis carinatus (O.F. MÜLLER, 1774)

zatoczek pospolity

Planorbis planorbis (LINNAEUS, 1758)

zatoczek skręcony

Anisus contortus (LINNAEUS, 1758)

zatoczek łamliwy

Anisus vortex (LINNAEUS, 1758)
Armiger crista (LINNAEUS, 1758)

zatoczek rogowy

Planorbarius corneus (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Ślimaki trzonkooczne — Stylommatophora
Rodzina: bursztynkowate — Succineidae
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

bursztynka

Succinea (Succinella) oblonga DRAPARNAUD, 1801

bursztynka

Succinea (Succinea) putris (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

Rodzina: Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: Vertiginidae
Columella edentula (DRAPARNAUD, 1805)
Vertigo sp.
Rodzina: Pupillidae
Pupilla muscorum (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: Valloniidae
Vallonia pulchella (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: krążałkowate — Enodontidae
Discus sp.
Rodzina: ślinikowate — Arionidae
Arion (Mesarion) subfuscus (DRAPARNAUD, 1805)

ślinik
Rodzina: szklarkowate — Vitrinidae
szklarka

Vitrina pellucida (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: Zonitidae
Vitrea diaphana (STUDER, 1820)
Nesovitrea hammonis (STRÖM, 1765)
Oxychilus sp.
Rodzina: pomrowiowate — Limacidae

pomrów

Limax (Limax) maximus (LINNAEUS, 1758)
Rodzina: Agriolimacidae
Deroceras (Deroceras) laeve (.F. MÜLLER, 1774)
Deroceras (Agriolimax) reticulatum (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: Euconulidae
Euconulus fulvus (O.F. MÜLLER, 1774)
Rodzina: świdrzykowate — Clausillidae
Cochlodina (Cochlodina) laminata (MONTAGU, 1803)
Clausillia sp.
Rodzina: ślimakowate — Helicidae
Perforatela sp.
Trichia sp.

109-AII

Nazwa polska (zwyczajowa)
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ślimak ogrodowy

Arianta arbustorum (LINNAEUS, 1758)

wstężyk ogrodowy

Cepaea (Cepaea) hortensis (O.F. MÜLLER, 1774)

wstężyk austriacki

Cepea (Octadenia) vindobonensis (F ÉRRUSAC, 1821)

ślimak winniczek

Helix pomatia (LINNAEUS, 1758)

Uwagi

86

Małże — Bivalvia
RZĄD: Eulamellibranchia
PODRZĄD: Heterodonta
Rodzina: kulkówkowate — Sphaeriidae
kulkówka

Sphaerium corneum (LINNAEUS, 1758)

groszówka

Pisidium sp.

PODRZĄD: Schizodonta
Rodzina: skójkowate — Unionidae
skójka malarska

Unio pictorum (LINNAEUS, 1758)

skójka zaostrzona

Unio tumidus (PHILIPSSON, 1788)

szczeżuja pospolita

Anodonta anatina (LINNAEUS, 1758)
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Pierścienice — Annelida
Skąposzczety — Oligochaeta
RZĄD: Plesiopora plesiotheca
Rodzina: najadowate — Naiadidae
szczeciak

Chaetogaster diaphanus (GRUITHUISEN, 1828)

stylaria

Stylaria lacustris (LINNAEUS, 1767)

najada

Nais sp.
Rodzina: rurecznikowate — Tubificidae

rurecznik

Tubifex sp.
Limnodrilus sp.

RZĄD: Plesiopora prosotheca
Rodzina: wazonkowcowate — Enchytraeidae
wazonkowiec

Enchytraeus sp.

RZĄD: Opisthophora
Rodzina: dżdżownicowate — Lumbricidae
Octolasion (Octolasion) lacteum (ŐRLEY, 1881)
Dendrobaena sp.
dżdżownica

Lumbricus rubellus (HOFFMEISTER, 1843)
Eisenia foetida (SAVIGNY, 1826)
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Nazwa polska (zwyczajowa)

Nazwa łacińska

Uwagi

Pijawki — Hirudinea
RZĄD: Pijawki ryjkowe — Rhynchobdellida
Rodzina: odlepkowate — Glossiphoniidae
odlepka ślimacza

Glossiphonia complanata (LINNAEUS, 1758)
Hemiclepsis marginata (O.F. MÜLLER, 1774)

pijawka kacza

Theromyzon tessulatum (O.F. MÜLLER, 1774)
Helobdella stagnalis (LINNAEUS, 1758)

