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1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA STUDIUM  

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane 

dalej „studium” jest podstawowym dokumentem planistycznym, który określa politykę 

przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity1 

Dz.U. 2022 poz. 503). 

Niniejszy dokument zastępuje w całości obowiązujące dotychczas studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa, przyjęte 

Uchwałą Nr XIV/101/99 Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 r. z późniejszymi 

zmianami.  

Podstawą do sporządzenia niniejszego dokumentu była Uchwała Nr XXIX/265/21 

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa. 

Zastąpienie studium z 1999 r. nowym opracowaniem jest podyktowane przede wszystkim jego 

dezaktualizacją oraz koniecznością dostosowania dokumentów planistycznych do aktualnych 

potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych gminy, a także obowiązujących przepisów prawa. 

Zawartość niniejszego dokumentu jest zgodna z art. 10 wspomnianej ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. 2022 poz. 503) 

oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. 

2004 nr 118 poz. 1233). 

Przedmiotem Studium jest aktualizacji uwarunkowań i określenia kierunków zmian 

w polityce przestrzennej gminy uwzględniających oczekiwania mieszkańców i władz gminy 

przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

 

  

 
1 (dalej: t.j.) 
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2. CEL I ZADANIA STUDIUM  

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503), studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, 

jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym politykę przestrzenną 

oraz wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta. Studium sporządza 

się dla obszaru w granicach administracyjnych gminy, a jego ustalenia są wiążące dla 

organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 

W myśl ww. ustawy przy sporządzaniu studium lub jego zmiany uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające z dokumentów planistycznych opracowanych na szczeblu 

krajowym, wojewódzkim (strategii rozwoju i planie zagospodarowania województwa) 

oraz strategii rozwoju gminy. 

Studium określa kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania przestrzennego 

oraz lokalne zasady użytkowania terenu. Pozwala na prowadzenie gospodarki przestrzennej 

w sposób przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz na rozważne planowanie 

inwestycji o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. 

Zasadniczym celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki 

przestrzennej, powiązanej z rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego, 

możliwości zagospodarowania nowych terenów oraz stopień przekształceń istniejącego 

zagospodarowania, a także konieczność ochrony obszarów i obiektów wartościowych. 

W związku z powyższym studium może stanowić swoistą ofertę promocyjną dla potencjalnych 

inwestorów. 
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POŁOŻENIA GMINY 

Gmina miejsko-wiejska Bobowa usytuowana jest w południowo-wschodniej części 

województwa małopolskiego (Ryc.1). Gmina jest jedną z 10 gmin powiatu gorlickiego. 

Jest położona w najbardziej wysuniętej na północny zachód części powiatu, sąsiaduje 

od północnego wschodu z gminą wiejską Moszczenica (powiat gorlicki), od wschodu z gminą 

Łużna (powiat gorlicki), od południowego wschodu z gminą wiejską Grybów 

(powiat nowosądecki), od południowego zachodu i zachodu z gminą wiejską Korzenna 

(powiat nowosądecki), od północy z gminą miejsko-wiejską Ciężkowice (powiat tarnowski). 

Gmina zlokalizowana jest w odległości ok. 30 km od Nowego Sącza, ok. 50 km od Tarnowa 

i ok. 120 km od Krakowa, będących większymi ośrodkami przemysłowymi. 

 

 

 

Ryc.1. Położenie administracyjne gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Pod względem komunikacyjnym gmina Bobowa posiada korzystne położenie. 

Podstawowy układ komunikacyjny gminy opiera się na:  

1) drogach wojewódzkich:  

− droga wojewódzka nr 981 Zborowice – Krynica Zdrój, 

− droga wojewódzka nr 977 Tarnów – Gorlice – granica ze Słowacją (przejście graniczne 

Konieczna – Becherov); 

2) drogach powiatowych:  

– droga powiatowa nr 1463 K Siedliska – Biesna, 

– droga powiatowa nr 1464 K Bobowa – Brzana, 

– droga powiatowa nr 1465 K Jankowa – Lipniczka, 

– droga powiatowa nr 1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa. 
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Sieć komunikacji drogowej w granicach gminy Bobowa uzupełniają drogi gminne 

oraz drogi wewnętrzne. W przeważającej części gminy dominuje transport lekki, 

reprezentowany przez samochody osobowe. Istniejący układ głównych dróg powoduje 

spiętrzenie komunikacji, w tym tranzytowej bez możliwości objazdu, szczególnie na obszarze 

miasta Bobowa.  

Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 96, linia znaczenia państwowego 

łącząca stację Tarnów z przystankiem Leluchów i dalej z kolejami słowackimi. W całości jest 

zelektryfikowana. Na wielu odcinkach wzdłuż linii kolejowej płynie rzeka Poprad oraz biegnie 

widokowa droga wojewódzka nr 971 z Piwnicznej-Zdroju do Krynicy-Zdroju. 

Gmina miejsko-wiejska Bobowa zajmuje powierzchnię 4977 ha, tj. 4,98 km2 (źródło: 

BDL GUS, dane za 2020 r.). Pod względem powierzchni gmina Bobowa jest jedną 

z najmniejszych gmin powiatu gorlickiego. Wg danych GUS na koniec 2020 roku gminę 

zamieszkiwało 9805 osób. Natomiast wg danych Urzędu Miejskiego na koniec 2020 roku 

gminę zamieszkiwały 9744 osoby, z czego 3127 osób w mieście. Siedzibą władz gminy 

jest miasto Bobowa. W skład gminy wchodzi miasto Bobowa oraz sołectwa: Berdechów, 

Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska, przedstawione w Tab.1.  

 

Tab.1. Miejscowości gminy Bobowa wraz z liczbą ludności 
Źródło: UM Bobowa - dane z 31.12.2021 r. 

Lp. Nazwa sołectwa Powierzchnia sołectwa [ha] Liczba ludności 

   1. Miasto Bobowa 444 
3127 

   2. Berdechów 301 

   3. Brzana 858 1377 

   4. Jankowa 684 1103 

   5. Sędziszowa 339 1584 

   6. Siedliska 881 911 

   7. Stróżna 794 562 

   8. Wilczyska 678 1080 
 

 Największym sołectwem pod względem zajmowanej powierzchni jest sołectwo 

Siedliska, zajmujące ponad 17,7% powierzchni całej gminy. Pozostałe sołectwa zajmują 

odpowiednio: Brzana – 17,2%, Stróżna – 15,9%, Jankowa – 13,7%, Wilczyska – 13,6%, miasto 

Bobowa – 8,9%, Sędziszowa – 6,8%, Berdechów – 6,2%. Pomimo, iż miasto Bobowa zajmuje 

stosunkowo niewielką część powierzchni gminy, to pod względem liczby ludności jest 

najbardziej zaludnione. Na terenie miasta, będącego siedzibą administracji gminy, mieszka 

ponad 30% mieszkańców całej gminy. Pozostałe większe sołectwa pod względem zaludnienia 
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to: Sędziszowa, Brzana i Jankowa. Najmniejszą pod względem zaludnienia miejscowością jest 

Stróżna. 

Według klasyfikacji dziesiętnej na jednostki fizyczno-geograficzne Międzynarodowej 

Federacji Dokumentacyjnej (FID) (opisanej przez Jerzego Kondrackiego, w „Geografia 

regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002) gmina Bobowa położona 

jest na obszarze Europy Zachodniej w megaregionie Region Karpacki (5), w obrębie prowincji 

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodni i Północnym (51). Gmina znajduje się na 

obszarze podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), w makroregionie Pogórze 

Środkowobeskidzkie (513.6), na granicy dwóch mezoregionów, przedstawionych poniżej: 

1) Pogórze Rożnowskie (513.61),  

2) Pogórze Ciężkowickie (513.62). 

 

Ryc.2. Położenie fizyczno-geograficzne gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 
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4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO 

PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA 

 

4.1. Dotychczasowe przeznaczenie terenu 

Gmina Bobowa posiada charakter wybitnie rolniczy, a położenie geograficzne, 

ukształtowanie terenu i liczne walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe przyczyniają się 

także do rozwoju turystyki. Obowiązujące dokumenty planistyczne, w tym poprzednia wersja 

studium, zakładały strefowy rozwój poszczególnych części gminy i wyodrębniają strefy:  

− strefa podgórzy, rolno leśna, 

− strefy podgórzy i doliny Białej, rolno-osadnicze, z podziałem struktury osadniczej na: 

• strefy centrotwórcze – obejmujące tereny koncentracji usług administracji, 

kultury i handlu, 

• strefy intensywnego rozwoju – obejmujące tereny zabudowane 

i najkorzystniejsze do inwestowania z uwagi na dostępność komunikacyjną 

i możliwość wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

• strefy umiarkowanego rozwoju – obejmujące tereny zabudowane 

i z możliwością zabudowy, 

• strefy zabudowy do ograniczonego rozwoju, 

• strefy zainwestowania z preferencją dla funkcji turystycznych, 

• strefy aktywności gospodarczej i zaplecza techniczno-gospodarczego, 

• pozostałe tereny zabudowane i wskazane w dotychczasowych ustaleniach pod 

zabudowę – do ograniczenia rozwoju. 

Obowiązujące dokumenty strategiczne i planistyczne wskazują obszar gminy jako 

gminny ośrodek miejski pełniący funkcje usługowe o znaczeniu lokalnym. W strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej województwa, określonej w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Małopolskiego obszar gminy Bobowa włączono do obszaru 

funkcjonalnego „Ogród”, który należy do gorzej rozwiniętych gospodarczych części 

województwa. Jest to jego słabość, ale i potencjalny atut. Wyzwanie rozwojowe polega na tym, 

aby w przyszłości nie utracić walorów krajobrazowych, kulturowych i rozlicznych, lecz na ich 

bazie zbudować ofertę dla ruchu turystycznego, zwłaszcza weekendowego, 

i specjalizowanego rolnictwa. Jako rekomendację dla tego obszaru PZPWM przyjmuje: 

1) odpowiednie profilowanie rolnictwa poprzez: 

− wsparcie wysokiej jakości produkcji rolniczej wytwarzanej lokalnie i tradycyjnymi 

metodami, odpowiednio certyfikowanej miejscem pochodzenia i sposobem 

produkcji, 
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− wsparcie zakładania sadów i winnic, zwiększania ich powierzchni z możliwością 

otwarcia dla małego ruchu turystycznego, 

− rozwijanie pszczelarstwa na obszarach wolnych od chemicznych środków ochrony, 

− wspieranie rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki np. w formułach Miodowa 

kraina, Wieś dla dzieci, Wieś dla seniorów, Małopolska w siodle; 

2) rozwój gospodarczy w oparciu o funkcje turystyczne: 

− rozwój szlaków i infrastruktury uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej 

oraz szlaków kajakowych, 

− budowę wież widokowych (np. na niektórych wzniesieniach lub w miejscach 

historycznie uzasadnionych), przeciwdziałanie zarastaniu miejsc widokowych, 

− wyznaczenie odpowiednio oznakowanych szlaków drogowych (tras widokowych) 

i budowa miejsc zatrzymania w obszarach atrakcyjnych krajobrazowo. 

 

4.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu 

Gmina Bobowa zajmuje powierzchnię 4 977 ha, z czego ponad 77% stanowią użytki 

rolne. Ze względu na znaczne pokrycie powierzchni gminy użytkami rolnymi, grunty leśne 

stanowią niespełna 15% powierzchni. Pozostałe formy użytkowania stanowią około 15% 

powierzchni gminy. Wśród użytków rolnych znacznie przeważają grunty orne, które stanowią 

ponad 87% wszystkich gruntów użytkowanych rolniczo.  Łąki i pastwiska, stanowią powyżej 

12% użytków rolnych, natomiast sady niecały 1% użytków rolnych. Szczegółowe zestawienie 

przedstawia Tab.2. 

Tab.2. Użytkowanie terenu w gminie Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2014 r. 

Sposób użytkowania gruntów  Powierzchnia 
[ha] 

Powierzchnia 
[%] 

użytki rolne 3836 77,07 
 grunty orne 3021 60,70 

sady 109 2,19 
łąki trwałe  80 1,61 
pastwiska 427 8,58 
grunty rolne zabudowane 197 3,96 
grunty pod rowami 2 0,04 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 809 16,25 
grunty pod wodami 75 1,51 
grunty zabudowane i zurbanizowane 249 5,00 
nieużytki 8 0,16 
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4.3. Struktura osadnicza 

Pomimo występowania cennych przyrodniczo terenów, gmina Bobowa charakteryzuje 

się stosunkowo niską lesistością. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe oraz topografia 

przyczyniły się do powstania nierównomiernie rozłożonej sieci osadniczej. Ośrodkiem 

administracyjnym gminy jest miasta Bobowa, położone w centralnej części gminy, z której 

rozchodzą się drogi prowadzące do wszystkich części gminy. Charakter osadniczy gminy ma 

układ niewielkich osad wiejskich, skoncentrowanych wzdłuż dróg, dość dobrze 

wkomponowanych w krajobraz.  

Występująca na terenie gminy zabudowa w większości stanowi zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną oraz mieszkalno-zagrodową. Uzupełniającą formę zabudowy 

stanowi mieszkalnictwo wielorodzinne zlokalizowane na terenie miasta Bobowa oraz 

zabudowa turystyczna, związana z obsługą turystów, m.in. miejsca noclegowe, gastronomia 

oraz rekreacja. Krajobraz gminy urozmaicają kościoły, założenia dworskie i cmentarze 

wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, a 

także kapliczki przydrożne, figury świętych i miejsca pamięci narodowej dające świadectwo 

tradycji i historii regionu. 

