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I. WPROWADZENIE 
1. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym1 (zwaną dalej ustawą), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest dokumentem, w którym określona jest polityka przestrzenna gminy, 
w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się dla obszaru 
w granicach administracyjnych gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale 
ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
Zakres studium w części tekstowej i graficznej określa rozporządzenie ministra infrastruktury 
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy2. 
Podstawę do podjęcia prac nad niniejszym studium stanowi Uchwała Nr XLVI/223/10 Rady 
Gminy Spytkowice z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Spytkowice. 
Niniejszy dokument planistyczny stanowi opracowanie ujednolicone, które w stosunku do 
dokumentu uchwalonego przez Radę Gminy w 1999 r. uwzględnia:  
 zmiany uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, które nastąpiły po uchwaleniu 

Studium, zarówno o charakterze lokalnym, jak i wynikające z zadań służących realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych określonych w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa małopolskiego z 2003 r., 

 zmiany ustaleń co do kierunków, wskaźników, zasad rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego gminy Spytkowice uwzględniające wcześniej wspomniane zmiany 
w uwarunkowaniach, 

 zmiany zakresu i formy studium wynikające z wejścia w życie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 28 
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 ustalenia przepisów prawa, które weszły w życie po przyjęciu Studium. 

2. Układ dokumentu Studium 

Elaborat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Spytkowice (zwanym dalej Studium) zawiera: 

1. część tekstową, ilustrowaną schematami, obejmującą: 
a. określenie celów i wizji rozwoju przestrzennego Spytkowic, 
b. uwarunkowania rozwoju, 
c. kierunki zagospodarowania przestrzennego, 
d. uzasadnienie i syntezę przyjętych rozwiązań; 

2. część graficzną, składającą się z map w skali 1:10 000: 
a. uwarunkowania, przedstawiające odniesienia przestrzenne dla uwarunkowań 

rozwoju gminy, 
b. kierunki, przedstawiające odniesienia przestrzenne dla ustaleń określających 

kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Wyżej wymienione elementy Studium wyczerpują obowiązkowy, określony przepisami zakres 
merytoryczny studium.  

                                                
1 Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41 
2 Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233 
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3. Materiały wejściowe 

W trakcie prac nad Studium wykorzystano następujące materiały: 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Spytkowice uchwalone Uchwałą Nr XVIII/102/99 Rady Gminy Spytkowice z dnia 
30 grudnia 1999 r.; 

2. Wnioski do Studium instytucji i organów opiniujących; 
3. Wnioski właścicieli gruntów do Studium; 
4. Wnioski o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice w granicach 

administracyjnych gminy uchwalony Uchwałą Nr XXII/155/04 Rady Gminy Spytkowice 
z dnia 8 czerwca 2004 r.; 

6. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice 
uchwalona Uchwałą Nr XXI/105/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r.; 

7. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice 
uchwalona Uchwałą Nr XLVIII/237/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 23 sierpnia 
2010 r.; 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Spytkowice 7 uchwalony Uchwałą 
Nr XXXVI/180/2001 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 maja 2001 r.; 

9. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Spytkowice z 2010 r.; 
10. Strategia rozwoju Gminy Spytkowice z1999 r.; 
11. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Spytkowice na lata 2008-2015 z 2008 r.; 
12. Plan odnowy miejscowości Spytkowice na lata 2010-2017 z 2010 r.; 
13. Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2011 dla gminy Spytkowice z 2004 r.; 
14. Program Ochrony Środowiska dla gminy Spytkowice na lata 2004-2015 z 2004 r.; 
15. Gminna Ewidencja Zabytków; 
16. Projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2012 gminy 

Spytkowice; 
17. Uproszczony Plan Urządzania Lasu na lata 1994-2003; 
18. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:5000 wraz z aneksem; 
19. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z 2011 r. wykonane przez PRO ARTE 

Spółdzielnię Architektów; 
20. Mapa topograficzna w skali 1:10 000; 
21. Mapy ewidencyjne w skali 1:2880; 
22. Ortofotomapa kolorowa w skali 1:10 000 z 1997 r.; 
23. Ortofotomapa czarno-biała w skali 1:5 000 z 2003 r.; 
24. Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Spytkowice 

w skali 1:10 000; 
25. Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Skawy; 
26. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; 
27. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 

Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z 2010 r.; 
28. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego z 2003 r.; 
29. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 z 2006 r.; 
30. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 z 2011 r.; 
31. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012 z 2005 r.; 
32. Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014 z 2007 r.; 
33. Program Ochrony Środowiska dla gminy Spytkowice na lata 2004-2015 z 2004 r.; 
34. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego 2006-2015 

z 2006 r.; 
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35. Program Ochrony Środowiska dla powiatu nowotarskiego na lata 2004-2015 z 2004 r.; 
36. Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej GDDKiA 

(http://www.gddkia.gov.pl/); 
37. Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej gminy Spytkowice 

(http://www.spytkowice.pl/) 
38. Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej samorządu województwa 

małopolskiego (http://www.malopolskie.pl/); 
39. Informacje dostępne na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Ochrony Środowiska 

(http://www.mos.gov.pl/); 
40. Informacje dostępne na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego - Bank 

Danych Lokalnych (http://www.stat.gov.pl/). 

II. MISJA, CEL ORAZ WIZJA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 
Misją gminy Spytkowice, sformułowaną w Strategii rozwoju gminy, jest: „czysta ekologicznie, 
rozwinięta infrastrukturalnie, atrakcyjna i znana turystycznie miejscowość, gdzie zdolni 
i pracowici mieszkańcy stale polepszają swoje warunki życia codziennego, pracy i wypoczynku 
wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i zaangażowanie oraz dobre położenie geograficzne, 
korzystne ukształtowanie terenu a także sprzyjające warunki klimatyczne”. 
Biorąc pod uwagę walory i potencjalne możliwości rozwoju, występujące problemy 
i uwarunkowania zagospodarowania gminy, mając również na względzie sformułowaną misję, 
ustala się strategiczne cele rozwoju: 
 wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gminy jako ośrodka turystycznego, 
 poprawa stanu i ochrona środowiska naturalnego, 
 poprawa komfortu życia mieszkańców. 

W oparciu o zakładane cele, w Studium zaprezentowana jest wizja rozwoju przestrzennego 
Spytkowic, która zakłada realizację następujących zadań: 

1. zachowanie, a tam gdzie to możliwe przywracanie lub podnoszenie wartości środowiska 
przyrodniczego; 

2. rozwój bazy oświatowej, kulturalnej i sportowej; 
3. tworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej; 
4. rozbudowę i modernizację systemu transportowego, w szczególności układu drogowego; 
5. rewaloryzację i wskazanie optymalnych funkcji użytkowych dla zabytków i innych 

obiektów tworzących zasoby dziedzictwa kulturowego; 
6. intensyfikację gospodarki leśnej oraz restrukturyzację rolnictwa; 
7. wskazanie terenów oraz stworzenie odpowiednich uwarunkowań formalno-prawnych dla 

realizacji przedsięwzięć gospodarczych, w tym służących obsłudze ruchu tranzytowego 
i turystycznego; 

8. poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w zakresie ruchu drogowego oraz 
ratownictwa przeciwpożarowego i ogólnego. 
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III. UWARUNKOWANIA ROZWOJU 
4. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu 

4.1. Planowanie przestrzenne w gminie  
Gospodarkę przestrzenną gminy przez ostatnią dekadę kształtowały następujące dokumenty: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Spytkowice uchwalone Uchwałą Nr XVIII/102/99 Rady Gminy Spytkowice z dnia 
30 grudnia 1999 r.; 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice w granicach 
administracyjnych gminy uchwalony Uchwałą Nr XXII/155/04 Rady Gminy Spytkowice 
z dnia 8 czerwca 2004 r.; 

3. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice 
uchwalona Uchwałą Nr XXI/105/08 Rady Gminy Spytkowice z dnia 16 czerwca 2008 r.; 

4. Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice 
uchwalona Uchwałą Nr XLVIII/237/10 Rady Gminy Spytkowice z dnia 23 sierpnia 
2010 r.; 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Spytkowice 7 uchwalony Uchwałą Nr 
XXXVI/180/2001 Rady Gminy Spytkowice z dnia 29 maja 2001 r. 

Wymienione w punktach 2-5 dokumenty są obowiązującymi aktami prawa miejscowego. 

4.2. Struktura przeznaczenia  
Na podstawie obowiązującego Studium zidentyfikowano strukturę przeznaczenia terenów 
w gminie. 
Tab. 1 Struktura przeznaczenia terenów  

Lp. Przeznaczenie powierzchnia
[ha]

udział
[%]

1 tereny mieszkaniowe z usługami towarzyszącymi 628,85 19,54%
2 tereny mieszkaniowe i rekreacyjne 25,62 0,80%
3 usługi 48,88 1,52%
4 tereny przemysłowo-usługowe 43,55 1,35%
5 tereny dla narciarstwa 36,13 1,12%
6 lasy i grunty leśne 1383,57 42,98%
7 tereny rolne 696,11 21,63%
8 tereny zieleni 356,29 11,07%

3219 100,00%RAZEM  
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Rys. 1 Aktualne przeznaczenie 
4.3. Struktura zagospodarowania terenów 
Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) posłużyła do 
opracowania struktury kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy. 
Tab. 2 Struktura zagospodarowania terenów  

Lp. Przeznaczenie powierzchnia
[ha]

udział
[%]

1 tereny mieszkaniowe z usługami towarzyszącymi 579,9 18,01%
2 usługi 9,91 0,31%
3 usługi sportu, turystyki i rekreacji 38,51 1,20%
4 tereny przemysłowo-usługowe 27,42 0,85%
5 lasy i grunty leśne 1360,5 42,26%
6 tereny rolne 765,25 23,77%
7 tereny zieleni 326,61 10,15%
8 drogi oraz infrastruktura techniczna 110,9 3,45%

3219 100,00%RAZEM  
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Rys. 2 Aktualne zagospodarowanie 
4.4. Użytkowanie gruntów 
Powierzchnia ogólna obszaru gminy Spytkowice wynosi 3 219 ha. Struktura użytkowania 
gruntów przedstawiona jest w tabeli 3. Uwagę zwraca zbliżony udział gruntów ornych oraz 
lasów i gruntów leśnych - po ok. 40-43%. Uwagę zwraca istotna rozbieżność pomiędzy 
przeznaczeniem terenów wg Studium i mpzp a faktycznym użytkowaniem wg ewidencji. 
Gruntów zabudowanych jest jedynie 5,3% podczas gdy w planach miejscowych pod zabudowę 
przeznaczonych jest ok. 20% obszaru gminy. Zapewne ma na to wpływ przewaga zabudowy 
zagrodowej, bilansowanej w ramach gruntów rolnych. 
Tab. 3 Struktura użytkowania gruntów w gminie (stan na rok 2011) 

Lp. Użytek powierzchnia
[ha]

udział
[%]

1 Użytki rolne, w tym: 1 633,97 50,76%
a grunty orne 1 388,22 43,13%
b sady 23,43 0,73%
c łąki 101,31 3,15%
d pastwiska 121,01 3,76%

2 lasy i grunty leśne 1 284,75 39,91%
3 grunty zabudowane 171,66 5,33%
4 tereny komunikacyjne 96,65 3,00%
5 wody 30,87 0,96%
6 inne 1,10 0,03%

3219 100,00%RAZEM  
Źródło: opracowanie własne na podstawie obmiaru z mapy ewidencyjnej przy pomocy programu ArcView 
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Rys. 3 Aktualne użytkowanie 
Analizując tendencje zmian w użytkowaniu gruntów, na podkreślenie zasługuje zwiększanie 
się lesistości gminy oraz nieznaczne zmniejszenie udziału użytków zielonych. Te dwie 
kategorie użytków mają zasadniczy wpływ na podtrzymywanie i zwiększanie walorów 
krajobrazowych gminy, co stwarza dobry punkt wyjścia dla śmielszego rozwoju funkcji 
wypoczynkowo-turystycznej. Oznacza to również, że urbanizacja gminy odbywa się głównie 
kosztem zmiany przeznaczenia gruntów ornych, co biorąc pod uwagę dość słabą ich jakość, 
należy uznać za prawidłowe.  
Tab. 4. Zmiany w strukturze użytkowania gruntów w latach 1999 i 2011 

ha % ha %
1 Użytki rolne, w tym: 2210 68,68% 1633,97 50,78%

a grunty orne 1854 57,61% 1388,22 43,14%
b sady 52 1,62% 23,43 0,73%
c łąki 131 4,07% 101,31 3,15%
d pastwiska 173 5,38% 121,01 3,76%

2 lasy i grunty leśne 797 24,77% 1284,75 39,92%
3 pozostałe grunty 211 6,56% 299,28 9,30%

20111999UżytekLp.

Źródło: Studium oraz opracowanie własne 

5. Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony 
Układ osadniczy wsi tworzą dwa równoległe pasmowe układy zabudowy rozwijające się po 
obu stronach rzeki Skawy. 
Pierwsze pasmo rozwija się wzdłuż osi, którą stanowi droga krajowa nr 7 (Gdańsk-Chyżne). 
Posiada wykształcony obszar centrum, koncentrujący obiekty publiczne i komercyjne. Na tym 
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terenie występuje również koncentracja obiektów zabytkowych, m.in. Kościół 
p/w Niepokalanego Poczęcia NMP oraz dawna karczma. 
Drugie pasmo rozwija się równoleżnikowo wzdłuż dróg lokalnych po północnej stronie rzeki 
Skawy, a także wzdłuż dróg biegnących w kierunku Jordanowa. 
Obowiązujący mpzp gminy zakłada rozwinięcie istniejącego układu przestrzennego wsi. 
Wyznaczona w planie ilość terenów budowlanych zapewnia duże rezerwy terenowe, znacznie 
przekraczające faktyczne potrzeby wynikające z naturalnego rozwoju demograficznego. 
Sprzyja to znacznemu rozpraszaniu zabudowy i wkraczaniu jej w tereny całkowicie wolne od 
zainwestowania kubaturowego, zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej nr 7. 
Istniejąca struktura własnościowa gruntów powoduje, że logiczne z punktu widzenia ekonomi 
i ładu przestrzennego ograniczenia rozwoju strefy zainwestowania, postrzegane są zwykle jako 
niesprawiedliwe społecznie. Ograniczenia dla zabudowy w aspekcie zapisanej w Konstytucji 
obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju3 należałoby wprowadzać tam, gdzie jest 
największy popyt – na terenach położonych nad wodą, w lesie lub w jego sąsiedztwie, na 
wzniesieniach, itd. Grunty o niskiej wartości dla produkcji rolniczej są postrzegane przez 
właścicieli jako dobro zdolne generować pieniądze jedynie jako grunt budowlany. Dlatego 
przeznaczenie gruntów prywatnych i ich udział w kształtowaniu krajobrazu gminy winny być 
przez władze gminy zawsze w pierwszej kolejności analizowane w aspekcie interesu 
zbiorowego a dopiero w następnej kolejności z punktu widzenia interesu prywatnego 
właściciela gruntu. 
Dotychczasowa polityka przeznaczania pod zabudowę wszystkiego, o co właściciele złożą 
wniosek, generuje problemy natury społecznej, ekonomicznej i przestrzennej i prowadzić może do 
następującego scenariusza rozwoju gminy: 
 największym popytem cieszą się tereny unikatowe, współtworzące jedną 

z podstawowych wartości gminy – krajobraz, 
 rosną koszty i zaległości w tworzeniu infrastruktury na terenach wiejskich, co ma 

negatywny wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, 
 rozproszenie zabudowy powoduje fragmentację siedlisk i niszczenie naturalnych cech 

krajobrazu, 
 uszkodzenia krajobrazu, brak dróg i infrastruktury odstraszają inwestorów i turystów, 
 wizerunek gminy traci, spodziewany rozkwit turystyki, koła zamachowego gospodarki 

gminy, nie następuje. 
Mając na uwadze ochronę krajobrazu gminy oraz stawiając za priorytet kształtowanie ładu 
przestrzennego, należy dążyć w zagospodarowaniu przestrzennym do racjonalnego 
wykorzystania przestrzeni, a w konsekwencji do ograniczenia w najbliższych latach rozwoju 
strefy zainwestowania. 

6. Stan środowiska i wymogi jego ochrony  

6.1. Warunki naturalne  
6.1.1 Morfologia 
Obszar gminy należy do Regionu Karpackiego, Prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem 
Zachodnim i Północnym, Prowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, Makroregionu – Beskidy 
Zachodnie, Mezoregionu – Kotlina Rabczańska (wschodnia część gminy) oraz Beskid 
Żywiecki (zachodnia część gminy). 
Kotlina Rabczańska, wcześniej nazywana Bramą Sieniawską lub Pogórzem Orawsko-
Jordanowskim, jest obniżeniem śródgórskim wraz z niskim działem wodnym pomiędzy Skawą 
i Rabą, wznoszącym się zaledwie 20 m ponad dno kotliny. Kotlina jest falistą powierzchnią 

                                                
3 Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa 
człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 
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zrównania o wysokości 500-600 m n.p.m., nad którą wznosi się kilka wzgórz ostańcowych. 
Rozpiętość Kotliny Rabczańskiej wynosi 9 do 10 km. Przez kotlinę przebiega dział wodny 
między Skawą i Rabą. 
Beskid Orawsko-Podhalański stanowi rozległy obszar górski, charakteryzujący się niewielkimi 
wysokościami względnymi i bezwzględnymi. Wysokość głównego grzbietu stanowi dział 
wodny Orawy i Skawy oraz zarazem europejski dział wód. Na północ od Spytkowic, aż po 
dolinę Skawy i Jordanów, ciągną się długie, połogie, częściowo zalesione grzbiety. Zaznacza 
się wyraźna asymetria pomiędzy stromym północnym skłonem Pasma Podhalańskiego, 
podcinanym przez leje źródłowe Skawy i Raby, a znacznie łagodniejszym skłonem 
południowym, odwadnianym przez Czarną Orawę i Czarny Dunajec.  
Formę naturalnego krajobrazu na terenie gminy tworzy flisz karpacki w postaci uławicowych 
osadów okruchowych. Występują tu grzbiety i szczyty wyniesione od 500 do prawie 900 m 
n.p.m. Dna dolin podnoszą się zaś do ok. 420 m n.p.m. Materiał skalny jest odporny, dzięki 
czemu zbocza są bardziej strome. Doliny są węższe, rzeka tworzy przełomy. Doliny podłużne 
rozwinęły się w warstwach bardziej miękkich, grzbiety wytworzyły się w materiale 
odporniejszym. Najwyższym wzniesieniem w gminie jest Leszczak (864 m n.p.m.), natomiast 
najniżej położone są tereny w dolinie rzeki Skawa (481 m n.p.m.).  
6.1.2 Warunki geologiczne 
Obszar gminy leży na terenie Karpat Zewnętrznych (fliszowych). Na powierzchni występują 
tylko utwory kredy-paleogenu płaszczowiny magurskiej. Płaszczowina magurska jest w tym 
rejonie zróżnicowana litologicznie i z tego względu wydzielono w niej dwie strefy facjalno-
tektoniczne: bystrzycką (obszar północny i centralny) oraz krynicką (obszar południowy). 
W powierzchniowej budowie strefy krynickiej dominują utwory eocenu górnego, natomiast 
w strefie bystrzyckiej przeważają margle, piaskowce i łupki warstw łąckich (eocen środkowy). 
Małe rozprzestrzenienie powierzchniowe mają na obszarze gminy utwory warstw 
hieroglifowych (eocen), łupki i piaskowce warstw belowelskich (eocen dolny), łupki pstre 
(paleocen-eocen) orazpiaskowce i łupki warstw inoceramowych (ropianieckich, kreda 
górnapaleocen).  
Dolna część eocenu górnego wykształciła się w postaci cienkoławicowych piaskowców 
i łupków określonych jako warstwy podmagurskie, natomiast górna tworzy kompleks 
gruboławicowych piaskowców z wkładkami zlepieńców i łupków, należących do warstw 
magurskich. Charakterystyczną cechą warstw magurskich jest obecność wśród piaskowców 
łupków marglistych barwy oliwkowej lub zielonej. Piaskowe magurskie są gruboławicowe 
o miąższości ławic od 1,2 do 2,5 m, maksymalnie do 8 m, sporadycznie osiągają większą 
miąższość, zawsze dominują nad łupkami. Warstwy magurskie zalegają na warstwach 
hieroglifowych.  
Warstwy łąckie zbudowane są z pakietów naprzemiennie warstwowanych piaskowców, margli 
i łupków z przewagą margli. Margle są niebieskoszare lub ciemnobrunatne, twarde, 
ostrołupliwe, o grubości ławic od kilkunastu centymetrów do kilku metrów. Leżą na warstwach 
beloweskich, a pod warstwami magurskimi lub hieroglifowymi.  
Na sfałdowanym i wymodelowanym przez erozję kompleksie utworów fliszowych występuje 
cienka pokrywa osadów czwartorzędu. Są to plejstoceńskie i holoceńskie utwory pochodzenia 
rzecznego: żwiry, piaski i gliny tarasów erozyjno-akumulacyjnych i zalewowych oraz utwory 
zboczowe: deluwialne gliny lessopodobne i gliny zwietrzelinowe. 
6.1.3 Warunki geologiczno-inżynierskie 
Na terenie gminy w dużej mierze występują grunty skaliste twarde na przemian z miękkimi, 
reprezentowane przez piaskowce i łupki. Stanowią one podłoże na ogół korzystne dla 
posadowienia budynków, o ile występują na spłaszczeniach lub na łagodnych zboczach, 
ewentualnie w szerokoprzestrzennych obniżeniach, pod warunkiem, że pierwszy poziom wód 
gruntowych występuję na głębokości większej od 2 m. Korzystne dla budownictwa są także 
grunty spoiste, do których należą gliny pylaste, zwięzłe, o miąższości kilku metrów. Występują 
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one w wododziale Skawy, we wschodniej części gminy oraz przy lewobrzeżnych dopływach 
Skawy.  
Przyczyną zakwalifikowania części terenów jako niekorzystnych dla budownictwa są duże 
spadki terenu oraz związane z tym, potencjalne zagrożenie ruchami masowymi. Na większości 
zboczy o dużych spadkach należy się spodziewać zarówno rozwoju istniejących osuwisk, jak 
i powstawania nowych. Intensywny rozwój osuwisk następuje w obrębie glin 
zwietrzelinowych, leżących na spękanym podłożu fliszowym oraz tam, gdzie spadek terenu 
jest wyższy od 20%. 
Do rejonów o warunkach niekorzystnych dla budownictwa należą dna dolin i potoków, jak 
również niektóre obniżenia morfologiczne, gdzie poziom wody gruntowej jest wyższy niż 2 m 
i istnieje zagrożenie powodziowe. Grunty spoiste są tu z reguły plastyczne i miękkoplastyczne, 
grunty niespoiste-luźne. 
6.1.4 Wielkość i jakość zasobów wodnych 
Warunki hydrogeologiczne 
Na obszarze gminy Spytkowice wydzielić można następujące poziomy wód podziemnych 
związane z utworami:  
 czwartorzędowymi doliny Skawy,  
 trzeciorzędowymi (fliszowymi) piaskowcowych warstw magurskich.  