Rodzina: Piscicolidae
pijawka rybia

Piscicola geometra (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Pijawki szczękowe — Gnathobdellida
Rodzina: pijawkowate — Hirudinidae
pijawka końska

Haemopis sanguisuga (LINNAEUS, 1758)

RZĄD: Pijawki gardzielowe — Pharyngobdellida
Rodzina: Erpobdellidae
Erpobdella nigricollis (BRANDES, 1900)
Erpobdella octooculata (LINNAEUS, 1758)
Erpobdella testacea (SAVIGNY, 1820)

88. Gatunek chroniony, za wyjątkiem osobników występujących w zamkniętych ogrodach, szkółkach i na lotniskach.
89. Gatunek włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych”
umieszczony w kategorii „R” — gatunków rzadkich. Tę samą kategorię zagrożenia określono w skali byłego województwa
bielskiego.
90. Wszystkie gatunki są chronione. Dane literaturowe odnośnie tej grupy ssaków tyczą w przeważającej części zimowisk
nietoperzy. Dane o stanowiskach tych zwierząt w okresie aktywności są bardzo skąpe.
91. Gatunek związany z wodami, latem chroni się w dziuplach, na strychach w szczelinach murów, itp. Obserwowano dość
dalekie przeloty osobników tego gatunku. Kategoria „V” — narażone na wyginięcie na terenie byłego województwa
bielskiego.
92. Gatunek eurytopowy, występujący w lasach, terenach skalistych i w osiedlach. latem chroni się na strychach, w dziuplach,
budkach dla ptaków, pod odstającą korą drzew i za okiennicami . Na terenie byłego województwa bielskiego kategoria „V”.
93. Gatunek związany z lasami, zimuje w dziuplach i na strychach budynków, nigdy w jaskiniach . Na terenie byłego
województwa bielskiego w kategorii „V”.
94. Związany w swym występowaniu głównie z osiedlami ludzkimi. Kolonie letnie, często liczne, spotyka się na strychach.
Poluje w parkach, alejach, ogrodach, na skraju lasów. Zimowiska w piwnicach, na strychach oraz w jaskiniach . W byłym
województwie bielskim w kategorii „V”.
95. Występuje na obszarach leśnych i w pobliżu osiedli ludzkich. Latem chroni się na strychach, w dziuplach, budkach dla
ptaków, szczelinach budynków i kory. Polują w ogrodach, parkach i na obrzeżach lasów. Zimują kolonijnie w szczelinach
budynków, dziuplach, wyjątkowo w jaskiniach . Kategoria „V” na terenie byłego województwa bielskiego.
96. Gatunek eurytopowy, spotykany w lasach oraz na terenach skalistych i w osiedlach ludzkich. Latem ukrywa się
w dziuplach, budkach dla ptaków oraz na strychach. Zimuje w jaskiniach naturalnych i sztucznych, a okazjonalnie
w piwnicach. Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „V”.
97. Stanowiska gatunku potwierdzone w sąsiedztwie analizowanego obszaru , prawdopodobnie występuje również na terenie
gminy. Gatunek umieszczony w kategorii „R” gatunków zagrożonych na terenie byłego województwa bielskiego.
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98. Dane na podstawie .
99. Dane na podstawie:. Odbywa długie wędrówki.
100. Spotykany w pobliżu zabudowań, latem dokonuje dalekich wędrówek.
101. Gatunek introdukowany w XVII wieku. Na terenie Kotliny Oświęcimskiej odnotowano około 20 osobników, umieszczony
w kategorii „R”.
102. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” i „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce”. Bardzo nieliczny na terenie byłego województwa bielskiego, umieszczony w kategorii „V” — narażony na
wyginięcie. W związku z ogólnym wzrostem liczebności tego gatunku w kraju, obserwuje się stały wzrost liczby stwierdzeń
na terenie Małopolski.
103. Gatunek, którego gniazdowanie stwierdzono na stawach w Spytkowicach w 1968 roku Widywano wtedy 8 ptaków
dorosłych i znaleziono gniazdo ze zniszczonymi jajami. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz „Czerwonej
listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
104. Bardzo nieliczny, gniazdowanie niewykluczone.
105. Skrajnie nielicznie lęgowy, możliwe stwierdzenie w okresie migracji. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt”
oraz do „Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
106. Bardzo nieliczny, lokalnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe .
107. Skrajnie nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na terenie byłego
województwa bielskiego. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz „Czerwonej listy zwierząt ginących
i zagrożonych w Polsce”.
108. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Nie uwzględniony w wykazie ptaków występujących na
terenie byłego województwa bielskiego. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz włączony do
„Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
109. Nielicznie lub bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie możliwe.
110. Gniazdowanie możliwe. Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz „Czerwonej liście zwierząt
ginących i zagrożonych w Polsce”.
111. Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R” na terenie
byłego województwa bielskiego.
112. Obserwowano gniazdowanie 1 pary. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz „Czerwonej listy zwierząt
ginących i zagrożonych w Polsce”. Na terenie byłego województwa bielskiego w kategorii „R”.
113. Gniazdowanie możliwe, gatunek migrujący; był obserwowany w okresie lęgowym w Spytkowicach. Umieszczony
w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
114. Bardzo nielicznie lęgow0, gniazdowanie możliwe.
115. Sporadycznie lęgowa, migrująca, istnieje duże prawdopodobieństwo lęgów pojedynczych par w koloniach śmieszek.
Gatunek umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych
w Polsce”. Na terenie byłego województwa bielskiego umieszczona w kategorii „E” — zagrożony.
116. Wyjątkowo lęgowy, migrujący i zimujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „E” na terenie byłego
województwa bielskiego.
117. Skrajnie nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe. Włączony do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt” oraz
„Czerwonej listy zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Nie jest umieszczony w wykazie ptaków byłego województwa
bielskiego.
118. Sporadycznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe. Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt” oraz
„Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego
kategoria „E”.
119. Nieliczny, lokalnie średnio liczny lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.
120. Pojedyncze osobniki obserwowano na stawach w Spytkowicach w 1987 i 1989roku. Gatunek umieszczony w „Polskiej
czerwonej księdze zwierząt”oraz w „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. Nie jest uwzględniony
w wykazie ptaków byłego województwa bielskiego.
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121. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie prawdopodobne. Umieszczony w kategorii „R” na
terenie byłego województwa bielskiego.
122. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; gniazdowanie możliwe.
123. Gatunek nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy. Gniazdowanie prawdopodobne.
124. Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe.
125. Nieliczny, lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, migrujący; Gniazdowanie możliwe. Umieszczony w kategorii „R” na terenie
byłego województwa bielskiego.
126. Gatunek liczny, lokalnie bardzo licznie lęgowy, migrujący. Gniazdowanie możliwe.
127. Nieliczny lub bardzo nielicznie lęgowy, lokalnie średnio liczny, migrujący; Gniazdowanie możliwe.
128. Gatunek sporadycznie lęgowy, skrajnie nielicznie zimujący.Gniazdo z pisklętami odnaleziono na stawach Przeręb.
Umieszczony w „Polskiej czerwonej księdze zwierząt oraz „Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”.
W wykazie ptaków byłego województwa bielskiego kategoria „E”.
129. Gatunek średnio licznie lęgowy, koczujący; gniazdowanie możliwe.
130. Średnio liczny, lokalnie nielicznie lęgowy, zimujący. Gniazdowanie możliwe.
131. Średnio licznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.
132. Średnio licznie lub nielicznie lęgowy; gniazdowanie możliwe.
133. Średnio licznie, lokalnie licznie lęgowa. Liczebność gatunku w skali kraju rośnie.
134. Związany z terenami rolniczymi.
135. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowa.
136. Nielicznie lęgowy; gniazdowanie prawdopodobne.
137. Nieliczna, lokalnie średnio licznie lęgowa, migrująca; gniazdowanie prawdopodobne.
138. Nielicznie, lokalnie średnio licznie lęgowy, migruje. Gniazdowanie możliwe.
139. Gatunek bardzo zagrożony, liczebność jego populacji uległa załamaniu.
140. W Polsce należy do najpospolitszych kręgowców na obszarze całego kraju.
141. Zimuje na dnie dużych zbiorników wodnych.
142. Hybryd żaby śmieszki i żaby jeziorkowej.
143. Kategoria „R” w liście gatunków byłego województwa bielskiego.
144. Gatunek umieszczony w kategorii „V” na terenie byłego województwa bielskiego.
145. Notowany z Wisły i jej dopływów.
146. Notowany z Wisły i jej dopływów.
147. Notowany z Wisły i jej dopływów.
148. Notowany z Wisły i jej dopływów.
149. Notowany z Wisły i jej dopływów. W Polsce niezbyt liczny.
150. Jedna z najpospolitszych ważek w Polsce.
151. Gatunek pospolity.
152. Największa ważka w Europie Środkowej. Rozwój trwa rok.
153. Gatunek o dwu– lub trzyletnim okresie rozwoju.
154. Wszystkie gatunki z tego rodzaju są chronione. W Polsce wykazano pewne stanowiska 27 gatunków z rodzaju Carabus
LINNAEUS, 1758 .
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155. W Polsce występuje kilkadziesiąt gatunków z tego rodzaju.
156. W rodzaju Tenthredo LINNAEUS, 1758 wydzielono kilka podrodzajów .
157. W Polsce 94 gatunki.
158. Wszystkie gatunki z rodzaju Bombus LATREILLE , 1802 są chronione. W Polsce wykazano dotychczas 31 gatunków.
159. W Polsce wykazano dotychczas ponad 1000 gatunków, do rodziny tej należą m.in. baryłkarze Apanteles spp.
160. Gatunek pospolity na południu kraju. Występowanie prawdopodobne.
161. Gatunek wykazywany głównie z południowej części Polski. Występowanie prawdopodobne.
162. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Wszędzie pospolity.
163. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Przeważnie niezbyt liczny.
164. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
165. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
166. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
167. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski. Częściej spotykany w południowej i wschodniej części kraju.
168. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski.
169. Gatunek wykazany z całego obszaru Polski..
170. Gatunek spotykany wyłącznie w zabudowaniach.
171. Oikobiont, w wilgotnych piwnicach, łazienkach, itp.
172. W miejscach wyznaczonych przez wojewodę, gdzie dozwolone jest zbieranie dla przetwórstwa spożywczego obowiązuje
wymiar ochronny do 30 mm średnicy muszli.
173. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.
174. Gatunek prawdopodobnie występuje, znany z terenów sąsiadujących z analizowanym obszarem.

