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1. Wprowadzenie 

Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści obszaru sołectwa Winiary. Prace nad planem zostały podjęte na mocy uchwały Rady Gminy (fig. 1.1). 

Projekt planu sporządziła Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna, Jacek Banduła, Kraków. 

 

 

 

 

Fig.1.1. Uchwała Rady Gmi-
ny Gdów w sprawie sporzą-

dzenia planu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Zakres przestrzenny 

Opracowania, odpowiada przedstawionym w projekcie planu, w granicach określonych uchwałą Rady 
Gminy o podjęciu prac (fig. 1.2).  

 

Fig.1.2. Obszar Winiary – 
3 (granice, według 

uchwały o przystąpie-
niu do prac nad pla-

nem). 
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1.2. Zakres merytoryczny 

Opracowania został uzgodniony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce 
(fig. 1.3) oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (fig. 1.4). 

 

 

Fig.1.8. Uzgodnienie zakresu prognozy przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce. 
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Fig.1.4. Uzgodnienie zakresu prognozy przez Dyrektora RDOŚ. 
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1.3. Podstawa prawna opracowania 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z późn. zmianami). 
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017. 
1405, zm.). W szczególności art. 51 cytowanej ustawy. 

• Ustawa z dnia. 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 
717, z późn. zmianami). 

1.4. Metodyka sporządzenia prognozy 

Podstawowym celem prognozy jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najko-
rzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez: 

• identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne komponen-
ty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji zawartych w projekcie 
zmiany studium, 

• eliminację rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki 
dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

• ocenę wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. 
Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach że stanem odniesienia dla prognozy 
są: 
• istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, 
• ustalenia planu, 
• działania związane z realizacją ustaleń planu będą realizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w tym 

dokumencie. 

Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o analizę ich funkcjo-
nowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem była analiza przyszłego funkcjonowania 
środowiska pod wpływem przemian, jakie zajdą wskutek realizacji ustaleń planu. 

Etapem końcowym była ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska, powstałego na 
skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń oraz sformułowanie propozy-
cji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu 
środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

1.5. Materiały wejściowe 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gdów z 2008 r, Pracow-
nia Architektoniczno – Urbanistyczna, Jacek Banduła, Kraków. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Kraków 2018. 

3. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000. 
4. www.krakow.pios.gov.pl – Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku, Wo-

jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, 2018. 
5. www.krakow.pios.gov.pl – Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 roku, Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków, 2019. 
6. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Gdów, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Kra-

ków. 
7. Opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na po-

trzeby zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Wieniec 
w jego granicach administracyjnych, w zakresie wyznaczenia terenów powierzchniowej eksploatacji 
kruszyw (Obszar Wieniec-1)- Pracownia Ochrony Środowiska Andrzej Sułkowski, Kraków 2010 r. 

8. Opracowanie ekofizjograficzne dla 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Gdów (Fałkowice-2; Fałkowice -3; Jaroszówka; Klęczana; Książnice; Marszowice; Nieznano-
wice; Pierzchów; Wieniec; Winiary), Pracownia Ochrony Środowiska Andrzej Sułkowski, Kraków 2019 r. 

9. Mapa Geośrodowiskowa Polski (1:50 000) – arkusz; 997 „Wieliczka”, Państwowy Instytut Geologiczny, 
Warszawa 2004.  

10. Prognoza oddziaływania na środowisko dla potrzeb zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Gdów, zmiany studium –UCPE.3 (wraz z aneksem), Pracownia 
Ochrony Środowiska Andrzej Sułkowski, Kraków 2019 i 2020 r. 

11. Opracowania cytowane w tekście. 
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2. Stan środowiska 

2.1. Rzeźba i budowa geologiczna 

Pod względem geograficznym cztery tereny (O5; O6; O8; O9), których dotyczą zmiany studium leżą w ob-
rębie makroregionu Kotliny Sandomierskiej, w obrębie mezoregionu Pogórza Bocheńskiego. Jeden tylko 
obszar zmiany (O7)leży w obrębie pogórza Wiśnickiego (fig. 2.1). 

 

Prowincja Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, 
Podprowincja Północne Podkarpacie, Mezoregion 
Kotliny Sandomierskiej: 513.33 – Pogórze Wielickie, 

512.34 - Pogórze Wiśnickie 

Fig.2.1. Położenie obszaru planu (orientacyjne) na 
tle jednostek fizycznogeograficznych wg 

J.Kondrackiego (za; Mapa Geośrodowiskowa Polski 
– arkusz 997 „Wieliczka”, PIG, ). 

 

Pod względem morfologicznym teren objęty 
planem leży w obrębie doliny Raby, w obrębie 
Pogórza Wiśnickiego. W miarę wyrównany teren 
charakteryzuje się stosunkowo niewielkimi deni-
welacjami (nie są większe niż 4 - 5 m). Spadek 
terenu nawiązuje do generalnego spadku doli-
ny rzeki. 

 

W dnie doliny Raby podłoże obszaru budują utwory trzeciorzędowe wykształcone jako iły i iłowce wyściela-
jące dno zatoki gdowskiej wyżłobionej w starszych utworach kredy i jury budujących wypiętrzenie Gdowa. 
Nad nimi zalegają utwory czwartorzędowe, które budują osady rzeczne wykształcone, głębiej jako grubo-
ziarniste żwiry (z lokalnymi przewarstwieniami piasków) – o zmiennej miąższości, średnio około 6 m, od po-
wierzchni jako gliny pylaste i piaski gliniaste. 

W obrębie skłonu Pogórza Bocheńskiego utwory starsze okrywa zmiennej grubości warstwa glin lessowa-
tych. Przy krawędzi skłonu o mniejszej grubości niż w jego wnętrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.2. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski – 
ark. Wieliczka - 997, PIG, 2009. 
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2.2. Złoża kopalin 

2.2.1. Złoże Winiary I 

W obrębie opisywanego terenu eksploatuje się kruszywa naturalne. Eksploatowane są zasoby złoża „Winia-
ry I”. Dla eksploatowanego złoża wyznaczono obszar i teren górniczy (tab. 2.1, fig. 2.3). 

Tab.2.1.Obszar i teren górniczy wyznaczone dla złoża „Winiary I” (źródło; PIG – MIDAS). 

Obszar / teren górniczy Numer w rejestrze Status Złoże 

Winiary II TG  aktualny  

Winiary II OG 10-6/2/123 aktualny Winiary I 

     

Fig.2.3. Położenie złoża Winiary I (po lewej, zaznaczenie kolorem żółtym), oraz wyznaczonych dla jego eksploatacji 
obszaru i terenu górniczego(po prawej, zaznaczenie kolorem żółtym). Źródło: PIG – Midas, dostęp: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=2, 20.11.2019, 13.20). 

2.2.2. Złoże Winiary - Zarabie 

Dokumentacja została opracowana w 2020 roku (DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA ZŁOŻA KRUSZYWA NA-
TURALNEGO „WINIARY – ZARABIE” W KAT. C1). Dla złoża nie wyznaczono terenu i obszaru górniczych. 

  

Fig.2.4. Mapy; topograficzna i  sytuacyjno – wysokościowa złoża (zobrazowano otwory wiertnicze (za dokumenta-
cją geologiczną złoża). 
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2.3. Gleby 

 

 

 

Fig.2.5. Położenie obszarów zmiany 
studium na tle mapy glebowo – 
rolniczej (wykonano na skanach 

map archiwalnych). 

 

 

W dnie dominują mady wy-
kształcone jako gliny lekko piasz-
czyste lub piaski gliniaste lekkie, 
głębiej żwiry. 

Teren, w przeważającej części 
jest wykorzystywany jest rolniczo, 
jako grunty rolne o klasie bonita-
cyjnej od II do V oraz pastwiska 
IV klasy bonitacyjnej.  
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2.4. Wody 

2.4.1. Wody powierzchniowe 

 

Fig.2.6. Sieć wodna w obrębie dna doliny Raby, na odcinku obejmującym obszary Winiary. 