Czwartorzędowy poziom wodonośny  
Zbudowany jest z osadów żwirowo-piaszczystych, częściowo zaglinionych wypełniających 
dolinę Skawy. Miąższość tych utworów z reguły nie przekracza 7 m, zaś miąższość warstwy 
wodonośnej dochodzi do 4,8 m. Współczynnik filtracji średnio wynosi 16,6 m/d. Zasilanie 
wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego odbywa się poprzez bezpośrednią 
infiltrację opadów atmosferycznych, a także wód powierzchniowych oraz dopływem wód ze 
zboczy. Najlepsze warunki infiltracji występują w obrębie kamieńców i tarasów holoceńskich.  
Trzeciorzędowy poziom wodonośny  
Fliszowy poziom wodonośny związany jest przede wszystkim ze stropową, spękaną częścią 
utworów fliszowych wykształconych głównie w postaci piaskowców grubo- 
i średnioziarnistych z wkładkami łupków. Piętro to obejmuje obszar płaszczowiny magurskiej 
zbudowanej głównie z piaskowcowych utworów warstw magurskich oraz warstw 
inoceramowych. Warstwę wodonośną stanowią kompleksy piaskowców gruboławicowych 
zawierających wkładki łupków ilasto-marglistych. Średnią miąższość warstwy wodonośnej 
oceniono na 15 m, a średni współczynnik filtracji przyjęto na poziomie 1,0 m/d. 
Trzeciorzędowy poziom wodonośny zasilany jest na drodze infiltracji opadów 
atmosferycznych bezpośrednio na wychodniach lub poprzez cienką pokrywę utworów 
czwartorzędowych. Zwierciadło wody, w zależności od lokalnych warunków, charakteryzuje 
się zróżnicowaną amplitudą rocznych wahań, które mogą dochodzić do 6,5 m. Zwierciadło 
wody w utworach fliszowych występuje pod niewielkim napięciem dochodzącym do kilku 
metrów. Główny przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku doliny Skawy, lokalnie 
w kierunku mniejszych potoków.  
Duża część gminy nie posiada interpretacji hydrogeologicznej, pomimo że występują na tych 
obszarach piętra i poziomy wodonośne. Rejony te traktowane są jako obszary bezwodne, 
ponieważ nie spełniają przyjętych dla obszaru karpackiego kryteriów.  
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Rys. 4 Poziomy wodonośne 
Obszar gminy Spytkowice leży w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 439 
„Zbiornik Warstw Magura (Gorce)” o powierzchni 450 km2 i średniej głębokości ujęć 80 m. 
Zasoby dyspozycyjne tego zbiornika szacowane są na 23 tys. m3/d. Zbiornik zaliczany jest do 
utworów trzeciorzędowych. Warstwami wodonośnymi są spękane gruboławicowe piaskowce 
i łupki. Woda w warstwach jest typu szczelinowego i szczelinowo-porowego. Głębokość do 
zwierciadła wynosi od 5 do 20 m, a samo zwierciadło charakteryzuje się zróżnicowaną 
amplitudą wahań.  
Poziom wody gruntowej w dolinie rzeki Skawy waha się od 0,5-3,0 m, w zależności od 
poziomu wody w korycie rzeki. Na stokach i wierzchowinach woda gruntowa występuje na 
głębokości od 3 do 15 m.  

Warunki hydrograficzne 
Teren gminy Spytkowice, pod względem hydrograficznym położony jest w zlewni rzeki 
Skawy, która jest jednym z największych prawobrzeżnych górskich dopływów Wisły II rzędu 
(w kilometrze 22,7). Źródła Skawy znajdują się na północno-zachodnim stoku głównego 
Masywu Łysej Góry na wysokości 700 m n.p.m. Za teren źródłowy uznaje się Wsiowy Potok 
płynący w kierunku ENE dobrze wykształconą doliną. Długość rzeki wynosi 96,4 km 
(w gminie 12 km). Zlewnia górnej Skawy, to w przeważającej części tereny rolnicze i lesiste.  
Poza rzeką Skawą układ hydrograficzny gminy stanowią liczne, małe potoki (latem 
wysychające) spływające wydłuż zboczy górskich, łączące się z doliną rzeki Skawy.  
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Tab. 5. Wykaz potoków będących w administracji RZGW Kraków, zlewnia rz. Skawy. 
Nadzór wodny w Suchej Beskidzkiej 

na brzegu Długość
[km]

Skawa Lewy 80,7 Pożoga 6,5
Pożoga Prawy 1,5 Zagroniki 3,2
Pożoga Lewy 0,6 Skrzywunia 3,0
Skrzywunia Lewy 0,3 Teprówka 2,3
Pożoga Lewy 0,1 Łazy 1,5
Pożoga Lewy 2,6 Bez nazwy 0,6
Pożoga Lewy 3,0 Nad Lasem 1,3
Pożoga Lewy 4,5 Pożóżka 1,8
Skawa Lewy 81,5 Na Snozie 1,0
Skawa Prawy 81,9 Bory 1,0
Skawa Prawy 82,3 Leszczak 2,5 (5,0)
Skawa Prawy 82,9 Brzeg 1,0
Skawa Prawy 83,7 Bez Nazwy 2,1
Skawa Prawy 84,9 Pustelnik 3,5
Skawa Lewy 85,5 Jałowiec 2,5 (5,0)
Skawa Prawy 86,7 Z Łysej Góry 2,5

RECYPIENT
Do niego wpada

Nazwa rezypienta Rzeka-potok Długość
[km]

ODPŁYW

 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Spytkowice, 2004  

Reżim hydrologiczny wyżej wymienionych rzek, potoków i cieków wodnych w gminie 
określony jest jako reżim nie wyrównany z wezbraniami wiosennymi, letnimi i zimowymi oraz 
z deszczowo-gruntowym zasilaniem. Nie wyrównany odpływ w cyklu rocznym i zimowym 
oraz długotrwałe okresy niskich przepływów i wysokie wezbrania powodują, że wykorzystanie 
tych wód jest dość trudne. Rozwój gospodarczy regionu i związany z tym wzrost 
zapotrzebowania na wodę może spowodować konieczność regulacji większości wód 
powierzchniowych.  

Jakość zasobów wodnych 
Stan jakości wód powierzchniowych oraz obecność organizmów żyjących w wodach jest 
wynikiem oddziaływania różnorodnych czynników, zarówno ekologicznych jak 
i antropogenicznych. Chemiom wód determinowany jest przez budowę geologiczną zlewni, 
klimat, typ gleb a także urbanizację, uprzemysłowienie i rolnictwo. 
Stan czystości wód rzeki Skawy badano poza terenem gminy – punkt pomiarowy 
w Jordanowie w powiecie suskim na 71,1 km biegu rzeki4. Monitoring stanu czystości wód 
odnosił się do: substancji organicznych, składników zasolenia, ilości niesionych zawiesin, 
substancji biogennych oraz substancji specyficznych. 
Ocena ogólna wykazała wody pozaklasowe na odcinku od Jordanowa do Wadowic, z uwagi na 
fizykochemiczne zanieczyszczenia. 
Zagrożenia stanu czystości wód wgłębnych związany jest z przedostawaniem się do warstwy 
wodonośnej ścieków bytowo-gospodarczych, infiltracją skażonych wód powierzchniowych 
oraz niewłaściwym stosowaniem i składowaniem nawozów mineralnych, sztucznych i środków 
ochrony roślin. 
Niekorzystnym elementem sprzyjającym zanieczyszczeniu wód podziemnych jest koncentracja 
zainwestowania na terenach o większej przenikliwości pionowej, co stanowi szczególne 
zagrożenie dla wód podziemnych, odpływu wód, a tym samym powoduje wzmożone procesy 
                                                
4 Program Ochrony Środowiska 
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wymywania i spłukiwania zanieczyszczeń powierzchniowych z terenu do koryt i cieków 
wodnych. 
Zanieczyszczenia wód podziemnych ściekami o charakterze bytowym należy spodziewać się 
na terenie zainwestowanym, o dużej wrażliwości terenu, zwłaszcza na obszarach nie objętych 
zbiorczym systemem kanalizacji. 
Badania wód podziemnych realizowane były w sieci punktów badawczych znajdujących się 
poza terenem gminy Spytkowice5. Badaniami objęto wody wgłębne, wody gruntowe oraz 
źródła. 
Oparta na wynikach badań monitoringu ocena wskazuje, że przeważają wody wysokiej jakości 
przy stosunkowo wysokim udziale wód średniej i niskiej. 
Czynnikiem mającym wpływ na jakość wód podziemnych jest sposób użytkowania gruntów. 
Wody niskiej i średniej jakości stwierdzono głównie w obszarach zabudowanych i na terenach 
wykorzystywanych rolniczo, a czynnikiem degradującym są nadmierne ilości związków azotu. 
W większości przypadków zanieczyszczenie występowało w wodach gruntowych płytkiego 
krążenia. 
6.1.5 Klimat 
Obszar gminy Spytkowice zaliczany jest do karpackiego regionu klimatycznego. Duży wpływ 
na kształtowanie się stosunków klimatycznych wywiera przede wszystkim ukształtowanie 
terenu, obejmujące zarówno rzeźbę, jak i wysokość nad poziomem morza. 
Na terenie gminy występuje przewaga wiatrów zachodnich i południowych (około 25-30 %). 
Wiatry zachodnie cechuje największy udział we wszystkich porach roku. W półroczu letnim 
wiatry te notowane są zazwyczaj z większą częstotliwością niż w półroczu zimowym. Średnia 
roczna temperatura powietrza wynosi 7ºC. Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec, 
najchłodniejszym styczeń. Początek zimy przypada na pierwszą dekadę grudnia, natomiast 
w wyższych partiach nawet w II dekadzie listopada. Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio od 
90 do 100 dni i wynosi około 1,5- 2,0 m. Długość okresu wegetacji wynosi średnio 200-210 
dni. Średnie roczne opady wynoszą około 900 mm. Najbardziej deszczowym miesiącem jest 
lipiec, najmniej opadów przypada na okres zimowy. Roczne zachmurzenie kształtuje się na 
poziomie ok. 50%, co w dużym stopniu ma decydujący wpływ na temperaturę, wilgotność 
i opady. 
Warunki klimatyczne związane są ze ścieraniem się suchego powietrza kontynentalnego 
z wilgotnym – atlantyckim. Klimat należy do łagodnych, górskich o dużym lokalnym 
zróżnicowaniu warunków termiczno-wilgotnościowych, częściowo zdeterminowanych 
ukształtowaniem terenu oraz układem grzbietów i dolin. Ułatwiony jest tu dostęp ciepłych 
prądów południowo-zachodnich. Obszar ma korzystne nasłonecznienie, niewielką ilość 
mglistych dni, słabe wiatry, zwykle niskie ciśnienie atmosferyczne, niewielkie wahania 
temperatur w ciągu doby i wyjątkowo czyste powietrze. 
6.1.6 Szata roślinna 
Szata roślinna nie odbiega od innych części Beskidów Zachodnich, typowe dla Beskidów 
warunki fizjograficzne – niewielkie wysokości bezwzględne i względne, jednostajność budowy 
geologicznej, łagodna rzeźba terenu i mała rozmaitość siedlisk - złożyły się na ubóstwo flory. 
Praktycznie rzecz biorąc cały omawiany teren leży w zasięgu piętra regla dolnego. Piętro 
pogórza obejmuje tylko niewielkie skrawki na jego wschodnim krańcu w dolinie Skawy. 
Tylko w dolinie Skawy (od strony Raby Wyżnej) zachowały się nieliczne skrawki zarośli 
i lasów liściastych, pozostałych po dawnych grądach. W warstwach drzew i krzewów 
występują m.in.: grab (Carpinus betulus), dąb szypułkowy (Quercus rober), lipa drobnolistna 
(Tilio cordata), dereńświdwa (Cornus sanguinea), trzmielina zwyczajna (Euonymus europaea), 
a w runie przytulia Schultesa (Galium schultesii), bluszcz (Hedera helix), kokoryczka 

                                                
5 Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2020 r. 
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wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum), gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea), 
barwinek pospolity (Vinca minor) i in.  
Partie terenu wzniesione ponad 550 m leżą w całości w obrębie piętra regla dolnego. Naturalna 
szata roślinna uległa tutaj silnemu zniszczeniu i zaburzeniom. Na wielkich przestrzeniach 
została ona zastąpiona przez sztucznie wprowadzone jednogatunkowe lasy świerkowe, pola 
uprawne oraz półnaturalne zbiorowiska łąkowe. Z natury występowały tu prawdopodobnie 
głównie mieszane lasy jodłowo–bukowo–świerkowe, panujące niegdyś w reglu dolnym 
w całych Beskidach. Drobne ślady takich lasów zachowały się tylko na stokach Pasma 
Podhalańskiego. Na uboższych glebach rozwijały się kwaśne bory jodłowe lub świerkowo–
jodłowe. Lasy takie można spotkać na zboczach wilgotnych wrzosowych dolin potoków. 
Dna dolin rzek i potoków okresowo zalewane przez wodę, zajęte były z natury przez lasy olszy 
szarej, z których pozostały do dziś przeważnie tylko niewielkie laski i zarośla wzdłuż brzegów. 
Większe płaty olszyny karpackiej (Alnetum incanae) zachowały się w dolinie Skawy. 

6.2. Wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
6.2.1 Obiekty i tereny objęte formami ochrony przyrody 
Obszar chronionego krajobrazu  
Około 40% powierzchni gminy Spytkowice leży w granicach Południowomałopolskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody 
Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r., a następnie zaktualizowanym 
Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie 
Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  
Obszar zajmuje powierzchnię 362 402 ha (w tym na obszarze gminy ok. 1314 ha) i położony 
jest na terenie 6 powiatów (gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, limanowskiego, 
suskiego i myślenickiego). Obszar chronionego krajobrazu obejmuje wyróżniające się 
krajobrazowo tereny o zróżnicowanych typach ekosystemów (wartościowe w szczególności ze 
względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem 
lub istniejące albo projektowane korytarze ekologiczne). Funkcja ochronna wynika z wybitniej 
wartości obiektów przyrodniczych, dla których Obszar jest bezpośrednią otuliną lub 
dodatkową strefą ochronną (przejściową), a ponadto większą część tego terenu stanowi obszar 
węzłów i korytarzy ekologicznych sieci ECONET. Obszarowo przeważają zróżnicowane 
ekosystemy leśne.  
Zgodnie z Rozporządzeniem na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony 
ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększenia różnorodności biologicznej. 

Pomniki przyrody 
Na terenie gminy Spytkowice znajduje się tylko jeden obiekt objęty ochroną w formie pomnika 
przyrody - grupa drzew (lipy, jesiony, jawory w liczbie 14 sztuk), znajdujące się w otoczeniu 
zabytkowego kościoła (Dec. Nr RLS. op. 7140/6/77 z dnia 23 XII 1977 r.). Został on również 
wpisany do rejestru zabytków. 
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Rys. 5 Formy ochrony przyrody 
6.2.2 Powiązania przyrodnicze 
Ważnym elementem zapewniającym łączność i spójność ekologiczną są korytarze ekologiczne. 
Korytarze ekologiczne nie są prawną formą ochrony przyrody, jednakże przeciwdziałają 
izolacji najcenniejszych przyrodniczo obszarów, co w konsekwencji przyczynia się do 
utrzymania oraz wzrostu różnorodności na poziomie ekosystemu, gatunkowym oraz genowym 
(stała migracja gatunków flory i fauny). 
W ramach europejskiego programu międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody opracowano 
w 1995 roku koncepcję krajowej sieci ekologicznej ECONET. Składa się ona z 78 obszarów 
węzłowych połączonych siecią korytarzy ekologicznych i obejmuje 46% powierzchni kraju. 
Zachodnia część gminy leży w obszarze korytarza ekologicznego Pasma Podhalańskiego 
(34m).  
Powiązania zewnętrzne gminy kształtuje sieć rzeczna, z dominującym udziałem Skawy. 
Skawa, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym, łączy obszary przyrodnicze gminy 
z trenami przyległymi wzdłuż jej biegu z Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
Dolina Dolnej Skawy oraz dalej z doliną Wisły. 
Powiązania z pozostałymi terenami gminy kształtują ciągi przyrodnicze wykształcone 
w oparciu o:  
 doliny pozostałych cieków wodnych, które tworzą lokalne korytarze ekologiczne, łączące 

tereny wyżej położone z doliną rzeki Skawy,  
 zwarte kompleksy lasów, głównie porastające wzniesienia, ułożone w dwa 

równoleżnikowe pasy w północnej i południowej części gminy.  
Barierami ekologicznymi dla ciągów przyrodniczych położonych na obszarze gminy 
Spytkowice są przede wszystkim bariery liniowe – drogi o znacznej szerokości przekroju 
poprzecznego i równocześnie dużym natężeniu ruchu (głównie krajowa nr 7 oraz powiatowe). 
Dla ptaków ważną barierą jest występowanie napowietrznych linii energetycznych. 
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Rys. 6 Korytarze ekologiczne 
6.3. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  
W wyniku poszukiwania nowych sposobów ożywienia regionów wiejskich powstała koncepcja 
wielofunkcyjnego ich rozwoju, w której szczególne znaczenie ma nie tylko lokowanie na tych 
obszarach pozarolniczej działalności gospodarczej, ale także zachowanie wiejskiego krajobrazu, 
ochrona środowiska naturalnego i tradycyjnych wartości kulturowych wsi. W polskich warunkach 
utworzenie wsi wielofunkcyjnej na typowo wiejskich obszarach jest jednak zadaniem, które może 
być wykonane nawet w sprzyjającej sytuacji gospodarczej dopiero w długim albo nawet bardzo 
długim okresie. 
Agroturystyka może być, na niektórych obszarach, ważnym elementem tworzenia wsi 
wielofunkcyjnej. Wieś agroturystyczna w pełnym tego słowa znaczeniu to nie tylko baza 
noclegowa, lecz także gastronomiczna, handlowa i usług ogólnych (np. warsztaty samochodowe) 
a często również usług specjalistycznych. Ta perspektywa, jest dostępna w Polsce jedynie 
najatrakcyjniejszym miejscowościom, które mogą przyciągnąć turystów w ciągu całego roku. 
Spytkowice z pewnością są takim miejscem.  
6.3.1 Warunki przyrodnicze rolnictwa 
Obszar gminy Spytkowice zbudowany jest z piaskowca magórskiego średnio i grubo 
ziarnistego, najliczniej występującej skały w regionie beskidzkim. Ze zwietrzeliny tych skał 
w wyniku procesu glebotwórczego powstały gleby pseudobielicowe i brunatne. Dolinę Skawy 
wyścielają utwory aluwialne zwane madami. Niewielki obszar zajmują utwory deluwialne, 
które powstały przez zmycie ze stoków i zboczy części ziemistych osadzenie ich 
w obniżeniach terenu.  
Na terenie gminy największy areał wśród gruntów ornych zajmują gleby brunatne wyługowane 
wykształcone ze skał osadowych o spoiwie węglanowym oraz gleby brunatne wyługowane 
o spoiwie niewęglanowym. Gleby brunatne wyługowane zajmują obszar ok. 113 ha. Na 
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niewielkim obszarze występują gleby pseudobielicowe, ok. 43 ha, nieco większy areał zajmują 
pseudobielice wykształcone ze skał osadowych o spoiwie węglanowym i niewęglanowym. 
Mady występują na obszarze około 66 ha. Na użytkach zielonych oprócz typów występujących 
na gruntach ornych wydzielić można gleby brunatne deluwialne oraz gleby glejowe 
deluwialne. 
Tab. 6 Struktura użytkowania użytków rolnych w gminie (stan na rok 2011) 