Źródło: dane w powyższej tabeli przyjęto za Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów –
oprac. 2000 r. przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu
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Załącznik Nr 6
do Uchwały nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Przeciszów z dnia 27 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Przeciszów
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), Rada Gminy
Przeciszów postanawia przyjąć następujący sposób rozpatrzenia uwag, objętych niniejszym załącznikiem:
LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH PRZEZ WÓJTA GMINY PRZECISZÓW UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 ROKU O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW, WYŁOŻONEGO DO
PUBLICZNEGO WGLĄDU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W DNIACH OD 24 LIPCA 2017 R. DO 22 SIERPNIA 2017 R. Z MOŻLIWOŚCIĄ ZŁOŻENIA UWAG DO TEGO PROJEKTU
W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 12 WRZEŚNIA 2017 R.

Lp.

1

1

Data wpływu
uwagi

2

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treść uwagi

3

4

11.09.2017r. KOPEX-EX-COAL W "opinii" zgłaszający uwagę odnosi
się do: "prawnej ochrony
Sp. z o.o.
ul. Podlesie 1 udokumentowanego złoża węgla
kamiennego "Oświęcim -Polanka 1"
32-641
dla realizacji przedsięwzięcia pod
Przeciszów
nazwą: "Projekt i budowa kopalni
węgla kamiennego
w projektowanym obszarze
górniczym "Przeciszów", formułując
zarzut:
"zmiana dokumentów planistycznych
umożliwiających realizację obiektów
Parku może spowodować:
 utrudnienie w dostępności złoża
i ograniczyć ilość zasobów
możliwych do wydobycia. Przez
utrzymanie dostępności złoża

Oznaczenie
nieruchomo
ści której
dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości, której
dotyczy uwaga

5

6

Działki
objęte
wydziele
niem pod
teren URT

Symbol URT – tereny
zabudowy usługami
parku rozrywki,
obsługi turystyki
i rekreacji;
teren URT przeznacza
się pod obiekty
i urządzenia parku
rozrywki oraz
zabudowę usługami
towarzyszącymi jego
funkcjonowaniu,
w szczególności
z zakresu
hotelarstwa,
gastronomii i handlu,
obsługi turystyki.