Opisywany obszar leży w nieodległym sąsiedztwie Raby. Wody powierzchniowe w obrębie terenu tworzą 
zbiorniki po eksploatacji kruszyw oraz dwa cieki powierzchniowe (sieć melioracyjna?) odwadniające; jeden 
centralną część terasy Raby. Drugi północny skłon Pogórza Wiśnickiego. 

2.4.2. Wody podziemne 

W obrębie dna doliny Raby można wydzielić jeden, znaczący poziom wodonośny. Jest to zbiornik 
w piaszczysto - żwirowych utworach wyścielających dno doliny. Ten poziom wodonośny nawiercono na 
głębokościach od 3,2 do 4,0 m pod powierzchnią terenu. Poziom zwierciadła wód tego zbiornika nawiązu-
je do poziomu wód Raby, co oznacza, że pozostaje w kontakcie hydraulicznym z rzeką. Zbiornik jest zasila-
ny przez opady atmosferyczne od powierzchni terenu. 

W części doliny zbiornik wód podziemnych został zaliczony do kategorii GZWP. Obecnie jest klasyfikowany 
jako lokalny zbiornik wód podziemnych (fig. 2.7, niżej). 

Zbiornik w dnie doliny Raby w całości (łącznie z wydzielonym LZWP), ze względu na charakter utworów 
nadległych oraz liczne odsłonięcia (wyrobiska) jest szczególnie narażony na oddziaływania od powierzchni 
(fig.2.8, dalej). 
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Fig.2.7. Lokalny Zbiornik 
Wód Podziemnych „Ra-

ba”. 

  

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 2.8. Stopień zagrożenia głównego poziomu wód podziem-
nych, za; Mapa geośrodowiskowa Polski, ark.; Wieliczka – 997, 

Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2004 (fragm.). 
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2.5. Zagrożenie powodziowe 

W ramach projektu "Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" (ISOK), reali-
zowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (Prezes Krajowe-
go Zarządu Gospodarki Wodnej, 2013 r.) opracowano również mapę obszarów zagrożonych powodzią Tu 
wykorzystano mapy wydania czwartego z 2019 roku. Założeniem projektu ma być stworzenie systemu 
ostrzegania przed groźnymi zjawiskami, w szczególności meteorologicznymi i hydrologicznymi. System został 
stworzony dla wykorzystania m.in. przez władze gmin i województw w trakcie prac nad planami zagospo-
darowania przestrzennego. Informacje zawarte w systemie ISOK są zbieżne z publikowanymi w „Wielowa-
riantowym programie inwestycyjnym …”. 

 

 

 

Fig.2.9. Fragmenty 
map wygenerowa-

nych w projekcie ISOK. 
Na górze zasięg wód 

powodziowych 
o prawdopodobieńst
wie wystąpienia; 10% 
(Q10%) – raz na 10 lat  
i 0,1% (Q0,1%) – raz na 

100 lat – na dole. 

uwaga: 
obszar Q10% - obszar 
na którym ryzyko wy-
stąpienia powodzi jest 
wysokie. 
obszar Q0,1% - obszar 
na którym ryzyko wy-
stąpienia powodzi jest 
średnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać tylko nie-
wielkie fragmenty 
terenu objętego 
planem należy 
uznawać za zagro-
żone zalewem wód 
powodziowych. 
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2.6. Warunki klimatyczne 

Obszar znajduje się w zasięgu umiarkowanie ciepłego piętra klimatycznego odmiany klimatu kotlin i dolin. 
Mezoklimat den dolin i niskich teras rzecznych zalicza się do odmian niekorzystnych lub mało korzystnych. 
Położenie w obrębie szerokiej doliny Raby, blisko jej ujścia do kotliny Sandomierskiej, sprzyja jednak intensy-
fikacji przewietrzania – orograficznym spływom powietrza wzdłuż osi doliny i ograniczeniu częstotliwości 
występowania niekorzystnych zjawisk pogodowych, związanych z dolinnym położeniem - zastoisk chłod-
nego powietrza, dużych wahań temperatury i wilgotności w ciągu doby oraz niskich inwersji temperatury 
i wilgotności powietrza. Z położeniem w dolinie Raby związany jest także główny kierunek przewietrzania, 
zgodny z przeważającym, południowo - zachodnim kierunkiem wiatrów - wzdłuż osi doliny, co sprzyja 
ograniczeniu natężenia niekorzystnych cech klimatu dolinnego. 

2.7. Szata roślinna, świat zwierzęcy 

Potencjalnymi zbiorowiskami roślinnymi w obszarze dna doliny Raby, poza terasami zalewowymi są zbioro-
wiska liściastych lasów grądowych (grąd niski - Tilio - carpinetum Stachyetosum; grąd wysoki - i Tilio - carpi-
netum typicum). Nad dopływami Raby w formie okrajkowej występowały zapewne olsy, czy to w pełni 
wykształcone czy też w formie okrajkowej. Naturalna roślinność obszaru została jednak silnie przekształcona 
przez działalność człowieka. 

 

 

 

Fig.2.10. Obszar planu 
na zdjęciu lotniczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2.11. Widok na ob-
szar 7 ze skłonu Pogórza 
Wiśnickiego (rejon przy-

siółka Zarabie). 
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Opisywany obszar już w części został przekształcony przez działalność wydobywczą. Od strony rzeki. Widać 
to na fotografii zamieszczonej wyżej (fig. 2.11). Zdjęcie lotnicze nie jest niestety najświeższej daty. 

W przeważającej części teren pozostaje w uprawie rolnej. Od strony Raby (strony wschodniej) w jego obrę-
bie znajdują się wierzbowo- olszowo – topolowe zadrzewienia niskiej i wyższej terasy zalewowej Raby. Poje-
dynczo, wzdłuż miedz występują zadrzewienia wierzby i olchy. 

Fauna obszaru nie została rozpoznana. W czasie wizji terenowej stwierdzono występowanie głównie drob-
nych przedstawicieli awifauny, dla których zarówno zadrzewienia przywodne jak i występujące kępowo 
samosiewy stanowią doskonałe miejsce do żerowania i gniazdowania. 

2.8. Krajobraz 

Obszary objęty planem (tu traktowany jako wnętrze ograniczone zadrzewieniami nad Rabą i skłonem Po-
górza) charakteryzuje krajobraz kulturowy – rozłogi pól uprawnych i pojedyncze zabudowania – siedliska. 
W części północnej przekształcony eksploatacją kruszyw (widoczne towarzyszące wyrobiskom instalacje). 

Widoki z wnętrza obszaru są dość ograniczone przez zadrzewienia, tym niemniej dość wyraźnie z różnych 
części obszaru widoczne są wzniesienia Pogórza Wielickiego, ku południu Pogórza Wiśnickiego. 

3. Jakość środowiska 

3.1. Powietrze atmosferyczne 

W opisywanym terenie nie prowadzi się badań jakości elementów środowiska. Podstawą określenia stanu 
sanitarnego, w odniesieniu do powietrza atmosferycznego daje roczna ocena jakości powietrza, której 
wyniki publikuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Klasyfikacja stref (strefy wydziela się jako fragmenty obszaru, w tym wypadku województwa, dla których 
występuje zbliżony poziom zanieczyszczeń) wykonywana jest co roku, na podstawie oceny poziomu sub-
stancji w powietrzu a jej wynikiem jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej 
klasy ze względu na ochronę roślin. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, 
na podstawie najwyższych stężeń na obszarze każdej strefy. 

Celem oceny jakości powietrza dla każdej z wydzielonych stref jest: 

• uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń powietrza – w celu oceny jakości powietrza - klasyfi-
kacji stref (podaje się poziom dopuszczalny substancji, poziom docelowy, poziom celu długotermino-
wego, to według wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 roku 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu; Dz.U.2012.1031).  