Lp. Użytek powierzchnia
[ha]

udział
[%]

1 grunty orne 1 388,22 84,96%
a   RIIIa 9,48 0,58%
b   RIIIb 119,05 7,29%
c   RIVa 490,45 30,02%
d   RIVb 415,06 25,40%
e   RV 304,66 18,65%
f   RVI 49,52 3,03%

2 sady 23,43 1,43%
3 łąki 101,31 6,20%

a   ŁIII 43,40 2,66%
b   ŁIV 36,12 2,21%
c   ŁV 19,59 1,20%
d   ŁVI 2,20 0,13%

4 pastwiska 121,01 7,41%
a   PsIII 71,28 4,36%
b   PsIV 27,01 1,65%
c   PsV 19,81 1,21%
d   PsVI 2,91 0,18%

1 633,97 100,00%RAZEM  
Źródło: opracowanie własne na podstawie obmiaru z mapy ewidencyjnej przy pomocy programu ArcView 
W obrębie gruntów ornych wydzielić można sześć kompleksów przydatności rolniczej gleb, 
z czego największy obszar zajmuje kompleks zbożowy górski, ok. 51% ogólnej powierzchni 
gruntów ornych. Mniejsze powierzchnie zajmuje kompleks owsianoziemniaczany górski 
(ok. 15% gruntów ornych), kompleks owsiano-pastewny (ok. 11%), kompleks do którego 
zaliczono gleby nadające się tylko pod użytki zielone (ze względu na panujące w nich stosunki 
powietrzno-wodne oraz z uwagi na położenie geomorfologiczne i klimatyczne – ok. 9,5%) oraz 
kompleks zbożowo-pastewny mocny (ok. 7,5%). Najmniejszą powierzchnię zajmuje kompleks 
pszenny górski, ok. 5,5% powierzchni gruntów ornych. W użytkach zielonych wydzielono dwa 
kompleksy, przy czym zdecydowanie większy obszar zajmuje kompleks 2z, ok. 89% użytków 
zielonych. Pozostałą część zajmuje kompleks 3z. Na terenie gminy wydzielono ok. 9 ha 
gruntów rolniczo nie przydatnych, przeznaczonych pod zadrzewienie. 
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Rys. 7 Rolnicza przestrzeń produkcyjna 
6.3.2 Kierunki produkcji rolniczej 
Na terenie gminy obecnie występują wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne, o roślinnym 
i zwierzęcym profilu. Liczba indywidualnych gospodarstw wynosi 474. Nie ma tendencji do 
powiększania się gospodarstw. 
Tab. 7 Gospodarstwa rolne według wielkości  

Ilość gospodarstw Wielkość gospodarstwa 
 % 

ogółem 474 100,0 
do 1 ha włącznie 109 23,1 
od 1 do 5 ha 313 66,0 
od 5 do 10 ha 49 10,3 
powyżej 10  ha 3 0,6 
Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice 

Tab. 8 Rodzaj i powierzchnia zasiewów 
Powierzchnia zasiewów Rodzaj zasiewów 
ha % 

Ogółem 453 100 
zboża 331 72,9 
ziemniaki 117 25,8 
przemysłowe, w tym pastewne 3 0,7 
pozostałe 3 0,6 
Warzywa gruntowe 2 0,4 
Źródło: Plan Odnowy Miejscowości Spytkowice 
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Tab. 9 Pogłowie zwierząt  
 ilość 
bydło 830 
   krowy mleczne 420 
trzoda chlewna 758 
   lochy 20 
   owce 500 
   kozy 49 
   konie 40 
   króliki (samice) 442 
   pozostałe zwierzęta futerkowe (samice) 35 
drób 5793 
   kury 4512 
pnie pszczele 210 
Źródło: Gmina  

W 2004 r. zaobserwowano powstawanie gospodarstw rolnych ukierunkowanych na jeden 
rodzaj produkcji, głównie hodowlę trzody chlewnej. Najprawdopodobniej jest to spowodowane 
otwarciem nowych rynków zbytu dla zakładu mięsnego „KABANOS”, mającego swoja 
lokalizację w Jabłonce. 
W oparciu o kryteria przyrodniczo-ekonomiczne tereny gminy, jako strefa podgórska, 
zaliczane są do obszaru o znacznych walorach krajobrazowych, średnich i trudnych warunkach 
do produkcji rolniczej. 
6.3.3 Lasy i grunty leśne 
Las jako najwyższy zorganizowany zespół roślinny, wraz z żyjącymi w nim zwierzętami, jest 
jednym z najcenniejszych zasobów przyrody gminy. Lasy zajmują powierzchnię 1057,2 ha, co 
kształtuje lesistość gminy na poziomie 32,8%, w tym:  
 457,6 ha – grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 

(południowa część gminy),  
 478,5 ha – grunty leśne prywatne (głównie wschodnia część gminy),  
 99,2 ha – Wspólnota Leśna Głaza,  
 34,3 ha – Probostwo Rzymsko-Katolickie Spytkowice.  

Jest to dość niski stopień zalesienia w warunkach regionu górskiego, jednakże granica ro1no–
1eśna przebiega względnie nisko, pozostawiając zalesione większość górnych części stoków 
i grzbiety górskie. Niski stopień zalesienia cechuje natomiast północno-wschodnią część 
gminy.  
W dolinach rzek, głównie Raby, zachowały się skrawki zarośli i lasów liściastych pozostałych 
po dawnych grądach. Głównymi gatunkami lasotwórczymi są: świerk, jodła, buk, a towarzyszą 
im modrzew, sosna, wiąz, lipa, jesion, jawor. Naturalny drzewostan z dominującą jodłą 
i bukiem został, głównie w XIX w, w znacznej mierze przekształcony w lite świerczyny, które 
obecnie się rozpadają wskutek działania czynników abiotycznych (huragan, okiść) 
i biotycznych (szkodniki, choroby). Częściowo zachowane zostały naturalne siedliska 
przyrodnicze żyznej buczyny karpackiej z wielowarstwowym, bujnym runem, widocznym 
zwłaszcza w okresie wiosennym i kwaśnej buczyny karpackiej z runem o charakterze 
skupiskowym. W warstwie runa występują rośliny chronione, tj.: widłak goździsty, paprotka 
zwyczajna, skrzyp olbrzymi, pierwiosnek wyniosły, zawilec gajowy, śnieżynka przebiśnieg, 
parzydło leśne, wilcza jagoda, kopytnik pospolity, dziewięćsił bezłodygowych, częstymi 
krzewami są kruszyna pospolita i wawrzynek wilcze łyko. W borach świerkowych runo leśne 
tworzą kobierce mchów, głównie płonników, paprocie z narecznicą szerokolistną i liczne 
grzyby owocnikowe. Na suchych miejscach panuje borówka. Las mieszany górski zajmuje 
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około 65% powierzchni drzewostanów, niemal całą resztę - las górski. Bór mieszany górski 
zajmuje około 0,1% powierzchni.  
W lasach niepaństwowych wiek drzewostanów nie przekracza 100 lat, a w piątej klasie wieku 
(80 – 100 1at) znajduje się tylko niewielki procent, około 20 ha. Dla gatunków lasotwórczych 
jest to wiek dużo niższy niż przyjmowany wiek rębności. Lasy państwowe w granicach gminy 
wykazują prawidłowy układ wieku. Drzewostany starszych klas (klasy IV – VII) zachowane 
zostały praktycznie na takiej samej powierzchni, jaką zajmują drzewostany młodsze (klasy I – 
III). Korzystny z punktu widzenia gospodarki gminy, a zwłaszcza utrzymania jej atrakcyjności 
turystyczno-rekreacyjnej jest fakt, że w jej granicach zachowano na dość dużej powierzchni 
drzewostany najstarsze, w wieku około 120 lat. 
Część lasów na terenie gminy Spytkowice pełni funkcje lasów ochronnych. Warunki, jakie 
muszą spełniać lasy by uzyskać charakter lasów ochronnych, określają przepisy odrębne. 
Podstawa prawną wydania decyzji jest Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich 
gospodarki leśnej, będące aktem wykonawczym do Ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach6. 
Wszystkie lasy państwowe Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych Kraków zostały zaliczone do kategorii lasów wodochronnych. Fakt ten 
zdominował rodzaj gospodarki leśnej, bowiem wszystkie prace gospodarcze, a w szczególności 
eksploatacja surowca drzewnego, podporządkowana została funkcjom przyrodniczym. 

 
Rys. 8 Leśna przestrzeń produkcyjna 

                                                
6 tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435  
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7. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

7.1. Rys historyczny  
Nazwa i początek Spytkowic wiąże się z osadnictwem, jakie w połowie XVI wieku rozwijał 
w Beskidach Spytek Wawrzyniec Jordan, wojewoda krakowski. Wieś była wsią graniczną 
pomiędzy Galicją i Węgrami. Kolejnymi właścicielami Spytkowic, począwszy od XVI w. aż 
do wieku XIX byli: Zebrzydowscy, Makowieccy, Sołtykowie, Sierakowscy, Wilkoszewscy, 
Lasoccy. W związku z rozwojem szlaku handlowego na Węgry, który w XVII w. staje się 
główną drogą handlową na południe Europy, miejscowość nabierała znaczenia Górna część 
Spytkowic należała wówczas do parafii Jordanów, dolna - do Raby Wyżnej. W 1758 r. 
Spytkowice uzyskały własną parafię. Fundowany przez dziedzica, Romana Sierakowskiego, 
kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny służy wiernym od 
blisko 250 lat. Wraz z dzwonnicą stanowi zabytek architektury sakralnej. 
W czasach zaborów Spytkowice znalazły się pod panowaniem austriackim. Z tego okresu 
pochodzi dawna karczma przygraniczna z 2 poł. XVIII w. W 1877 r. założona zostaje 
w miejscowości ochronka Sióstr Służebniczek p/w Edmunda Bojanowskiego. 
Ostatni dziedzic Spytkowic w 1890 r. sprzedaje chłopom majątek. W tym okresie rozpoczyna 
swoją działalność jedno z pierwszych na Podhalu kółko rolnicze. Staraniem kółka w 1910 r. 
założona została pierwsza na Podhalu spółdzielnia mleczarska, a w 1904 r. powstaje Kasa 
Raiffeisena, co znacznie wpłynęło na rozwój miejscowości i dochodów tutejszej ludności. 
Podczas I wojny światowej mieszkańcy Spytkowic walczą zarówno w armii cesarskiej, jak 
i w armii polskiej gen. Józefa Hallera. 
Okres międzywojenny to czas dalszego, intensywnego rozwoju miejscowości. Tego okresu 
sięga początek działalności Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Orkiestry 
Dętej, działających do tej pory. Z inicjatywy Pana Zygmunta Szybowskiego w tamtych czasach 
zaczęło się w Sputkowicach rozwijać sadownictwo. 
Początek II wojny światowej boleśnie doświadczył miejscowość i jej mieszkańców. 
W związku ze stawieniem czynnego oporu nacierającym wojskom niemieckim, miejscowość 
zostaje częściowo spalona przez hitlerowców. 
Po II wojnie światowej Spytkowice funkcjonowały jako samodzielna jednostka w strukturach 
Gromadzkich Rad Narodowych podległych Prezydiom Powiatowych Rad Narodowych. Stan 
ten trwał do połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku tj. do czasu nowego podziału 
administracyjnego kraju i likwidacji powiatów, kiedy to gmina została zlikwidowana a sama 
miejscowość na okres 1976-1997 włączona została w struktury Gminy Rab Wyżna. 

7.2. Obiekty objęte ochroną prawną 
W tabeli 10 umieszczono zabytki: 
 wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, 
 ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 

Rejestr zabytków obejmuje aktualnie 7 obiektów, z czego: 
 2 obiekty są zabytkami nieruchomymi (pozycja 6 i 7 w tabeli 10), 
 5 obiektów jest zabytkami ruchomymi (pozycje 1-5 w tabeli 10). 

Ewidencja zabytków obejmuje 66 obiektów, z czego: 
 7 obiektów wpisanych jest do rejestru, 
 6 obiektów jest zabytkami ruchomymi (pozycja 9-14 w tabeli 10), 
 53 obiekty są zabytkami nieruchomymi (pozycja 8, 15-66 w tabeli 10), 

Na terenie gminy nie zidentyfikowano obszarów i obiektów dóbr kultury współczesnej. 
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Tab. 10 Wykaz zabytków 
Lp. Obiekt Adres / Lokalizacja Nr ewid. 

działki Datowanie Nr wpisu Data 
wpisu

Nr karty 
GEZ

Stan 
zachowania

1 Kapliczka z figurą św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus przy drodze Chyżne-Zabornia 129/8 XIX w. Ks.B 165 28.10.199
7 7/1203 bardzo dobry

2 Kapliczka z figurą Pana Jezusa Ukorowanego i 
Skrępowanego przy drodze Chyżne-Zabornia 175/7 XIX w. Ks.B 164 27.10.199

7 8/1203 bardzo dobry

3 Kapliczka z figurą Matki Bożej Bolesnej przy drodze Chyżne-Zabornia 1/25 XIX w. Ks.B 167 31.10.199
7 9/1203 bardzo dobry

4 Kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena przy drodze Chyżne-Zabornia 155/6 XIX w. Ks.B 166 31.10.199
7 10/1203 dobry

5 Kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem przy drodze Chyżne-Zabornia 2408/1 XIX w. Ks.B 163 24.10.199
7 11/1203 zły

6 Budynek dawnej karczmy wiejskiej Spytkowice 14 6/1 II poł XVIII w. Ks.A 375 28.11.198 12/1203 dobry

7
Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP 
wraz z dzwonnicą, ogrodzeniem z 2 bramami oraz 
otoczeniem

Spytkowice 20 94, 93/1, 
7070, 7157 II poł XVIII w. Ks.A 110 13/1203 bardzo dobry

8 Kaplica pod wezwaniem błogosławionego Szymona z 
Lipnicy Spytkowice 97 7176, 7177 l. 60 XIX w. 14/1203 dobry

9 Nagrobek z piaskowca z napisem "SCULPSIT JOANES 
BJETOPOTOCZ" MDCCCL cmentarz parafialny 88/1 1850 15/1203 bardzo dobry

10 Nagrobek z piaskowca Szymona Ponickiego cmentarz parafialny 88/1 1934 17/1203 bardzo dobry

11 Kaplica i zarazem grobowiec dla kapłanów cmentarz parafialny 88/1 l. 40 XX w. 18/1023 dobry

12 Kapliczka z figurą Serca Jezusowego
przy drodze bocznej 
równoległej do trasy Chyżne-
Zabornia

1453/1 k. XIX w. 19/1203 zaniedbany

13 Żelazny krzyż na postumencie kamiennym przy drodze Chyżne-Zabornia 1/2 k. XVIII w. 20/1203 zły

14 Nagrobek Jana Ciapy cmentarz parafialny 88/1 1882 21/1203 bardzo zły
15 Budynek mieszkalny wraz z zabudową gospodarczą Spytkowice 23 15/1 k. XIX w. 22/1203 zaniedbany
16 Budynek drewniany Spytkowice 51/34 1/17 1895 23/1203 zły
17 Budynek drewniany Spytkowice 63 2890/1 pocz. XX w. 24/1203 dobry
18 Budynek drewniany Spytkowice 115 3298/3 1934 25/1203 bardzo zły
19 Budynek drewniany Spytkowice 144 3677/2 k. XIX w. 26/1203 zły
20 Budynek drewniany Spytkowice 754 179/5 pocz. XX w. 27/1203 bardzo zły   
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Lp. Obiekt Adres / Lokalizacja Nr ewid. 
działki Datowanie Nr wpisu Data wpisu Nr karty 

GEZ
Stan 

zachowania
21 Budynek drewniany Spytkowice 746 103/44 pocz. XX w. 18/1203 dobry
22 Budynek drewniany Spytkowice 741 135/22 pocz. XX w. 29/1203 dobry
23 Budynek drewniany Spytkowice 727 120/14 pocz. XX w. 30/1203 dobry
24 Budynek drewniany Spytkowice 717 110/105 pocz. XX w. 31/1203 dobry
25 Budynek drewniany z zabudowaniami gospodarczymi Spytkowice 721 121/8 pocz. XX w. 32/1203 dobry
26 Budynek drewniany Spytkowice 486 1448/3 1909 33/1203 dobry
27 Budybek drewniany tzw. stara plebania Spytkowice 21 167/1 XIX/XX w. 34/1203 dobry
28 Budynek drewniany Spytkowice 612 2416/1 pocz. XX w. 35/1203 dobry
29 Budynek drewniany Spytkowice 622 1163/3 pocz. XX w. 36/1203 bardzo zły
30 Budynek drewniany Spytkowice 705 7163 pocz. XX w. 37/1203 zaniedbany
31 Budynek ochronki Spytkowice 96 3155/1 pocz. XX w. 38/1203 dobry
32 Budynek drewniany Spytkowice 629 2531/1 pocz. XX w. 39/1203 zaniedbany
33 Budynek drewniany Spytkowice 637 1158/1 pocz. XX w. 40/1203 trwała ruina
34 Budynek drewniany Spytkowice 640 485/12 pocz. XX w. 41/1203 dobry
35 Budynek drewniany Spytkowice 624 1181/5 pocz. XX w. 42/1203 zaniedbany
36 Budynek drewniany Spytkowice 514 1639/1 I poł XX w. 43/1203 dobry
37 Budynek drewniany Spytkowice 517 1772 I poł XX w. 44/1203 dobry
38 Budynek drewniany Spytkowice 557 7236 I poł XX w. 45/1203 dobry
39 Budynek drewniany Spytkowice 546 2054/1 I poł XX w. 46/1203 dobry
40 Budynek drewniany Spytkowice 527 1927/48 I poł XX w. 47/1203 dobry
41 Budynek i stodoła drewniane Spytkowice 283 5506/3 XIX/XX w. 48/1203 bardzo zły

42 Budynek drewniany Spytkowice 279 5492/4 I poł XX w. 49/1203 bardzo dobry

43 Budynek mieszkalny Spytkowice 88 3106/3 I poł XX w. 50/1203 bardzo zły
44 Budynek drewniany Spytkowice 125 3428/4 I poł XX w. 51/1203 dobry
45 Bom z zabudowaniami gospodarczymi Spytkowice 127 3422/4 I poł XX w. 52/1203 zaniedbany
46 Budynek drewniany Spytkowice 130 3484/3 I poł XX w. 53/1203 zaniedbany
47 Budynek drewniany Spytkowice 132 3496/7 I poł XX w. 54/1203 dobry
48 Budynek drewniany Spytkowice 139 3507/1 I poł XX w. 55/1203 dobry
49 Budynek drewniany Spytkowice 147 3710/1 I poł XX w. 56/1203 zaniedbany
50 Budynek mieszkalny Spytkowice 141 3632/1 I poł XX w. 57/1203 dobry
51 Budynek drewniany Spytkowice 168 3891/1 I poł XX w. 58/1203 dobry
52 Budynek drewniany Spytkowice 169 3978/1 I poł XX w. 59/1203 zaniedbany
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Lp. Obiekt Adres / Lokalizacja Nr ewid. 
działki Datowanie Nr wpisu Data wpisu Nr karty 

GEZ
Stan 

zachowania

53 Budynek drewniany Spytkowice 214 4662/4, 
4462/5 I poł XX w. 60/1203 dobry

54 Budynek drewniany Spytkowice 235 4956 I poł XX w. 61/1203 dobry
55 Budynek drewniany Spytkowice 242 5003/1 I poł XX w. 62/1203 trwała ruina
56 Budynek drewniany Spytkowice 256 5209/6 I poł XX w. 63/1203 zły
57 Budynek drewniany Spytkowice 258 5220/5 I poł XX w. 64/1203 dobry
58 Budynek drewniany Spytkowice 309 5840/1 I poł XX w. 65/1203 zaniedbany
59 Budynek drewniany Spytkowice 311 5874/2 I poł XX w. 66/1203 dobry
60 Budynek drewniany Spytkowice 334 2780/1 I poł XX w. 67/1203 zaniedbany
61 Zabudowania drewniane Spytkowice 329 6122/8 I poł XX w. 68/1203 zaniedbany
62 Budynek drewniany Spytkowice 350 6263/3 I poł XX w. 69/1203 dobry
63 Budynek drewniany Spytkowice 480 1397/2 I poł XX w. 70/1203 bardzo zły

64 Budynek drewniano-murowany Spytkowice 481 1400/1 I poł XX w. 71/1203 bardzo dobry

65 Budynek drewniany Spytkowice 579 2252/3 I poł XX w. 72/1203 dobry
66 Budynek drewniany Spytkowice 529 7101 I poł XX w. 73/1203 zaniedbany
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7.3. Obszary objęte ochroną prawną 
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Spytkowice w granicach 
administracyjnych gminy (Uchwała Nr XXII/155/04) wyznaczona została strefa ochrony 
konserwatorskiej, obejmująca kościół p/w Niepokalanego Poczęcia NMP orz budynek dawnej 
karczmy. 
W ramach ww. strefy wprowadzony został obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszystkich prac projektowych i inwestycyjnych w celu właściwej 
ochrony zabytku i zachowania prawidłowych warunków jego ekspozycji. 

 
Rys. 9 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
8. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia 

8.1. Sytuacja mieszkaniowa 
Według danych z 2010 r. na terenie gminy Spytkowice łączna liczba mieszkań wynosiła 938, 
a łączna powierzchnia użytkowa mieszkań 93 993 m2. 