4.3.1. Tereny mieszkaniowe 

Miasto Bobowa stanowi ośrodek administracyjny w gminie, z którego rozchodzą się 

drogi łączące je z okolicznymi wsiami. Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych. Za wyjątkiem Bobowa, który posiada charakter małomiasteczkowy, 

wszystkie ośrodki posiadają charakter wiejski, gdzie dominuje rozproszona zabudowa 

zagrodowa.  

 

4.3.2. Tereny usługowe 

Usługi publiczne (w tym administracji), usługi oświaty, zdrowia, bezpieczeństwa 

publicznego, kultury oraz usługi sakralne w większości przypadków zlokalizowane 

są w mieście Bobowa.  

Usługi publiczne na terenie gminy świadczy Urząd Miejski w Bobowej, Urząd Pocztowy, 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa wraz z Domami Kultury w Wilczyskach, Stróżnej, 

Siedliskach i w Jankowej, Biblioteka Publiczna w Bobowej oraz filie Biblioteki w Siedliskach 

i Wilczyskach, świetlice wiejskie, a także Galeria Koronki Klockowej w Bobowej. 

Bezpieczeństwo publiczne zapewnia policja – Komisariat Policji w Bobowej, straż 

pożarna – 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zlokalizowanych w miejscowościach: 

Bobowa, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska. 
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Opiekę zdrowotną zapewniają trzy przychodnie: Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej 

„BOMED” w Bobowej z filią w Siedliskach oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

"LANGMED" w Bobowej oraz prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne, a mieszkańcy 

mają możliwość zakupu lekarstw w czterech aptekach znajdujących się w gminie.  

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące placówki wychowania przedszkolnego 

i oświaty: Przedszkole Samorządowe w Bobowej oraz Wilczyskach, szkoły podstawowe: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 

Kopernika w Brzanie, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” 

w Jankowej, Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Reca w Siedliskach, Szkoła Podstawowa 

w Stróżnej, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach.  

Na terenie gminy działa Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Bobowej. W gminie 

zlokalizowanych jest również pięć parafii (Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Bobowej, 

Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jankowej, Parafia p.w. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Siedliskach, Parafia p.w. św. Maksymiliana M. Kolbego w Stróżnej, Parafia p.w. 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilczyskach). 

W 2020 roku na terenie gminy zarejestrowanych było 608 podmiotów gospodarki 

narodowej, w tym 510 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej, 

bo 277 osób prowadziło działalność w sekcji F – budownictwo. Pozostałe liczniejsze grupy 

podmiotów prowadzą działalność w sekcjach: G (handel hurtowy i detaliczny), C (przetwórstwo 

przemysłowe) oraz M (działalność profesjonalna, naukowa i techniczna). 

 

4.3.3. Tereny zabudowy produkcyjnej  

Gmina Bobowa to gmina rolnicza, w której tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

stanowią niewielki odsetek powierzchni. Na obszarze gminy funkcjonują głównie tereny 

zabudowy służące obsłudze produkcji w gospodarstwach rolnych. Główną grupę stanowią 

firmy wiązane z przemysłem rolniczym i przetwórstwem, które zabezpieczają potrzeby 

lokalnego rynku oraz prowadzą sprzedaż produktów na rynek ponadlokalny.  

Na obszarze gminy utworzona została Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) 

w miejscowości Siedliska, zlokalizowana przy drodze wojewódzkiej nr 981 relacji  Zborowice - 

Grybów - Krzyżówka - Krynica-Zdrój oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 

Tarnów – Leluchów (łącząca się dalej z kolejami słowackimi) wraz z bocznicą. SAG oddalona 

jest od drogi krajowej nr  28 o 14 km, natomiast od autostrady A4 o ok 50 km. Utworzenie 

strefy było jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji zrealizowanych w gminie 

Bobowa. SAG obejmuje obszar o powierzchni 12 hektarów dobrze ze sobą skomunikowanych 

terenów, z pełną infrastrukturą oraz uzbrojeniem, tworzących dla inwestorów atrakcyjną 

całość. Tereny te  objęte są  przywilejami Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
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Gmina Bobowa w ramach utworzonej strefy oferuje przedsiębiorcom 7 działek 

kompleksowo uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową 

oraz teletechniczną. Powierzchnia działek przeznaczonych do zainwestowania kształtuje się 

od 1 ha do 3 ha. Istnieje możliwość nabycia dowolnej ilości działek pod określoną działalność. 

Kompleksowe uzbrojenie terenu było możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Strefa Aktywności 

Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Stwarza to możliwość rozwoju 

gospodarczego gminy i dywersyfikacji lokalnej gospodarki. 

 

4.3.4. Tereny zieleni urządzonej i cmentarzy 

Gmina Bobowa posiada wiele terenów zieleni pochodzenia kulturowego, w tym parków 

i zabytkowych założeń pałacowo-ogrodowych. Spośród tej zieleni, na uwagę zasługują 

zabytkowe założenia zieleni: 

− ogród dworski w Jeżowie, 

Zabytkowy park w Jeżowie powstał w II połowie XIX wieku. Był to park o założeniu 

kwaterowym, obecnie ma charakter parku krajobrazowego o układzie swobodnym. Teren 

parku jest w większości płaski, posiada niewielki spadek w kierunku południowym oraz 

parę łagodnych niewielkich skarp. Dobór gatunkowy materiału roślinnego jest poprawny 

dla tego typu założeń. Zdecydowanie przeważają lipy drobnolistne, jesion wyniosły, topola 

czarna, rabina i modrzew. Stan zdrowotny drzewostanu jest dobry. Ze względu na duże 

wartości historyczne oraz stan zachowania zabytkowej zieleni, zespół parkowo- dworski w 

Jeżowie zasługuje na ochronę konserwatorską. 

− zespół parkowo-dworski w Siedliskach,  

Zabytkowe założenie ogrodowo-parkowe, w którym zachowały się przebudowane 

zabudowania podworskie z początku XX wieku pozostałości parku z XIX wieku. 

− zabytkowy ogród i park leśny w Jankowej 

obejmuje fragmenty ogrodu dworskiego, parku i kompleksy drzew stanowiących park 

leśny. 

 

W gminie Bobowa znajdują się cmentarze zabytkowe, będące świadkami historii 

regionu, zlokalizowane w miejscowościach Bobowa i Siedliska, a także istniejące cmentarze 

w miejscowościach: Jankowa, Wilczyska, Siedliska i Stróżna. Utworzenie zabytkowych 

cmentarzy datowane jest głównie na XVIII-XIX wiek. Ponadto w gminie Bobowa zlokalizowane 

są cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej: cmentarz wojenny nr 132 w Bobowej 

(kwatera wojenna na cmentarzu żydowskim), cmentarz wojenny nr 133 w Bobowej 

oraz cmentarz wojenny nr 134 (kwatera wojenna na cmentarzu w Siedliskach). 
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4.3.5. Tereny usług turystycznych 

Różnorodność potrzeb turystów i możliwości ich spełnienia powodują, iż charakter 

i jakość usług turystycznych muszą być zróżnicowane. Obszar gminy Bobowa posiada liczne 

walory turystyczne – naturalne oraz wynikające z dorobku kulturowego, historii regionu 

i działalności mieszkańców. Walory przyrodnicze, bogactwo kulturowe, liczne tereny 

rekreacyjne, szerokie możliwości rozwoju agroturystyki i rekreacji są czynnikami sprzyjającymi 

rozwojowi turystyki, w tym turystyki weekendowej.  

Oferta turystyczna gminy Bobowa opiera się przede wszystkim na walorach 

wypoczynkowych (niski stopień urbanizacji, cisza, walory estetyczne krajobrazu, warunki 

do uprawiania czynnego wypoczynku), krajoznawczych (specyficzne zespoły krajobrazowe 

i osobliwości przyrody, kultura ludowa, zabytki budownictwa, pamiątki historyczne i przejawy 

współczesnych osiągnięć człowieka) oraz specjalistycznych (elementy i cechy środowiska, 

które umożliwiają uprawianie turystyki kwalifikowanej, np. turystyka piesza, jeździectwo, 

myślistwo).  

Dla turystów udostępniony jest szereg atrakcji, szlaków turystycznych, tras 

rowerowych, ukazujących unikalne wartości, historię oraz bogactwo przyrody. Ponadto 

na terenie gminy funkcjonuje baza turystyczna, w skład której wchodzą gospodarstwa 

agroturystyczne, ukierunkowane na wypoczynek, relaks, obcowanie z naturą, a także 

zapewniają lokalną zdrową żywność.  

Jedną z głównych atrakcji gminy jest organizowany od 2000 r. Międzynarodowy 

Festiwal Koronki Klockowej. Festiwal umożliwia spotkanie koronczarek oraz pasjonatów 

koronki. Wydarzenie stanowi okazję obejrzenia poszczególnych ekspozycji narodowych 

i pozakonkursowej wystawy nagrodzonych prac w Ogólnopolskim Konkursie Koronek 

Klockowych. Festiwalowi towarzyszy pokaz mody i warsztaty nauki wyrabiania koronek. 

 

Ponadto na terenie gminy znajdują się obiekty wchodzące w skład szlaków 

turystycznych o znaczeniu regionalnym: 

− Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce – kościół pw. św. Stanisława Biskupa w 

Wilczyskach, który na trwałe wpisał się już w krajobraz Beskidu Niskiego i Pogórza jako 

przykład architektury drewnianej, 

− Szlak Cmentarzy I wojny światowej - tematem przewodnim szlaku są mogiły zbiorowe 

żołnierzy różnych narodowości, poległych w czasie I wojny światowej, zlokalizowane także 

na obszarze gminy Bobowa. 

 

Na uwagę zasługuje również park przyrodniczo-geologiczny o powierzchni 1,04 ha, 

który powstał w północno-zachodniej części miejscowości Bobowa i został otwarty w 2019 

roku. Bezpośredni dojazd do parku zapewnia droga przy ul. Zielonej, która łączy się z drogą 
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wojewódzką nr 981 relacji Zborowice – Grybów – Krzyżówka – Krynica Zdrój. Teren parku 

znajduje się także w sąsiedztwie linii kolejowej nr 96 relacji Tarnów – Leluchów (dalej łącząca 

się z kolejami słowackimi). 

Park został wyposażony w urozmaiconą szatę roślinną składającą się z drzew, 

krzewów, roślin okrywowych i bylin. Założeniem projektu było wykonanie kompozycji zieleni, 

która będzie spójna pod względem kompozycyjnym i komunikacyjnym oraz nada wyjątkowy 

charakter nowej przestrzeni wprowadzając bioróżnorodność gatunkową na projektowanym 

terenie. Na całości obszaru parku zaprojektowano spójną kompozycję roślinności liściastej 

i iglastej o zróżnicowanym formie pokroju, kolorystyce ulistnienia i kwiatów. Park został 

wyposażony także w atrakcyjne elementy przestrzenne tj. urządzenia zabawowe, mała 

architektura, staw – oczko wodne, oświetlenie oraz wygodny układ komunikacyjny. 

Jako że park ma pełnić funkcję edukacyjną, wprowadzono podwyższone rabaty dla 

dzieci, gdzie będą się mogły one w przystępny i ciekawy sposób uczyć fizjologii roślin oraz 

zdobyć zdolności praktyczne z zakresu ich sadzenia i pielęgnacji. 

Dodatkowo stworzono wzniesienia geologiczne zawierające roślinność i skały 

charakterystyczne dla danego regionu: Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie. 

W parku znajduje się również zaczątek kolekcji drzew, który składa się z 3 gatunków 

tj. miłorząb japoński, glediczja trójcierniowa i metasekwoja chińska. 

W parku zaprojektowano również niewielki sad, gdzie będzie można skosztować 

soczystych jabłoni i grusz oraz wiśni, czereśni i śliw. Przy wejściach nawiązują do nich 

nasadzenia z ozdobnych gatunków drzew owocowych o dekoracyjnych liściach i owocach, 

chętnie zjadanych przez ptaki. Uzupełnienie całości kompozycji stanowi wrzosowisko 

z kolekcją krzewów i drzew iglastych oraz górka saneczkowa, która zachęci do odwiedzin 

w parku również zimą. 

 

 

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU 

PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY 

 
Lokalizowanie terenów nowej zabudowy odbywa się głównie w sąsiedztwie już 

istniejącej zabudowy. Wraz z rozwojem przestrzennym gminy w ostatnich latach zaznaczył się 

wyraźny wzrost zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi pod zabudowę przez 

osoby zamieszkujące większe ośrodki miejskie. Utworzenie nowych terenów przeznaczonych 

pod zabudowę pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie. Głównym celem przy 

wyznaczaniu terenów nowej zabudowy powinno być racjonalne wykorzystanie przestrzeni. 

Rozwój powinien ściśle wiązać się z potencjałem demograficznym gminy i przebiegać 

etapowo. W pierwszej kolejności należy dążyć do uzupełniania i uporządkowania struktury 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 22 - 

istniejącej zabudowy, a dopiero po odpowiednim wypełnieniu tej przestrzeni przystępować do 

zagospodarowania terenów niezainwestowanych. 

Przyjęte rozwiązania zapewniają zatem ochronę ładu przestrzennego, zachowują 

harmonię przestrzenną oraz odpowiednią skalę i proporcje zabudowy. Nie można zapominać 

o wyposażeniu nowych obszarów w niezbędną infrastrukturę techniczną podnoszącą jakość 

życia mieszkańców. 

 

6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DIAGNOZY, 

PRZYGOTOWANEJ NA POTRZEBY STRATEGII ROZWOJU GMINY 

 
Gmina miejsko-wiejska Bobowa posiada dokument strategiczny, określający 

preferowane kierunki rozwoju, którym jest Strategia Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2015-

2020, przyjęta uchwałą Nr VIII/61/15 Rady Gminy Bobowa z dnia 25 maja 2015 r. Strategia 

wyznacza ogólne założenia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

które muszą być odwzorowane i uszczegółowione w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a następnie uwzględnione w tworzonych lub 

aktualizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Podstawowym założeniem strategii jest zrównoważony rozwój gminy Bobowa, czyli 

oznacza proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia 

w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Strategia 

podkreśla wysoki potencjał środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki 

i rekreacji w gminie (turystyka etniczna, biznesowa i religijna).  