• Uzyskanie obrazu przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń w celu określenia rejonów wymagających 
podjęcia działań naprawczych. 

• W końcu wskazanie przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określo-
nych rejonach. 

 

 

Fig.3.1. Mapa województwa obrazująca 
podział na strefy (uwidoczniono rejon 
gminy Gdów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OIKOS    Pracownia Ochrony Środowiska 

16 Prognoza oddziaływania na środowisko – „Winiary - 3” 

Ocenę poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach województwa małopolskiego wyko-
nano w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stałych stacjach pomiarowych oraz stanowiskach, 
w których pomiary prowadzono za pomocą metody pasywnej. Wszystkie stacje pomiarowe funkcjonowały 
zgodnie z wojewódzkim programem monitoringu środowiska. 

Obszar gminy Gdów został włączony do strefy małopolskiej (kod strefy PL1202). Wyniki oceny przedstawio-
no w tabelach 3.1 i 3.2, poniżej. 

Tab.3.1. Wyniki oceny klasy strefy małopolskiej w 2018 roku. 

substancja dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń ocena wynikowa 

dwutlenek siarki (SO2) 
1-godz. 24-godz. 

A 
A A 

dwutlenek azotu (NO2) 
1 godz rok 

A 
A A 

PM10 
24-godz. rok 

C 
C C 

Tab.3.2. Wyniki oceny klasy strefy małopolskiej w 2018 roku. 

Substancja Klasa strefy 

tlenek węgla (CO) A 

benzen (C6H6) A 

pył zawieszony PM2,5 C 

ołów (Pb) w pyle zawieszonym PM10 A 

arsen (As) w pyle zawieszonym PM10 A 

kadm (Cd) w pyle zawieszonym PM10 A 

nikiel (Ni) w pyle zawieszonym PM10 A 

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10 C 

Ozon A 

Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują, że w odniesieniu do substancji, w których przypadku strefa zosta-
ła zaliczona do klasy A – poziom stężeń tych substancji nie przekracza poziomów dopuszczalnych. W przy-
padku zaliczenia strefy do klasy C, poziom stężeń tych substancji, w tym przypadku; pyłu zawieszonego 
(PM10) i benzo(a)pirenu jest wyższy niż dopuszczalny. 

3.2. Pozostałe elementy i standardy środowiska 

Bezpośrednio w obszarze objętym planem nie bada się jakości wód.  

Tab.3.3. Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych w województwie małopolskim w 2017 roku. 

Kod ppk 
Nazwa 

ppk 
Kod jcwp 

Nazwa 
jcwp 

Klasa 
elemen-

tów biolo-
gicznych 

Klasa 
elemen

tów 
fizyko-
che-
micz-
nych 

Klasyfika-
cja stanu / 
potencja-
łu ekolo-
gicznego 

Klasyfika-
cja stanu 
chemicz-

nego 

Ocena 
stanu 
jcwp 

PL01S1501
_1809 

Raba - 
Uście 
Solne 

PLRW2000
192138999

9 

Raba od 
Zb. Dob-
czyce do 

ujścia 

stan / 
potencjał 
umiarko-

wany 

stan / 
poten-

cjał 
dobry 

umiarko-
wany stan 

ekolo-
giczny 

poniżej 
dobrego 

zły 

O jakości wód Raby i jej dopływów (tych, które podlegają ocenie i prowadzą swoje wody przez opisywany 
teren) można wnosić na podstawie klasyfikacji stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych. Jej 
wyniki publikuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie (tu za 2017 rok, tab. 3.3). 
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I tak według tej klasyfikacji; stan ekologiczny i potencjał ekologiczny, wód Raby, są umiarkowane. A stan 
chemiczny jest oceniany jako „poniżej dobrego”. W ocenie ogólnej wody tej części wód powierzchnio-
wych są w złym stanie. 

3.3. Ocena stanu środowiska 

Pojedyncze obiekty mieszkalne, uprawy rolne, zadrzewienia przywodne (Raba). W części powierzchnia 
przekształcona eksploatacją kruszyw. Obszar poddany pośrednim i bezpośrednim oddziaływaniom eksplo-
atacji (hałas, komunikacja wewnętrzna i dojazdy), z dróg dojazdowych zanieczyszczenia komunikacyjne, 
pylenie z dróg (ubytki w infrastrukturze drogowej – zniszczenia nawierzchni dróg niedostosowanych do ru-
chu ciężkiego). Zagrożenie powodziowe. 

4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowa-
nego dokumentu 

Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. 
Pozostawienie terenu bez ingerencji doprowadzi do wykształcenia naturalnych dla siedlisk zbiorowisk roślin-
nych (w dość odległym horyzoncie czasowym). 

Pierwotne (tu rozumiane jako dyspozycja funkcjonalna obowiązującego planu zagospodarowania prze-
strzennego) przeznaczenie terenu – usługi rekreacyjno – sportowe i turystyczne spowoduje zmiany warun-
ków i elementów środowiska. Te jednak zostały ocenione jako mało znaczące w procedurze oceny od-
działywania na środowisko przeprowadzonej wobec obowiązującego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. 

5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji pro-
jektowanego dokumentu 

Problemy te określają naturalne warunki, w których będą realizowane ustalenia planu: 

• obecność złóż surowców naturalnych zalegających w obrębie powierzchni opisywanego obszaru, 
• obecność dużej rzeki (Raby) - potencjalne zagrożenie powodziowe, 
• obecność znaczącego zbiornika wód podziemnych, pozbawionego w zasadzie naturalnej bariery 

ochronnej, a wykorzystywanego również do zaopatrzenia ludności w wodę. 

6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólno-
towym i krajowym 

Opisywany teren znajduje się poza obszarami chronionymi pozostającymi w zainteresowaniu prawa mię-
dzynarodowego (fig. 6.1). Nie ma w ich obrębie obszarów lub obiektów poddanych ochronie, wprost (na 
podstawie odrębnego aktu prawa), na podstawie przepisów Ustawy o ochronie przyrody. 

Powiązania doliny Raby, a w zasadzie jej położenie w kontekście obszarów stanowiących połączenia (ko-
rytarze ekologiczne) pomiędzy obszarami podlegającymi ochronie z mocy Ustawy o ochronie przyrody, 
obrazuje niżej zamieszczona mapa przedstawiająca przebieg korytarzy ekologicznych (źródło; Regionalna 
Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, fig.6.2). Przedstawiony materiał pochodzi z 2015 roku, stąd nie 
jest kompletny, bowiem obecnie prezentowane materiały są różne – nie uwzględnia się dna doliny Raby 
jako korytarza ekologicznego, przynajmniej jako korytarza o randze regionalnej (fig. 6.3). Nie czyni tego 
również plan zagospodarowania przestrzennego województwa (fig. 6.4). 

Jak wynika z przedstawienia (fig. 6.2) korytarz ekologiczny Raby (wobec silnego barierowania korytarzy 
pobocznych pełni szczególną rolę. Bariery na jego przebiegu to bariery liniowe (mosty) i dla organizmów 
żywych są stosunkowo łatwe do pokonania, w przeciwieństwie do barier stwarzanych przez zwarte kom-
pleksy zabudowy. 

Zatem jako wiążący dla obszaru gminy należy uznać projekt połączeń ekologicznych – korytarzy, który 
zawarto w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Nadto 
cały kompleks wyrobisk poeksploatacyjnych wzdłuż Raby, przy właściwym zagospodarowaniu mógłby być 
włączony w obręb sieci ekologicznej – też regionalnej. 
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Fig.6.1. Obszary chronione położone w otoczeniu gminy (oznaczono orientacyjnie strzałką  koloru czerwonego ten 
fragment doliny Raby, w którym on leży teren ocenianego planu, strzałką koloru czarnego zobrazowano dystans 10 

km).  