Rozstrzygnięcie
Wójta Gminy
Przeciszów
w sprawie
rozpatrzenia
uwagi
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

7

8

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Przeciszów
Załącznik do
uchwały
nr
XXXII/185/17
z dn.27.09.2017
Uwaga Uwaga
nieuuwzglę- względniona dniona
9

Uzasadnienie od rozstrzygnięcia uwagi

10

11

X

X

 Uwaga odnosząca się do rozwiązań przyjętych
w projekcie suikzp w zakresie ochrony
udokumentowanego złoża węgla kamiennego
"Oświęcim-Polanka
1"
dla
realizacji
przedsięwzięcia pod nazwą: "Projekt i budowa
kopalni węgla kamiennego w projektowanym
obszarze
górniczym
"Przeciszów"
–
nieuwzględniona,

X

X

 Uwaga o wprowadzenie kompromisowego
zapisu "zakwalifikowanie w studium terenu
lokalizacji obiektów parku do I-III kategorii
terenów górniczych w oparciu o prognozę
wpływów eksploatacji górniczej opracowana
przez KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o " –
nieuwzględniona.
Uzasadnienie:
W zakresie odnoszącym się do ochrony złóż kopalin,
1

1

2

3

4

należy rozumieć zabezpieczenie
przed takim zagospodarowaniem
terenu ponad złożem, które
uniemożliwiłoby lub znacznie
utrudniło jego późniejszą
eksploatację;
 konieczność wyznaczenia filarów
ochronnych dla obiektów
szczególnie wrażliwych, co
spowoduje znaczne obniżenie bazy
zasobowej"
Uznaje jednocześnie, że:
"Kompromisowym rozwiązaniem
zabezpieczającym interes inwestora
górniczego, gwarantującym ochronę
i dostępność do złoża, oraz
umożliwienie racjonalnej jego
eksploatacji jest zakwalifikowanie w
studium terenu lokalizacji obiektów
parku do I-III kategorii terenów
górniczych w oparciu o prognozę
wpływów eksploatacji górniczej
opracowaną przez
KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o."