 31 

Tab. 11 Gospodarka mieszkaniowa  
Jedn. m. 1998 2002 2008 2009 2010

  mieszkania mieszk. 761 887 907 927 938
  budynki bud. - 874 - - -
  powierzchnia użytkowa m2 50 661 86 340 89 243 92 366 93 993
  mieszkańcy os. 3 390 3 907 - - -

    przed 1918 mieszk. 49 21 - - -
    1918 - 1944 mieszk. 133 111 - - -
    1945 - 1970 mieszk. 311 269 - - -
    1971 - 1978 mieszk. 109 122 - - -
    1979 - 1988 mieszk. 139 176 - - -
    1989-2002 - 188 - - -

  1-izbowe mieszk. 10 4 - - -
  2-izbowe mieszk. 175 95 - - -
  3-izbowe mieszk. 313 239 - - -
  4-izbowe mieszk. 149 183 - - -
  5 i więcej-izbowe mieszk. 114 366 - - -

  wodociąg ogółem mieszk. 595 842 - - -
  wodociąg z sieci mieszk. 55 3 - - -
  ustęp spłukiwany mieszk. 371 728 - - -
  stałe urządzenia kąpielowe mieszk. 467 - - - -
  centralne ogrzewanie mieszk. 294 592 - - -
  ciepła woda bieżąca mieszk. 478 770 - - -
  gaz z sieci mieszk. - 270 - - -

Struktura mieszkań wg liczby izb

Wyposażenie mieszkań w instalacje

ZASOBY MIESZKANIOWE
Mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Mieszkania w budynkach mieszkalnych wg okresu ich budowy

WARUNKI MIESZKANIOWE

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Sytuacja mieszkaniowa w gminie Spytkowice sukcesywnie się poprawia: 
 wzrost liczby mieszkań, 
 poprawa sytuacji zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną, 
 odmłodnienie zabudowy, 
 zwiększenie ilości izb w mieszkaniach. 

8.2. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w usługi 
Oświata 
Obsługa mieszkańców w zakresie oświaty jest na bardzo dobrym poziomie. Na terenie gminy 
znajduje się: 
 3-oddziałowe samorządowe przedszkole (77 wychowanków), 
 oddział dla dzieci 5 i 6 letnich przy SP Nr 2 (17 uczniów), 
 oddział dla dzieci 5 i 6 letnich przy SP Nr 3 (27 uczniów), 
 trzy Szkoły Podstawowe, 
 Gimnazjum. 

W roku szkolnym 2010/2011 objętych wychowaniem przedszkolnym jest 121 dzieci. 
Obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, objętych jest 100% dzieci 6-cio 
letnich, natomiast udział pozostałych dzieci objętych opieką przedszkolną wynosi 30,43%. 
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Władze planują wybudowanie drugiego przedszkola samorządowego. Szkoły podstawowe oraz 
gimnazjum liczą łącznie 566 uczniów. 
Na terenie gminy nie działa żadna szkoła średnia ani zawodowa. 

Sport i rekreacja 
Usługi sportu i rekreacji zapewniane są głównie przez szkoły. Przy Zespole Szkół 
Podstawowo-Gimnazjalnych zlokalizowana jest hala sportowa, hala gimnastyki korekcyjnej, 
siłownia oraz mini boisko. Szkoła Podstawowa Nr 2 dysponuje wielofunkcyjnym boiskiem 
o sztucznej nawierzchni, z bierznią oraz skocznią do skoków w dal. Natomiast Szkoła 
Podstawowa Nr 3 posiada niepełnowymiarową salę gimnastyczną, zaadaptowaną z dawnej sali 
lekcyjnej, oraz boisko niepełnowymiarowe do gry w piłkę nożną. W gminie istnieją również 
dwa wyciągi narciarskie. 

Opieka społeczna 
Na terenie gminy działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Ośrodek prowadzi również 
usługi opiekuńcze przeznaczone dla osób starszych i niepełnosprawnych wymagających 
pomocy. 

Kultura 
W zakresie kultury obsługę mieszkańców zapewnia Gminna Biblioteka, posiadająca bogaty 
księgozbiór (18,2 zakupione książki/100 mieszkańców). 
Na terenie gminy organizowane są liczne imprezy cykliczne, m.in.: 
 Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych, 
 Konkurs Poezji im. Katarzyny Kracik, 
 Konkurs palm wielkanocnych i święconek, 
 Majówka Pokoleń, 

a na rzecz krzewienia kultury działają: 
 Związek Podhalan, Oddział Spytkowice, 
 Ochotnicza Straż Pożarna (działająca od początku XX w.), 
 Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej, 
 Koło Gospodyń Wiejskich. 

Ochrona zdrowia 
Usługi z zakresu ochrony zdrowia pełni Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy. 



 33 

 
Rys. 10 Obiekty użyteczności publicznej i usługi publiczne 
Jakość życia w zakresie wyposażenia w usługi publiczne w gminie pozostaje na dobrym 
poziomie. Usługi na obszarze gminy nie odbiegają od średniej, a ich standard jest dość typowy. 

9. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia 

9.1. Zagrożenie powodzią 
Powodzią jest czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest 
pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 
Zagrożenie powodziowe dotyczy głównie dna doliny Skawy. Górski charakter zlewni rzeki jest 
przyczyną dużej częstotliwości i gwałtowności wezbrań. Duża szerokość terasy dennej poza 
odcinkiem źródłowym Skawy, wskazuje na niewielką głębokość zalewów powodziowych na 
jej powierzchni oraz istnienie fragmentów wolnych od zagrożenia powodziowego. 
Zagrożenie dolin innych potoków obejmuje koryto i listwy niskiej terasy wzdłuż koryt. 
Ewentualne zagospodarowanie zabudowy wynika raczej z niebezpieczeństwa podmycia 
i zrywania brzegów koryt podczas wezbrań, zwłaszcza podczas powodzi typu rozlewowego 
w okresach letnich wezbrań deszczowych. 
Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne7 w Studium uwzględnia się obszary 
narażone na niebezpieczeństwo powodzi, do których zalicza się: 

1. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
ekstremalnego; 

2. obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

                                                
7 tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 239 
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3. obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku przelania się wód przez 
koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wału 
przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących, zniszczenia 
lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego. 

Na podstawie obowiązującego „Studium określającego granice obszarów bezpośredniego 
zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Skawy”, w Studium 
uwzględniono następujące granice zalewów: 

1. o prawdopodobieństwie 0,2% - występowanie raz na 500 lat. W strefie zagrożenia wodą 
pięćsetletnią znajduje się 0,32 % obszaru gminy; 

2. o prawdopodobieństwie 1% - wystąpienia raz na 100 lat. W strefie zagrożenia wodą 
stuletnią znajduje się 0,76 % obszaru gminy; 

3. o prawdopodobieństwie 10% - wystąpienie raz na 10 lat. W strefie zagrożenia wodą 
dziesięcioletnią znajduje się 1,42 % obszaru gminy. 

 
Rys. 11 Zagrożenie powodziowe 
9.2. Zagrożenie pożarowe 
Zagrożenia pożarowe oceniane są jako średnie, na tle całego obszaru powiatu nowotarskiego. 
Wynika to głównie z dość niskiego wskaźnika lesistości. Zwiększenie stopnia zagrożenia 
występuje w okresie letnim, kiedy odnotowuje się wzmożony ruch turystyczny w lasach. 

9.3. Przestępczość 
Zadania z zakresu utrzymania porządku na terenie gminy pełni Komisariat Policji w Rabce Zdroju. 
Aktualny poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewniany przez zasoby kadrowe 
powyższych służb, można uznać za dostateczny. W planach rozwoju Spytkowic niezbędne jest 
dążenie do ciągłego podnoszenia skuteczności działań Policji, jak również zacieśnianie współpracy 
z mieszkańcami. Działania te powinny być nakierowane na prewencję oraz budowanie zaufania 
publicznego. 
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10. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy 

10.1. Działalność gospodarcza 
Na terenie gminy stale rośnie ilość osób prowadzących działalność gospodarczą. W okresie od 
2002 r. do 2010 r. liczba takich osób wzrosła o 52. 
Na koniec 2010 r. na terenie Spytkowic działało 260 podmiotów gospodarczych. Działalność 
prowadzona jest głównie w handlu, gastronomii, przetwórstwie drzewnym i usługach 
budowlanych. W przeciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowano powstawanie nowych podmiotów 
mających na celu zaspokojenie szybko rozwijającego się ruchu turystycznego – restauracje, hotele, 
wypożyczalnie nart, wyciągi narciarskie. Wzrost liczby turystów odwiedzających gminę 
przyczyniła się do powstania kilkunastu gospodarstw agroturystycznych. 
Cały powiat nowotarski charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników uprzemysłowienia 
w województwie małopolskim. W gminie Spytkowice zlokalizowanych jest niewielka ilość 
podmiotów gospodarczych o charakterze przemysłowo-usługowym. 
Tab. 12 Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych (2010 r.) 

Sektor własnosciowy Ilość
sektor publiczny - ogółem 11
    państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 9
sektor prywatny - ogółem 249
    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 220
    spółki handlowe 8
    spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 1
    spółdzielnie 2
    stowarzyszenia i organizacje społeczne 3  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

Tab. 13 Jednostki wpisane do rejestru REGON wg rodzajów działalności (2010 r.) 
Rodzaj działalności Ilość

Ogółem 260
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 32
przemysł i budownictwo 96
usługi 132  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS  

10.2. Turystyka i wypoczynek 
Ze względu na walory przyrodnicze i krajobrazowe, na terenie gminy najlepsze warunki do 
rozwoju ma turystyka piesza i rowerowa. Istniejące wyciągi narciarskie z bogatym zapleczem 
hotelowo-usługowym przyciągają amatorów białego szaleństwa. Najbardziej malownicze 
zakątki gminy penetrują ścieżki turystyczne piesze i rowerowe. 
Dobre, ale ciągle nie w pełni wykorzystane szanse rozwoju ma agroturystyka, w szczególności 
w drugim pasie zabudowy i w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych rzeki Skawa. Poza 
atrakcjami oferowanymi wyłącznie przez gospodarzy istnieje również bogaty kalendarz imprez 
organizowanych przez gminę, działalność prowadzą kółka zainteresowań (np.: Koło Gospodyń 
Wiejskich).  
W największej i najstarszej (założonej w 1875 r.) Szkole Podstawowej od 1977 r. mieści się 
Izba Pamięci Narodowej. Zgromadzone są tu eksponaty z okresu II wojny światowej – zdjęcia, 
dokumenty, broń, mundury, itp. Na teren obok budynku Urzędu Gminy przeniesione zostały 
zabytkowe ule, a wraz z przedmiotami związanymi z wyrobem miodu tworzą stałą ekspozycję. 
Na terenie pasieki „Pod Lasem”, oprócz uli produkcyjnych, można obejrzeć Galerię 
Św. Ambrożego, w której znajduje się ponad 100 prac artystycznych o tematyce pszczelej. 
Na terenie gminy zachowało się kilka bardzo cennych zabytków, które z pewnością stanowią 
dodatkową atrakcję turystyczną..  
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10.3. Zapotrzebowanie na tereny budownictwa 
Porównując powierzchnię terenów faktycznie zabudowanych z powierzchnią terenów, które 
zmieniły przeznaczenie z rolnego lub leśnego na inne cele w wyniku uchwalenia planu z 2004 r. 
można stwierdzić, iż na terenie gminy istnieją niewykorzystane rezerwy terenów potencjalnie 
budowlanych. 

 
Rys. 12 Tereny przeznaczone pod budownictwo w mpzp 
Liczba mieszkańców gminy w ostatnich latach nieznacznie wzrasta, a rozwój demograficzny nie 
uległ istotnym zmianom w stosunku do trendów obserwowanych w latach ubiegłych. Średnia 
gęstość zaludnienia na 1 km2 w gminie wynosi 127 osób. 
Generalnie rzecz biorąc sytuację demograficzną w Spytkowicach można określić jako zbliżoną do 
średniej dla gmin wiejskich województwa małopolskiego. Pozwala to zakładać, że dalszy rozwój 
demograficzny gminy nie będzie zbytnio odbiegał od założeń prognostycznych określonych dla 
terenów powiatu nowotarskiego – stały niewielki wzrost liczby mieszkańców8. 
Uzasadnione wydaje się więc założenie ograniczania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych 
i leśnych na cele budownictwa. Rozwój wsi powinien mieć charakter jakościowy, w oparciu 
o rezerwy stworzone obowiązującymi od 2004 r. dokumentami planistycznymi. 

                                                
8 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
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11. Stan prawny i struktura własności gruntów 
Tab. 14 Struktura własności gruntów 

Lp. Wyszczególnienie 
Razem 

[ha] 
Udział 

[%] 
1 Grunty Skarbu Państwa 517,0 16,1 
2 Grunty tworzące zasób komunalny 88,1 2,7 
3 Grunty osób fizycznych 2610,7 81,1 
4 Pozostałe 3,2 0,1 

Razem 3 219  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji gruntów  

W strukturze własności gruntów gminy Spytkowice, której powierzchnia z drogami 
publicznymi wynosi 32,19 km2, dominuje własność prywatna, obejmująca 81% tej 
powierzchni. Grunty Skarbu Państwa stanowią około 15%, a grunty komunalne niecałe 3%. 
Grunty komunalne stanowią tereny: dróg, szkół, działki obiektów użyteczności publicznej, 
grunty budowlane oraz użytki rolne. 
Biorąc pod uwagę nadmiar terenów przeznaczonych pod rozwój strefy zainwestowania, oraz 
skromny ilościowo i jakościowo stan przestrzeni publicznych, należy tworzyć (ewentualnie 
utrzymywać) rezerwy komunalne z myślą o ich budowie. Rozwój przestrzeni publicznych, 
budowa obiektów użyteczności publicznej oraz stworzenie warunków do rozwoju usług 
komercyjnych z zakresu turystyki i wypoczynku, powinno być perspektywicznym celem władz 
gminy w zakresie gospodarki gruntami.  

12. Występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych 
Do obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych zalicza się: 

1. formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody9; 

2. strefy ochronne ujęć wody oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych 
ustalane na podstawie art. 51 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne10; 

3. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi wymienione w art. 88d ust. 2 Ustawy 
Prawo wodne; 

4. grunty rolne i leśne wymienione w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych11; 

5. formy ochrony zabytków wymienione w art. 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami12. 

Obiekty i obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie przyrody zostały opisane 
w rozdziale 6.2 dotyczącym wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego. 

Strefy ochronne ujęć wody opisane w rozdziale 16.3.1 dotyczącym systemu wodociągowego. 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi zostały opisane w rozdziale 9.1 dotyczącym 
zagrożenia powodzią. 

Obiekty i obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
zostały opisane w rozdziale 6.3 dotyczącym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

                                                
9 tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 9, poz. 151 
10 tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 239 
11 tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 
12 tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 
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Obiekty i obszary chronione na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami zostały opisane w rozdziale 7 dotyczącym stanu dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

13. Występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych 

Na podstawie udostępnionych materiałów, na terenie gminy stwierdzono występowania 
terenów zagrożeń geologicznych – osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi. 
Intensywność procesów osuwiskowych na obszarze Spytkowic jest niewielka – drugi stopień 
w skali dziesięciostopniowej, w porównaniu z innymi rejonami Beskidów. Tworzenie osuwisk 
uzależnione jest głównie od rodzaju i ułożenia skał podłoża, miąższości pokrywy 
zwietrzelinowej, nasycenia jej wodą, wielkości spadków zboczy. Intensywny rozwój osuwisk 
następuje w obrębie glin zwietrzelinowych, leżących na spękanym podłożu fliszowym oraz 
tam, gdzie spadek terenu jest wyższy od 20%. Szczególnie predysponowane są obszary 
występowania łupków ilastych, a w szczególności łupków pstrych. 
Na podstawie Mapy osuwisk i terenów zagrożenia ruchami masowymi ziemi dla gminy 
Spytkowice oznaczono trzy tereny zagrożone ruchami masowymi oraz siedemdziesiąt terenów 
osuwisk. Wszystkie wyznaczone osuwiska charakteryzują się pewnymi granicami oraz ciągłą 
aktywnością. 

 
Rys. 13 Obszary zagrożeń geologicznych 
14. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

14.1. Udokumentowane złoża kopalin 
Na terenie gminy Spytkowice nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

Rejon Spytkowic został zakwalifikowany jako obszar negatywny dla piaskowców. 
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Żwiry, występujące na terenie gminy, składają się głównie z otoczaków piaskowców 
magurskich i są zróżnicowane pod względem obtoczenia i stopnia zwietrzenia. Jednak 
eksploatacja surowca jest ograniczona w związku z ochroną ekologiczną rzek i potoków. 
Na obszarze gminy występują również gliny. Większe wychodnie tej kopaliny wyznaczono 
w 4 rejonach perspektywicznych. Gliny w wyznaczonych rejonach nadają się do szerokiego 
asortymentu ceramiki budowlanej i wyrobów drążonych. 

 
Rys. 14 Obszary występowania złóż kopalin 
14.2. Zasoby wód podziemnych 
Zasoby wód podziemnych zostały opisane w rozdziale 6.1.4 dotyczącym wielkości i jakości 
zasobów wodnych. 

15. Występowania terenów górniczych 
Zgodnie z dostarczonymi materiałami, na terenie gminy nie stwierdzono występowania 
terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 

16. Stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

System transportowy i powiązany z nim system infrastruktury technicznej to sieć urządzeń 
liniowych oraz punktowych, które obsługują mieszkańców i podmioty gospodarcze gminy.  

16.1. Diagnoza stanu 
16.1.1 Układ drogowy 
Układ drogowy gminy, stanowiąc szkielet obszaru zurbanizowanego, determinuje jego 
funkcjonowanie i rozwój, pełniąc rolę stymulatora rozwoju obszaru oraz składnika kompozycji 
przestrzennej. 
Układ drogowy składa się z dróg krajowych, powiatowych i gminnych, wyszczególnionych w 
tabeli 15. 
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Tab. 15 Drogi układu drogowego gminy 

Lp. Nr drogi Połączenie Klasa drogi Nawierzchnia Długość
[km]
8,30

1 7 Gdańsk-Chyżne GP Mb 8,30
4,45

2 1665K Skawa-Spytkowice Z Mb 2,33
3 1669K Jordanów-Spytkowice Z Mb 2,12

108,30
71,17

4 361135K gr 0,42
5 364035K D Mb+gr 0,93
6 364582K DX+dr Mb+gr 0,43
7 364595K D+DX gr 1,45
8 364596K L gr 0,15
9 364597K L Mb 0,53
10 364598K DX+dr Mb+gr 1,17
11 364599K L+D Mb 0,53
12 364600K gr 0,15
13 364601K L Mb 0,36
14 364602K DX Mb 0,19
15 364603K DX gr 0,24
16 364604K Mb 0,28
17 364606K DX Mb 0,58
18 364607K L+dr Mb+gr 1,68
19 364608K Mb+gr 0,46
20 364609K L+DX Mb 0,67
21 364610K DX+dr Mb+gr 1,36
22 364611K gr 0,47
23 364612K Mb+gr 0,75
24 364613K DX gr 0,25
25 364614K gr 0,74
26 364616K DX Mb 0,16
27 364617K DX Mb+gr 0,50
28 364632K L+DX+dr Mb+gr 2,39
29 364633K DX Mb 0,24
30 364634K DX+dr gr 0,71
31 364636K DX Mb 0,51
32 364637K gr 1,14
33 364638K DX gr 0,36
34 364639K DX+dr Mb+gr 1,38
35 364640K DX+dr Mb+gr 0,93
36 364641K DX+dr gr 0,84
37 364642K DX gr 0,18
38 364643K DX+dr gr 1,13
39 364644K DX+dr gr 0,80
40 364645K gr 0,81

DROGA KRAJOWA

DROGI POWIATOWE

DROGI GMINNE
położone po północnej stronie drogi nr 7
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Lp. Nr drogi Połączenie Klasa drogi Nawierzchnia Długość
[km]

41 364646K D+DX+dr Mb 2,72
42 364647K Mb 0,20
43 364648K DX gr 0,46
44 364649K DX gr 0,12
45 364650K D+dr gr 1,26
46 364652K gr 0,95
47 364653K DX+dr gr 0,67
48 364654K DX+dr gr 0,51
49 364655K D+DX+dr gr 0,87
50 364656K D gr 0,56
51 364657K DX gr 0,25
52 364658K DX gr 0,24
53 364659K DX gr 0,23
54 364660K gr 0,27
55 364672K L+DX Mb 0,43
56 364673K DX Mb 0,28
57 364674K DX gr 0,77
58 364675K DX+dr Mb+gr 1,53
59 364676K DX+dr Mb+gr 1,50
60 364677K DX+dr gr 0,56
61 364678K gr 0,14
62 364679K L+DX+dr Mb 1,10
63 364680K DX+dr Mb+gr 0,70
64 364681K DX+dr Mb+gr 0,68
65 364682K gr 0,67
66 364683K DX Mb 0,23
67 364684K L Mb 0,45
68 364685K DX Mb 0,28
69 364686K DX+dr gr 1,45
70 364687K DX Mb+gr 0,44
71 364688K L+DX+dr Mb 2,25
72 364689K DX+dr gr 1,70
73 364691K DX+dr Mb+gr 1,37
74 364692K DX+dr Mb+gr 1,20
75 364693K DX+dr Mb+gr 0,74
76 364694K DX gr 0,16
77 364695K D Mb 0,32
78 364696K DX+dr Mb+gr 0,75
79 364697K DX+dr Mb 0,94
80 364698K gr 0,91
81 364700K DX+dr gr 0,59
82 364701K DX+dr Mb 0,58
83 364702K DX+dr gr 0,48
84 364703K gr 3,23
85 364704K DX+dr Mb 0,67
86 364705K DX+dr Mb+gr 0,42  
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Lp. Nr drogi Połączenie Klasa drogi Nawierzchnia Długość
[km]

87 364706K L Mb 0,32
88 364707K L+DX+dr Mb 0,36
89 364708K DX gr 0,13
90 364712K L+D+dr Mb 0,78
91 364716K gr 1,64
92 364767K Mb+gr 0,98
93 364968K DX+dr Mb 0,21
94 K2544827 L+D+DX Mb 3,28
95 K2544892 L Mb 1,26

37,14
96 364144K gr 1,22
97 364178K gr 5,02
98 364582K D+dr Mb+gr 0,65
99 364583K L Mb 1,76

100 364584K DX Mb+gr 0,32
101 364585K DX Mb+gr 0,72
102 364586K DX+dr Mb+gr 1,00
103 364587K DX+dr gr 0,98
104 364588K DX+dr gr 0,97
105 364589K DX+dr gr 0,94
106 364590K DX+dr Mb+gr 0,87
107 364591K DX gr 0,31
108 364592K DX Mb 0,24
109 364593K DX+dr gr 0,74
110 364594K DX+dr gr 0,86
111 364610K gr 0,23
112 364611K DX gr 0,62
113 364618K D Mb 0,65
114 364620K D gr 0,57
115 364621K gr 0,62
116 364622K DX+dr gr 0,64
117 364623K DX+dr gr 0,56
118 364624K DX+dr gr 0,85
119 364626K gr 0,89
120 364627K DX+dr gr 0,76
121 364628K DX+dr gr 0,76
122 364629K DX+dr gr 1,64
123 364630K Mb+gr 0,65
124 364631K DX+dr gr 0,99
125 364645K gr 0,39
126 364661K gr 0,50
127 364662K DX+dr gr 1,27
128 364663K DX gr 0,17
129 364664K gr 1,49
130 364665K D Mb 0,29
131 364666K DX gr 0,36

położone po południowej stronie drogi nr 7
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Lp. Nr drogi Połączenie Klasa drogi Nawierzchnia Długość
[km]

132 364667K D+dr Mb 1,68
133 364668K D+DX+dr Mb+gr 0,77
134 364669K DX gr 0,39
135 364670K DX+dr Mb 1,25
136 364671K DX+dr gr 1,00
137 364708K gr 0,56  

Droga krajowa posiada parametry III, IV i V klasy technicznej. Droga ma przebieg 
jednojezdniowy z utwardzonymi poboczami. W roku 2010 została wyremontowana. Wzdłuż 
drogi zlokalizowane są cztery parkingi publiczne. Największym problemem jest ilość włączeń 
– wszystkie drogi gminne krzyżujące się z drogą krajową oraz tereny zabudowy leżące wzdłuż 
drogi nr 7, posiadają bezpośrednie zjazdy. 
Drogi powiatowe posiadają nawierzchnię asfaltową, a ich stan nie budzi większych zastrzeżeń. 