 

Fig.6.2. Przebieg korytarzy 
ekologicznych w otocze-
niu i w dolinie Raby. Źró-

dło; Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 

Krakowie, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.3. Korytarze ekologiczne według Geoserwis – 
GDOŚ (źródło; geoserwis.gdoś.gov.pl/mapy; 2019). 

Oraz nie jest obecnie prezentowany w serwisie. 
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Fig.6.4. Korytarze ekologiczne – 
regionalne według Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Województwa Małopolskiego 

(2018). 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.5. Położenie stanowiska dokumentacyjnego w odniesieniu do obszaru objętego ocenianym planem (źródło: 
źródło; geoserwis.gdoś.gov.pl/mapy; 2019). 

W odległości około 2 kilometrów od obszaru 7 zmiany znajduje się rozległe stanowisko dokumentacyjne 
o powierzchni 45,26 ha. Jest to odsłonięcie geologiczne grubodentrycznych osadów wieku mioceńskiego. 
Znajduje się na północnym skłonie wzniesienia Sypka Góra (357 m n .p. m.), które stanowi stromą skarpę na 
prawym brzegu doliny Raby. Odsłonięcia usytuowane są w niewielkich parowach biegnących od podnó-
ża do wysokości ok. 270 m n.p.m. Stanowisko dokumentacyjne obejmuje następujące działki ewidencyjne: 
1707, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720. 

Stanowisko ustanowiono 30.11.1998 roku, rozporządzeniem nr 32 Wojewody Krakowskiego z dnia 16 listopa-
da 1998 r. w sprawie objęcia ochroną prawną, w formie stanowisk dokumentacyjnych obiektów na terenie 
województwa krakowskiego. 
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7. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 
jego powiązaniach z innymi dokumentami 

7.1. Cel sporządzenia dokumentu 

Według uchwały (nr VII/51/2019) Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Winiary – obszar 
Winiary – 3 celem sporządzenia tego planu ma być wyznaczenie terenów przeznaczonych na cele po-
wierzchniowej eksploatacji kruszyw, w nawiązaniu do prowadzonej w tej części sołectwa działalności wy-
dobywczej oraz wskazanie terenu na cele usług przetwórczo – produkcyjnych. 

7.2. Zawartość dokumentu 

Merytoryczne ustalenia planu zawierają się w trzech rozdziałach: 

• Rozdział 1 - przepisy ogólne (informacja o planie, słownik pojęć. 
• Rozdział 2 - ustalenia dotyczące całego obszaru objętego ustaleniami planu oraz obszarów, stref 

i obiektów o szczególnych warunkach zagospodarowania (zasady; ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz przestrzeni publicznych, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków, kształtowania zabudowy, wskaźniki i parametry dotyczące zagospoda-
rowania terenu, warunki scalania i podziału nieruchomości, szczególne warunki zagospodarowania te-
renów, w tym wynikające z przepisów odrębnych, a także warunki tymczasowego zagospodarowania, 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej). 

• Rozdział 3 - przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów. 

7.3. Przeznaczenie terenów 

W planie przeznaczono tereny dla następujących form zagospodarowania: 

• PE/US1, PE/US2 – tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw, przewidziane do rekultywacji i prze-
kształceń dla celów rekreacyjnych (§ 10); 

• PEU/US – teren powierzchniowej eksploatacji kruszyw z dopuszczeniem usług i produkcji towarzyszą-
cych działalności wydobywczej, przewidziany do rekultywacji i przekształceń dla celów rekreacyjnych 
(§ 11); 

• MNU – teren zabudowy mieszkaniowej i usług (§ 12); 
• RM – tereny zabudowy zagrodowej (§ 13); 
• RW – tereny rolnicze z zakazem zabudowy (§ 14); 
• RŁ – tereny rolnicze łąk i pastwisk (§ 15); 
• ZW – tereny zieleni nieurządzonej (§ 16); 
• ZL – teren lasów (§ 17); 
• ZS – tereny zadrzewień śródpolnych (§ 18); 
• WS – tereny wód powierzchniowych (§ 19); 
• W – teren infrastruktury - zaopatrzenia w wodę (§ 20);  
• KDW – tereny komunikacji: dróg wewnętrznych (§ 21). 

7.4. Sfera informacyjna planu 

Na rysunku planu zamieszczono oznaczenia wymienionych poniżej obszarów, stref i obiektów, o których 
plan nie stanowi, jednak w ustaleniach merytorycznych i dyspozycji przestrzennej odnosi się do nich (na-
wiązując do przepisów obowiązującego prawa): 

• obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest średnie i wynosi 1%; 

• obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 
jest wysokie i wynosi 10%; 

• granice udokumentowanych złóż kopalin; 
• granice terenów i obszarów górniczych; 
• orientacyjne przebiegi cieków innych, niż oznaczone symbolem „WS”; 
• istniejące elementy infrastruktury technicznej: sieć wodociągowa, linie elektroenergetyczne średniego 

napięcia z pasami technologicznymi, stacja trafo; 
• korytarze ekologiczne; 
• planowane / proponowane trasy rowerowe. 
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7.5. Powiązania z innymi dokumentami 

7.5.1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

W uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XLVII/732/18 z dnia 26 marca 2018 r. 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego daje się zidentyfikować szereg 
ustaleń związanych, odnoszących się do terenu objętego ocenianym planem. Są to w odniesieniu do: 

• Kształtowania rozwoju osadnictwa: 

• [P1] przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy, 

• [P3] staranne planowanie przestrzenne respektujące wartości układu ruralistycznego i urbanistycznego. 

• Ochrony i właściwego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego: 

• [P4] przeciwdziałanie degradacji krajobrazu, 

• [P5] stosowanie obudowy biologicznej cieków wodnych i zachowanie ich ciągłości, 

• [P6] wyznaczenie stref zagrożenia powodziowego wzdłuż cieków i niedopuszczenie do nowego zain-
westowania w tych obszarach, 

• [P7] aktywizacja turystyczna i rekreacyjna nowych terenów z zachowaniem ich najcenniejszych walo-
rów, budowa nowych tras i szlaków turystycznych pieszych i rowerowych. 

• Ustaleń szczegółowych odnoszących się do terenu objętego planem: 

• [P8] ochrona ujęć wód, sanitacja rzeki Raby, 

•  [P10] uwzględnienie zasięgów terenów zagrożonych powodzią, 

• [P11] uwzględnienie obecności złóż wraz z możliwością ich eksploatowania, 

• [P12] uwzględnienie występowania obszarów i terenów górniczych. 

Tab.7.1Analiza realizacji ustaleń planu województwa przez projekt planu. 

Ustalenie planu województwa Uwagi 

P1; P2 nie wyznaczono nowych terenów pod zabudowę 

P3 
wyznaczone funkcje i formy zagospodarowania nie zaburzają istniejących 

układów 

P4 
graniczenie skali zainwestowania obszaru – nowe funkcje (poza eksploatacją 

na niewielkiej powierzchni 

P5 zachowane zadrzewienia przywodne 

P6 uwzględniono 

P7 w perspektywie dopuszczenie usług turystyczno - rekreacyjnych 

P8 budowa systemów kanalizacji ściekowej określona w ustaleniach studium 

P10 uwzględniono 

P11; P12 uwzględniono 

 

Można uznać, że sporządzana zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy realizuje założenia poczynione w planie województwa. 

7.6. Powiązania z innymi dokumentami – opracowania ekofizjograficzne 

Dla obszaru gminy sporządzono trzy opracowania ekofizjograficzne. Z tych jedno obejmuje cały obszar 
gminy, pozostałe jej fragmenty (zależnie od obszarów objętych kolejnymi opracowaniami planistycznymi): 

• [E1] Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Gdów, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, 
Kraków, 2008 – obejmujące cały obszar gminy. 
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• [E2] Opracowanie ekofizjograficzne dla 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Gdów [Fałkowice-2; Fałkowice -3; Jaroszówka; Klęczana; Książnice; Marszowice; Nieznano-
wice; Pierzchów; Wieniec; Winiary], A. Sułkowski, OIKOS Pracownia Ochrony Środowiska, Kraków 2019. 