Ze względu na różnorodność czynników wpływających na to zjawisko wyodrębniono 

trzy główne obszary koncentracji planowania strategicznego (cele strategiczne) dla 

osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, które stały się podstawą do opracowania kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa, określonych w niniejszym opracowaniu: 

1) podniesienie standardu życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 

środowiskowych, 

2) wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako potencjału do rozwoju kreatywnego, 

3) dobre warunki do życia mieszkańców w bezpiecznej i zadbanej gminie, 

4) kreowanie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki przy wykorzystaniu potencjału 

intelektualnego mieszkańców, 

5) rozwój i wzrost konkurencyjności rolnictwa indywidualnego oraz wsparcie przetwórstwa 

rolno-spożywczego, 

6) rewitalizacja przestrzenna, gospodarcza i społeczna, 
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7) kreowanie Gminy Bobowa jako Europejskiego Centrum Rękodzieła Ludowego i Domu 

Dialogu Ekumenicznego. 

 

W związku z upływem okresu obowiązywania ww. Strategii, gmina Bobowa przystąpiła 

do opracowania nowego dokumentu. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-

2030 jako główny cel rozwoju stawia: „Zrównoważony rozwój z udziałem społeczności 

w oparciu o lokalne dobra i środowisko naturalne, uwzględniając potrzeby związane 

z koniecznym postępem w zakresie infrastruktury technicznej.” W projekcie przedstawiono cel 

główny, cele szczegółowe oraz poszczególne zadania inwestycyjne niezbędne dla rozwoju 

gminy Bobowa, które stały się podwaliną do rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych, 

przewidzianych w niniejszym studium. Tym samym proponowane w studium kierunki rozwoju 

mają na celu racjonalne gospodarowanie przestrzenią, przy uwzględnieniu potrzeb 

i możliwości rozwoju gminy, zdefiniowanych na potrzeby strategii rozwoju. 

 

 

7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, 

W TYM STANU ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI 

PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH 

ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 

I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 
7.1. Stan środowiska 

7.1.1. Rzeźba terenu  

Gmina Bobowa charakteryzuje się dość urozmaiconą rzeźbą, znacznymi 

deniwelacjami terenu. Największe wyniosłości występują w południowej części gminy. Od 

południa Gmina Bobowa otoczona jest Górami Grybowskimi, od zachodu Podgórzem 

Ciężkowickim, natomiast od wschodu sąsiaduje z Obniżeniem Bużańsko–Bieckim, 

stanowiącym część Dołów Jasielsko-Sanockich. Największym ciekiem wodnym 

przepływającym przez teren gminy Bobowa jest rzeka Biała zwana również Białą Tarnowską. 

Występujące na obszarze gminy wzniesienia charakteryzują się stosunkowo dużym 

nachyleniem stoków górskich, co powoduje dużą podatność terenu na erozję, szczególnie 

w obszarach występowania podatnych osadów iłowcowych. Obszar gminy nachylony jest 

w wielu kierunkach, co ma związek ze spadkami na stokach. Teren nachyla się w kierunkach 

pokrywających się z biegiem cieków. 
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Pogórza Rożnowskie i Ciężkowickie tworzą dość zwarty blok o wysokości od 400 

do 550 m n.p.m., rozcięty głęboko przełomowymi dolinami Dunajca i Białej (Tarnowskiej), 

których dno leży na wysokości około 250 m n.p.m. Wartkie dopływy Dunajca – Paleśnianka, 

Słonianka i Przydoniecki Potok oraz spokojniejsze dopływy Białej – Jastrzębianka, 

Wojnarówka, Bruśnik i inne dzielą Pogórze Rożnowskie na mniejsze, rozłożyste masywy 

i pasma. Ich grzbiety są zazwyczaj szerokie z wierzchołkami kopulastymi lub płaskimi. 

Spłaszczenia obserwuje się też w pobliżu doliny Białej i większych potoków. Rzeźba ta 

odzwierciedla powierzchnie zrównań trzeciorzędowych. Szczególny wpływ na formowanie 

rzeźby mają gruboławicowe piaskowce ciężkowickie i krośnieńskie, z których powstały 

malownicze ostańce skalne w okolicach Bukowca, Ciężkowic i Stróżny oraz twardzielcowe 

spłaszczenia grzbietowe i progi skalne. Zbocza dolin są strome, zwykle ponad 15-25°. 

Wzdłuż Białej wykształcone są dwa wyraźne tarasy akumulacyjne – zalewowy i nadzalewowy, 

odpowiednio 2-4 m i 3-6 m n. p. rzeki. Wyższe tarasy erozyjno-akumulacyjne zachowały się 

w okolicy Bobowej i w górnym biegu Paleśnianki. Zbocza w dolinie Białej modelowane są 

w znacznym stopniu osuwiskami. 

7.1.2. Budowa geologiczna  

Zarówno obszar Pogórza Rożnowskiego jak i Beskidu Niskiego zbudowany jest ze skał 

fliszu karpackiego w postaci uławiconych osadów okruchowych, budujący wzgórza Beskidów 

Zachodnich i Środkowych. Pod względem geologicznym obszar gminy leży w całości 

w obrębie Karpat Zachodnich – rozległego pasma górskiego zbudowanego prawie wyłącznie 

z grubego kompleksu osadów fliszowych, sfałdowanego w neogenie a następnie w miocenie.  

Pogórze Rożnowskie leży we wschodniej części płaszczowiny śląskiej stanowiącej część 

głównej jednostki strukturalnej Karpat, tzw. fliszowych Karpat zewnętrznych. Są to utwory 

trzeciorzędowe – piaskowce przewarstwione łupkami ilastymi, które uległy wypiętrzeniu 

i sfałdowaniu. Utwory trzeciorzędowe przykryte są utworami czwartorzędowymi miąższości 

do kilku metrów. Utwory czwartorzędowe pochodzą przede wszystkim z wietrzenia skał 

fliszowych, a w znacznie mniejszym stopniu występują osady rzek i jeziorne oraz 

antropogeniczne. Urozmaicenie skał fliszowych i ich różna odporność na erozję sprawiają, 

że rzeźba terenu jest urozmaicona, a stoki górskie mają znaczne nachylenie. Bardziej odporne 

na erozje skały płaszczowiny magurskiej budują grzbiety górskie, a w osadach iłowcowych 

powstają obniżenia. W obniżeniach dolinnych dodatkowo występują utwory geologiczne 

związane z akumulacja rzeczną w postaci pasków, żwirów i namułów. Ponadto u podnóża 

stoków często obserwowane są osady stokowe w postaci glin. 
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Ryc.3. Mapa geologiczna gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 

 

7.1.3. Gleby 

Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej 

mierze z różnorodności podłoża geologicznego, różnorodności topograficznej związanej 

z nachyleniami i wysokością powierzchni terenu, pośrednio także z bogactwa szaty roślinnej, 

a wreszcie zmienności czynników antropogenicznych.  

Cechą charakterystyczną dla pokrywy glebowej jest powszechne występowanie 

madów ilastych oraz madów piaszczystych i piaszczysto-ilastych, które wykształciły się 

w dolinach rzecznych z naniesionych materiałów aluwialnych. Ze względu na różnorodny skład 

mechaniczny oraz właściwości fizyczne gleby posiadają różną wartość rolniczą. Dominują 

gleby o średniej jakości – IVa i IVb klasy bonitacyjnej. Ze względu na pochodzenie, przeważają 

gleby górskie i podgórskie. Są to gleby brunatne kwaśne oraz wyługowane, jak również słabo 
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wykształcone gleby szkieletowe. W kierunkach zagospodarowania użytków rolnych 

przeważają grunty orne i łąki, w dalszej kolejności pastwiska i sady. 

 

7.1.4. Wody 

Wody podziemne  

Zgodnie z danymi Państwowej Służby Hydrogeologicznej obszar gminy Bobowa 

położony jest w obrębie dwóch jednostek: 

1) Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 150 

Jednostka ta ma powierzchnię 2042,3 km2 i znajduje się w regionie Górnej Wisły 

w pasie Północnego Podkarpacia oraz Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat 

Zachodnich. Według „Atlasu hydrogeologicznego Polski”, 1995 r. należy do regionów 

hydrogeologicznych: XIII – przedkarpacki i XIV – karpacki, w których głębokość 

występowania wód słodkich wynosi 0 – 80 m. W ramach jednostki JCWPd występują 

następujące wody podziemne: Q (wody porowe w utworach akumulacji rzecznej – 

piaski, żwiry) o stanie ilościowym dobrym i jakościowym średnim, Pg, Cr (wody 

szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo-łupkowych – fliszowych) o stanie 

ilościowym słabym i jakościowym bardzo dobrym. 

2) Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 151 

Jednostka ta ma powierzchnię 2648 km2 i znajduje się w regionie Górnej Wisły w pasie 

Północnego Podkarpacia oraz Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich. 

Według „Atlasu hydrogeologicznego Polski”, 1995 r. należy do regionów 

hydrogeologicznych: XIII – przedkarpacki i XIV – karpacki, w których głębokość 

występowania wód słodkich wynosi 0 – 80 m. W ramach jednostki JCWPd występują 

następujące wody podziemne: Q (wody porowe w utworach akumulacji rzecznej – 

piaski, żwiry) o stanie ilościowym dobrym i jakościowym średnim, Pg, Cr (wody 

szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo-łupkowych – fliszowych) o stanie 

ilościowym bardzo i jakościowym dobrym. 

 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

Na obszarze gminy Bobowa wyróżnia się Główny Zbiorniki Wód Podziemnych: GZWP 

nr 434 Dolina rzeki Biała Tarnowska. Jest to zbiornik wód podziemnych występujący 

w utworach czwartorzędowych, związany z dolinami rzecznymi i z kopalnym systemem dolin, 

który w części zachodniej województwa tylko w nieznacznym stopniu pokrywa się ze 

współczesnym układem hydrograficznym. Zbiornik posiada porowy charakter ośrodka, jest 

zlokalizowany w holoceńskich utworach piaszczystych i piaszczysto- żwirowych, lokalnie 

zaglinionych, wykazujących zróżnicowaną naturalną odporność na zanieczyszczenie. Zbiornik 
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związany z doliną rzeczną jest bardzo wąski o miąższości osadów wodonośnych najczęściej 

3-6 m, a sporadycznie 10-12 m. Zbiorniki został wyznaczony wg kryteriów indywidualnych, 

ze względu na deficytowy charakter obszarów w stosunku do wód podziemnych. Dla zbiornika 

brak jest izolującej pokrywy w stropie warstw wodonośnych, co ułatwia przenikanie 

zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do wód podziemnych. 

 

Tab.3. Charakterystyka GZWP na terenie gminy Bobowa   

Nr 
GZWP Nazwa zbiornika Wiek 

Typ 
zbiornika 

Pow. 
[km2] 

Średnia 
głębokość 
[m] 

Zasoby 
[tys.m3/d] 

434 Dolina rzeki Biała 
Tarnowska QD* porowy 54 6 7 

* QD – utwory czwartorzędu w dolinach 

 

 
Ryc.4. Główny Zbiornik Wód Podziemnych na terenie gminy Bobowa 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wody powierzchniowe  

Największym ciekiem w sieci hydrograficznej gminy Bobowa jest rzeka Biała 

Tarnowska oraz jej dopływy. Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca, 

o całkowitej długości 101,8 km. Wypływa na wysokości 739 m n.p.m., spod Ostrego Wierchu 

w Beskidzie Niskim. Przepływa między innymi przez gminę Bobowa. Zlewnia Białej graniczy 

ze zlewnią rzeki Ropy od zachodu, a jej powierzchnia całkowita przy ujściu do Dunajca wynosi 

983 km2 . Dolina Białej Tarnowskiej jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo ze względu 

na zachowane jeszcze bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt. Jest korytarzem ekologicznym 

zarówno dla migrujących ryb, jak i dla zwierząt lądowych. Jednak występujące tam bariery 

stworzone przez człowieka ograniczają sprawne funkcjonowanie rzeki i jej doliny jako 

korytarza ekologicznego.  

Charakterystyczną cechą dla tego obszaru, wynikającą przede wszystkim 

z ukształtowania terenu, są wezbrania w okresie wiosennych roztopów, letnich opadów, 

grudniowych deszczy. Niżówki występują najczęściej we wrześniu. Na terenie gminy Bobowa 

brak jest naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Na terenie powiatu również nie 

występują naturalne zbiorniki wodne. Istnieje jeden sztuczny zbiornik zaporowy na rzece 

Ropa, nazywany również Jeziorem Klimkówka. 

Monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony jest przez WIOŚ w Krakowie. 

Na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały sformułowane i wyodrębnione Jednolite 

Części Wód Powierzchniowych, które stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej, 

wśród nich wyróżniamy naturalne JCWP oraz sztuczne lub silnie zmienione JCWP. Jednolitą 

częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: 

jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy), sztuczny zbiornik wodny, 

ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, 

przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące 

JCWP. Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje 

odzwierciedlenie w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się ich stan 

ekologiczny, podczas gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu uregulowanych lub 

przekształconych w zbiornik zaporowy) i sztucznych części wód – potencjał ekologiczny. 

W 2018 roku sporządzono raport „STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE 

MAŁOPOLSKIM RAPORT 2020”, w którym dokonano oceny stanu / potencjału ekologicznego 

i chemicznego na wyznaczonych JCWP w ramach monitoringu operacyjnego. Gmina Bobowa 

przynależy do obszaru silnie zmienionej JCWP Biała od Binczarówki do Rostówki. 