Spośród dróg gminnych największe znaczenie mają drogi biegnące równolegle do drogi 
krajowej. Duże zastrzeżenia budzi jakość nawierzchni dróg gminnych, zarówno żwirowych jak 
i bitumicznych. Należy dążyć do poprawy jakości nawierzchni dróg gminnych oraz, w miarę 
możliwości finansowych, regulować kwestie stanu prawnego dróg, gdyż na chwile obecną 
znaczna większość położona jest na działkach prywatnych właścicieli. 

 
Rys. 15 Nawierzchnie dróg 
16.1.2 Komunikacja publiczna 
Komunikacja zbiorowa obsługiwana jest wyłącznie przez busy. Przystanki znajdują przy 
drodze krajowej oraz przy drogach powiatowych. 
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Rys. 16 System komunikacji 
16.2. Uwarunkowania rozwoju układu transportowego 
Aby droga krajowa mogła pełnić funkcje przypisane jej planem wojewódzkim niezbędna jest 
jej modernizacja. Dotyczy to w szczególności takich zadań jak: 
 budowa obejścia drogowego co spowoduje uwolnienie od ruchu tranzytowego centrum 

gminy, 
 poszerzenie i modernizacja pasów drogowych oraz ustanowienie dostępu do nich tylko za 

pośrednictwem skrzyżowań z drogami klasy zbiorczej i lokalnej; 
 wyposażenie pasów drogowych w wydzielone ciągi piesze w rejonach zabudowanych.  

Sieć dróg gminnych jest wystarczająco rozwinięta i wymaga jedynie miejscowych korekt. 
Budowa nowych jest uzasadniona jedynie na terenie strefy produkcyjnej oraz w miejscach 
nowych połączeń usprawniających całość sieci., przy czym plan miejscowy z 2004 r. zapewnił 
znaczne rezerwy dla rozwoju sieci drogowej.  
Najpilniejsze zadania gminy w zakresie kształtowania układu dróg gminnych, przez najbliższe 
lata powinny się skupić na: 
 ulepszaniu nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych, 
 remoncie nawierzchni dróg asfaltowych, 
 uregulowaniu stanu prawnego dróg, 
 modernizacji wybranych dróg i ulic pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym 

i rowerzystom, 
 likwidowaniu zaległości w zakresie wyposażenia dróg w urządzenia typu: oznakowane 

przejścia dla pieszych, oświetlenie, pojemniki na śmieci a także parkingi publiczne 
w rejonie koncentracji potrzeb parkingowych. 
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16.3. Stan gospodarki wodno-ściekowej 
16.3.1 System wodociągowy 
Na terenie gminy zaopatrzenie w wodę odbywa się z lokalnych ujęć wody i sieci 
wodociągowych oraz z indywidualnych studni kopanych. Długość sieci wodociągowej wynosi 
ok. 35 km i stanowi prywatną własność mieszkańców, w większości zorganizowanych 
w nieformalne spółki wodne. Pobór wody wynosi 30 dm3, co stanowi 0,76% ogólnej ilości 
pobranej wody na potrzeby produkcyjne i ludność w powiecie nowotarskim. 
Dla istniejących ujęć wody, dostarczających wodę pitną do wodociągu gminnego, nie 
wyznaczono obszarów ochrony bezpośredniej ani pośredniej. 
Tab. 16 Ujęcia wody 

Lp. Rodzaj ujęcia Potok
Ilość 

obsługiwanych 
gospodarstw

Obsługiwane osiedla/przysiółki

1 ujęcie wraz ze 
zbiornikami 12 Brynkusówka, Machówka

2 zespół 2 ujęć 16 Superganówka, Bulówka, Szkoła 
Podstawowa Nr 3

3 zespół 3 ujęć 17 Szczęśniakówka, Kowalczykówka
4 21 Żądłówka
5 21 Kozaków, Działki

6 SKR, Urząd Gminy, Dom Nauczyciela, 
Straż Pożąrna

7 ujęcie wraz ze 
zbiornikami Sarnówka 100 Cechówka, Pańskie, Równe

8 20 Grabówka, część Brzegu
9 16 Bachorzówka

10 8 Solanówka
11 30 Rycerzówka

12 ujęcie wraz ze 
zbiornikami Kosiczne 70 Brzegi, Krzyżówka, Możdżeniówka

 
Pozostałe rejony wsi zaopatrywane są w wodę ze studni kopanych. W związku ze znacznym 
obniżeniem stanu wód podziemnych, zachodzi potrzeba budowy zbiorowych ujęć wody. 
Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa w większości gospodarstw na terenie 
Spytkowic, ogranicza możliwość wykorzystania wód powierzchniowych jako źródeł wody dla 
wodociągów zbiorczych oraz zagraża już istniejącym ujęciom wody. 
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Rys. 17 Wodociągi 
16.3.2 System kanalizacji sanitarnej 
Sieciowy system odprowadzenia ścieków sanitarnych istnieje tylko w niepełnym zakresie we 
wschodniej i środkowej części gminy. Na 50 km sieci kanalizacyjnej składają się 43 km sieci 
głównej oraz 7 km wykonanych przyłączy. Sieć kanalizacyjna obejmuje tereny zabudowane 
Dupakówki, Sarkówki, Żądłówki, Robakówki, Sordylówki, Możdżeniówki, Kasinówki, 
Zagrody pod Brzegiem, Pietrzakówki, Harkabuzówki, Tomczykówki, Rycerzówki, Górkówki, 
Jowiorówki, Smardzówki, Zagrody Pod Kościołem, Grześkówki, Na Klinie, Centrum, 
Cechówki, Grabówki, Brzegu. Jest to sieć oparta wyłącznie na kanałach grawitacyjnych. Ścieki 
odprowadzane są do Oczyszczalni Gminnej w Spytkowicach, zlokalizowanej na roli 
Juszczakówka w północno-wschodniej część gminy. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna, działająca na zasadzie osadu czynnego, o przepustowości do 400 m3/d. 
Oczyszczalnia ta wyposażona jest w punkt zlewny. Może więc przyjmować ścieki z terenu 
gminy Spytkowice. W chwili obecnej oczyszczalnia wykorzystywana jest w 100%. 
Docelową wielkość oczyszczalni przewiduje się na max 995 m3/d. Przyjmując jako średnią 
normę wytwarzania ścieków na mieszkańca na poziomie 130 dm3/d, oczyszczalnia będzie 
miała możliwość obsłużenia ponad 7,5 tys. mieszkańców w zakresie odbioru ścieków 
komunalnych bytowych13. Obecnie z kanalizacji korzystają 480 budynki mieszkalne oraz co 
najmniej 21 budynków użyteczności publicznej. Łącznie do sieci kanalizacyjnej podłączonych 
jest ponad 501 obiektów, co daje skanalizowanie gminy na poziomie prawie 50% jej 
powierzchni. Docelowo dąży się do doprowadzenia sieci kanalizacyjnej co najmniej do 80% 
gospodarstw w gminie. 
Na pozostałych terenach nie ma zbiorczego sieciowego systemu odprowadzania ścieków. 
Ścieki sanitarne z gospodarstw domowych gromadzone są w zbiornikach (nie zawsze 

                                                
13 bez ścieków deszczowych i przemysłowych. 
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szczelnych), a następnie wywożone na własne grunty orne, bądź do punktu zlewnego 
w oczyszczalni, gdzie łącznie ze ściekami dopływającymi z sieci poddawane są oczyszczeniu 
przed zrzutem do odbiornika – rzeki Skawy. 
Znaczna ilość nieszczelnych szamb oraz utylizacja ścieków poprzez wywożenie na użytki 
zielone, jest przyczyną zanieczyszczania wód powierzchniowych, przez co ograniczone są 
możliwości wykorzystania wód powierzchniowych jako źródła wody dla wodociągów 
zbiorczych oraz zagraża ujęciom wody pitnej na tym obszarze. Powoduje również 
zanieczyszczenie wód rzeki Skawa. 
Biorąc pod uwagę lokalizację oczyszczalni i rzeźbę terenu, budowa sieci kanalizacyjnej 
w części zachodniej gminy, może być oparta na kolektorach grawitacyjnych. Dla terenów 
zabudowy zlokalizowanej w Zagronikach i Grapie (głównie zabudowa zagrodowa), ze 
względu na znaczne oddalenie, a co za tym idzie duży koszt budowy kanalizacji, docelowo 
należy wziąć pod uwagę inne możliwości - upowszechnienie indywidualnych oczyszczalni 
ścieków lub dowóz do punktu zlewnego ścieków wozami asenizacyjnymi z uruchomieniem 
monitoringu szczelności szamb. 

 
Rys. 18 Kanalizacja 
16.3.3 System kanalizacji deszczowej 

Na terenie gminy nie istnieje kanalizacja deszczowa. Aktualnie nie tylko względy 
ekonomiczne nie uzasadniają konieczności budowy tego systemu. Ścieki deszczowe 
z powierzchni dachów zabudowań na terenie gminy, odprowadzane są przy pomocy rynien 
spustowych bezpośrednio do gruntu, zaś ścieki deszczowe z powierzchni dróg gromadzone są 
w odparowywalnych rowach przydrożnych.  

16.4. Stopień uporządkowania gospodarki odpadami 
Największy strumień odpadów komunalnych stanowią odpady z gospodarstw domowych. 
W gminie Spytkowice 100% mieszkańców objętych jest systemem zbiórki odpadów. Na terenie 
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gminy działają trzy przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów komunalnych. Głównym 
sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich zbiór i transport do firm 
posiadających sortownie odpadów. Ponieważ gmina nie dysponuje własnym wysypiskiem 
odpadów, wszystkie zebrane odpady transportowane są poza teren gminy. 
Na terenie gminy działa duży Zakład Skupu i Przerobu Surowców Wtórnych. Zakład ten skupuje 
złom, kasuje samochody i odbiera odpady elektryczne. Roczny skup złomu wynosi ok. 20 tys. ton. 
Problem stanowią plastyki, szkło i makulatura, które nie są w całości segregowane. Gmina 
zakupiła cztery komplety pojemników do segregacji odpadów. Ponadto w kilku miejscach 
wystawione są pojemniki na szkło. 
W kontekście istotnych zmian w przepisach o gospodarce odpadami14 należy wprowadzić system 
kontroli odbioru odpadów w tym poziom segregowania odpadów w miejscu ich powstania. 

16.5. Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej 
16.5.1 System elektroenergetyczny 
Gmina Spytkowice zasilana jest w energię elektryczną z ogólnokrajowej sieci energetycznej 
czternastoma liniami napowietrznymi 15 kV zasilanymi z Głównych Punktów Zasilania leżących 
poza obszarem gminy. Obsługa odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy realizowana jest 
w oparciu o stacje transformatorowe SN/0,4 kV, głównie w wykonaniu napowietrznym. 
Przez teren gminy przebiegają tranzytowo dwie linie wysokiego napięcia: 110 kV relacji 
Skawina-Szaflary (2 sztuki) oraz 110 kV relacji Raba Wyżna-Jabłonka. 
Działający na terenie gminy system zaopatrzenia w energię elektryczną dostosowany jest 
zarówno do istniejącego zapotrzebowania, jak również do zagospodarowania terenu. 

 
Rys. 19 Sieć elektroenergetyczna 

                                                
14 zmiana z 13 maja 2011 r. 
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16.5.2 System ciepłowniczy 
Na obszarze gminy brak scentralizowanych systemów dostaw ciepła. Całość zabudowy 
ogrzewana jest z indywidualnych źródeł energii, poprzez źródła zasilające poszczególne obiekty 
lub grupy obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie. Do większych kotłowni działających na 
obszarze Spytkowic należą: 
 kotłownie gazowe w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 1, Nr 2 i Nr 3 oraz 

w prywatnych obiektach handlowych, 
 kotłownia gazowa w budynku Urzędu Gminy, 
 kotłownie opalane paliwem stałym m.in. w budynku Remizy, Pawilonie GS, zakładach 

stolarskich. 
Źródłem energii cieplnej są paliwa stałe (węgiel, koks), gaz ziemny lub olej opałowy. 
Sposób zagospodarowania oraz charakter zabudowy na obszarze gminy predysponują do 
indywidualnego sposobu ogrzewania obiektów. Nie planuje się budowy scentralizowanego 
systemu ogrzewania. 
16.5.3 System gazowniczy 
Cały obszar gminy jest zgazyfikowany, a długość sieci wynosi ok. 55 km, co stanowi ok. 12,6% 
ogólnej sieci rozdzielczej w powiecie. Gmina zaliczana jest do średnio zgazyfikowanych – 
ok. 700 domów posiada przyłącza gazowe. 
Źródłem zasilania w gaz sieci średnioprężnych jest stacja redukcyjna gazu I stopnia 
zlokalizowana na terenie miejscowości Rokiciny w gminie Raba Wyżna. Przesył gazu dla 
Spytkowic następuje poprzez główny gazociąg średnioprężny Ø 200/160 PE. 
Istniejący na terenie gminy system gazowniczy posiada przepustowość zapewniającą potrzeby 
odbiorców w zakresie potrzeb komunalno-bytowych i ewentualnie grzewczych. 

 
Rys. 20 Sieć gazowa 
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16.6. System telekomunikacyjny 
Gmina jest w 100% stelefonizowana. Na terenie gminy zlokalizowane są 2 maszty telefonii 
komórkowej. 

17. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych 
Zgodnie z art. 9 ust 2 ustawy w studium uwzględnia się zasady określone w koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, a w konkretnym przypadku Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego uchwalonego Uchwałą nr 
XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2003 r. oraz projektu 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-202015. 

17.1. Ustalenia projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-
2020 

Za nadrzędny cel rozwoju Małopolski przyjmuje się efektywne wykorzystanie potencjałów 
regionalnej szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej 
i przestrzennej Małopolski. 
Realizacji celu głównego Strategii służyć będą polityki publiczne oparte na 7 zasadniczych 
obszarach aktywności samorządu województwa tj. obszarach polityki rozwoju. Dla każdego 
z obszarów polityki rozwoju sformułowany został cel strategiczny, stanowiący opis 
pożądanego kierunku zmian lub stanu docelowego i pozycji w perspektywie 2020 r. Każdy 
z celów strategicznych realizowany będzie poprzez wyodrębnione kierunki polityki rozwoju, 
złożone z katalogu działań, które stanowić będą podstawowy punkt odniesienia dla 
koncentrowania aktywności programowej, finansowej i organizacyjnej samorządu. 
Kluczowe dla formułowania wizji rozwoju gminy Spytkowice wydają się być obszary 2, 3, 5 
i 6. Szczególnie istotne kwestie zostały przez autorów podkreślone, jako rekomendowane do 
wykonania głębszych analiz w ramach prac nad dokumentami operacyjnymi o wymiarze 
krótkookresowym. 
OBSZAR 2 – DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO 
Cel strategiczny – wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego 
dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury. 
Kierunki polityki rozwoju: 

1. Ochrona małopolskiej przestrzeni kulturowej; 
2. Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego; 
3. Kształcenie kadr dla rozwoju i obsługi przemysłów czasu wolnego; 
4. Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu 

wolnego. 
OBSZAR 3 – INFRASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ 
Cel strategiczny – wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla 
konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej. 
Kierunki polityki rozwoju: 

1. Kraków nowoczesnym węzłem międzynarodowej sieci transportowej; 
2. Wykreowanie subregionalnych węzłów transportowych; 
3. Zwiększenie dostępności transportowej obszarów o najniższej dostępności w regionie; 
4. Wsparcie instrumentów zarządzania zintegrowanymi systemami transportu; 
5. Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego. 

 
                                                
15 projekt strategii został udostępniony do wglądu publicznego (za pośrednictwem strony www.malopolskie.pl) 
przed uchwaleniem studium. Poczyniono założenie iż ustalenia strategii w stosunku do rejonu, w którym położone 
są Spytkowice  nie ulegną zasadniczej zmianie.   



 51 

OBSZAR 5 – ROZWÓJ MIAST I TERENÓW WIEJSKICH 
Cel strategiczny – aktywne ośrodki usług publicznych i gospodarczych zapewniające szanse 
na rozwój mieszkańców małych i średnich miast oraz terenów wiejskich. 
Kierunki polityki rozwoju: 

1. Rozwój funkcji lokalnych centrów usług publicznych; 
2. Rozwój gospodarczy małych i średnich terenów wiejskich; 
3. Funkcjonalne zarządzanie przestrzenią na poziomie lokalnym. 

OBSZAR 6 – BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE 
Cel strategiczny – wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski w wymiarze 
środowiskowym, zdrowotnym i społecznym. 
Kierunki polityki rozwoju: 

1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju 
Małopolski; 

2. Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego: profilaktyka i ochrona zdrowia; 
3. Poprawa bezpieczeństwa społecznego: integrująca polityka społeczna; 
4. Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. 