5

6

Na terenie możliwa
jest także lokalizacja
usług rekreacji lub
sportu, z elementami
edukacji, które nie
mieszczą się
w kategorii
przeznaczenia "park
rozrywki".
Przeznaczeniem
dopuszczalnym na
terenie URT jest
komunikacja
wewnętrzna, w tym
drogi, zjazdy z dróg
publicznych, parkingi,
inne integralnie
związane
z funkcjonowaniem
parku rozrywki
obiekty infrastruktury
technicznej.
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w projekcie studium wyłożonym do publicznego
wglądu, zrealizowany został przepis art. 95 ust. 1
ustawy prawo geologiczne i górnicze, nakładający
obowiązek ujawnienia udokumentowanych złóż
kopalin w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Poza fragmentem obejmującym południową
część sołectwa Piotrowice, gmina Przeciszów
w całości pokryta jest udokumentowanymi złożami
węgła kamiennego, ujawnionymi w obowiązującym
studium. W sporządzanej obecnie zmianie suikzp
w obszarze położonym przy granicy podziału
administracyjnego pomiędzy gminami Przeciszów
i Oświęcim - zgodnie z udostępnionymi (stan 2017 r.)
danymi z systemu informacji geologicznej MIDAS,
na rysunku studium skorygowano m.in. przebieg złóż
kopalin węgla kamiennego "Oświęcim Polanka1",
"Oświęcim Polanka" i "Zator", przy czym korekta
dotyczyła marginalnych przesunięć w stosunku do
granic tych złóż oznaczonych w obowiązującym
suikzp.
Wszystkie ww złoża kopalin nie są
eksploatowane i jak dotąd żaden przedsiębiorca
górniczy nie uzyskał koncesji na ich wydobycie - tym
samym dla eksploatacji tych złóż w obrębie gminy
Przeciszów nie zostały wyznaczone ani tereny
górnicze, ani obszary górnicze. Na etapie
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego organ gminy nie
może określać na jakich warunkach mogłaby
następować ewentualna przyszła eksploatacja złoża.
Z
powyższym,
niedopuszczalnym
zapisem
(postulowanym przez Wnoszącego uwagę)
jest
ustalenie studium, które kwalifikowałoby teren
oznaczony symbolem URT (zabudowa usługowa
związana z parkiem rozrywki) cyt.: "do I-III kategorii
terenów górniczych w oparciu o prognozę wpływów
eksploatacji górniczej opracowaną przez KOPEX-EX2
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COAL Sp. z o.o. ", przy czym nie ma znaczenia, że
sam Autor uwagi określa zapis: "rozwiązaniem
kompromisowym,
zabezpieczającym
interes
inwestora górniczego, gwarantującym ochronę
i dostępność do złoża, oraz umożliwienie racjonalnej
jego eksploatacji."
Wyłącznie organ koncesyjny, mając na uwadze
szereg różnych przesłanek ustawowych decyduje
o możliwości udzielania koncesji i wskazuje na
warunki wykonania działalności wydobywczej. Może
również odmówić udzielenia koncesji. Jednocześnie
należy zauważyć, że w aktualnym stanie prawnym
udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny
możliwe jest tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę
organ wykonawczy gminy, co wyraźnie wynika z art.
23 ust. 2a pkt 2 ustawy prawo geologiczne i górnicze.
Podejmując analizę treści uwagi, która dotyczy
obaw, iż: "Zmiana dokumentów planistycznych
umożliwiających realizację obiektów Parku może
spowodować:
 trudności w dostępności do złoża i ograniczyć
ilość zasobów możliwych do wydobycia (...);
 konieczność wyznaczenia filarów ochronnych dla
obiektów szczególnie wrażliwych, (...)",
należy zauważyć, że sam Zgłaszający formułuje
wątpliwości w trybie warunkowym.
Oznacza to, że rozwiązania projektu studium
polegające na przeznaczeniu terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem URT na cele rozwoju
funkcji usługowych związanych z lokalizacją
urządzeń i zabudową parku rozrywki nie naruszają
art. 125 ustawy prawo ochrony środowiska stosownie do treści przywołanego przepisu "złoża
kopalin podlegają ochronie polegającej na
racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym
kopalin towarzyszących."
Rozwiązania projektu studium nie naruszają
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także przepisów art. 72 ustawy prawo ochrony
środowiska w zakresie uwzględniania obszarów
występowania złóż kopalin oraz obecnych
i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż.
W projekcie studium przeznacza się pod funkcje
usługowe (URT) obszar o pow. 42,04 ha, który
stanowi ledwie 1,2 % powierzchni obszaru
udokumentowanego złoża "Oświęcim Polanka1"
(WK 16650). W związku z określonymi kierunkami
polityki przestrzennej w procedowanej zmianie
suikzp, uwzględniono uwarunkowania, o których
mowa w przepisie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - art.10 ust. 1 pkt
11, z którego wynika, że w studium uwzględnia się
uwarunkowania wynikające w
szczególności
z występowania udokumentowanych złóż kopalin.
Podobnie jak na etapie przyjmowania rozwiązań
w obowiązującym studium, w trakcie sporządzania
obecnej zmiany tego dokumentu, wzięto pod uwagę
dane (dostarczone wówczas przez KOPEX-EXCOAL Sp. z o.o.), które stanowiły jedno z kryterium
do rozstrzygania w zakresie wyznaczania nowych
terenów budowlanych. Stosownie do tych
uwarunkowań (cz. graficzna - Mapa 1) obszar
obecnie oznaczony jak URT, poza niewielkim
fragmentem (południowo-zachodni narożnik objęty
kategoriami I-III deformacji terenu) niemal w całości
pozostawał
poza
jakimikolwiek
wpływami
oddziaływań w związku z projektowaną eksploatacją,
co miało znaczenie dla rozstrzygnięć obecnie
sporządzanej zmiany studium.
Na decyzyjność w zakresie kształtowania
przestrzeni nad "złożem" ma wpływ regulacja
zawarta w art. 126 ustawy prawo ochrony
środowiska. Przepis ten w ust. 1 stanowi, że
eksploatację złoża kopaliny prowadzi się w sposób
gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu
środków ograniczających szkody w środowisku
i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia
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i zagospodarowania kopaliny. Biorąc pod uwagę
aspekt
rentowności
węgla
w
dzisiejszej
rzeczywistości, może np. nastąpić sytuacja
zaniechania wydobycia w ogóle.
Odnosząc się do wymienionego w uwadze
wykazu złóż kopalin strategicznych, umieszczonego
w tzw "Białej Księdze Ochrony Złóż Kopalin”,
należy zauważyć, że powstała z inicjatywy
Ministerstwa Środowiska "Biała Księga Ochrony
Złóż Kopalin”, opublikowana w 2015 r., nie posiada
waloru prawnie wiążącego dokumentu. Zawiera ona
analizę
problemu
ochrony
złóż
kopalin
strategicznych, projektowane wytyczne do zmian
w naszym polskim prawodawstwie, a także dobre
praktyki w tym zakresie stosowane w innych krajach.
Ochrona złóż w przedmiotowym dokumencie
"rozumiana jest jako postulat utrzymania dostępności
udokumentowanych i niezagospodarowanych złóż
kopalin, które stworzą cenną surowcową bazę
rezerwową".
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