Punkt pomiarowo – kontrolny zlokalizowany jest na rzece Biała w okolicach Lubaszowej. 

Zgodnie z tym opracowaniem stan chemiczny jcwp określono poniżej dobrego, a ocena stanu 

jcwp – jako zły.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 29 - 

Ponadto obszar gminy odwadniany jest siecią mniejszych rzek i górskich potoków oraz 

rowów melioracyjnych odwadniających tereny podmokłe w dolinach rzecznych.  

 

 

Ryc.5. Cieki powierzchniowe, zbiorniki wodne i działy wodne 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Główne źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych 

Na obszarze gminy brak jest zakładów przemysłowych emitujących znaczne ilości 

ścieków przemysłowych. Głównym źródłem zanieczyszczeń, zwłaszcza dla wód 

powierzchniowych, są niewłaściwie stosowane środki ochrony roślin oraz nawozy, również 

bogate w związki azotu nawozy naturalne (gnojowica i obornik). Sporym zagrożeniem jest 

także nieuregulowana gospodarka ściekowa – niewystarczające wyposażenie w system 

kanalizacji, nieszczelne zbiorniki przydomowe i niekontrolowane zrzuty ścieków. 
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7.1.5. Warunki klimatyczne  

Warunki klimatyczne gminy Bobowa determinowane są głównie przez dwa czynniki: 

geograficzny, wynikający z lokalizacji obszaru opracowania w Środkowej Europie i położenia 

w obrębie regionu karpackiego oraz czynnik cyrkulacyjny, związany z ruchami morskich 

i kontynentalnych oraz arktycznych i zwrotnikowych mas powietrza.  

Ze względu na usytuowanie w regionie podgórskim obszar gminy Bobowa cechuje się 

skrajnym zróżnicowaniem bioklimatycznym, na które wpływają głównie wysokość nad 

poziomem morza, położenie, rzeźba i ekspozycja terenu, bilans energetyczny oraz cyrkulacja 

powietrza.  

Obszar gminy Bobowa znajduje się w umiarkowanie ciepłym piętrze klimatycznym 

o charakterze podgórskim z towarzyszącym mu silnym nasłonecznieniem. Warunki 

klimatyczne kształtowane są pod wpływem mas powietrza polarno-kontynentalnego (PPk) 

oraz w mniejszym stopniu – polarnomorskiego (PPm). Układ ten powoduje duże wahania 

termiczne w skali roku. Teren gminy jest najbardziej podatny na działanie powietrza polarno-

kontynentalnego napływającego ze wschodu. Cechuje go niska wilgotność, co jest przyczyną 

występowania pogody z niewielkim zachmurzeniem, a jednocześnie niskimi temperaturami 

i mniejszą liczbą opadów. Lato wyróżnia się bardzo wysokimi temperaturami oraz słoneczną 

i suchą pogodą. Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszarów górskich, gmina Bobowa będzie 

się charakteryzować częstszym występowaniem opadów i silniejszych wiatrów niż regiony 

będące na terenach bardziej nizinnych. 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną A. Wosia (1999) gmina Bobowa zlokalizowana 

jest w sąsiedztwie dwóch obszarów klimatycznych: 

− Regionu Tarnowsko-Rzeszowskiego (R-XXVII), 

− Obszarów górskich.  

 

Najcieplejszymi miesiącami są lipiec oraz sierpień. Maksymalna średnia dobowa 

temperatura wynosi wtedy 25°C, natomiast minimalna średnia dobowa: 25°C. Najniższymi 

temperaturami cechuje się styczeń. Maksymalna średnia dobowa temperatura dla tego 

miesiąca wynosi 1°C, a minimalna: -4°C. Średnia temperatura półrocza zimowego (XI-IV) 

to 1,2°C, a półrocza letniego (V-X): 15,2°C. Natomiast w skali roku wartość ta wynosi około 

8,2°C. Temperatura poniżej 0°C utrzymuje się przez około 40 dni w roku i pojawia się 

najczęściej w miesiącach grudzień-styczeń. Od grudnia do lutego mróz występuje średnio 

przez 74 dni. Okres wegetacyjny, który cechuje się średnią temperaturą powyżej 5°C, wynosi 

223 dni. Temperatura powyżej 25°C utrzymuje się przez 40 dni, a ich największa ilość 

determinuje miesiące lipiec-sierpień. 
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Największe opady pojawiają się w maju, czerwcu oraz w lipcu i oscylują w granicach 

90-105 mm. Natomiast od października do marca wartość opadu atmosferycznego kształtuje 

się na wyrównanym poziomie około 40-45 mm. Ilość deszczu jaka spadnie w ciągu roku na 

obszarze gminy wynosi około 717 mm. 

Średnia liczba dni bez zarejestrowanego opadu atmosferycznego wynosi 196 w skali 

roku. Szacuje się, że opady zostają odnotowane podczas 169 dni. Obfite opady deszczu 

lub śniegu w wysokości powyżej 20-50 mm notuje się średnio przez 5 dni w ciągu roku. 

Śnieg rejestrowany jest średnio przez 36 dni w roku. 

Okres wzmożonej wietrzności przypada na miesiące od listopada do marca. Lipiec 

i sierpień dają najniższe rezultaty związane z siłą i prędkością wiatru. Na obszarze gminy 

zauważalna jest znaczna przewaga wiatrów południowych oraz zachodnich. 

7.1.6. Flora 

Według podziału geobotanicznego Polski Matuszkiewicza (2008) gmina Bobowa 

położona jest w Państwie Holarktyda, obszarze Euro-syberyjskim, Prowincji Karpackiej, 

dziale Zachodniokarpackim (H.), na obszarze Krainy Karpat Zachodnich (H.1.), Podkrainy 

Zachodniobeskidzkiej (H.1a.), Okręgu Pogórzy Rożnowsko-Ciężkowickich (H.1a.3.), 

podokręgów: Zakliczyńskiego ((H.1a.3.a.), Przydonickiego (H.1a.3.b.) oraz Ciężkowickiego 

(H.1a.3.c.). 

 
Ryc.6. Położenie gminy Bobowa według podziału geobotanicznego Polski 

Źródło: Jan Marek Matuszkiewicz, Geobotanical regionalization of Poland 
(Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 
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Pod względem florystycznym obszar gminy znajduje się w obszarze przejściowym 

między Karpatami Zachodnimi a Karpatami Wschodnimi. W obszarze tym występują 

ciepłolubne rośliny z południa: róża francuska, kokoryczka wonna, kocimiętka właściwa. 

W lasach kwitną m.in.: przebiśnieg, cebulica dwulistna, żywiec gruczołowaty, czosnek 

niedźwiedzi, zawilec i miesiącznica trwała. Występuje również gatunki z rodziny 

storczykowatych m.in.: podkolan biały, kruszczyk błotny, stoplamek plamisty. 

 

 

Szata roślinna występująca na terenie gminy Bobowa spełnia następujące funkcje: 

− sanitarno-higieniczną - polegającą przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza w tlen 

i zmniejszaniu w atmosferze ilości dwutlenku węgla, 

− ochronną - polegającą na ochronie gleb przed nadmierną erozją wietrzną, jak również 

stanowiącą ostoję i schronienie dla świata zwierzęcego, 

− retencyjną - polegającą na retencjonowaniu zasobów wodnych (opadów atmosferycznych 

i wód podziemnych), 

− dekoracyjną wynikającą w dużej mierzę z naturalnych cech roślinności (kształt, barwa), 

uzyskiwane dzięki temu efekty plastyczno-dekoracyjne korzystnie oddziałują na psychikę 

człowieka 

− produkcyjną - polegającą na pozyskiwaniu naturalnych surowców - drewno, grzyby. 

 

Na terenie gminy Bobowa ze względu na wyjątkowo wartościowe zasoby przyrodnicze 

wyznaczono dwa pomniki przyrody.  

Uprawy rolne na terenie gminy Bobowa są poddawane nadzwyczajnym zagrożeniom i 

degradacji. Najczęstszymi ich formami są: 

− zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych, 

− zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym, 

− zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

− niedobór wód, obniżanie się zwierciadła wód podziemnych, 

− zanieczyszczenia punktowe z dzikich wysypisk śmieci. 

 

7.1.7. Fauna 

Na terenie gminy Bobowa nie przeprowadzono dokładnej inwentaryzacji fauny, stąd 

brak jest dokładnych danych na temat zasobów świata zwierzęcego na tym terenie. Dane na 

temat zasobów świata zwierzęcego na terenie powiatu wskazują, że na tym terenie dużą grupę 

zwierząt powinny stanowić rzadkie gatunki zwierząt dziko żyjących (sarny, jelenie, dziki, wilki). 

Dla tej grupy największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są: 
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− nieprawidłowa gospodarka leśna np. niekontrolowane wyręby lasów, 

− kłusownictwo - mogące przyczynić się do niekontrolowanego (gwałtownego) zmniejszenia 

się populacji poszczególnych gatunków, 

− ogólnie zły stan środowiska przyrodniczego.  

 

Dla grupy płazów i gadów poważnym zagrożeniem są: 

− zanieczyszczenia wód powierzchniowych - brak skanalizowania i niewystarczająca ilość 

oczyszczalni ścieków oraz liczne dzikie wysypiska, 

− zmienności i niedobory stanu wód. 

 

Szczególnie istotnym gatunkiem występującym na obszarze gminy jest niezwykle 

cenny nietoperz – podkowiec mały, którego kolonia zamieszkuje jaskinię „Diabla Dziura” 

w Rezerwacie Przyrody Nieożywionej „Diable Skały” w Bukowcu. Gatunek ten jest na tyle 

rzadki, iż został objęty „Programem ochrony podkowca małego w Polsce”. W okresie od marca 

do listopada samice nietoperzy gromadzą się w tzw. kolonie rozrodcze, gdzie rodzą 

i wychowują swoje młode. Samice wybierają możliwie niedostępne dla drapieżników kryjówki, 

które charakteryzują się dodatkowo odpowiednim mikroklimatem. Późną jesienią i zimą 

pożywienie w postaci owadów przestaje być dostępne. Niekorzystny okres nietoperze 

przeczekują, wybierając odpowiednią kryjówkę – zimowisko. Jaskinie ze względu na 

występowanie niskich i stabilnych temperatur stwarzają warunki umożliwiające zapadnięcie 

nietoperzy w stan hibernacji. 

Bogactwo fauny, podobnie jak i flory, skupia się głównie na obszarach objętych 

ochroną w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody, tj. Obszarach Natura 2000 Biała 

Tarnowska oraz Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca.  

 

7.1.8. Stan powietrza atmosferycznego  

Na terenie gminy Bobowa nie prowadzi się obecnie monitoringu stanu powietrza 

atmosferycznego w ramach monitoringu ogólnokrajowego, w związku z tym nie można 

jednoznacznie określić jakości powietrza oraz stopnia oddziaływania poszczególnych 

emitorów na stan powietrza w gminie.  

W gminie nie ma większych emitorów zanieczyszczeń atmosfery. Nad omawiany teren 

przedostają się w niewielkim stopniu napływowe zanieczyszczenia. Czynnikiem o bardziej 

lokalnym znaczeniu jest niska emisja (głównie SO2 i pył). Dlatego też bardzo duże znaczenie 

ma podejmowanie działań mających na celu jej ograniczanie. Jest to możliwe dzięki 

przechodzeniu coraz większej liczby właścicieli domów prywatnych na ogrzewanie gazowe i 

olejowe w miejsce poprzednio stosowanego węglowego. Jednocześnie zwrócić uwagę należy 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 34 - 

na ograniczenie opalania domów wszelkimi odpadkami, wydzielającymi w procesie spalania 

znaczną ilość substancji toksycznych. W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego korzystnym byłoby przejście na bardziej ekologiczne źródła ciepła. 

Nie bez znaczenia też pozostaje - emisja komunikacyjna - wzrastająca systematycznie 

ilość pojazdów samochodowych nabywanych zarówno przez podmioty gospodarcze 

jak i osoby fizyczne pociąga za sobą wzrost emisji przede wszystkim dwutlenku azotu. 

Transport samochodowy jest również źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

tlenkami węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Niekorzystne zmiany na terenie 

opracowania mogą być związane ruchem kołowym pojazdów na drogach wojewódzkich nr 981 

oraz nr 977. Pojazdy samochodowe w ruchu emitują gazy spalinowe, wytwarzają pyły 

powstające na skutek ścierania okładzin hamulców oraz opon na nawierzchni drogowej. 

W wyniku spalania paliwa dostają się do atmosfery zanieczyszczenia gazowe, głównie: 

dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, aldehydy, tlenki siarki. Powstające 

pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi, a także wyższe węglowodory 

aromatyczne. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zależy od wielu czynników, między innymi 

od natężenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego stanu technicznego, zastosowania 

dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. Mogą być one 

źródłem skażenia wód powierzchniowych, gleb, roślinności, jak również człowieka. 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać 

przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania 

obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji 

gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, doprowadzenie sieci 

do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację kotłowni tradycyjnych 

(zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), budowę elektrociepłowni, poprawę nawierzchni 

dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii 

ze źródeł odnawialnych (promieniowanie słoneczne, energia geotermalna, biogaz). 