17.2. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego 
Za generalny cel zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego przyjmuje się 
harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawa dynamicznego i zrównoważonego 
rozwoju województwa. 
Realizacji celu generalnego służyć będą cele strategiczne i operacyjne, wynikające 
z pryncypialnych zasad zagospodarowania przestrzennego, formułowane w ramach 23 
komponentów polityki przestrzennej. 
Spośród wskazanych w planie kierunków działań, szczególnie istotne dla rozwoju gminy 
wydają się być następujące cele strategiczne oraz działania: 

1. Zintegrowana ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz nadmiernym lub 
nieuzasadnionym zużyciem: 

a. skuteczna ochrona prawna, minimalizacja zużycia i przeciwdziałanie 
zanieczyszczeniu wód podziemnych, 

b. racjonalne kształtowanie zasobów wodnych oparte na korzystnym ekologicznie 
i gospodarczo zagospodarowaniu zlewniami rzek; 

2. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego: 
a. właściwe zagospodarowanie przestrzenne terenów zagrożonych, 
b. zwiększenie retencji powierzchniowej, 
c. poprawa i rozbudowa systemu regulacji cieków i infrastruktury 

przeciwpowodziowej; 
3. Zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych: 

a. stałe powiększanie zasobów leśnych, 
b. poprawa kondycji przyrodniczej lasów do stanu umożliwiającego optymalne 

warunki funkcjonowania lasów; 
4. Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej poprzez zachowanie, wzbogacanie 

i odtwarzanie zasobów przyrody: 
a. kształtowanie spójnej przestrzennie małopolskiej sieci powiązań przyrodniczych 

uwzględniającej istniejące i projektowane obszary chronione, włączone w sieć 
krajową, opartej o założenia i koncepcję europejskich sieci ekologicznych, 

b. tworzenie warunków przestrzennych dla zapewnienia ochrony prawnej 
unikatowych i wybitnych walorów przyrodniczych, w tym ochrona rzek z ich 
otoczeniem oraz innych ciągów obszarowych mających znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej; 

5. Dziedzictwo kulturowe trwałym elementem krajobrazu województwa małopolskiego: 
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a. ochrona i rewaloryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego dla podniesienia 
poziomu wiedzy, świadomości historycznej oraz edukacji społeczeństwa, a także 
możliwości ich wykorzystania, 

b. kształtowanie harmonijnego krajobrazu poprzez prawidłowe kształtowanie struktur 
przestrzennych od skali urbanistycznej po rozwiązania architektoniczne; 

6. Rozwinięte infrastruktura sportowo-rekreacyjna: 
a. rozwój bazy dla turystyki, rekreacji kwalifikowanej i sportów wyczynowych; 

7. Rozwój zagospodarowania turystycznego w harmonii z ochroną przyrody: 
a. szersze wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju 

rozmaitych współczesnych form turystyki i wypoczynku, m. in. agroturystyki, 
b. poprawa oferty turystycznej mniej uczęszczanych obszarów; 

8. Efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, pokonywania barier i konfliktów, 
poprawa ładu przestrzennego: 

a. ograniczenie rozpraszania budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania 
terenów mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania, 

b. przeciwdziałanie chaotycznej suburbanizacji, 
c. tworzenie warunków do poprawy jakości życia i rozwoju zrównoważonego, 
d. ekologizacja produkcji rolnej; 

9. Dobrze rozwinięty system transportowy pod względem technicznym, przestrzennym, 
gospodarczym, społecznym i środowiskowym: 

a. modernizacja i przebudowa układu dróg głównych w tym dróg dojazdowych do 
przejść granicznych; 

10. Zapewnienie zaopatrzenia w wodę wysokiej jakości i odprowadzanie ścieków: 
a. ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, ujmowanych w celach 

wodociągowych, ustanawianie ich stref ochronnych. 
Plan zawiera kilka zapisów wiążących działania planistyczne dla obszaru gminy Spytkowice. 
W odniesieniu do gminy Spytkowice wskazano konieczność pozostawienia rezerwy pod 
obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 7 Rabka-Chyżne-granica Państwa. Natomiast 
w odniesieniu do powiatu nowotarskiego wskazano następujące działania: 

1. zwiększenie nakładów na wapnowanie gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych, które na 
terenie województwa małopolskiego zajmują ogółem 64% gleb użytków rolnych; 

2. zmniejszenie dysproporcji pomiędzy stopniem zwodociągowania i skanalizowania 
w miastach, a w szczególnie na wsiach; 

3. dalszy rozwój rozdzielczej sieci gazowej. 

18. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej 
Główną regulacją prawną odnoszącą się do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej jest 
ustawa Prawo wodne.  
Zgodnie z ustaleniami ww. ustawy ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem 
map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym. Przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach 
ryzyka powodziowego granice: 

1. obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 
ekstremalnego; 

2. obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; 
3. obszarów obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: 

a. przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, 
b. zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, 
c. zniszczenie lub uszkodzenie budowli piętrzących, 
d. zniszczenia lub uszkodzenia budowli ochronnych pasa technicznego. 
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uwzględnia się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjach o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Ochronę ludzi i mienia przed powodzią realizuje się w szczególności przez: 

1. kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów 
zalewowych; 

2. racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, 
a także sterowanie przepływami wód; 

3. zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami 
zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze; 

4. zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód; 
5. budowę, rozbudowę i utrzymanie budowli przeciwpowodziowych. 
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IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
19. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów 

19.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy 
Na podstawie przeprowadzonych analiz: 
 ograniczeń dla zabudowy i zagospodarowania terenu wynikające z wymogów ochrony 

przyrody, ochrony środowiska i zdrowia ludzi, ochrony ludzi i mienia przed powodzią 
oraz przed osuwiskami i masowymi ruchami ziemi, 

 uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
 istniejącego zagospodarowania obszarów oraz zarysowujących się kierunków przemian 

sposobu użytkowania 
oraz w efekcie przyjętej wizji rozwoju gminy ustalono następujące kierunki kształtowania 
struktury przestrzennej: 
 racjonalnego wykorzystania przestrzeni, polegającego na intensyfikacji zainwestowania 

z uwzględnieniem lokalnych wartości przyrodniczych i kulturowych oraz potrzeb 
mieszkańców, 

 uczytelnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ukierunkowane na wzrost jego 
atrakcyjności i podniesienia jakości przestrzeni publicznych. 

Przekształcenie struktury przestrzennej zgodnie z przyjętymi kierunkami wymaga 
sformułowania szczegółowych ustaleń i zasad, które odniesiono do wyodrębnionych 
elementów struktury: 

1. obszaru struktury osadniczej gminy; 
2. elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz gminy; 
3. stref o zróżnicowanym zainwestowaniu. 

19.1.1 Obszar struktury osadniczej 
W celu konkretyzacji struktury przestrzennej gminy, poprzez wyznaczenie stref zabudowy, 
określono w studium obszar struktury osadniczej. 
W celu przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy generującej koszty realizacji infrastruktury oraz 
ograniczania nieuzasadnionych rezerw terenów przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne, 
nakazuje się weryfikację wielkości obszaru przeznaczonego dotychczasowymi planami na 
rozwój strefy zainwestowania poprzez analizę w ramach prac nad planami miejscowymi: 

1. realnych potrzeb i możliwości zagospodarowania terenu przez właścicieli gruntów; 
2. możliwości obsługi komunikacyjnej terenów z istniejących dróg publicznych 

z wyłączeniem bezpośredniego dostępu do drogi krajowej; 
3. możliwości obsługi z istniejącej lub zatwierdzonych do realizacji gminnych sieci 

i urządzeń infrastruktury w zakresie – energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji; 
4. wymagań ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych; 
5. pozostawienie w użytkowaniu rolniczym lub przeznaczanie pod zalesienia 

zidentyfikowanych jako zbędne rezerw terenu, poprzez właściwe ustalenia planów 
miejscowych z uwzględnieniem; 

6. braku sprzeciwu właściciela gruntu; 
7. ustaleń i postulatów studium. 

19.1.2 Elementy kształtujące strukturę przestrzenną i krajobraz gminy 
Głównymi elementami kształtującymi strukturę przestrzenną i krajobraz gminy są tereny 
otwarte oraz centrum wsi. Wyodrębnione elementy mają decydujące znaczenie dla 
kształtowania tożsamości i indywidualnego wizerunku gminy. Głównym celem formułowania 
ustaleń ukierunkowujących zmiany w zagospodarowaniu tych terenów, jest ochrona 
i wyeksponowanie istniejących wartości oraz podniesienie standardu ich zagospodarowania. 
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Rys. 21 Elementy kształtujące strukturę 
Centrum wsi stanowi obszar koncentracji obiektów usługowych i użyteczności publicznej 
o znaczeniu lokalnym, które w połączeniu z zabudową mieszkaniową będą ogniskowały życie 
społeczne gminy, a sezonowo ruch turystyczny, oraz staną się źródłem impulsów 
rozwojowych. 
Główne kierunki przekształceń: 
 wytworzenie w centrum wsi reprezentacyjnych przestrzeni publicznych poprzez 

uzupełnianie i wzbogacanie programu usługowego (kultura, rozrywka, turystyka, 
gastronomia, handel);  

 eksponowanie kościoła i zabytków, które uznaje się za obiekty istotne dla kompozycji 
gminy; 

 różnicowanie wysokościowe zabudowy centrum wsi od pozostałych terenów poprzez 
dopuszczanie nadbudowy budynków (maksymalna wysokość zabudowy 3 kondygnacje); 

 powiązanie południowej i północnej części centrum wsi poprzez modernizacje istniejących 
i budowę nowych przejść naziemnych, nadziemnych lub podziemnych przez drogę 
krajową nr 7 dla komunikacji indywidualnej (pieszej, rowerowej, samochodowej). 

Układ terenów otwartych tworzy dolina rzeki Skawa i doliny potoków stanowiących jej 
dopływy wraz z zbiorowiskami i fragmentami zbiorowisk leśnych wzdłuż tych dolin. 
W połączeniu z pobliskimi kompleksami leśnymi pełnią rolę publicznych terenów zieleni dla 
mieszkańców oraz sezonowo służą turystom. 
Główne kierunki przekształceń: 
 dostosowanie terenów dla rekreacji pieszo-rowerowej poprzez: 

o oznakowanie szlaków,  
o wydzielenie na obrzeżach sezonowych parkingów dla samochodów,  
o zorganizowanie punktów piknikowych wyposażonych w tablice informacyjne, 

zadaszenia, stoły, kosze na śmieci itp. 
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 dążenie do zwiększenia ilości pasaży pieszych z zielenią towarzyszącą stanowiących 
powiązania przestrzeni publicznych ulic na obszarze centrum wsi z doliną Skawy; 

 zachowanie naturalnych zbiorowisk roślinnych wzdłuż koryta rzeki oraz użytków zielonych 
na tarasie zalewowym doliny; wskazanie i stworzenie warunków do rozwoju terenów 
rekreacyjnych; 

 stworzenie systemu łączników wizualno-przestrzennych poprzez wskazanie miejsc 
usytuowania punktów i osi widokowych; 

 utrzymanie i wzmacnianie ciągłości przestrzennej układu przyrodniczego wsi z terenami 
otwartymi rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w tym w szczególności z obszarami 
objętymi ochroną przyrody. 

19.1.3 Strefy o zróżnicowanym zainwestowaniu 
W celu określenia struktury obszarów zabudowanych wyodrębniono strefy o zróżnicowanych 
zasadach zagospodarowania. 
Granice stref zostały ustalone w odniesieniu do granic własności nieruchomości. Ustalenie 
ostatecznego przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będzie 
jedynie interpretacją wynikającą z różnic skali, poprzedzoną wykonaniem analiz mających na 
celu doprecyzowanie ich przebiegu z dokładnością do +/- 1(2) m. 
W szczególności przy ustalaniu granic należy posłużyć się wynikami: 
 analizy granic własności na mapie ewidencyjnej, 
 analizy ukształtowania terenu (na podstawie układu warstwic lub układu punktów 

wysokościowych mapy zasadniczej) w odniesieniu do wyznaczenia granicy terenów 
bezpośredniego zagrożenia powodziowego,  

 analizy istniejącego stanu zagospodarowania terenu, 
 kwerendy aktualnie obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie przebiegu granic 

terenów dla których te przepisy ustalają zakazy, nakazy i ograniczenia uwzględniane 
obowiązkowo w mpzp. 
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Rys. 22 Struktura przestrzenna 

STREFY ZABUDOWY 
Strefa usługowo-administracyjna, oznaczona symbolem UA 
To centrum wsi, gdzie znajdują się tereny administracji, usług oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej. Centrum administracyjno-usługowe skupia najważniejsze obiekty służące 
funkcjom o charakterze gminnym, z zakresu zarządzania, obsługi gospodarki i obsługi 
ludności. Charakteryzuje się największym bogactwem miejsc i obiektów o istotnym znaczeniu 
dla historii i kultury gminy. 
Główne kierunki przekształceń: 
 priorytet dla lokalizacji obiektów i funkcji użyteczności publicznej na niezabudowanych 

działkach; 
 wydzielenie przestrzeni publicznych (ulic, placów, ciągów, parków i zieleńców) 

z priorytetem dla komunikacji pieszo-rowerowej; 
 staranne i kompleksowe kształtowanie przestrzeni publicznych; 
 ochrona i rewaloryzacja istniejącego dziedzictwa kulturowego; 
 wyeliminowanie możliwości lokalizowania zabudowy tymczasowej; 
 eliminowanie i zakaz lokalizacji obiektów rzemieślniczych, składowych i transportowych, 

których uciążliwość przekracza granice własnej działki. 
Strefa mieszkaniowa, oznaczona symbolem MN 
Strefa, w której dominują funkcje mieszkaniowe, obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ze słabą siecią usług towarzyszących oraz rezerwy terenu wyłączone 
z produkcji rolnej. Poza osiedlami mieszkaniowymi istotny procent obszaru zajmują użytki rolne 
i towarzysząca im zabudowa zagrodowa. 
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Główne kierunki przekształceń: 
 zachowanie struktury wiejskiej – zabudowa mieszkaniowa nie oddzielona od zabudowy 

zagrodowej, z preferencją dla przeznaczania terenów niezabudowanych na cele mieszkaniowe 
i usługowe; 

 uzupełnienie i wymiana zabudowy z zapewnieniem ochrony ukształtowanych układów 
urbanistycznych; 

 kształtowanie nowych zespołów zabudowy o niskiej intensywności z podporządkowaniem 
form i zakresu zagospodarowania ochronie przyrodniczej i krajobrazowej; 

 przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy poprzez stopniowe uwalnianie rezerw 
warunkowane rozwojem układu drogowego i podstawowej infrastruktury; 

 wydzielenie przestrzeni publicznych (dróg i ciągów) oraz ich staranne i kompleksowe 
kształtowanie; 

 pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną; 
 porządkowanie otoczenia obiektów zabytkowych oraz ich odpowiednia ekspozycja 

w przestrzeni. 
Strefa mieszkaniowa zagrożona powodzią, oznaczona symbolem MNZZ 
Strefa obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rezerwy 
terenu wyłączone z produkcji rolnej, które znajdują się w granicach obszaru zagrożonego 
powodzią. 
Główne kierunki przekształceń: 
 realizacja zabezpieczeń przed zagrożeniami hydrogeologicznymi; 
 realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej warunkowana przeprowadzeniem 

indywidualnej oceny skali zagrożenia hydrogeologicznego oraz zastosowania odpowiednich 
rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych; 

 możliwość realizacji zabudowy gospodarczej w lekkich konstrukcjach. 
Strefa zagrodowa, oznaczona symbolem RM 
Strefa, w której występuje wyłącznie istniejąca zabudowa zagrodowa. 
Główne kierunki przekształceń: 
 przebudowa, rozbudowa i wymiana istniejącej zabudowy; 
 możliwość prowadzenia działalności agroturystycznej. 

Strefa produkcyjna, oznaczona symbolem P 
Tworzą ją przede wszystkim użytki rolne oraz teren istniejącego zakładu produkcyjnego.  
Główne kierunki przekształceń: 
 tworzenie tzw. „strefy przemysłowej” skupiającej obiekty produkcyjne, przetwórstwa, 

rzemieślnicze , transportowe, składy i magazyny; 
 przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy poprzez stopniowe uwalnianie rezerw 

warunkowane rozwojem układu drogowego i infrastruktury; 
 pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną; 
 zakaz wprowadzania zabudowy o charakterze tymczasowym;  
 eliminowanie i zakaz lokalizacji obiektów usługowych i produkcyjnych, których 

uciążliwość przekracza granice własnej działki. 

STREFA TECHNICZNA, oznaczona symbolem T 
Obejmuje istniejące tereny infrastruktury technicznej – droga krajowa nr 7 i oczyszczalnia 
ścieków, oraz rezerwy terenowe pod rozbudowę oczyszczalni i budowę obwodnicy Spytkowic. 
Główne kierunki przekształceń: 
 modernizacja i rozbudowa elementów infrastruktury technicznej i systemu 

komunikacyjnego gminy; 
 możliwość realizacji Miejsc Obsługi Podróżnych. 
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STREFY ZIELENI 
Strefa rekreacyjna, oznaczona symbolem ZS 
Strefa obejmuje tereny istniejących wyciągów narciarskich. Poza zabudową towarzyszącą 
trasom zjazdowym (zaplecza techniczne wyciągów, obiekty hotelarsko-gastronamiczne) istotny 
procent obszaru zajmują użytki rolne oraz lasy. 
Główne kierunki przekształceń: 
 kształtowanie zespołu terenów rekreacyjno-sportowych powiązanych z systemem terenów 

otwartych gminy; 
 wyznaczenie tras i obiektów przeznaczonych do aktywnego wypoczynku; 
 możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych z zakresu usług sportu i turystyki, w tym 

obiektów zakwaterowania turystycznego; 
 maksymalna ochrona istniejącej zieleni; 
 przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy; 
 pełne wyposażenie w infrastrukturę techniczną. 

Strefa przyrodnicza, oznaczona symbolem ZP 
Obejmuje tereny otwarte gminy składające się z doliny rzeki Skawa wraz z dolinami potoków 
stanowiących jej dopływy. 
Główne kierunki przekształceń: 
 ochrona wód powierzchniowych poprzez wytworzenie strefy buforowej; 
 utrzymanie i wzmacnianie ciągłości przestrzennej układu przyrodniczego gminy 

z terenami otwartymi rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, w tym w szczególności 
z obszarami objętymi ochroną przyrody; 

 ochrona obszarów o istotnej roli społecznej poprzez włączenie ich w system przestrzeni 
publicznych gminy oraz wytyczenie szlaków turystycznych; 

 ochrona istniejącej zieleni z jednoczesnym wprowadzeniem nowych zadrzewień 
i zakrzewień; 

 ochrona przed zabudową. 

Strefa przyrodniczo-produkcyjna, oznaczona symbolem ZR 
Tworzą ją tereny rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (lasy oraz użytki rolne. 
Główne kierunki przekształceń: 
 ochrona lasów i terenów związanych z zasilaniem układu hydrograficznego gminy; 
 ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej; 
 ochrona przed zabudową; 
 możliwość zalesienia gruntów rolnych o najsłabszej przydatności rolniczej; 
 możliwość wytyczenia szlaków turystycznych. 

19.2. Kierunki zmian w przeznaczeniu terenów 
W celu podnoszenia standardu życia mieszkańców a także tworzenia warunków 
zrównoważonego rozwoju oraz krystalizacji i uczytelnienia struktury przestrzennej gminy, 
poszczególnym strefom funkcjonalno-przestrzennym przypisano dominujące16 przeznaczenie 
terenu. 
Tab. 17 Dominujące przeznaczenie terenu w ramach poszczególnych stref struktury 
przestrzennej gminy 
Strefa usługowo-administracyjna 
1. tereny usług, w szczególności: 

 usług administracji, 
 usług przewidzianych pod inwestycje celu publicznego, 

                                                
16 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny o wymienionych w tabeli 17 funkcjach 
powinny dominować w obszarze obejmującym daną strefę funkcjonalno-przestrzenną 
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 usług kultury, 
 usług oświaty, 
 usług zdrowia, 
 usług opieki społecznej i socjalnej, 
 usług turystyki, 
 usług sportu i rekreacji, 
 obiektów sakralnych, 
 usług komercyjnych 

2. tereny cmentarzy 
3. tereny rzemiosła 
4. tereny zieleni urządzonej 
5. tereny zamieszkania zbiorowego 
6. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
Strefa mieszkaniowa 
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
2. tereny zabudowy zagrodowej 
3. tereny indywidualnej zabudowy rekreacyjnej 
4. tereny usług komercyjnych 
5. tereny nieuciążliwej działalności gospodarczej, w tym rolniczej 
6. tereny usług oświaty 
Strefa mieszkaniowa zagrożona powodzią 
1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
2. tereny zabudowy zagrodowej 
3. tereny indywidualnej zabudowy rekreacyjnej 
4. tereny usług komercyjnych 
Strefa zagrodowa 
1. tereny zabudowy zagrodowej 
2. tereny działalności agroturystycznej 
Strefa produkcyjna 
1. tereny przemysłowe 
2. tereny produkcyjno-usługowe, w tym obsługujące rolnictwo 
3. tereny składowe i magazynowe 
4. tereny działalności rzemieślniczej 
Strefa techniczna 
1. tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
2. tereny drogi krajowej nr 7 
3. tereny rezerwy pod obejście drogowe Spytkowic 
Strefa rekreacyjna 
1. tereny usług sportu i rekreacji 
2. tereny usług turystyki i wypoczynku 
Strefa przyrodnicza 
1. tereny nadrzecznej zieleni naturalnej 
2. tereny zieleni urządzonej 
3. tereny wód powierzchniowych śródlądowych 
4. tereny usług sportu i rekreacji 
Strefa przyrodniczo-produkcyjna 
1. tereny użytków rolnych 
2. tereny lasów i gruntów leśnych 
3. tereny zalesień i zadrzewień 



 61 

20. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów 
Dla terenów zainwestowania gminy ustalono podstawowe standardy zabudowy 
i zagospodarowania terenu poprzez wyznaczenie:  
 minimalnej powierzchni działki budowlanej dla nowo tworzonych działek, 
 maksymalnej wysokości zabudowy, 
 minimalnego procentowego wskaźnika udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

W planach miejscowych należy je traktować jako podstawę ustalania warunków efektywności 
wykorzystania terenów, przy czym ustalenia w zakresie: 
 minimalnej powierzchni działki dla nowo tworzonych działek mogą być określone na 

poziomie o 10% odbiegającym od wskazanego w Studium, pod warunkiem że średnia 
powierzchnia działki dla określonego typu zabudowy w kwartale zabudowy jest na poziomie 
standardu lub powyżej, 

 minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej działki należy zawsze ustalać na 
poziomie wskazanym w Studium lub wyższym o ile uzasadnione jest to lokalnymi 
uwarunkowaniami. 