7.6.1. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Gdów [E1] 

W oparciu o ustalone w czasie sporządzania opracowania uwarunkowania, cechy struktury przyrodniczej 
terenu, a także uwarunkowania poza przyrodnicze (stan ówczesnego zainwestowania i aktualne na ten 
czas tendencje do jego przekształceń), wyznaczono w obszarze gminy lokalizacje kompleksów przyrodni-
czo - funkcjonalnych, określających predyspozycje poszczególnych jego części do utrwalenia czterech 
zróżnicowanych typów przeznaczenia terenu, określanych jako kompleksy przyrodniczo - funkcjonalne. 
W opracowaniu opisano cechy charakterystyczne wyznaczonych kompleksów i wskazano (na mapie uwa-
runkowań ekofizjograficznych) możliwości usytuowania kompleksów w obszarze planu. Były to (w odniesie-
niu do terenu objętego planem dwa kompleksy: 

B. Kompleks przyrodniczo – hydrogeniczny 

Główne założenia: utrzymanie funkcji przyrodniczych. 

Wskazania przestrzenne: 

• zakaz wprowadzania nowej zabudowy (ewentualne zainwestowanie niewskazane z uwagi na nieko-
rzystne warunki gruntowo - wodne) 

• zachowanie przyrodniczego charakteru obszaru. 
• Lokalizacja: zwarte tereny kompleksów gleb chronionych na całym obszarze gminy, tereny zalewowe 

Raby i mniejszych cieków, tereny obudów małych cieków, enklawy zieleni urządzonej nie objęte 
ochroną konserwatorską – cały obszar gminy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7.2. Obszar planu na rysunku ekofizjografii. Niżej 
legenda (fragm.) do rysunku ekofizjografii (wykorzysta-

no skan rysunku odręcznego). 
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C. Kompleks zabudowy ekstensywnej 

Główne założenia: dopuszczalne przekształcenia funkcjonalne terenu przy założeniu uzyskania funkcji przy-
rodniczych na jak największych powierzchniach terenu. 

Wskazania przestrzenne: 

• dopuszczenie zabudowy o przewadze funkcji mieszkalnej (niezbędne wykonanie badań hydrogeolo-
gicznych dla określenia warunków i optymalnej lokalizacji obiektów) 

• określenie minimalnej wielkości działek wraz z określeniem w ich obrębie zasad trwałego zainwestowa-
nia, umożliwiające funkcjonowanie w  obrębie tych działek powierzchni biologicznie czynnych  obej-
mujących minimum 60% całości powierzchni działki w terenach o funkcji mieszkalno - usługowej i mi-
nimum 70% całości powierzchni działki w terenach o funkcji mieszkalnej, w tym (w obydwu przypad-
kach) 30% powierzchni zajętej pod zieleń wysoką i średnią 

• odsunięcie linii zabudowy od jezdni odcinków ulic o dużej uciążliwości komunikacyjnej połączona 
z realizacją zabezpieczeń i zieleni osłonowej 

• obowiązek utrwalenia roślinnością skarp i nasypów powstających w wyniku realizacji obiektów kubatu-
rowych i ciągów komunikacyjnych 

• dostosowanie architektoniczne i przestrzenne powstających kubatur do charakteru istniejącej zabu-
dowy. 

Lokalizacja: pozostałe tereny użytkowane rolniczo, sąsiadujące z enklawami zabudowy, enklawy zabudo-
wy położone w obrębie terenów kompleksów A i B – cały obszar gminy. 

Przywołane opracowanie jest opracowaniem archiwalnym, stąd brak w nim prezentacji uwarunkowań 
które powstały znacząco później w stosunku do czasu, w którym zostało opracowane. Nie oznacza to jed-
nak, że w kwestii zachowania wskazanych parametrów zabudowy (w kontekście ochrony mieszkańców) 
nie mogą być spełnione. 

Można uznać, że sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego realizuje zalecenia opracowania 
ekofizjograficznego. 

 

7.6.2. Opracowanie ekofizjograficzne dla 10 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Gdów[E2] 

 

Fig.7.3. Obszar 7 (w ten sposób oznaczono w przywołanej ekofizjografii  obszar objęty ocenianym planem) na ry-
sunku ekofizjografii. 
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W przywołanym opracowaniu ekofizjograficznym przyjęto założenie, że zostaną zachowane korytarze eko-
logiczne zaproponowane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Nadto: 

• Tereny zagrożone powodzią zostały wskazane do wyłączenia z możliwości zabudowy i zainwestowania 
tej kategorii terenów. 

• Dla ochrony wód podziemnych (chodzi o ochronę zbiorników wód w utworach czwartorzędowych, 
pozbawionych naturalnej ochrony przez nadległe warstwy) wprowadzenie zabudowy winno być wa-
runkowane budową sieci kanalizacji sanitarnej. W odniesieniu do innych form działalności inwestycyjnej 
winien obowiązywać zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na jakość i za-
soby wód (co należałoby potwierdzić przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania na środo-
wisko). 

• Ochrona kopalin realizowana jest w oparciu o przepisy Ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W wa-
runkach gminy oznacza to, że dla terenów i obszarów górniczych należy sporządzić miejscowe planu 
zagospodarowania przestrzennego, natomiast obszary złóż udokumentowanych, których eksploatacja 
odbywa się z powierzchni winny być chronione przed zainwestowaniem. 

• Standardy jakości środowiska (ochrona mieszkańców) winny być chronione przez działania planistycz-
ne polegające na dążeniu do restrukturyzacji zagospodarowania terenów poddanych oddziaływa-
niom ponadstandardowym poprzez eliminację funkcji poddanych ochronie (mieszkalnictwo, oświata, 
ochrona zdrowia), eliminację (lub takie ograniczenie parametrów określających skalę działalności 
funkcji) z terenów mieszkaniowych funkcji uznawanych za uciążliwe. 

 

Można uznać, że sporządzany nie stoi w sprzeczności (zarówno pod względem funkcji jak i  dyspozycji prze-
strzennej) ze wskazaniami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

 

8. Przewidywane oddziaływania na środowisko 

Przedstawiono oceny dotyczące zmiany studium (dla wszystkich terenów nią objętych) w formie tabela-
rycznej – w odniesieniu do elementów środowiska. W zakończeniu rozdziału przedstawiono ocenę zbiorczą. 

8.1. Różnorodność biologiczna (siedliska i zbiorowiska) 

Tab. 8.1. Identyfikacja wpływu wprowadzanych planem zmian zagospodarowania terenu na stan siedlisk i różnorodności 
biologicznej obszaru. 

Skala zmian Ocena jakościowa 

W obszarze objętym planem wyznaczono nowe tereny 
dla eksploatacji powierzchniowej – do rekultywacji i 
przekształceń dla celów rekreacyjnych „PE/US2” o po-
wierzchni ok. 14 ha 

W miejsce terenów użytkowanych rolniczo. W obszarze 
nie występują zadrzewienia, poza przebiegiem koryta-
rza ekologicznego Raby. Te jednak, choć obszar eks-
ploatacji będzie z nimi sąsiadował bezpośrednio nie 
zostaną wyeliminowane. 

W części eksploatowanego złoża Winiary wydzielono 
teren oznaczony symbolem  – „PEU/US” dopuszczając 
w  jego obrębie usługi i produkcję towarzyszące dzia-
łalności wydobywczej, przewidziany do rekultywacji i 
przekształceń dla celów rekreacyjnych (pow. ok. 0,6 
ha). 

Dotyczy istniejącego wyrobiska po eksploatacji kruszyw. 
W bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewień towarzyszą-
cych Rabie (możliwa ingerencja), w obrębie korytarza 
ekologicznego wyznaczonego wzdłuż rzeki. 