 

7.1.9. Surowce naturalne 

Na terenie gminy Bobowa znajduje się 15 złóż surowców naturalnych nieskreślonych 

z bilansu zasobów, w tym 1 złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej (IB) oraz 14 złóż 

kruszyw naturalnych (KN), które wraz ze złożem skreślonym zostały przedstawione 

w poniższej Tabeli. 
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Tab.4. Surowce naturalne na terenie gminy Bobowa 
Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny MIDAS 

Kod, 
ID 

złoża 

Rodzaj 
kopaliny 

Nazwa 
złoża 

Eksploatacja Położenie 
Powierzchnia 

złoża [ha] 

Skreślone 
z bilansu 
zasobów 

IB, 

8692 

Surowce 

ilaste 

ceramiki 

budowlanej 

Jankowa 

złoże 

eksploatowane 

okresowo 

Jankowa 1,57 nie 

KN, 

11106 

Kruszywa 

naturalne 
Jankowa 2 zaniechana 

Jankowa  

dz. nr 288/2, 

292, 293 

1,86 nie 

KN, 

13888 

Kruszywa 

naturalne 
Jankowa 3 zaniechana 

Jankowa 

dz. 288/2 
0,43 nie 

KN, 

17924 

Kruszywa 

naturalne 
Jankowa 4 - 

Jankowa 

dz. nr 309, 

312, 313/1, 

316/1 

1,91 nie 

KN, 

10506 

Kruszywa 

naturalne 
Jankowa I zaniechana Jankowa 0,78 nie 

KN, 

16778 

Kruszywa 

naturalne 

Jankowa-

Abram 
- 

Jankowa 

dz. nr 616/2, 

616/3 

1,40 nie 

KN, 

8672 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska zaniechana 

Wilczyska 

dz. nr 74/2, 

97 

1,27 nie 

KN, 

10079 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 1 zaniechana 

Wilczyska 

dz. nr 58 
0,68 nie 

KN, 

10788 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 3 - 

Wilczyska 

dz. nr 61, 62 
0,51 nie 

KN, 

11325 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 4 zaniechana 

Wilczyska 

dz. nr 775 
0,99 nie 

KN, 

14298 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 5 zaniechana 

Wilczyska 

dz.59,60 
0,87  

KN, 

17822 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 7 - 

Wilczyska 

dz. nr 65/1 
0,96 nie 

KN, 

17925 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 8 - 

Wilczyska 

dz. nr 79/3, 

80/3, 80/4 

0,98 nie 

KN, 

18054 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 9 - 

Wilczyska 

dz. nr 70/6 
12,25 nie 

KN, 

10207 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska II zaniechana 

Wilczyska 

dz. nr 63 
0,63 nie 

KN, 

17275* 

Kruszywa 

naturalne 
Wilczyska 6 

zakończona 

2017-05-19 

Wilczyska 

dz. nr 679/1, 

679/2 

1,17 tak 

* złoże skreślone z bilansu zasobów 
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Ryc.7. Lokalizacja udokumentowanych złóż nieskreślonych z bilansu 
zasobów na obszarze gminy Bobowa  

Źródło: Opracowanie własne 
 

7.2. Stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej  

7.2.1. Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej  

Wg danych GUS w roku 2014 użytki rolne stanowiły ponad 75% powierzchni gminy 

Bobowa. Wartość rolnicza gleb jest zróżnicowana, choć pod względem przydatności rolniczej 

większość gleb gminy – 77% zaliczana jest do klasy IV a i b, a więc średnio i mało przydatne 

dla produkcji rolnej. Pozostałe 23% gleb jest mozaiką innych klas. Gleby wysokiej wartości 

(II i III klasy bonitacyjnej) wykształciły się nielicznie w dolinie rzeki Białej jako mady, przy czym 

ich udział jest niewielki.  

Jakość gleb warunkuje sposób wykorzystywania gruntów. Największe obszary gruntów 

ornych wykorzystywane są pod zasiew zbóż. Rolnicy często decydują się również na uprawę 
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ziemniaków. Jednak zbierane plony wykorzystywane są na potrzeby własne rolników. Na ilość 

uzyskiwanych plonów mają wpływ głównie słabsze gleby oraz warunki klimatyczne, 

ukształtowanie terenu i powiązane z tym stosunki wodne. 

 Zgodnie z danymi Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. (na dzień sporządzenia 

studium nadal brak publikacji danych z Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.) na terenie 

gminy funkcjonowało łącznie 1435 gospodarstw rolnych, z czego około 40% stanowiły 

gospodarstwa o powierzchni do 1 ha (568 gospodarstw), ponad 53% stanowiły gospodarstwa 

o powierzchni 1-5 ha (767 gospodarstw), około 6% - gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha 

(88 gospodarstw), zaledwie 0,3% stanowiły gospodarstwa o powierzchni 10-15 ha 

(5 gospodarstw), a tylko 7 gospodarstw (0,5%) miało powierzchnię przekraczającą 15 ha. 

Wszystkie gospodarstwa rolne były gospodarstwami indywidualnymi, a ponad 83% z nich 

prowadziło działalność rolniczą (1200 gospodarstw). 

 

Ryc.8. Grunty rolne na terenie gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 
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7.2.2. Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Terytorium gminy Bobowa charakteryzuje się niską lesistością. Wg danych BDL GUS 

na koniec 2020 roku lasy zajmowały powierzchnię 728,28 ha, co stanowiło 14,5% ogólnej 

powierzchni gminy. W strukturze własnościowej lasów gminy Bobowa dominowały lasy 

prywatne, które stanowiły około 60% wszystkich lasów. Pozostałe lasy to lasy publiczne, wśród 

których dominowały lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 

(34,04%), lasy gminne o łącznej powierzchni 46 ha stanowiły 6,32% lasów, a najmniejszy 

odsetek (0,03%) stanowiły lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP. 

Największe kompleksy leśne znajdują się w północno-wschodniej części gminy 

w rejonie sołectwa Siedliska i południowej części gminy w rejonie sołectw Jankowa, Wilczyska 

i Stróżna oraz miasta Bobowa, a ich rozkład pokrywa się z występowaniem najsłabszych gleb. 

Na terenie gminy Bobowa występuje typowy las górski. W lasach dominują: jodła, 

sosna, brzoza, grab, jesion, olcha, dąb i buk. Gatunkami niepożądanymi wśród zadrzewień 

w obszarze Natura 2000 PLH 120090 Biała Tarnowska jest dąb czerwony oraz sosna 

zwyczajna. 
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Ryc.9. Grunty leśne na terenie gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 

 

7.3. Wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

7.3.1. Ochrona środowiska  

Podstawowym dokumentem regulującym działania z zakresu ochrony środowiska 

na terenie gminy jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 

2021 poz. 1973 z późn. zm.) oraz opracowany na mocy tej Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Bobowa na lata 2018 - 2021. 

Działania inwestycyjne samorządu gminy Bobowa z zakresu ochrony środowiska 

dotyczyły głównie budowy i modernizacji wodociągów, kanalizacji i obiektów związanych z 

oczyszczaniem ścieków, w na ww. cele zaciągane były preferencyjne kredyty z funduszy 

wspierających realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 40 - 

Z obiektów zasadniczo służących ochronie środowiska na terenie gminy funkcjonuje 

oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna. Ponadto wokół cmentarzy wyznaczone 

są strefy sanitarne. 

 

7.3.2. Ochrona przyrody  

W związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, część obszaru 

gminy znajduje się w zasięgu obszarów chronionych. 

 

 

 

Ryc.10. Uwarunkowania przyrodnicze na terenie gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 
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Na terenie gminy Bobowa znajdują się obszary i obiekty chronione, zgodnie z ustawą 

o ochronie przyrody, do których należą: 

 

OBSZARY NATURA 2000: 

1) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Biała Tarnowska” (kod: PLH120090) utworzony 

został 01.03.2011 r. na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Jest to obszar o powierzchni 

957,46 ha, który obejmuje znaczącą część zasobów 4 typów siedlisk z Załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej, tj. 3220 (pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków), 

3230 (zarośla wierzbowe na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków Salici-

Myricarietum – z przewagą wrześni), 3240 (zarośla wierzbowe na kamieńcach i 

żwirowiskach górskich potoków Salici-Myricarietum – z przewagą wierzby) i 91E0 (łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).  

Górny odcinek Białej Tarnowskiej to jeden z najważniejszych w Polsce obszarów dla 

wszystkich trzech typów siedlisk związanych z nadrzecznymi kamieńcami. 

Do potencjalnych zagrożeń siedlisk należą plany regulacji rzeki. Ewentualne niezbędne 

prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej powinny być prowadzone zgodnie z 

zasadami dobrej praktyki regulacji rzek i potoków górskich. 

 

2) Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoje nietoperzy okolic Bukowca” (kod: 

PLH120020) utworzony został 09.04.2008 r. na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. 

Dla terenów położonych w zasięgu Obszaru obowiązuje Plan zadań ochronnych, 

ustanowiony Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie. 

Na terenie gminy na gruntach Bobowej znajduje się enklawa obszaru Natura 2000 Ostoje 

Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 – obszar mający znaczenia dla Wspólnoty 

(Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających 

znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny rejon biogeograficzny 

(Dz.U.UE.L.2011.33.146).  

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 leży na terenie gmin 

Bobowa, Korzenna, w powiecie nowosądeckim, oraz gmin Ciężkowice i Zakliczyn 

w powiecie tarnowskim w województwie małopolskim. Obszar Ostoje Nietoperze okolic 

Bukowca PLH120020 tworzą cztery enklawy. Każda z nich obejmuje obiekt, w których 

mieszczą się kolonie rozrodcze nietoperzy i ich obszary żerowania. Tymi enklawami są: 

− Kościół w Bobowej – kolonie rozrodcze nocka dużego i podkowca małego 

na strychu i wieży kościoła w Bobowej (kościół p.w. Wszystkich Świętych),  
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− Kościół w Bruśniku - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła 

w Bruśniku,  

− Bukowiec - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Bukowcu, 

zimowisko podkowca małego w Jaskini Diabla Dziura w Bukowcu,  

− Kościół w Paleśnicy - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła 

w Paleśnicy.  

Obszar utworzony został dla ochrony kolonii rozrodczych i zimowiska nietoperzy: 

podkowca małego (kod 1303) i nocka dużego (kod 1324). Przedmiotami ochrony 

w obszarze są również dwa gatunki płazów: kumak górski (kod 1193) i traszka karpacka 

(kod 2001) oraz siedliska przyrodnicze: jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

(kod 8310), kwaśne buczyny (kod 9110), i żyzne buczyny (kod 9130). 

 

W związku z położeniem części Gminy w granicach obszarów Natura 2000: Biała Tarnowska 

PLH120090 oraz Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020 obowiązują ustalenia 

wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obowiązujących 

Planów Zadań Ochrony dla ww. Obszarów. 

 

 

POMNIKI PRZYRODY: 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody pomnik przyrody to pojedyncze twory przyrody 

ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, 

kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, 

wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków 

rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe 

oraz jaskinie. Na terenie gminy zlokalizowane są 2 pomniki przyrody ożywionej, zgodnie 

z wykazem zawartym w poniższej tabeli. 

 

Tab.5. Pomniki przyrody na terenie gminy Bobowa   
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bobowa na lata 2018 – 2021 

Lp. Nazwa pomnika przyrody Opis Lokalizacja 

1. Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) Obwód: 330 cm 

Bobowa,  

przy szkole podstawowej, 
pomiędzy ulicami Pocztową 

i Bohaterów Bobowej 

2. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) Obwód: 690 cm Wilczyska 
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OKAZY PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ JAKO POMNIKI PRZYRODY 

1) Okazy drzew o cechach pomnikowych w zespole zabytkowego ogrodu i parku leśnego 

w Jankowej  

Zespół zabytkowego ogrodu i parku leśnego w Jankowej wraz z otuliną stanowi cenny 

element dziedzictwa kulturowego i wymaga prowadzenia zabiegów odnowy i uczytelnienia 

kompozycji w oparciu o decyzje konserwatorskie, z wykorzystaniem dokumentacji 

specjalistycznej znajdującej się w archiwum konserwatorskim. W obrębie zespołu 

wymagana jest pielęgnacja drzewostanu, zapobieganie w tworzeniu się ubytków, a okazy 

drzew powinny być uznane za pomniki przyrody. 

 

KORYTARZE EKOLOGICZNE:  

Jedną z ważniejszych inicjatyw krajów Wspólnoty Europejskiej, przyczyniającą się 

do integracji współpracy w dziedzinie ochrony przyrody, jest koncepcja utworzenia 

Europejskiej Sieci Ekologicznej (EECONET). Sieć EECONET mają stanowić obszary 

powiązane przestrzennie i funkcjonalnie oraz objęte różnymi, wzajemnie się uzupełniającymi, 

formami ochrony przyrody. Rolę powiązań pomiędzy obszarami węzłowymi pełnią korytarze 

ekologiczne. Głównym założeniem merytorycznym było opracowanie mapy korytarzy 

o charakterze multifunkcjonalnym – przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków 

i łączących różnorodne siedliska przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach 

sieci Natura2000. Podstawowym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego 

narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, 

wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych. 

Zgodnie z „Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, która opracowana 

została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) 

pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, częściowo obszar gminy 

znajduje się w zasięgu korytarza ekologicznego: 

− korytarz GKPd-9 Pogórze Rożnowskie (fragmenty głównego Korytarza Południowego). 

Ponadto obszar gminy w części znajduje się w zasięgu korytarza ekologicznego 

o randze regionalnej wg Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Przebieg korytarzy ekologicznych został wskazany na rysunku Studium. 
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8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ 

 

8.1. Rys Historyczny 

Pierwszą wzmiankę historyczną o istniejącej już miejscowości Bobowa datuje się na 

rok 1339. Taka data widnieje na przywileju lokacyjnym dla Pawła Benedyka wydanym przez 

królową Jadwigę. Był to przywilej lokacyjny oparty na prawie magdeburskim. Kolejna 

wzmianka pochodzi z Kroniki Jana Długosza, gdzie autor wspomina o dowódcy 46. chorągwi 

Zygmuncie z Bobowej. We wczesnym średniowieczu istniał na tym terenie gród, którego ślady 

można zobaczyć na lewym brzegu rzeki Białej, nieopodal obecnej miejscowości, na stromym 

wzgórzu, w przysiółku o nazwie Berdechów. Początki tego grodu archeolodzy odnoszą 

do IX w. Bobowa posiadała prawa miejskie w latach 1339-1934. Była miastem prywatnym, 

należącym na przestrzeni wieków m.in. do Gryfitów, Jordanów, Laskowskich i Jaworowskich. 