Ponadto jako standard w zakresie projektowania zabudowy należy przyjąć: 
1. preferowaną wysokość budynków: 

a. dla zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej – dwie kondygnacje 
naziemne, 

b. dla zabudowy jednorodzinnej w strefie usługowo-administracyjnej – trzy 
kondygnacje naziemne, 

c. dla zabudowy usługowej – trzy kondygnacje, w tym trzecia kondygnacja jako 
użytkowe poddasze, 

d. dla zabudowy przemysłowej, magazynowej i rzemieślniczej – dwie kondygnacje 
naziemne, w tym użytkowe poddasze, 

2. tradycyjne formy dachów stromych, dwu- lub wielospadowych, z dopuszczeniem 
przyczółków i naczółków, z kalenicą równoległą do dłuższej osi budynku o jednakowym 
kącie nachylenia głównych przeciwległych połaci dachowych, wynoszącym od 35º do 
55º; okap powinien być wysunięty na odległość co najmniej 0,6 m od lica budynku; 

3. w odniesieniu do budynków usługowych, produkcyjnych i magazynowych, w przypadku 
rozpiętości dachu powyżej 12 m, dopuszcza się zmniejszenie nachylenia połaci 
dachowych, jednak nie mniej niż 10º; 

4. skala i forma architektoniczna powinna nawiązywać do uwarunkowań miejscowych, 
w szczególności do lokalnych tradycji budownictwa regionalnego, przy stosowaniu 
tradycyjnych materiałów wykończeniowych; 

5. kolorystyka zabudowań i ogrodzeń zharmonizowana z otaczajacym krajobrazem, 
preferowane są materiały tradycyjnie stosowane w budownictwie regionu; akcenty 
kolorystycznych dominant dopuszczone jedynie w przypadkach uzasadnionych 
unikatową funkcją obiektu; punktem odniesienia dla kolorystyki zabudowań powinny 
być materiały i kolorystyka obiektów zabytkowych. 
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Tab. 18 Standardy i wskaźniki zagospodarowania terenu 

Rodzaj zabudowy
Min. pow. 

działki
[m2]

Max. wysokość 
zabudowy

[m]

Min. pow. biol. 
czynna

[%]

   zabudowa usługowa i administracyjna 13 30
   zabudowa zamieszkania zbiorowego 13 40
   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 800 13 50

   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 800 11 50
   zabudowa zagrodowa 1200 11 50
   zabudowa rekreacyjna 1000 11 60
   zabudowa usługowa 1200 11 40

   zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 1000 11 70
   zabudowa zagrodowa 1600 11 70
   zabudowa rekreacyjna 1200 11 80
   zabudowa usługowa 1400 11 60

   zabudowa zagrodowa 1200 11 60
   zabudowa agroturystyczna 1600 11 60
Strefa produkcyjna 9 30
Strefa technicza 9 25
Strefa rekreacyjna 10 70

Strefa usługowo-administracyjna

Strefa mieszkaniowa

Strefa mieszkaniowa zagrożona powodzią

Strefa zagrodowa

 
21. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu kulturowego 
Głównym celem polityki przestrzennej gminy w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów jest: 

1. ochrona wartości przyrodniczych w ramach ustalonych form ochrony przyrody; 
2. optymalizacja zasad korzystania z zasobów przyrody w warunkach gospodarczego 

użytkowania terenu; 
3. zachowanie i poprawa możliwości trwałego i stabilnego funkcjonowania ekosystemów; 
4. przywracanie wartości przyrodniczych utraconych lub naruszonych w wyniku 

działalności człowieka; 
5. sukcesywna poprawa stanu wszystkich komponentów środowiska, dzięki podejmowanym 

działaniom infrastrukturalnym; 
6. utrzymanie wysokiej mozaikowatości środowiska z dużym udziałem ekotonów, 

warunkującej bogactwo i różnorodność zgrupowań zwierząt, a także utrzymanie 
i tworzenie korytarzy ekologicznych umożliwiających migrację zwierząt; 

7. ochrona walorów krajobrazowych gminy, w tym w szczególności: 
a. zachowanie charakterystycznego układu hydrograficznego, 
b. zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego w tym 

kompleksów użytków zielonych doliny Skawy i sieci cieków wodnych, 
c. zachowanie dużych kompleksów leśnych. 

Kształtowanie funkcji przyrodniczych zagospodarowania przestrzennego należy 
podporządkować następującym generalnym zasadom ochrony środowiska i jego zasobów: 
 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej systemu obszarów o szczególnych 

walorach przyrodniczo-krajobrazowych, a także znaczących funkcjach przyrodniczych, 
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z uwzględnieniem powiązań tego systemu z systemem regionalnym powiązań 
przyrodniczych poza gminą; 

 ochrona walorów przyrodniczych powinna być realizowana poprzez rozwój funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowych, kulturowo-krajobrazowych, zrównoważonego rozwoju 
rolnictwa i obszarów wiejskich oraz trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

Podstawową zasadą zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenu obowiązującą na 
całym obszarze gminy jest zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. Zakaz nie dotyczy: 
 wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa, 
 prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym, 
 realizacji inwestycji celu publicznego. 

Dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, pod warunkiem uszczegółowienia w MPZP listy dopuszczonych przedsięwzięć. 
Ustala się zasady ochrony środowiska i jego zasobów dla: 

1. obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody; 
2. obszaru gminy w zakresie gospodarki złożami kopalin; 
3. obszaru gminy w zakresie ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych środowiska; 
4. obszaru gminy w zakresie ochrony zasobów wodnych; 
5. obszaru gminy w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami; 
6. obszaru gminy w zakresie ochrony przed zagrożeniami. 

21.1. Zasady ochrony obszarów i obiektów objętych formami ochrony przyrody 
Wskazuje się obszary i obiekty objęte ochroną przyrody: 
 Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, 
 pomnik przyrody opisany w rozdziale 6.2.1. 

21.1.1 Zasady ochrony obszaru objętego ochroną przyrody – obszar chronionego 
krajobrazu 

Ochrona obszaru realizowana jest na podstawie Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego 
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Ustalenia Rozporządzenia, wraz z jego ewentualnymi zmianami, mają charakter 
nadrzędny w stosunku do zasad określonych w Studium i należy je uwzględnić w MPZP 
w brzmieniu aktualnym w momencie sporządzania planów. 
21.1.2 Zasady ochrony obiektów objętych ochroną przyrody - pomnik przyrody 
Wskazuje się do wprowadzenia planami miejscowymi, strefy o promieniu 15 m, w obrębie 
której powinien obowiązywać zakaz działalności powodującej uszkodzenia mechaniczne 
obiektu oraz zakaz prac trwale zniekształcających rzeźbę terenu i stosunki wodne, uszkadzanie 
i zanieczyszczanie gleb oraz zakaz składowania odpadów. Oprócz wyznaczenia strefy, 
nakazuje się wprowadzenie w planach miejscowych ochrony ekspozycji krajobrazowej 
pomników, indywidualnie ustalonej dla poszczególnych drzew. 
21.1.3 Gospodarka złożami kopalin 
Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin, wyznaczono jednak cztery 
obszary perspektywiczne do wydobycia glin ilastych. 
Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami 
oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. Ewentualna eksploatacja winna być prowadzona 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami wydanej koncesji, bez naruszania wartości 
przyrodniczych i krajobrazowych obszaru gminy. 

21.2. Zasady ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych środowiska 
Mając na względzie ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych obszaru gminy, wskazuje 
się do wprowadzenia planami miejscowymi: 
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1. ograniczenia w realizacji zabudowy (w szczególności jednorodzinnej i letniskowej) na 
stokach o nachyleniu większym niż 20%, z zakazem włącznie; 

2. zakazu likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

3. zakaz likwidowania naturalnych cieków i potoków; 
4. w strefie 25 m od granicy lasu, ograniczenia w realizacji zabudowy, z zakazem włącznie. 

21.3. Zasady ochrony zasobów wodnych 
Nadrzędnymi celami ochrony zasobów wodnych i ich jakości, związanymi z ochroną życia 
i zdrowia mieszkańców gminy są: 
 zapewnienie możliwości zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do celów bytowo-

gospodarczych; 
 zachowanie lub przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

związanych z nimi ekosystemów istotnych dla kształtowania jakości wód; 
 zapobieganie zmniejszaniu się zasobów wodnych oraz obniżaniu się ich jakości. 

Właściwy stan zasobów wodnych i poprawę ich jakości należy uzyskać poprzez:  
1. zachowanie istniejącego naturalnego charakteru obudowy biologicznej rzeki, potoków 

i cieków; 
2. utrzymanie obustronnych pasów ochronnych o szerokości min. 15 m od brzegu; 
3. zachowanie ciągłości cieków wodnych, w szczególności w miejscach przejść 

infrastrukturą drogową; 
4. systematyczne zalesianie terenów nieprzytatnych rolniczo w celu zwiekszenia retencji 

glebowej poprzez ograniczenie spływu powierzchniowego i zmniejszenie 
ewapotranspiracji 

5. poprawę gospodarki wodno-ściekowej, ze szczególnym naciskiem na uporządkowanie 
systemu odprowadzania ścieków bytowych i opadowych z terenów zurbanizowanych; 

6. realizację urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe i roztopowe, składających się 
z osadników i separatorów ropopochodnych. 

Ponadto w celu poprawy naturalnej retencji powierzchniowej i gruntowej wskazuje się na 
konieczność:  

1. zagospodarowania ścieków deszczowych w granicach poszczególnych działek, na 
terenach zabudowy mieszkaniowej, poprzez odprowadzenie ich do gruntu.  

2. ograniczania wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią 
(placów, ścieżek, parkingów, składów i innych) przez wprowadzanie - tam gdzie to 
możliwe - nawierzchni perforowanych lub innych indywidualnych rozwiązań; 

3. dążenie do zachowania jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych. 

21.4. Zasady ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami 
Stan jakości powietrza w strefie zainwestowanej gminy, w największym stopniu wynika 
z poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego, pochodzącego ze źródeł powierzchniowych 
i liniowych związanych z ruchem samochodowym oraz zaopatrzeniem w ciepło. 

Niepogarszanie stanu jakości powietrza realizuje się poprzez: 
1. ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych poprzez: 

a. budowę połączenia obwodowego w ciągu drogi krajowej i usprawnienia w układzie 
drogowym, 

b. tworzenia stref z zakazem ruchu samochodów ciężarowych,  
c. rozwój systemu ścieżek rowerowych,  
d. ochronę i wprowadzanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu 

ruchu pasów zieleni izolacyjnej,  
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e. modernizację i budowę dróg i parkingów w oparciu o materiały i technologie 
ograniczające emisję pyłu; 

2. ograniczanie emisji powierzchniowej i niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej 
przez stosowanie niskoemisyjnych paliw i technologii.  

21.5. Zasady ochrony przed zagrożeniami 
W celu ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego należy dążyć do poprawy stanu 
zgodnie z obowiązującymi standardami poprzez: 

1. budowę połączenia obwodowego w ciągu drogi krajowej (rozładowanie ruchu w centrum 
wsi poprawiając klimat akustyczny); 

2. rozbudowę i modernizację sieci drogowej (zastosowanie tak zwanych cichych 
nawierzchni oraz ekranów akustycznych); 

3. zwiększenie udziału komunikacji rowerowej (zmniejszenie ogólnej liczby pojazdów). 

W celu ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na środowisko i zdrowie 
ludzi: 

1. należy na terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej i technicznej przyjąć zasadę, 
lokalizowania kilku planowanych inwestycji radiokomunikacyjnych położonych blisko 
siebie na jednej konstrukcji masztowej, w miejscu niedostępnym dla ludzi; 

2. nie należy przeznaczać pod zabudowę mieszkaniową lub inną związaną ze stałym 
pobytem ludzi, pasów technologicznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć;  

3. szerokość standardowych pasów technologicznych: 
a. dla linii 110 kV przyjmuje się jako 40 m (2x20 m od osi linii), 
b. dla linii średniego napięcia przyjmuje się jako 7m (2x3,5 m od osi linii). 

W celu ochrony przed poważnymi awariami ustala się: 
1. zakaz budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, 

a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 
2. wyznaczenie miejsc parkowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przy 

drogach prowadzących ruch tranzytowy, w szczególności drodze krajowej, na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

22. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 
Na terenie gminy Spytkowice zidentyfikowano obiekty i obszary, które wskazuje się do 
ochrony i opieki jako dziedzictwo kulturowe, w ramach następujących form: 
 zabytki nieruchome (i ich otoczenie) wpisane do wojewódzkiego rejestru, 
 zabytki nieruchome (i ich otoczenie) znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, 
 strefa ochrony konserwatorskiej, 

w których obowiązują generalne zasady ochrony wartości zabytkowych oraz zasady 
ochrony określone dla poszczególnych obszarów i obiektów. 
Generalne zasady ochrony wartości zabytkowych, którym należy podporządkować 
kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w obszarach dziedzictwa kulturowego 
oraz w ich sąsiedztwie:  
 zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji, 
 rewaloryzacja zabudowy oraz zabytkowego zagospodarowania terenu według szczegółowych 

wytycznych konserwatorskich, opracowanych w oparciu o wyniki prac badawczych i analiz 
konserwatorskich, 

 podporządkowanie wymogom konserwatorskim dopuszczalnych przekształceń zabytkowej 
zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizujących z historycznym sąsiedztwem 
i przesłaniających obiekty zabytkowe, w tym ograniczenie lokalizowania naziemnych 
obiektów infrastruktury technicznej i nośników reklam 
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 ochrona i kształtowanie krajobrazu w sposób umożliwiający zachowanie atrakcyjnych 
widoków i panoram, 

 wymóg utrzymania historycznych linii zabudowy oraz podziałów parcelacyjnych dla nowej 
zabudowy, 

 ograniczenie dowolności w stosowaniu rozwiązań technicznych, materiałów i kolorystyki, 
w tym nawierzchni, a także materiału roślinnego,  

 zakaz wprowadzania bilbordów i innych reklam nie związanych z funkcją budynku, 
 zakaz umieszczania anten satelitarnych na elewacjach frontowych budynków, 
 wymóg, przed ewentualnymi rozbiórkami, sporządzenia inwentaryzacji architektonicznej 

i fotograficznej obiektów będących pod ochroną konserwatorską, którą należy dostarczyło 
właściwego Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

 dopuszczenie, w uzasadnionych przypadkach, odstępstwa od zasad ochrony określonych 
w studium, wyłącznie w wyniku przeprowadzenia prac badawczych lub szczegółowych 
zaleceń konserwatorskich uszczegóławiających przedmiot ochrony oraz sposób i zakres 
ochrony. 

 
Rys. 23 Ochrona dziedzictwa kulturowego 

22.1. Zabytki nieruchome wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków 
W zidentyfikowanych zasobach dziedzictwa kulturowego gminy wskazuje się obiekty objęte 
ochroną konserwatorską poprzez wpis do wojewódzkiego rejestru zabytków, wyszczególnione 
w tabeli 10. 

Zasady ochrony zabytków wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków 
W stosunku do obiektów zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków 
obowiązuje priorytet wymagań konserwatorskich: 

1. zachowanie dobrego stanu oraz ochrona obiektów według zasad określonych w ustawach 
szczególnych; 
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2. uzgadnianie zamierzeń i działań związanych z konserwacją, modernizacją i adaptacją 
obiektów, w trybie ustaw szczególnych, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Ustala się ochronę wartości zabytkowych obiektów poprzez uwzględnianie 
w zagospodarowaniu przestrzennym następujących zasad ochrony:  

1. zachowanie i konserwacja formy architektonicznej i stylistycznej obiektów; 
2. zachowanie ładu architektonicznego w najbliższym otoczeniu obiektów, 
3. ochrona gabarytów obiektów; 
4. ochrona perspektyw widokowych; 
5. ograniczenie stosowania nośników reklam na i w otoczeniu zabytków, z zakazem 

włącznie 
Obiekty wpisane do rejestru zabytków, jak również ich otoczenie, winny posiadać zapisane 
warunki i zakres ochrony gabarytu, formy, detalu, w tym wnętrza, oraz zagospodarowania 
bezpośredniego otoczenia z uwzględnieniem linii zabudowy lub tradycyjnego usytuowania 
oraz gabarytu i szerokości frontu zabudowy. 

22.2. Zabytki nieruchome znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 
Na terenie gminy Spytkowice wskazuje się obiekty objęte ochroną konserwatorską poprzez 
ujęcie w gminnej ewidencji zabytków, wyszczególnione w tabeli 10. 
Zasady ochrony wartości zabytkowych obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, określi gminny program ochrony zabytków na podstawie wytycznych 
sformułowanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.  
Do czasu przyjęcia gminnego programu ochrony zabytków ustala się ochronę wartości 
zabytkowych obiektów poprzez uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym 
następujących zasad ochrony: 

1. zachowanie i rewaloryzacja zabudowy z możliwością adaptacji jej do nowych funkcji; 
2. ochrona perspektyw widokowych; 
3. ograniczenia w lokalizacji nośników reklam. 

Dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków, jak również ich otoczenia, należy określić 
wysokość zabudowy, gabaryty obiektów, kształt dachu i zwieńczenia, materiały 
wykończeniowe, udział procentowy zieleni lub terenów nie zabudowanych w nawiązaniu do 
cech obiektów zabytkowych. 

22.3. Obszary i obiekty dóbr kultury współczesnej 
Stwierdza się, że na terenie gminy nie występują obszary i obiekty dóbr kultury współczesnej. 

22.4. Strefa ochrony konserwatorskiej 
W studium wskazuje się obszar, który rekomenduje się do objęcia ochroną jako strefę ochrony 
konserwatorskiej. Strefa obejmuje m.in.: 
 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny wraz z dzwonnicą, 

otoczeniem i drzewostanem, 
 budynek dawnej karczmy wiejskiej, 
 budynek drewniany tzw. starą plebanię, 
 budynek mieszkalny nr 23 wraz z zabudową gospodarczą, 
 obszar przy budynku Urzędu Gminy, na którym zlokalizowano zespół zabytkowych uli 

z pasieki „Pod Lasem”, 
 istniejący cmentarz. 

Zasady ochrony w strefie określi gminny program ochrony zabytków. 
Do czasu opracowania i przyjęcia gminnego programu ochrony zabytków ustanawia się 
następujące zasady ochrony: 

1. obowiązują zasady ochrony określone dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 
ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

2. pełna ochrona zasadniczych elementów historycznego rozplanowania – kompozycji; 
3. stworzenie warunków do ekspozycji obiektów zabytkowych; 
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4. rewaloryzacja zachowanych obiektów z możliwością adaptacji do funkcji sprzyjających 
udostępnieniu obiektów dla publiczności oraz nieprowadzacych do degradacji 
zachowanych walorów zabytkowych i kulturowych; 

5. ograniczenie gabarytów dla nowych obiektów kubaturowych z dopuszczeniem 
odtworzenia obiektów zniszczonych; 

6. dla obiektów nieujętych, rozważenie wpisu do rejestru zabytków lub ujęcie w gminnej 
ewidencji zabytków. 

W ramach strefy konserwatorskiej wprowadza się obowiązek uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszystkich działań związanych realizacją inwestycji. 

23. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

23.1. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 
Generalnym celem polityki transportowej gminy jest takie usprawnienie i rozwój systemu 
transportowego, aby stworzyć warunki dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób 
i towarów przy ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko przyrodnicze i środowisko 
życia mieszkańców gminy.  
Elementami systemu transportowego jest układ drogowy i układ dróg rowerowych. 
Najpilniejsze zadania gminy w zakresie kształtowania układu dróg gminnych przez najbliższe 
lata powinny się skupić na: 

1. ulepszaniu nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych; 
2. remoncie nawierzchni dróg asfaltowych; 
3. uregulowaniu stanu prawnego dróg; 
4. modernizacji dróg pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom; 
5. likwidowaniu zaległości w zakresie wyposażenia dróg w urządzenia typu: oznakowane 

przejścia dla pieszych, oświetlenie, a także parkingi publiczne w rejonie koncentracji 
potrzeb parkingowych. 

23.1.1 Kierunki rozwoju układu drogowego 
Układ drogowy powinien zapewniać: 
 sprawne powiązanie z trasami zewnętrznymi – droga krajowa,  
 sprawną obsługę terenów zainwestowanych z zachowaniem hierarchiczności systemu 

drogowego, 
 sprawną obsługę osiedli z indywidualną zabudową rekreacyjną oraz zabudową 

agroturystyczną i pensjonatową uwzględniającą szybki dostęp do tras zewnętrznych. 
Ustala się następujące zasady kształtowania systemu drogowego: 

1. połączenia z trasami zewnętrznymi realizowane za pośrednictwem istniejącej drogi 
krajowej, dla której przewiduje się docelowo następujące parametry techniczne: 

a. na całym przebiegu przez gminę – droga główna ruchu przyspieszonego 
jednojezdniowa; 

b. w przypadku budowy obwodowego połączenia omijającego strefę osadnictwa 
dopuszcza się obniżenie klasy do drogi klasy zbiorczej. 