Nie wprowadzono nowych terenów przeznaczonych 
dla zabudowy (w tym mieszkaniowej). 

Zabudowie mieszkaniowej (rolniczej) przypisano funkcję 
– tereny zabudowy zagrodowej (RM) i terenów zabu-
dowy i usług (MNU). Zabudowa „siedliskowa” - istnieją-
ca (fig. 7.5). 

 

Na rysunku poniżej przedstawiono rysunek obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego (fig. 
7.4). Zobrazowano na nim wprowadzone zmiany zagospodarowania. 
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Fig.7.4. Rysunek obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Winiary – 3. 
Oznaczenia; okrąg koloru niebieskiego – wprowadzone tereny eksploatacyjne, strzałką koloru niebieskiego – teren 

zakładu przeróbki kruszyw, okrąg koloru brązowego – wprowadzone tereny RM. 

 

Fig.7.5. Przedstawienie lokalizacji siedlisk, którym przypisano funkcje mieszkalnictwa. 

Znaczące zmiany środowiska przyrodniczego nastąpią w wyniku podjęcia eksploatacji kruszyw – eliminacja 
powierzchni z okrywą roślinną – zbiorowiska roślin uprawnych i tradycyjnie towarzyszących im zbiorowiska 
„chwastów”.. Powstaną nowe siedliska – związane ze środowiskiem wodnym. Będą one stanowiły inną 
wartość. Jak wskazuje praktyka rekultywacji i zagospodarowania tylko niewielka część zbiorników jest pra-
widłowo zagospodarowywana a proces sukcesji naturalnej jest bardzo długi, zależnie od formy wykorzy-
stania zbiornika poeksploatacyjnego.  

Jako kierunki zagospodarowania dla terenów poeksploatacyjnych przewidziano różnorodne formy zago-
spodarowania (kąpieliska, stawy hodowlane), założono ekstensywne zagospodarowanie terenu. W per-
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spektywie takiego zagospodarowania nie należy się spodziewać znaczących oddziaływań – tu eliminacji 
siedlisk i zbiorowisk. 

[K1] Proponuje się wprowadzenie do ustaleń planu wyraźnego nakazu rekultywacji i zagospodarowania 
wyrobisk w kierunku stworzenia warunków dla egzystencji zbiorowisk przywodnych i przybrzeżnych dla tych 
fragmentów linii brzegowych, które przylegają do zadrzewień (korytarza ekologicznego) wzdłuż Raby. 

W przypadku innych wprowadzanych zmian w zagospodarowaniu (wprowadzenie terenów o funkcji 
mieszkalnictwa), które są w zasadzie utrwaleniem sytuacji in situ) nie identyfikuje się negatywnych oddzia-
ływań. Przy tym ustalone dla tych terenów wskaźniki zagospodarowania ograniczą skalę obiektów i inten-
sywność zainwestowania. 

8.2. Wody 

Tab. 8.2. Identyfikacja wpływu wprowadzanych zmian na wody powierzchniowe i podziemne. 

Źródło (przyczyna) zagrożenia Ocena jakościowa 

ścieki komunalne 

W okresie eksploatacji (w mniejszym stopniu) oraz w 
okresie użytkowania obiektów w docelowym zagospo-

darowaniu – odprowadzanie ścieków komunalnych. 
Początkowo w niewielkiej ilości (wyłącznie pracownicy 
zakładów górniczych). Po zagospodarowaniu wyrobisk 

– użytkownicy obiektów rekreacyjnych (ilość trudna 
obecnie do określenia). 

ścieki „poprodukcyjne” 

W okresie eksploatacji złóż kruszyw – wycieki materiałów 
pędnych z urządzeń eksploatacyjnych (te traktować 
należy jako niebezpieczne dla środowiska gruntowo – 
wodnego) i transportowych, materiał po płukaniu kru-

szyw. 

wody opadowe odprowadzane z powierzchni jezdnych 
i dachów 

Obszar położony w terenach o wysokim stopniu zagro-
żenia wód podziemnych. Nadto w części zagrożony 

zalaniem przez wody powodziowe. Jako dopuszczalne 
można uznać odprowadzanie wód opadowych do 

gruntu (obszar bez odbiorników – wód powierzchnio-
wych). Za niedopuszczalne należy uznać odprowadza-
nie ścieków do tzw. indywidualnych (przydomowych) 

oczyszczalni ścieków 

 

Nie identyfikuje się możliwych znaczących wpływów na środowisko wodne. Warunkiem jednak jest rygory-
styczne przestrzeganie ustaleń planu i obowiązujących przepisów prawa (w tym w przypadku zakładów 
eksploatacji kruszywa w zakresie zabezpieczeń przed powstaniem sytuacji awaryjnych i usuwania ich skut-
ków). 

[K2] Proponuje się (ze względu na położenie terenu w obrębie lokalnego zbiornika wód podziemnych) 
wprowadzenie zapisu ustaleń zakazującego odprowadzenia ścieków (w tym podczyszczonych) do gruntu 
lub zbiorników poeksploatacyjnych. 

8.3. Odpady 

Odpadami w procesach technologicznych eksploatacji kruszyw  (są obecnie i w przyszłości – po urucho-
mieniu eksploatacji złoża Winiary – Zarabie) będą: 

• resztki niewykorzystanego urobku (frakcje na które zakłady nie znajdą zbytu – prawdopodobnie zniko-
me ilości), 

• części spławialne pozostałe po płukaniu, 
• nadkład (bez warstwy rodzajnej gleby). 

Odpady te klasyfikowane są jako odpady inne niż niebezpieczne, wg katalogu odpadów (Rozporządzenie 
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U.2020.poz. 10), o oznaczeniu 
kodowym: 

• 01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali, 
• 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji niebezpiecznych (np. PCB). 
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Innych odpadów, które mogą powstawać w terenach o dopuszczonych funkcjach usług komercyjnych 
i produkcyjnych, na tym etapie prac nie można zidentyfikować. 

W znaczącej ilości będą powstawały odpady o charakterze odpadów komunalnych związane z użytko-
waniem obiektów, pobytem ludzi powstające w zabudowie mieszkaniowej czy zapleczach socjalnych 
obiektów dopuszczonych do realizacji w ramach wyznaczonych funkcji. Te winny być usuwane w obrębie 
gminnego systemu usuwania odpadów. 

8.4. Powietrze 

Emisje zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będą różnoraki charakter (ze względu na źródła jak 
i miejsce powstawania). Ich poziom i zasięg oddziaływań będą w głównej mierze zależne od skali lokowa-
nych w terenach objętych zmianą przedsięwzięć. 

Tab.8.3. Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w obszarach objętych zmianą studium. 

Lokowane funkcje Emisja Źródło Rodzaj Zasięg / skala 

eksploatacja po-
wierzchniowa – doce-

lowo rekreacja 

emisje bezpo-
średnie 

wydobycie zanieczyszczenia 
gazowe (spaliny), 

emisja pyłów (pyły 
mineralne), 

w obszarze poje-
dynczego zakładu 

wydobywczego 
transport wewnętrzny 

załadunek 

emisje po-
średnie 

transport zewnętrzny 

zanieczyszczenia 
gazowe (spaliny), 

emisja pyłów (pyły 
mineralne - z zanie-
czyszczeń dostają-
cych się na kołach 

pojazdów, wysypują-
cy się ładunek), 

poza zakładami gór-
niczymi (drogi dojaz-
dowe do wyrobiska) 

usługi komercyjne i 
produkcyjne związane 
z działalnością wydo-

bywczą 

emisje bezpo-
średnie 

emisje technologicz-
ne 

nie dające się określić nie dające się określić 
emisje po-

średnie 
transport zewnętrzny 

inne rodzaje usług 
komercyjnych związa-
nych z zagospodaro-

waniem basenów 
poeksploatacyjnych 

nie dające się określić 

emisje systemów 
grzewczych w zabu-
dowie mieszkaniowej 

pojedyncze źródła rozproszone 

Uwaga: pod terminem „nie dające się określić” należy rozumieć fakt, że nie ma danych co do przyszłego zagospoda-
rowania terenów – w szczególności możliwych przedsięwzięć. Co wyklucza możliwość oceny możliwych oddziaływań. 