Na przełomie XV i XVI wieku istniały tu cztery strażnice obronne na węgierskim szlaku 

handlowym.  

W 1732 roku zaczęli osiedlać się w Bobowej żydzi, sprowadzeni przez właściciela 

Michała Jaworowskiego. Przed 1756 rokiem w Bobowej powstała murowana bóżnica i została 

utworzona samodzielna gmina żydowska. Żydzi otrzymali szereg przywilejów handlowych. 

Franciszek Łętowski pisał w 1784 roku: "Mają dozwolony handel i komercya wszystkie 

generaliter, towary sprowadzać, przedawać, gorzałki palić, szynkować, piwa warzić, wina 

z Węgier beczkami sprowadzać, przedawać i szynkować". Niezależnie od tego wiele rodzin 

żydowskich otrzymywało przywileje indywidualnie oraz monopol na handel różnymi towarami. 

W połowie XVIII wieku żydzi otrzymali zezwolenie na budowę synagogi, za którą przez 

kilkadziesiąt lat płacili daniny parafii katolickiej. II połowa XIX wieku był to okres działania 

słynnego cadyka Halberstama, założyciela dynastii cadyków i znanej jesziwy. Szlomo 

Halberstam (1847–1906), wnuk cadyka z Nowego Sącza, Chaima Halberstama, rabin 

Oświęcimia i Wisznicy był znakomitym nauczycielem rabinów, propagował ascetyczne życie 

i sprzeciwiał się oświacie publicznej, założył więc dwór i własną szkołę talmudyczną, do której 

ściągali żydzi z Europy środkowej.  

W 1880 roku w Bobowej żyło 481 żydów, stanowiąc 38% ogółu mieszkańców. Przed 

I wojną światową w Bobowej mieszkało około 750 żydów, co stanowiło 50% wszystkich 

mieszkańców.  

W okresie międzywojennym Bobowa znana była jako ważny ośrodek ruchu 

chasydzkiego i siedziba sławnych cadyków z rodu Halbersztamów. W 1921 roku w Bobowej 

żyło 565 żydów, stanowiąc 40% ogółu mieszkańców. Żydzi odgrywali ważną rolę w życiu 
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gospodarczym Bobowej. Do nich należało prawie 90% sklepów oraz 18% warsztatów 

rzemieślniczych. W 1934 przeprowadzono reformę administracyjną - zlikwidowano wówczas 

powiat grybowski, do którego należała Bobowa od 1867 r. Przyłączono ją do powiatu 

gorlickiego, pozbawiając jednak zarazem praw miejskich. Po prawie 600 latach swojej 

miejskiej egzystencji Bobowa stała się wsią. 

 Źródło: http://www.bobowa.pl/pliki/inne/rys-historyczny.pdf 

 

8.2. Zasoby środowiska kulturowego 

Układy urbanistyczne 

Historyczne układy przestrzenne wsi pozostają cennymi śladami przeszłości. Obszar 

gminy Bobowa pierwotnie nie należał do obszarów dogodnych dla osadnictwa, głównie 

ze względu na podgórski i górzysty charakter oraz topografię terenu. Wsie powstawały 

z wydzielonych zwartych kompleksów pól znacznej wielkości, będących w posiadaniu rodów 

dworskich i folwarków. Chłopi natomiast osiedlali się na terenach najmniej atrakcyjnych dla 

osadnictwa i często znacznie oddalonych. Układy przestrzenne nie tworzyły zatem zwartych 

ani pasmowych układów zabudowy, co przyczyniło się do jej znacznego rozproszenia. 

Znaczny rozwój osadnictwa przypadł na lata międzywojenne, kiedy to nowopowstająca 

zabudowa zaczęła wkraczać pomiędzy istniejące zagrody oraz na tereny jeszcze 

niezabudowane. Historyczne układy urbanistyczne i ich ślady na obszarze gminy zostały 

w dużej części zniekształcone lub zatarte w wyniku przebudowy obszarów mieszkaniowych 

i ich rozwoju. W konsekwencji w istniejących wsiach wykształciły się zespoły zabudowy 

zwartej, szczególnie w centralnych częściach osad, gdzie zazwyczaj funkcje centrotwórcze 

skupiały się w pobliżu skrzyżowań dróg. Niemniej jednak do dziś można zaobserwować 

rozproszenie i samotniczy charakter zabudowy wiejskiej, w której dominują budynki związane 

ściśle z prowadzeniem działalności rolniczej, a koncentracja substancji mieszkaniowych 

wynika raczej z warunków terenowych.  

Na zawarcie tradycyjnych układów przestrzennych obszarów wiejskich, których geneza 

sięgała czasów średniowiecza, wpłynął również fakt, iż tradycyjną formą zabudowy wiejskiej 

były domy drewniane, których trwałość jest znacznie krótsza niż w przypadku budynków 

murowanych. W związku z tym większość budynków i, co za tym idzie, układów 

przestrzennych uległa zniszczeniu lub przebudowie prowadzącej do zniekształcenia 

pierwotnej formy. Do dziś w gminie Bobowa zachowały się jedynie nieliczne pojedyncze 

przykłady tradycyjnej wiejskiej architektury drewnianej. 

 

Architektura sakralna 

Jednym z najstarszych kościołów jest kościół w Bobowej p.w. Wszystkich Świętych, 

którego metryka sięga II poł. XIV wieku, od 1529 kolegiata, a w latach 1561-1593 zamieniony 
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na zbór kalwiński. Pomimo licznych remontów i pożaru w 1889 r. kościół zachował swój 

pierwotny gotycki charakter. Ołtarz główny pochodzi z początku XX w. i utrzymany jest w stylu 

neogotyckim. Najcenniejszym malowidłem jest obraz Jacka Malczewskiego przedstawiający 

scenę Ukrzyżowania. Na uwagę zasługuje także barokowa kaplica Matki Boskiej Bolesnej 

(jedyna ocalała z pożaru w 1889 roku) z obrazem autorstwa Feliksa Hanasza z 1851 roku 

i barokową chrzcielnicą z rokokową pokrywą. 

Kościół filialny p.w. Św. Zofii jednonawowy, datowany na II poł. XV wieku z obrazem 

Św. Zofii w otoczeniu trzech córek w ołtarzu głównym, namalowany na desce temperą. 

Kościół ten to doskonały przykład gotyckiej architektury sakralnej. Zbudowany z łupanych 

kamieni, posiada kryty gontem dach i wieżyczkę na sygnaturkę a zdobiący wejście od strony 

zachodniej gotycki portal “schodkowy”. Na murze w prezbiterium znajduje się namalowany 

farbą hieragram gotycki: napis Jezus Chrystus – wykonany średniowieczną minuskułą. 

Przez arian świątynia zamieniona na stajnię, a przez zaborców dla celów świeckich. 

Użytkowana w obrzędach liturgicznych nieregularnie, ale zawsze 15 maja w dzień odpustu 

Św. Zofii. Obok kościoła znajduje się stara dzwonnica datowana na okres gotyku, w XIX wieku 

nadbudowana. 

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa w Wilczyskach. 

Drewniany kościół jednonawowy powstał zapewne na początku XVII w., w XVIII wieku 

dobudowano kaplicę. W ołtarzu głównym znajduje się cenny obraz „Zdjęcie z Krzyża”, powstał 

prawdopodobnie w XVII w., Z elementów wyposażenia warto też zwrócić uwagę na XV-

wieczną chrzcielnicę. Obok kościoła znajdują się dzwonnica z I połowy XIX wieku oraz kaplica 

datowana na lata 60-te XIX w. 

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja w Siedliskach datowany jest na 

przełom XIV i XV wieku. W II połowie XVI wieku zamieniony był na zbór kalwiński. Wielokrotnie 

przebudowany, gruntowanie w I połowie XIX wieku, zatracił cechy stylowe. Kryty jest 

siodłowym dachem z barokową wieżyczką na sygnaturkę. Z elementów wyposażenia świątyni 

wart uwagi jest rokokowy ołtarz główny z II połowy XVIII wieku. W ołtarzu bocznym, po lewej 

stronie mamy dwa cenne obrazy z XVII w., a mianowicie wizerunek św. Marcina i Łaskami 

Słynący obraz Matki Boskiej Bolesnej. W kościele mamy nadto rokokową ambonę i takież 

organy oraz barokową chrzcielnicę. 

Przy kościele znajduje się murowana, parawanowa dzwonnica z I poł. XIX wieku. 

W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz parafialny, z grobami żołnierze poległych w czasie 

I wojny światowej. Nieopodal datowana także na I połowę XIX wieku plebania. 

Naprzeciw kościoła w zabytkowym parku mamy pozostałości zabudowań dworskich, 

w stanie pozostawiającym jednak wiele do życzenia. Na miejscu tym istniała niegdyś osada 

obronna – do dziś widoczne są zarysy obwarowań. 
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Założenia dworsko-parkowe 

Jednym z okazalszych zabytków na terenie gminy jest kompleks dworski w Jankowej. 

Park podworski położony jest na malowniczym wzgórzu nad rzeką Biała Tarnowska 

w Jankowej, wykorzystujący naturalne walory pofałdowanego terenu. Obecnie niewiele 

pozostało z dawnych zabudowań dworskich. Park krajobrazowy datowany jest na XIX w. 

Według źródeł istniała tu drewniana oficyna dworska z murowaną stajnią, stodołą 

oraz pomieszczeniem dla służby. Tereny te tworzyły malowniczy i piękny krajobraz łączący 

zabudowania z parkiem, stawem, ogrodem i sadem. Po wojnie w 1947 r. miejscowi chłopi 

rozebrali oficynę dworską. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie pomieszczenia dla służby 

i stajnia. W latach 50-ch w pozostałościach podworskich siedzibę miała Spółdzielnia 

Inwalidów, a następnie utworzono tam stolarnie. W latach 80-tych stolarnia upadła 

i zabudowania nie pełnią do dnia dzisiejszego żadnych funkcji. Pozostałości zabudowy 

stanowią jedynie ważny ślad historii tego terenu. W północnej części dach uległ całkowitemu 

zawaleniu. Do dziś zachowała się studnia składająca się z betonowego fundamentu, 

drewnianej oprawy i blaszanego daszku. We wschodniej części parku znajduje się kapliczka 

z XIX w. przedstawiająca Jezusa Chrystusa wiszącego na krzyżu. W 2011 r. kapliczka uległa 

zniszczeniu najprawdopodobniej samoistnie. Podjęte zostały działania mające na celu jej 

odtworzenie. Ponadto w parku znajduje się wiele okazałych drzew. Na szczególną uwagę 

zasługuje lipa drobnolistna posadzona w 1916 r. przez Cyryla Antosz. Obwód wokół pnia 

wynosi ok. 7 metrów, a wysokość szacuje się nawet na 27 metrów. Lipa zbudowana jest 

z trzech konarów. Ze względu na stan drzewostanu, jego wiek oraz jako ozdoba krajobrazu 

zasługuje na zabezpieczenie. 

 

Zespół dworski w Siedliskach położony jest na wzgórzu ponad wsią, w sąsiedztwie 

kościoła. Obronne położenie zdaje się sugerować średniowieczną genezę. W dzisiejszym 

stanie kształtowany od XVIII w., obejmuje dwór, park i resztę zabudowy gospodarczej. Dwór 

w obecnej postaci zbudowany w I poł. XIX w. o cechach klasycystycznych. Piętrowy, na planie 

prostokąta, dwutraktowy, nakryty wysokim, czterospadowym dachem. W fasadzie płaski ryzalit 

poprzedzony gankiem na czterech kamiennych kolumnach (prześwity miedzy nimi wtórnie 

zamurowane). Park założony zapewne w XVIII/XIX w. jako ogród geometryczny, w XIX w. 

przekomponowywany jako krajobrazowy. Zespół zaniedbany. Dwór – poza nowym pokryciem 

dachowym – wymaga remontu konserwatorskiego (celowe badania stratygraficzne tynków – 

możliwość odkrycia polichromii) i ekspozycji kolumn z usunięciem zamurowań. Konieczna 

rewaloryzacja parku w oparciu o projekt konserwatorski.  

Zespół dworski z ogrodem dworskim w Wilczyskach (Jeżów) - dwór w Jeżowie jest to 

jeden z nielicznych zachowanych w Polsce przykładów architektury renesansowej 

o wyraźnych cechach obronnych. Dwór zbudowany zapewne jako gotycki w końcu XV w., 
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przebudowany przed 1525 r. staraniem Klemensa Turskiego jako późnogotycki, obronny 

(o charakterze refugium), z alkierzem – basztą na narożniku. Rozbudowany o trakt północny 

ok. 1544 r. staraniem Adama Sussa (Strasza), o czym świadczy data, inicjały i herb Ogończyk 

na tablicy w fasadzie. Remontowany w latach 1911-1913, 1933-1934, 1956, 1984-1989, 1996. 

Po renowacji mieści się w nim siedziba Liceum Sztuk Plastycznych z Tarnowa. Jest to budynek 

na rzucie prostokąta z basztą na narożniku. Piętrowy, podpiwniczony. W piwnicach i na 

parterze sklepienia. Dach wysoki, czterospadowy, kryty gontem, nad basztą namiotowy, 

gontowy. Na terenie dworskim znajduje się Lamus dworski, zbudowany w XVIII w., 

remontowany po 1970 r., drewniany, piętrowy, z gankami przy dłuższej elewacji, kryty wysokim 

dachem gontowym oraz studnia z drewnianą obudową z daszkiem na słupach z XIX w. 