2. projektowane obwodowe połączenie – droga główna ruchu przyspieszonego; 
3. połączenia poszczególnych części gminy z drogą krajową oraz z siedzibami gmin 

sąsiednich za pośrednictwem dróg wyszczególnionych w tabeli 19; 
4. rozbudowa układu i postulowane parametry funkcjonalno-techniczne dróg według tabeli 19;  
5. w rejonach istniejącej strefy zainwestowania ostateczne szerokości pasa drogowego 

zostaną ustalone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu oraz wymagań prowadzenia 
infrastruktury technicznej. 
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Rys. 24 Układ drogowy 
Tab. 19 Zasady kształtowania układu drogowego - postulowane parametry funkcjonalno-
techniczne 

Lp. Nr drogi Połączenie Klasa 
drogi

Kierunki 
przekształceń

Postulowana 
min. szer.

1 7 połączenie obwodowe GP projektowana 60
2 7 (E77) Gdańsk-Chyżne GP/Z 40

3 1665K Skawa-Spytkowice Z modermizacja 20
4 1669K Jordanów-Spytkowice Z modermizacja 20

5 364596K L 12
6 364597K L 12
7 364599K L 12
8 364601K L 12
9 364606K L 12

10 364607K L modermizacja 12
11 364609K L 12
12 364632K L modermizacja 12
13 364656K L modermizacja 12
14 364672K L 12
15 364684K L 12

położone po północnej stronie drogi nr 7

DROGI POWIATOWE

DROGI KRAJOWE

DROGI GMINNE
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Lp. Nr drogi Połączenie Klasa 
drogi

Kierunki 
przekształceń

Postulowana 
min. szer.

16 364685K L 12
17 364688K L 12
18 364695K L 12
19 364706K L 12
20 364707K L 12
21 364712K L 12
22 K2544827 L 12
23 K2544892 L 12
24 L projektowana 12
25 364035K D modermizacja 10
26 364595K D modermizacja 10
27 364598K D modermizacja 10
28 364599K D 12
29 364608K D modermizacja 10
30 364646K D modermizacja 10
31 364650K D modermizacja 10
32 364655K D modermizacja 10
33 364679K D modermizacja 12
34 364712K D 12
35 K2544827 D 12
36 D projektowana 10
37 D projektowana 10
38 D projektowana 10
39 D projektowana 12
40 D projektowana 12
41 D projektowana 10

42 364583K L 12
43 364582K D modermizacja 10
44 364590K D modermizacja 10
45 364611K D 10
46 364618K D 10
47 364620K D 12
48 364624K D 10
49 364630K D modermizacja 10
50 364665K D 12
51 364667K D 12
52 364668K D 12
53 D projektowana 10
54 D projektowana 10
55 D projektowana 10

położone po południowej stronie drogi nr 7
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23.1.2 Kierunki rozwoju układu dróg rowerowych 
Dla istotnego zwiększenia liczby podróży odbywanych z wykorzystaniem roweru obecny 
układ dróg rowerowych, należy sukcesywnie rozbudowywać w powiązaniu ze szlakami 
turystycznymi 
 
Rozwój systemu dróg dla ruchu rowerowego będzie następować poprzez: 

1. tworzenie dróg dla rowerów w obrębie pasa drogowego, odizolowanych od jezdni; 
umożliwi to ograniczenie do minimum możliwości kolizji między rowerzystami, między 
rowerzystami a samochodami i pieszymi; 

2. przystosowywanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów 
samochodowych; 

3. budowę samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych w terenie niezależnie od 
układu drogowego. 

23.2. Rozwój infrastruktury technicznej 
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego, obowiązujących aktów prawnych 
oraz ustaleń zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego sformułowano główne cele rozwoju, którymi są: 

1. w zakresie zaopatrzenia w wodę:  
a. zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy, użytkownikom indywidualnej 

zabudowy rekreacyjnej oraz turystom wody na cele bytowo–socjalne o jakości 
akceptowanej przez odbiorców i spełniającej wymagane przepisami normy 
i standardy,  

b. utrzymanie wysokiego stopnia pewności dostawy wody w warunkach normalnych 
i w sytuacjach zagrożenia kryzysowego,  

c. poprawa stanu technicznego sieci dla zminimalizowania jej awaryjności, zapobiegania 
stratom wody i uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia, 

d. uwzględnienie wymogów przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w szczególności 
lokalizacja hydrantów przeciwpożarowych, przy budowie, rozbudowie lub 
modernizacji sieci wodociągowej. 

2. w zakresie kanalizacji:  
a. oczyszczanie wszystkich ścieków odbieranych przez gminny system kanalizacyjny, 
b. zwiększenie zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej (wyprzedzanie inwestycjami 

kanalizacyjnymi przedsięwzięć związanych z rozwojem strefy usługowo-
administracyjnej i przemysłowej), 

c. rozbudowa (w miarę możliwości ekonomicznych) systemu, w szczególności terenów 
gdzie możliwa jest realizacja kolektorów w układzie grawitacyjnym (zachodnia 
i północna część gminy), 

d. stworzenie nowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodami opadowymi w centrum 
wsi ze szczególnym uwzględnieniem układu przestrzeni publicznych. 

3. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - poprawa jakości obsługi oraz 
bezpieczeństwa zasilania. 

4. w zakresie zaopatrzenia w ciepło: dostosowanie indywidualnych źródeł energii do wymagań 
ochrony środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jako czynników 
wspomagających podstawowe nośniki energetyczne. 

5. w zakresie zaopatrzenia w gaz – utrzymanie istniejącego systemu. 
6. w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów – objęcie wszystkich mieszkańców 

zorganizowaną zbiórką odpadów. 
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23.2.1 Wodociągi 
Określa się następujące kierunki rozwoju: 

1. budowa nowych odcinków sieci rozbiorczej oraz remonty i przebudowa urządzeń 
liniowych i punktowych istniejących wodociągów przy zastosowaniu nowoczesnych 
materiałów i rozwiązań technicznych; 

2. uporządkowanie stanu prawnego wszystkich istniejących ujęć wód oraz ich stref 
ochronnych; 

3. zaopatrzenie w wodę z istniejących źródeł oraz, w zależności od potrzeb, zapewnienie 
nowych źródeł wody pitnej. 

 
Rys. 25 Wodociągi 
23.2.2 Kanalizacja 
Określa się następujące kierunki rozwoju: 

1. rozbudowa gminnej oczyszczalni do przepustowości ok. 995 m3/dobę; 
2. rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej; 
3. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej oraz docelowo dla enklaw zabudowy 

rozproszonej, przewiduje się lokalne rozwiązania typu szczelne zbiorniki bezodpływowe 
(szamba szczelne), oczyszczalnie przydomowe, grupowe oczyszczalnie ścieków; 

4. podnoszenie retencyjności dorzeczy oraz uporządkowanie systemów melioracyjnych; 
5. zapobieganie i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom cieków u źródła ich powstawania 

(podczyszczanie ścieków z terenów zanieczyszczonych); 
6. stosowanie systemów retencyjno–infiltracyjnych, zmniejszających i opóźniających 

odpływ wód deszczowych ze zlewni; 
7. kształtowanie terenów obecnie zagospodarowywanych zabudową o niskiej intensywności 

tak, aby możliwe było pozostawienie wód deszczowych na działkach. 
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Rys. 26 Kanalizacja 
23.2.3 Elektroenergetyka 
Określa się następujące kierunki rozwoju: 

1. rozbudowa i modernizacja istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych; 
2. jako rozwiązanie preferowane ustala się prowadzenie linii elektroenergetycznych 

o różnych napięciach po oddzielnych trasach; dopuszcza się jednak w technicznie 
i ekonomicznie uzasadnionych przypadkach prowadzenie elektroenergetycznych 
napowietrznych linii SN i NN na wspólnych słupach; 

3. preferuje się stosowanie linii elektroenergetycznych niskiego napięcia w wykonaniu 
kablowym oraz stacji transformatorowych SN/nN w wykonaniu słupowym; 

4. wykorzystywanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, w tym wodnej 
i biomasy. 

23.2.4 Ciepłownictwo 
Określa się następujące kierunki rozwoju: 

1. ograniczanie stosowania indywidualnych źródeł energii cieplnej na paliwa stałe (węgiel, 
koks); 

2. wykorzystywanie niekonwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii, w tym wodnej 
i biomasy (zwłaszcza drzewnej w kotłowniach lokalnych). 

23.2.5 Gazownictwo 
Sukcesywna rozbudowa systemu, stosownie do ustaleń w zakresie przeznaczenia terenów oraz 
faktycznego zapotrzebowania na dostawę gazu. 
23.2.6 Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
Miejscem unieszkodliwiania odpadów pozostaje składowisko odpadów zlokalizowane poza 
obszarem gminy. 
Określa się następujące kierunki rozwoju: 
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1. objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów; 
2. wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

23.2.7 Telekomunikacja 
Sukcesywny rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, przewodowych 
i bezprzewodowych, stosownie do faktycznego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne 
i teleinformatyczne. 

24. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym 
Kierując się definicją celów publicznych umieszczoną w Art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustala się możliwość realizacji na całym obszarze 
gminy inwestycji o znaczeniu lokalnym w ramach zasad określonych w studium 
z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych. 

Lista zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych (według hierarchii ważności): 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej; 
2. Budowa przedszkola; 
3. Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej; 
4. Budowa hydrantu przeciwpożarowego; 
5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków; 
6. Budowa drogi w strefie przemysłowej; 
7. Termomodernizacja Szkoły Nr 3 (remont budynku starej szkoły nr 3 oraz instalacja 

kolektorów słonecznych); 
8. Przebudowa przyszkolnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Podstawowo-

Gimnazjalnych i Szkole Podstawowej Nr 3; 
9. Budowa kompleksu sportowego; 
10. Budowa kolektorów słonecznych, przede wszystkim na budynkach użyteczności 

publicznej; 
11. Budowa ścieżek rowerowych. 

25. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym 

Na terenie gminy przewiduje się realizację następujących inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym: 

1. utrzymanie odpowiednich standardów drogi krajowej nr 7; 
2. budowa obejścia drogowego Spytkowic w ciągu drogi krajowej nr 7 ; 
3. przebudowa dróg powiatowych nr K1665 i K 1669; 

zgodnie z zasadami określonymi w studium z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 
z przepisów odrębnych. 
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Rys. 27 Inwestycje celu publicznego 

26. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych 

Stwierdza się, że z rozpoznanych uwarunkowań nie wynika konieczność przeprowadzenia 
scaleń i podziałów nieruchomości na konkretnych obszarach. Nie wyklucza to wyznaczenia 
takich obszarów w trakcie sporządzania mpzp, jeśli określone w studium wymagania 
i standardy dla działek budowlanych nie będą mogły być spełnione.  

Stwierdza się, że na obszarze gminy nie planuje się lokalizacji obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2. 

Stwierdza się, że studium określiło wymagania rozwoju i kształtowania przestrzeni publicznych 
w rozdziale 19.1.2 dotyczącym elementów kształtujących strukturę przestrzenną i krajobraz gminy 
oraz w rozdziale 19.1.3 dotyczącym stref o zróżnicowanym zainwestowaniu. 

27. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 

Mając na względzie specyfikę obszaru gminy, problemy do rozwiązania oraz fakt, iż cały 
obszar gminy położony jest w granicach obowiązującego mpzp, niezbędne jest sporządzenie 
mpzp dla całego obszaru gminy. Za optymalną uznaje się zasadę objęcia obszaru gminy 
jednym mpzp. W takim ujęciu możliwe będzie kompleksowe rozwiązanie wszystkich 
problemów, a także swoje miejsce znajdą obszary przewidziane do zmiany przeznaczenia 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz obszary, dla których sporządzenie 
mpzp jest obowiązkowe. W celu skrócenia okresu aktualizacji mpzp, przy przystąpieniu do 
sporządzania zmiany mpzp należy uwzględnić możliwość etapowego uchwalania planu. 
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28. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 
Do głównych celów polityki zagospodarowania przestrzennego, realizujących cele strategiczne 
rozwoju gminy w zakresie utrzymania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, należy:  
 trwały i wielofunkcyjny rozwój ze szczególnym uwzględnieniem aspektów środowiskowych, 
 optymalizacja zasad korzystania z zasobów przyrody w warunkach gospodarczego 

użytkowania terenu. 
Przyjmując priorytet ochrony rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej przed zmianą 
przeznaczenia wydzielono strefę przyrodniczo-produkcyjną z dominującymi funkcjami: 
 użytki rolne, 
 lasy i grunty leśne, 
 zalesienia i zadrzewienia. 

W obrębie tej strefy polityka przestrzenna uwzględniać będzie potrzebę: 
 ochrony lasów i terenów związanych z zasilaniem układu hydrograficznego gminy, 
 ochrony zwartych kompleksów terenów rolnych o wysokich wartościach bonitacyjnych, 
 zmiany przeznaczenia terenów rolnych o niższych wartościach pod zalesienia. 

W zakresie określenia postulowanych kierunków produkcji rolnej, wskazuje się program 
rolnośrodowiskowy i wyszczególnione w nim zadania, jako preferowane do wprowadzenia na 
terenie gminy. Należy stworzyć zachęty do rozwoju agroturystyki jako dodatkowego źródła 
dochodów dla ludności wiejskiej. 
W zakresie określenia postulowanych kierunków eksploatacji przestrzeni leśnej wskazuje się 
funkcje wodochronne, glebochronne i krajobrazowotwórcze. 
Ustala się zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej dla terenów 
użytków rolnych oraz lasów i gruntów leśnych zgodnie z wytycznymi określonymi w ramach 
zasad ochrony środowiska i jego zasobów - rozdział 9. 

 
Rys. 28 Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 
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W wyniku porównania zasięgu stref zabudowy wyznaczonych w Studium z zasięgiem terenów 
przeznaczonych pod zabudowę w mpzp, w Studium określono obszary rozwoju strefy 
osadniczej, które wymagają zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. W ramach ww. obszarów postuluje się ochronę lasów i gruntów leśnych 
przed zmianą przeznaczenia, z wyjątkiem: konieczności realizacji inwestycji celu publicznego. 

 
Rys. 29 Obszar rozwoju strefy osadniczej 
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29. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas 
ziemnych 

 
Rys. 30 Obszary zagrożenia 

29.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 
Obszarami szczególnego zagrożenia powodzią są: 
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat (Q1%), 
 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat (Q10%), 
 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, 
 pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej17. 
Spośród ww. obszarów w Studium oznaczono występujące na terenie gminy obszary o 
wysokim i średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. Dodatkowo w Studium 
oznaczono obszar o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. 
Mając za priorytet maksymalną ochronę zdrowia, życia i mienia mieszkańców gminy, przyjęto 
zasadę wyłączenia ww. obszarów spod zabudowy. Jednak po przeprowadzeniu analizy stanu 
istniejącego oraz ustaleń zawartych w obowiązujących mpzp, niezbędne było wyznaczenie 
strefy zabudowy mieszkaniowej zagrożonej powodzią. 
Na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszcza się 
ewentualną zmianę przebiegu granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wynikającą 
z zastosowania dokładniejszych podkładów wysokościowych. 

                                                
17 tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr1 153, poz. 1502 
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Poprawę skuteczności zabezpieczenia gminy przed powodzią i jej negatywnymi skutkami 
należy realizować poprzez wprowadzenie w mpzp ustaleń i zaleceń z zakresu: 
 realizacji zabezpieczeń przed zagrożeniami hydrogeologicznymi, w tym budowy umocnień 

brzegów rzek potoków górskich, 
 doskonalenia systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu powodzią, 
 zwiększenia naturalnej retencji zlewni, w tym prowadzenia zalesień i ograniczenia 

wyrębów lasów, 
 należytego utrzymania wód (udrażnianie przepływu, utrzymanie urządzeń wodnych), 
 indywidualnej oceny skali zagrożenia hydrogeologicznego dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej zagrożonej powodzią. 

29.2. Obszary osuwania się mas ziemnych 
W studium oznaczono granice obszarów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów 
osuwisk. Wyznaczone w studium tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych powinny być 
wyłączone spod jakiejkolwiek działalności gospodarczej, a zwłaszcza lokalizowania na ich 
obszarze zabudowy mieszkaniowej. W celu przeciwdziałania ruchom osuwiskowym należy 
wprowadzić w MPZP ustalenia i zalecenia z zakresu: 
 ograniczenie realizacji zabudowy, z zakazem włącznie, 
 obowiązku przeprowadzenia badań geotechnicznych przed realizacją urządzeń inżynierskich 

i zabudowy, 
 możliwości stabilizacji osuwisk już powstałych, jeżeli przemawiają za tym aspekty 

ekonomiczne. 

30. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny 
Stwierdza się, że na obszarze gminy nie występują obszary górnicze, w związku z tym nie 
określa się obiektów i obszarów, dla których wyznacza się filar ochronny. 

31. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych 
Stwierdza się, że na obszarze gminy nie występują pomniki zagłady. 

32. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 
Biorąc pod uwagę stan środowiska przyrodniczego i cywilizacyjnego gminy stwierdza się, że 
na obszarze opracowania nie zidentyfikowano obszarów wymagających przekształceń, 
rehabilitacji lub rekultywacji. 

33. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 
Stwierdza się, że na obszarze gminy nie występują tereny zamknięte. 
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V. UZASADNIENIE I SYNTEZA PRZYJĘTYCH ROZWIAZAŃ 
Punktem wyjścia dla przyjętych rozwiązań była analiza wniosków złożonych do Studium 
w kontekście tempa realizacji aktualnie obowiązujących kierunków rozwoju zagospodarowania 
przestrzennego zakreślonych w dotychczasowym Studium oraz (a właściwie przede 
wszystkim) w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(z uwzględnieniem jego zmian). Porównanie użytkowania terenu, zidentyfikowanego na 
podstawie ewidencji użytków zweryfikowanych analizą ortofotomapy, pozwoliły sformułować 
tezę, iż gmina dysponuje dużymi rezerwami terenowymi, których struktura wskazuje, iż 
większość mieszkańców nie zagospodarowuje terenów przeznaczonych w dotychczasowych 
dokumentach planistycznych pod zmianę przeznaczenia z funkcji rolniczej w tereny 
zabudowy. 
Wychodząc z założenia, że w przypadku gdy interes prywatny nie kłóci się z interesem 
zbiorowym, należy minimalizować ograniczanie wykonywania prawa własności właścicielom 
terenu, tam gdzie przepisy odrębne nie wprowadzają ograniczeń dla rozwoju zabudowy – 
wnioski mieszkańców zostały uwzględnione. 
Podstawowym dokumentem, który posłużył do wyodrębnienia obszarów, które ze względu na 
walory środowiska przyrodniczego powinny pozostać wolne od zabudowy, było uaktualnione 
opracowanie ekofizjograficzne. 
W kierunkach rozwoju strefy osadniczej, jako priorytetowe uznano funkcje związane 
z rozwojem turystyki, przyjmując iż ten sektor gospodarki ma największe szanse na 
zapewnienie wzrostu gospodarczego gminy z jednoczesną ochroną dziedzictwa kulturowego, 
walorów środowiska przyrodniczego, w tym krajobrazu, które to stanowią najcenniejsze dobra 
gminy. Wskazano, iż obsługa ruchu turystycznego w pierwszej kolejności powinna być 
realizowana przez indywidualne gospodarstwa agroturystyczne Warunkiem powodzenia 
realizacji tak zakreślonej polityki rozwoju, jest nadrobienie zaległości w zakresie wyposażenia 
istniejącej i projektowanej strefy osadnictwa w infrastrukturę, w szczególności dotyczy to 
systemów odprowadzenia i oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami oraz modernizacji 
indywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło z zastosowaniem czystych ekologicznie paliw. 
Mając na celu zobrazowanie zmian, jakie wprowadzono w stosunku do dotychczasowego 
Studium, przygotowano tabelaryczne zestawienie ustaleń dotychczasowego oraz aktualnego 
Studium. Tabela w ujęciu liczbowym przedstawia zmiany powierzchni stref funkcjonalny, 
długości dróg oraz infrastruktury technicznej. 
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Tab. 20 Porównanie ustaleń dotychczasowego oraz aktualnego Studium 

Lp. Zmiana

Struktura funkcjonalna pow. [ha] udział [%] pow. [ha] udział [%] [ha]
1 tereny mieszkaniowe 654,47 20,33% 702,29 21,82% 47,82
2 tereny zagrodowe 0 0,00% 4,87 0,15% 4,87
3 tereny usług i administracji 48,88 1,52% 46,30 1,44% -2,58
4 tereny przemysłowe 43,55 1,35% 34,12 1,06% -9,43
5 tereny rekreacyjne 36,13 1,12% 46,16 1,43% 10,03
6 lasy i grunty leśne 1383,57 42,98%
7 tereny rolne 696,11 21,63%
8 tereny zieleni 356,29 11,07% 300,90 9,35% -55,39
9 tereny techniczne 0 0,00% 84,67 2,63% 84,67

3219 3219
Układ drogowy dł. [km] udział [%] dł. [km] udział [%] [km]

10 E 8,2 20,40% 0 0,00% -8,2
11 GP 0 0,00% 8,2 15,86% 8,2
12 GP/Z 7,4 18,41% 7,4 14,31% 0
13 Z 4,5 11,19% 4,5 8,70% 0
14 L 20,1 50,00% 14,9 28,82% -5,2
15 D 0 0,00% 16,7 32,30% 16,7

40,2 51,7 11,5
Infrastruktura techniczna dł. [km] udział [%] dł. [km] udział [%] [km]

16 wodociagi 35 - 55 - 20
17 kanalizacja 32 - 70 - 38

Dotychczasowe Studium Aktualne Studium

RAZEM

RAZEM

-79,991 999,69 62,12%
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