 

Zważywszy na stosunkowo niewielkie powierzchnie wyznaczone dla eksploatacji i ekstensywne zagospoda-
rowanie pozostałe powierzchni terenu objętego planem nie należy przewidywać sytuacji stałego przekra-
czania standardów jakości powietrza atmosferycznego z powodu emisji lokalnych. 

8.5. Oddziaływania akustyczne 

Przedstawione w tabeli 8.3. oddziaływania na jakość powietrza atmosferycznego można odnieść co do 
źródeł (za wyjątkiem oddziaływań indywidualnych systemów grzewczych) do możliwych oddziaływań aku-
stycznych. 

Zasięg tych oddziaływań, szczególnie w odniesieniu do procesów technologicznych, tych znanych – tu 
wydobycie i przeróbka kruszyw i tych, które potencjalnie mogą powstać w opisywanym obszarze może być 
znacząco większy pod względem zasięgu oddziaływania. Z tym jednak, że odległość od zabudowy (obec-
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nie jedyna funkcja poddana ochronie akustycznej) warunkuje fakt, że oddziaływania akustyczne spora-
dycznie mogą być odczuwalne – jako w zasadzie pojedyncze zdarzenia akustyczne. 

8.6. Powierzchnia ziemi 

Jedynym elementem zagospodarowania w znaczący (zupełny) sposób zmieniającym powierzchnię ziemi 
będzie eksploatacja kruszyw. Inne docelowe sposoby zagospodarowania nie spowodują zmian ukształto-
wania powierzchni ziemi. W każdym z terenów zainwestowanie spowoduje, lub już spowodowało utratę 
okrywy glebowej. Tu rozumianej dwojako – jako utrata lub przekształcenie swoistych ekosystemów i jako 
ograniczenie powierzchni przeznaczonej pod uprawy. 

8.7. Krajobraz 

Wartość nowych wnętrz krajobrazowych, które powstaną w terenach eksploatacji kruszyw będzie zależna 
od podjętych działań rekultywacyjnych (tu rozumianych jako zespół działań przywracających obszarowi 
przekształconemu walory użytkowe) i późniejszego zagospodarowania obszaru. Przy dużym udziale nasa-
dzeń zieleni i braku schematyzmu w kształtowaniu zbiorników wodnych, które powstaną w wyrobiskach 
(odstąpienie od regularnych kształtów geometrycznych) może korzystnie wpłynąć na jakość nowo kształ-
towanego wnętrza. 

W terenach przeznaczonych dla innego zainwestowania i zagospodarowania wartość krajobrazów będzie 
zależna od zastosowanych rozwiązań architektonicznych. Tu szczególnie co do skali obiektów – celem 
powinno być ograniczenie możliwości powstania niekorzystnych dominant krajobrazowych. 

8.8. Klimat 

Zmiany, które nastąpią będą się odbywały w skali mikroklimatów, nie będą istotne dla terenów mieszka-
niowych czy w perspektywie dla odwiedzających te tereny. 

8.9. Zabytki 

Nie identyfikuje się możliwości wystąpienia oddziaływań w tej kategorii. 

8.10. Dobra materialne 

Ochrona dóbr materialnych w ustaleniach planu jest realizowana poprzez zapisy dotyczące zabezpiecze-
nia przeciwpowodziowego całego terenu. 

8.11. Ludzie 

Tę kwestię należy rozpatrywać w kontekście dotrzymania standardów jakości środowiska. I tak w odniesie-
niu do wprowadzanych zmian funkcjonalnych i przestrzennych. Dla ochrony mieszkańców ograniczono 
zasięg możliwej eksploatacji – wykluczając obszar w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy mieszka-
niowej z poszukiwań i eksploatacji złóż (w tym dla udostępnianego dla eksploatacji). 

Terenom wyznaczonym w projekcie planu przypisano następujące kategorie ochronności; 

• tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: MNU i RM – zaliczono do kategorii terenów „przezna-
czonych na cele mieszkaniowo - usługowe”, 

• tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: PE/US1, PE/US2, PEU/US zaliczono się do kategorii tere-
nów „przeznaczonych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe”, z tym jednakże że ustalenie to odnosi się 
do czasu po zaprzestaniu eksploatacji (i domyślnie po zagospodarowaniu dla wykorzystania jako tere-
ny rekreacji i sportu). 

Przy proponowanym obecnym i przyszłym (po zakończeniu eksploatacji złóż) zagospodarowaniu terenów 
nie identyfikuje się możliwości przekroczenia standardów akustycznych z innych niż wewnętrzne (znajdują-
ce się w obrębie wyznaczonych terenów funkcjonalnych) źródeł hałasu. 

8.12. Ocena oddziaływań 

Nowe obszary eksploatacji po jej zakończeniu mogą stać się w perspektywie elementem zwiększającym 
bioróżnorodność obszaru (przy założeniu przeznaczenia części terenu od strony Raby dla zagospodarowa-
nia „naturalnego” dla zbiorników wodnych). 
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9. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Zważywszy na skalę zmian i naturę wprowadzanych zmian (przy właściwej egzekucji przepisów obowiązu-
jącego prawa w stosunku do istniejących i mających powstać przedsięwzięć) nie identyfikuje się oddziały-
wań o skali kwalifikowanych do oddziaływań znaczących. 

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezulta-
tem realizacji projektowanego dokumentu - propozycje korekty zapisu ustaleń 
planu 

Zaproponowano dwie zmiany ustaleń: 

[K1] - wprowadzenie do ustaleń planu wyraźnego nakazu rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk 
w kierunku stworzenia warunków dla egzystencji zbiorowisk przywodnych i przybrzeżnych dla tych fragmen-
tów linii brzegowych, które przylegają do zadrzewień (korytarza ekologicznego) wzdłuż Raby. 

[K2] - ze względu na położenie terenu w obrębie lokalnego zbiornika wód podziemnych, wprowadzenie 
zapisu ustaleń zakazującego odprowadzenia ścieków (w tym podczyszczonych) do gruntu lub zbiorników 
poeksploatacyjnych. 

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Nie identyfikuje się możliwości wystąpienia oddziaływań w takiej skali. 

12. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji posta-
nowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Proponuje się zastosowanie analizy porównawczej – porównanie wielkości wyznaczonych wskaźników 
i zasad zagospodarowania z rzeczywistymi wskaźnikami i rzeczywistym stanem po realizacji ustaleń. Elemen-
tami poddanymi obserwacji winny być te, których kontrola jest możliwa za pomocą narzędzi pozostają-
cych w kompetencji władz samorządowych. 

13. Streszczenie – ocena skutków realizacji ustaleń planu 

Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści obszaru sołectwa Winiary. Prace nad planem zostały podjęte na mocy uchwały Rady Gminy. Projekt 
planu sporządziła Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna, Jacek Banduła, Kraków. 

Według uchwały (nr VII/51/2019) Rady Gminy Gdów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Winiary – obszar 
Winiary – 3 celem sporządzenia tego planu ma być wyznaczenie terenów przeznaczonych na cele po-
wierzchniowej eksploatacji kruszyw, w nawiązaniu do prowadzonej w tej części sołectwa działalności wy-
dobywczej oraz wskazanie terenu na cele usług przetwórczo – produkcyjnych związanych również z eks-
ploatacją. 

W toku analiz uznano, że jakkolwiek zmiany, które nastąpią zmienią warunki środowiska, to jednak ponie-
sione straty nie będą znaczące (również ze względu na niewielką skalę podejmowanych zmian). Jednakże 
ze względu na spodziewane skutki zaproponowano zmiany projektowanych ustaleń planu. Zmiany zapro-
ponowane zmiany zamieszczono w rozdziale 10 (strona wyżej). 