Zabytkowy park w Jeżowie powstał wII połowie XIX wieku. Był to park o założeniu 

kwaterowym, obecnie ma charakter parku krajobrazowego o układzie swobodnym. Teren 

parku jest w większości płaski, posiada niewielki spadek w kierunku południowym oraz parę 

łagodnych niewielkich skarp. Dobór gatunkowy materiału roślinnego jest poprawny dla tego 

typu założeń. Zdecydowanie przeważają lipy drobnolistne, jesion wyniosły, topola czarna, 

rabina i modrzew. Stan zdrowotny drzewostanu jest dobry. Ze względu na duże wartości 

historyczne oraz stan zachowania zabytkowej zieleni, zespół parkowo-dworski w Jeżowie 

zasługuje na ochronę konserwatorską. 

 

Cmentarze 

Istotne dziedzictwo kulturowe stanowią również dawne cmentarze, wymowne 

świadectwo przeszłości i historii tej ziemi.  

Cmentarz Żydowski w Bobowej ze względu na malownicze położenie należy do 

najciekawszych polskich nekropolii. Położony jest na wzniesieniu na stoku południowym, 

ok. 500 m na północ od drogi do Jankowej i ok. 300 m na prawo od szosy w kierunku Bobowej. 

Założony po 1732 r. Cmentarz ma kształt nieregularny, do dziś zachowało się wiele 

nagrobków, wykonanych z marmuru, granitu i piaskowca - ok. 200 macew z wgłębnymi 

inskrypcjami hebrajskimi i płaskorzeźbionymi, symbolicznymi przedstawieniami (korony 

Mądrości, lwy Judy, błogosławiące ręce kapłańskie Aronitów, misy i dzbany Lewitów, jelenie, 

menory). Cmentarz licznie odwiedzany przez chasydów z USA. Dla pielgrzymów 

najważniejszym miejscem na terenie tej nekropolii jest ohel, rodzaj niewielkiego murowanego 

Żydowskiego grobowca, budowanego w celu uczczenia pamięci ważniejszych osób dla danej 

wspólnoty. Bobowski ohel skrywa szczątki zmarłego w dniu 24 czerwca 1906 roku Salomona 

Halberstama, wnuka Chaima Halberstama z Nowego Sącza - założyciela sądeckiej dynastii 

cadyków. Salomon założył w Bobowej jesziwę, która stała się centralnym ośrodkiem nowej 

dynastii. Drugim pochowanym w ohelu jest Chaim Jakub z Bobowej, zięć Salomona 

Halberstama.  
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Na cmentarzu znajdują się również groby żydowskich żołnierzy z czasów I wojny 

światowej oraz zbiorowe mogiły ofiar Holocaustu - cmentarz wojenny nr 132 nieustalonego 

autorstwa. Ponadto znajduje się tam macewa fundacji Nissenbaumów (1988r.) ku czci Żydów 

zamordowanych przez hitlerowców. Stan zachowania większości macew zły: niektóre macewy 

przechylone grożą upadkiem, kamień zwietrzały, odpadający płatami wraz z inskrypcjami. 

Konieczne opracowanie dokumentacji konserwatorskiej z odczytaniem napisów oraz podjęcie 

specjalistycznej konserwacji zagrożonych macew. Celowy remont kwatery wojennej 

wg projektu konserwatorskiego. 

 

Cmentarz wojenny nr 133 w Bobowej z czasów I wojny światowej wraz z cmentarzem 

rzymsko-katolickim w Bobowej położony jest na stoku wzgórza, za miastem. Założony 

w XVIII/XIX - XIX w. (najstarszy nagrobek: 1884). Cmentarz wojenny zbudowany na planie 

kwadratu, z bramą w narożu i aleją na osi. Nagrobki kamienne w formie krzyży, obelisków, 

figur na cokołach i żeliwnych krzyży na kamiennych cokołach; grobowce wkopane w szkarpę, 

m. in. Długoszowskich. W narożniku pierwotnej części cmentarza kwatera wojenna - cmentarz 

wojenny nr 133 z I wojny światowej zaprojektowany przez Jana Szczepkowskiego. 

Na cmentarzu znajduje się 141 indywidualnych grobów. Pochowano w nim 111 poległych 

z armii austrowęgierskiej, 5 z armii niemieckiej i 24 z armii rosyjskiej i jednego nieznanego z 

nierozpoznaną przynależnością armijną. Cmentarz w kształcie prostokąta, o symetrycznej 

kompozycji, ujęty metalowym ogrodzeniem z kamiennymi słupkami. W centrum wysoki 

żelazny kuty krzyż. Stan zachowania większości nagrobków kamiennych jest zły, postępująca 

destrukcja kamienia; potrzebna specjalistyczna konserwacja. Stan cmentarza wojennego jest 

dobry. Celowe jest wykonanie i wstawienie tabliczek nagrobnych zgodnie z dokumentacją 

historyczno-odtworzeniową cmentarza. 

Cmentarz katolicki w Siedliskach założony w XIX w. (najstarszy nagrobek z 1878r.). 

Zbudowany na planie nieregularnym, z aleją wytyczoną w linii prostej. Nagrobki w formie 

krzyży kamiennych i żeliwnych na kamiennych cokołach.  

Kwatera wojenna na cmentarzu w Siedliskach - cmentarz wojenny nr 134 z I wojny 

światowej. Założony jest na planie wydłużonego prostokąta i otoczony ogrodzeniem 

z kamiennych słupów połączonych żelaznymi sztachetami. Na cmentarz prowadzą dwa 

wejścia: pierwsze – od strony drogi, zamknięte żelaznymi, dwuskrzydłowymi wrotami 

z motywem krzyża, drugie – od strony cmentarza parafialnego, zamknięte jednoskrzydłową, 

żelazną furtką. Głównym elementem cmentarza jest umieszczony na wysokim cokole 

betonowy krzyż. Mogiły są rozmieszczone w rzędach. Nagrobki mają formę żeliwnych krzyży 

umieszczonych na cokołach. W 4 grobach zbiorowych i 42 pojedynczych pochowano 

52 żołnierzy z armii austrowęgierskiej. Projektował Jan Szczepkowski. Nagrobki kamienne 

wymagają specjalistycznej konserwacji. 
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Cmentarz rzymskokatolicki w zespole kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława 

Biskupa w Wilczyskach założony w XIX w., najstarszy nagrobek z 1871 r. Na planie 

nieregularnym z aleją wytyczoną w linii prostej. Nagrobki kamienne w formie sztucznych skał, 

obelisków, krzyży i krzyży żeliwnych na cokołach. W ogrodzeniu cmentarza przykościelnego 

kaplica grobowa; zbudowana ok. poł. XIX w., w charakterze wczesnego neogotyku, 

murowana, tynkowana, na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem części ołtarzowej, 

w fasadzie herby (Abdank i niezidentyfikowany), nad szczytem wieżyczka. 

 

Miejsca pamięci narodowej  

Historia gminy Bobowa obejmuje liczne przykłady bohaterskiej walki na przestrzeni 

swoich dziejów, lecz biorąc pod uwagę rodowód, historię i związaną z gminą ludność, 

najbardziej dramatyczny wydaje się być okres I i II wojny światowej. Dla upamiętnienia 

patriotycznych zrywów ludności na terenie gminy zlokalizowano miejsca pamięci narodowej: 

− tablica grunwaldzka w Bobowej – tablica z 1960 r. znajduje się na zewnętrznej ścianie 

dawnego dworu Długoszowskich przy ulicy Długoszowskich, 

− tablica poświęcona zamordowanym przez hitlerowców w Bobowej – tablica z 1968 r. 

znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku Zespołu Szkół Zawodowych przy 

ul. Grunwaldzkiej 10, 

− pomnik grunwaldzki w Bobowej – pamiątkowy pomnik z 2010 r., upamiętniający walkę 

Gryfitów Bobowskich i wiktorię grunwaldzką, znajduje się przed budynkiem Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Długoszowskich 1. 

 

8.3. Obiekty objęte ochroną konserwatorską 

Na obszarze gminy Bobowa znajdują się obiekty zabytkowe, wśród których widnieją 

obiekty architektury sakralnej oraz założenia dworsko-parkowe, o dużym znaczeniu 

historycznym. Ochroną konserwatorską objęta została zabudowa wpisująca się w krajobraz 

przyrodniczy i kulturowy. Na obszarze gminy Bobowa znajduje się 12 obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.  

Zestawienie wszystkich obiektów, które zostały objęte ochroną konserwatorską na 

podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 

2022 r. poz. 840) przedstawia poniższa Tabela. 

 
 

Tab.6. Zbytki wpisane do rejestru 
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, stan: lipiec 2021 r. 

Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Nr rej. 
1. Bobowa kościół par. p.w. Wszystkich Świętych A-535/72 z 3.03.1930 (Nsz) 
2. Bobowa kościół cmentarny p.w. św. Zofii A-532/72 z 3.03.1930(Nsz) 
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Lp. Miejscowość Obiekt zabytkowy Nr rej. 

3. Bobowa synagoga 
A-374 z 10.04.1968 oraz  
A-531 z 26.02.1988 (NSz) 

4. Bobowa cmentarz żydowski A-590 z 15.12.1989 (NSz) 

5. Bobowa 
cmentarz z I wojny światowej nr 133 + cmentarz 
rzym.-kat. 

A-572 z 04.02.1988 

6. Jankowa park dworski 
6-27/49 (NSz) - brak decyzji, 
wpis nie został odnotowany 
do Księgi A 

7. Siedliska zespół dworski i kościelny 
A-190 z 30.08.1985  
i z 17.06.1994 (Nsz) 

8. Siedliska 

murowany kościół (ob. pomocniczy) pw. św. 
Mikołaja Bpa wraz z otoczeniem (działka 
otoczona kamiennym murem z dzwonnicą, 
bramką i kaplicą) 

A-161/M z 18.09.2008 r 

9. Wilczyska zespół kościoła par. p.w. św. Stanisława 
A-202 z 25.11.1976 (Nsz) – 
skreślona kaplica decyzją z 
dnia 18.03.2013 r. 

10. Wilczyska 
murowana kapliczka przydomowa z 1888 r. w 
granicach działki 

A-112/M z 28.02.2008 r. 

11. Jeżów 
zespół dworski:  
dwór,  
park  

 
A-542/49 (Nsz)  
A-527 z 20.11.1987 

12. Jeżów ogród dworski A-527/87 (NSz) 

 

 

  

8.4. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

W Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Bobowa znajduje się 90 obiektów, które ze 

względu na swoje walory kulturalno-historyczne zasługują na zabezpieczenie i szczególną 

opiekę. Najwięcej obiektów znajduje się w miejscowości Bobowa – 48 wpisów. Są to przede 

wszystkim domy mieszkalne z XIX-XX wieku. Wykaz obiektów wpisanych do Gminnej 

Ewidencji Zabytków przedstawia poniższa tabela. 

Tab.7. Zbytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków 
Źródło: Gminna Ewidencja Zabytków gminy Bobowa 

Lp. Miejscowość Nr działki Adres Obiekt zabytkowy Datowanie 
1. Bobowa 1054 Ul. Wichrowa Cmentarz Żydowski XVIII w. 

2. Bobowa 1117, 1118/1 Ul. Węgierska Cmentarz wojenny 1884 r. 

3. Bobowa 1159/1 Ul. Żydowska 2 Bożnica barokowa 
Ok. poł. XVIII w. (ok. 

1756 r.) 

4. Bobowa 1135 Ul. Św. Zofii 6 
Kościół cmentarny 

p.w. Św. Zofii 

Ok. poł. XV w. 

Restaurowany 1820 r. 

5. Bobowa 1231 
Ul. Bp Ludwika 

Łętowskiego 2 

Kościół parafialny p.w. 

Wszystkich Świętych 
XIV/XV w. 

6. Bobowa 1008 Bobowa Ogród pałacowy 
Zadrzewienie skarpy – 

ok. Poł XIX w. 

7. Bobowa 1135 Ul. Św. Zofii 6 

Pozostałość murów 

obronnych w ogrodzie 

kościoła cmentarnego 

XVII-XIX w. 
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Lp. Miejscowość Nr działki Adres Obiekt zabytkowy Datowanie 

8. Bobowa 1273/12 
Ul. 

Długoszowskich 1 

Dwór rodziny 

Długoszowskich 

XVII w. przebudowa 1 

Poł. XIX w. 

9. Bobowa ------------ 
Ul. Grunwaldzka 

84 

Dworzec kolejowy 

(Bobowa stacja) 
1880 r. 

10. Bobowa 1135 Ul. Św. Zofii 6 
Dzwonnica obok 

kościoła Św. Zofii 
1 Poł. XIX w. 

11. Bobowa 1180 Ul. Rynek  
Kapliczka z 

Figurką św. Floriana 

Ok. 1800 r. 2 poł. XVII 

w. 

12. Bobowa 1231 Ul. Św. Zofii 
Ogrodzenie cmentarza 
kościelnego z bramką 

XVII-XIX w. 

13. Bobowa 165 
Ul. Św. 

Wawrzyńca 

Kapliczka z figurą Św. 

Wawrzyńca 
1 Poł. XIX w. 

14. Bobowa 766 Ul. Węgierska 16 Dom mieszkalny 1 Ćw. XX w. 

15. Bobowa 1241 Ul. Gryfitów 1 Dom mieszkalny Ok. 1890 r. 

16. Bobowa 1246/1 Ul. Węgierska 14 Dom mieszkalny nr 14 1 Ćw. XX w. 

17. Bobowa 1220 Ul. Rynek 7 
Dom mieszkalny nr 7 

(wł. Leokadia Hebda) 
XIX w. 