Przy założeniu, że w dalszym toku prac związanych z planowanym zagospodarowaniem terenu objętego 
planem zostaną spełnione warunki zagospodarowania określone w nawiązaniu do uwarunkowań środowi-
skowych i prawnych (oraz ich bezwzględnej egzekucji), stosunkowo niewielkimi kosztami środowiskowymi 
projektowany plan może być zrealizowany. 

14. Data sporządzenia prognozy 

Opracowanie zakończono 3 lutego 2021 roku. 
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15. Autor prognozy 

Autorem prognozy jest mgr inż. Andrzej Sułkowski. 

• Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu: ochrona 
przyrody (nr uprawnień 968/1993). 

• Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu: sporządzania 
prognoz skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko (nr upraw-
nień 1142/1998). 

• Rzeczoznawca Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z zakresu: ochrona 
przyrody (nr uprawnień 1143/1998). 

• Biegły Wojewody Małopolskiego z zakresu sporządzania ocen oddziaływania na środowisko 
(165/2000). 

• Biegły Wojewody Małopolskiego z zakresu ochrony przyrody (164/2000). 
 

16. Oświadczenie autora prognozy 

 

Dane podmiotu składającego oświadczenie: 

„OIKOS”  Pracownia Ochrony Środowiska 

Andrzej Sułkowski 

ul. Św. Andrzeja Boboli 1; 31-408 Kraków 

502 638 556 

asulkowski.oikos@gmail.com 

 

Dotyczy: 

Prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru sołectwa Winiary – obszar :Winiary – 3”. 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. D.U.2016.353, zm.) i jestem świadomy a odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko – „Winiary - 3” 

1. Wprowadzenie 

Niniejszy aneks powstał po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla części obszaru sołectwa Winiary (obszar Winiary – 3) i wprowadzeniu 
niezbędnych korekt. 

Plan (jego projekt) sporządzono na podstawie uchwały Nr VII/51/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 28 lutego 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części sołectwa Winiary – obszar „Winiary - 3”. 

Projekt planu sporządziła Pracownia Architektoniczno – Urbanistyczna, Jacek Banduła, Kraków. 

2. Zakres wprowadzonych zmian 

W wyniku uwzględnienia uzyskanych opinii i uzgodnień, w projekcie wprowadzono zmiany, polegające na: 

1. wycofaniu obszaru i terenu górniczego „Winiary-II”. 

W związku z decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 15.01.2021 r., który stwierdził wyga-
śnięcie koncesji Wojewody Małopolskiego z dnia 23 marca 2005 r. na wydobycie kruszywa naturalnego 
ze złoża „Winiary I” w m. Winiary, obszar i teren górniczy „Winiary II” został zniesiony. 

2. Zmniejszeniu zasięgu terenu pod eksploatację  

Stosownie do przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi skierowano wniosek o zgodę na zmianę przeznaczenia 8,1357 ha gruntów rolnych klas I - III celem 
przeznaczenia tych gruntów – w całości na cele eksploatacji złoża kruszyw naturalnych.  

Decyzją z dnia 3 września 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówił wyrażenia zgody na zmianę 
przeznaczenia wnioskowanych gruntów w całości, a następnie, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy 
Gdów o ponowne rozpatrzenie sprawy, w dniu 14 marca 2021 r. zaskarżoną decyzję utrzymał w mocy. 

Z dniem 29.11.2022 r. zostały wprowadzone zmiany w ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do 
części terenu przeznaczonego pod eksploatację. W wyniku zmiany część gruntów klasy III została za-
kwalifikowana jako grunty klasy IV, co umożliwiło dokonanie zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze, 
bez konieczności uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W projekcie planu zasięg przeznaczenia PE/US2 zmniejszono, ograniczając go do zasięgu klas IV-V. Te-
ren 2.PE/US2 ma teraz powierzchnię 3,71 ha 

3. Wycofane zostały dwa tereny zabudowy zagrodowej RM, w zamian są tereny rolnicze z zakazem za-
budowy (RW), ale z dodanymi ustaleniami określającymi zasady funkcjonowania zabudowy istniejącej 
w terenach rolnych (§ 13 tekstu planu). 

Wprowadzone w projekcie planu zmiany uwidoczniono na rysunku prognozy. 

3. Ocena środowiskowa wprowadzonych zmian 

Odpowiednio do kolejności w przedstawieniu wyżej. 

• Zmiany polegające na wycofaniu obszaru i terenu górniczego oraz ograniczeniu obszaru przeznaczo-
nego pod eksploatację kruszyw są ze sobą powiązane (co wynika z postępowań administracyjnych, 
w tym o stanowieniu obszarów i terenów górniczych). 

Zmiana, o której mowa jest zmianą korzystną. Pod eksploatację ma zostać przeznaczona powierzchnia 
ponad dwukrotnie mniejsza niż pierwotnie zakładano (zmniejszenie z 8,13 ha do 3,71 ha). Korzyść bę-
dzie polegała nie tyle na zmianie charakteru i natury możliwych oddziaływań (opisane w dokumencie 
podstawowym prognozy) o ile na zmianie skali tych oddziaływań. Nastąpi jej zmniejszenie, co samo 
w sobie będzie korzystne dla środowiska. 

• Wycofanie terenów RM jest zmianą projektu planu, który wprowadził te tereny funkcjonalne. Zarówno 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i w obowiązującym miej-
sowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu o tej funkcjo nie zostały wyznaczone. 

Zatem zmiana nie przyczynia się do przekształcenia stanu faktycznego. A przez wprowadzenie zakazu 
zabudowy zapobiega rozwojowi nowych, oddalonych od zasięgów infrastruktury układów. Przy tym 
w miejscu o potencjalnie wysokich (po zakończeniu eksploatacji kruszyw) walorach krajobrazowych. 
Należy ją zatem uznać za korzystną. 
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4. Konkluzja 

Opisywane zmiany nie spowodują znaczących skutków środowiskowych
środowiskowych będą korzystne. Zatem należy uznać, że ich 
do wprowadzenia i realizacji. 

Pozostałe ustalenia i wskazania dokumentu podstawowego (sporządzonej do projektu planu prognozy) 
pozostają aktualne i obowiązujące.

5. Data opracowania 

Opracowanie sporządzono 23 stycz

6. Oświadczenie autora prognozy

 

Dane podmiotu składającego oświadczenie:

„OIKOS”  Pracownia Ochrony Środowiska

Andrzej Sułkowski 

ul. Św. Andrzeja Boboli 1; 31-408 Kraków

502 638 556 

asulkowski.oikos@gmail.com 

 

Dotyczy: 

Aneksu do Prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zag
nego, dla części sołectwa Winiary 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środow
ści karnej za złożenie fałszywego oświa

 

 

 

 

oddziaływania na środowisko – „Winiary - 3” 

Opisywane zmiany nie spowodują znaczących skutków środowiskowych – potencjalnie pod względem 
. Zatem należy uznać, że ich wprowadzenie i realizacja ustaleń są możliwe 

Pozostałe ustalenia i wskazania dokumentu podstawowego (sporządzonej do projektu planu prognozy) 
pozostają aktualne i obowiązujące. 

Opracowanie sporządzono 23 stycznia 2023 roku. 

Oświadczenie autora prognozy 

Dane podmiotu składającego oświadczenie: 

„OIKOS”  Pracownia Ochrony Środowiska 

408 Kraków 

aływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrze
części sołectwa Winiary – obszar „Winiary - 3” 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

działywania na środowisko (t.j. D.U.2016.353, zm.) i jestem świadom
ści karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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wprowadzenie i realizacja ustaleń są możliwe 

Pozostałe ustalenia i wskazania dokumentu podstawowego (sporządzonej do projektu planu prognozy) 

spodarowania przestrzen-

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

estem świadomy a odpowiedzialno-