18. Bobowa 1219/2 Ul. Rynek 8 
Dom mieszkalny nr 8 

(wł. Bogdan Belcer) 
XIX w. 

19. Bobowa 1218 Ul. Rynek 9 

Dom Mieszkalny nr 9 

(wł. Lew Jerzy i 

Dorota) 

XIX w. 

20. Bobowa 1216/2 Ul. Rynek 11 
Dom mieszkalny nr 11 
(wł. Gąsior Anna) 

2 Poł. XIX w. 

21. Bobowa 1213/2 Ul. Rynek 14A 
Dom mieszkalny nr 

14A (wł. Józef Gucwa) 
2 Poł. XIX w. 

22. Bobowa 1214/2 Ul. Runek 14 
Dom mieszkalny nr 14 

(wł. Sikorska Maria) 
2 Poł. XIX w. 

23. Bobowa 1213/1 Ul. Rynek 15 
Dom mieszkalny nr 15 

(wł. Kubicka Maria) 
2 Poł. XIX w. 

24. Bobowa 1211 Ul. Skarpa 1 
Dom mieszkalny (wł. 

Dyga) 
XIX/XX w. 

25. Bobowa 1210 Ul. Św. Zofii 1 
Dom mieszkalny nr 1 
(wł. Maria Groń) 

XIX/XX w. 

26. Bobowa 1209 Ul. Św. Zofii 3 Dom mieszkalny 
1901 r. 

ganek 1956 r. 

27. Bobowa 1186 
Ul. Grunwaldzka 

5 

Dom mieszkalny- 

kuźnia nr 5 (Józef 

Knap) 

XIX/XX w. 

28. Bobowa 1124 
Ul. Grunwaldzka 

21 

Dom mieszkalny 21 

(wł. Stefania Bułka) 
Ok. 1920 r. 

29. Bobowa 1122 
Ul. Grunwaldzka 

25 

Dom mieszkalny nr 25 

(wł. Józef Ponikło) 
Ok. 1920 r. 

30. Bobowa 473/4 
Ul. Grunwaldzka 

107 

Dom mieszkalny 
( wł. Sarkowicz Zofia) 

Początek XX w. 

31. Bobowa 763 
Ul. Grunwaldzka 

42 

Dom mieszkalny nr 42 

(wł. Łukasz 

Szczepanek) 

1880 r. 

32. Bobowa ------------ 
Ul. Grunwaldzka 

40 

Dom mieszkalny nr 40 

(wł. Kazimierz Ligęza) 
XIX/XX w. 

33. Bobowa 774/2 Ul. Pocztowa 13 
Dom mieszkalny nr 13 

(wł. Józef Cieśla) 
XIX/XX w. 

34. Bobowa 767 
Ul. Grunwaldzka 

36 

Dom mieszkalny nr 36 
(wł. Stanisław Zięba) 

1 ćw. XIX w. 

35. Bobowa 768 
Ul. Grunwaldzka 

34 

Dom mieszkalny 

Nr 34 (wł. Tadeusz 

Omyło) 

1 ćw. XIX w. 
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Lp. Miejscowość Nr działki Adres Obiekt zabytkowy Datowanie 

36. Bobowa ------------ 
Ul. Grunwaldzka 

24 

Dom mieszkalny nr 24 

(wł. Józef Ryzner)) 
XIX/XX w. 

37. Bobowa 785 
Ul. Grunwaldzka 

22 

Dom mieszkalny nr 22 

(wł. Jadwiga Rak) 
XIX/XX w. 

38. Bobowa 1140 
Ul. Grunwaldzka 

16 

Dom mieszkalny 

nr 16 (wł. Dulęba 

Andrzej) 

Okres międzywojenny 

39. Bobowa ------------ Ul. Kolegiacka  

Pompa przy ul. 
Kościelnej- 

zlikwidowano 

XIX-XX w. 

40. Bobowa 47/3 
Ul. Berdechowska 

7 

Dom mieszkalny (wł. 

Jan Skalny) 

1932, podmurowany 

1945 

41. Bobowa 1159/2 Ul. Rynek 22 
Dom mieszkalny nr 22 

(wł. Zofia Kuzera) 
XIX-XX w. 

42. Bobowa 1144 
Ul. Grunwaldzka 

12 

Dom mieszkalny nr 12 

(wł. Krystyna Bania) 
Ok. 1880 r. 

43. Bobowa 1263 Ul. Rynek 19 
Dom mieszkalny (wł. 

Śliwa Tadeusz) 
XIX-XX w. 

44. Bobowa 1262/1 Ul. Węgierska 11 

Dom mieszkalny nr 11 
(wł. Kochmańska 

Ludwika) 

1 ćw. XX w. 

45. Bobowa 351 
Ul. 

Długoszewskich 8 
Studnia, zagroda 1920-1930 r. 

46. Bobowa 351 
Ul. 

Długoszewskich 8 
Dom mieszkalny 1920-1930 r. 

47. Bobowa 352/2 
Ul. 

Długoszewskich 6 

Dom mieszkalny (wł. 

Kamiński Lucjan) 
1945 r. 

48. Bobowa 1272/2 Ul. Okrężna 1 

Dom mieszkalny (wł. 
Rodzina 

Długoszewskich) 

Ok. 1910 r. 

49. Siedliska  308/1 Siedliska 52 
Dom mieszkalny 

(wł. Jan Ligęza) 
1920-1930 r. 

50. Siedliska 680/2 Siedliska 103 
Dom mieszkalny 

(wł. Andrzej Orłowski) 
1864 r. 

51. Siedliska  690/2 Siedliska 100 
Dom mieszkalny 

(wł. Tomasz Czop) 
1938, dobud 1947-48 r. 

52. Siedliska 420 Siedliska 13 
Dom mieszkalny nr 13 

(Marian Smoszna) 
1936 r. 

53. Siedliska  ------------ Siedliska 207 
Dom mieszkalny nr 
207 (wł. Jan Górski) 

Ok. 1940 r. 

54. Siedliska ------------ Siedliska 43 
Studnia przy domu nr 

43 (wł. Andrzej Święch) 
1928 r. 

55. Siedliska  622 Siedliska 112 
Dom mieszkalny nr 112 

(wł. Renata Adamczyk) 
Ok. 1910 r. 

56. Siedliska ------------ Siedliska 43 
Dom mieszkalny nr 43 

(wł. Andrzej Święch) 
1934 r. 

57. Siedliska  

505, 797, 

799, 802, 

803, 804, 

503, 371 

Siedliska 
Zespół 
parkowodworski 

Założony w XVIII w. 

58. Siedliska 799 Siedliska 
Kościół parafialny p. 

w. Św. Mikołaja 
Zbudowany w XIV w. 

59. Siedliska  799 Siedliska 
Ogrodzenie cmentarza 

kościelnego 
XIX w. 

60. Siedliska 799 Siedliska Dzwonnica kościelna 1 Poł. XIX w. 

61. Siedliska  ------------ Siedliska 
Kapliczka 1880 r. 

(naprzeciw domu nr 34) 
1880 r. 
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Lp. Miejscowość Nr działki Adres Obiekt zabytkowy Datowanie 

62. Siedliska ------------ Siedliska 

Figura przydrożna z 

wizerunkiem św. Jana 

Nepomucena 

1865 r. 

63. Siedliska  ------------ Siedliska Kapliczka XIX w. 1 Poł. XIX w. 

64. Siedliska ------------ Siedliska 
Kapliczka (koło domu 

nr 11) 
1880 r. 

65. Wilczyska ------------ Jeżów 

Kapliczka z figurą 
Chrystusa 
Frasobliwego 

Fundowana ok. 1900 r. 

66. Wilczyska 159/3 Jeżów 
Dwór 

obronny 

Zbudowany pod koniec 

XV w. 

67. Wilczyska 159/3 Jeżów Ogród dworski 

Datowany na 

XVII/XVIII w. 

Przebudowany w XIX w. 

68. Wilczyska 228/2 Wilczyska 
Kościół p. w. Św. 

Stanisława B- pa 

Zbudowany (lub 

przebudowany) 

1605 

69. Wilczyska 228/2 Wilczyska Dzwonnica Kościelna 1 Poł. XIX w. 

70. Wilczyska 228/1 Wilczyska Kaplica cmentarna Ok. Poł. XIX w. 

71. Wilczyska 228/2 Wilczyska Kaplica Remułtów XVIII-XIX 

72. Wilczyska 634/6, 634/7 Wilczyska 
Kapliczka z figurą św. 
Floriana 

1888 r. 

73. Wilczyska ------------ 
Wilczyska (obok 

nr 27) 

Kapliczka przy 

przejeździe kolejowym 
1 ćw. XX w. 

74. Wilczyska ------------ Wilczyska 
Kapliczka z figurą 
Matki Boskiej 

1907 r. 

75. Wilczyska 130 Wilczyska 27 Willa 1926 

76. Jankowa  349/1 Jankowa Park 
Kapliczka przy 

drzewie 
Ok. 1915 r. 

77. Jankowa 369/33 Jankowa Kapliczka XX w. 

78. Jankowa 520/1 
Jankowa 

Lipniczka 

Kapliczka przy 

Cmentarzu 
parafialnym 

1915 r. 

79. Sędziszowa  411/2 Sędziszowa 
Dom mieszkalny wł. 

Józef Warzecha 
1923 r. 

80. Sędziszowa 576/3 Sędziszowa  
Budynek Ochotniczej 

Straży Pożarnej 
1950 r. 

81. Sędziszowa  480/18 Sędziszowa  Krzyż przydrożny 1890 r. 

82. Sędziszowa ------------ Sędziszowa 

Kapliczka 

1860 r. przy 

przejeździe PKP 

1860 r. 

83. Stróżna  202/2 
(naprzeciw 

szkoły) 
Kapliczka XIX / XX w. XIX / XX w. 

84. Stróżna ------------ Stróżna 

Kapliczka rzeźba N.P. 
Marii Niepokalanie 

Poczętej 

Ok. 1900 

85. Brzana  367/2 Brzana 247 

Kapliczka przy domu 

nr 247 (wł. Czesław 

Rutyna) 

1910 r. 

86. Brzana ------------ Brzana 
Krzyż przydrożny, 

centrum wsi 
Ok. 1939 r. 

87. Brzana ------------ Brzana 

Krzyż 
Przydrożny za 

sklepem 

XIX-XX w. 

88. Brzana ------------ Brzana 201 
Kapliczka (posesja nr 

201) 
Ok. 1850 r. 

89. Brzana ------------ Brzana 

Kapliczka ul. 

Pławienka parc. 

Kurzawy 

XIX-XX w. 
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Lp. Miejscowość Nr działki Adres Obiekt zabytkowy Datowanie 

90. Brzana ------------ Brzana 

Kapliczka XIX/XX w. 

z Figurą Nepomucena. 

Przy drodze z Bobowej 

do Falkowej 

XIX w. 

 

 

 

8.5. Stanowiska archeologiczne 

 
Na terenie gminy Bobowa znajdują się 192 stanowiska archeologiczne 

zewidencjonowane w dokumentacji konserwatorskiej - Archeologicznym Zdjęciu Polski (AZP). 

W olbrzymiej większości są to tzw. stanowiska wziemne, które na powierzchni mogą być mało 

czytelne, a dla laika zgoła nierozpoznawalne. Działania inwestycyjne na terenie tych stanowisk 

są często trudne do uniknięcia i pomimo dążenia służb konserwatorskich do zachowania 

stanowisk archeologicznych w stanie nienaruszonym, dopuszcza się tam prowadzenie robót 

ziemnych. Zachowany musi być jednak warunek wykonania pełnej i fachowej dokumentacji 

naukowej odkrywanych obiektów oraz eksploracji zabytków ruchomych. Stanowiska 

archeologiczne na terenie gminy to głównie osady i ślady osadnicze. Pełną listę stanowisk 

archeologicznych przedstawia poniższa Tab.8. 

 

Tab.8. Stanowiska archeologiczne 
Źródło: Karty adresowe zabytków nieruchomych – stanowiska archeologiczne, GEZ Bobowa 

Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Nazwa 

1 110-66 Berdechów 1 - stanowisko archeologiczne 

2 110-66 Bobowa 1 3 gródek stożkowaty 

3 110-66 Bobowa 2 4 ślad osadniczy – 1 fr. naczyń 

4 110-66 Bobowa 2 - ceramika 

5 110-66 Bobowa 3 5 ślad osadnictwa - toporek 

6 110-66 Bobowa 4 6 ślad osadnictwa – siekierka 
krzemienna 

7 110-66 Bobowa 5 7 1. grodzisko  
2. miasto 

8 110-66 Bobowa 6 8 ślad osadnictwa – monety rzymskie 

9 110-66 Bobowa 7 48 1. osada – 4 fr. nacz,  
2. ślad osadnictwa – 2 fr. nacz, 

10 110-66 Bobowa 8 49 ślad osadnictwa – ceramiki 
sznurowej, fr. brzegu 
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Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Nazwa 

11 110-66 Bobowa 9 50 
1. ślad osadnictwa – rdzeń 
zaczątkowy rogowiec 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. nacz 

12 110-66 Bobowa 10 54 ślad osadnictwa – przedmiot gliniany 

13 110-66 Bobowa 11 55 osada – 6 fr. kafli 

14 110-66 Bobowa 12 61 
1. osada – 7 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

15 110-66 Bobowa 13 62 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń, 1 fr. 
brzegu 

16 110-66 Bobowa 14 63 

1. osada – 15 fr. naczyń 
2. osada – 7 fr. naczyń 
3. osada – 4 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 
4. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
5. osada – 4 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

17 110-66 Bobowa 15 64 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. brzegu 

18 110-66 Bobowa 16 65 ślad osadnictwa – odłupek z 
otoczaka, radiolaryt zielony 

19 110-66 Bobowa 19 68 
1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń, 1 fr. 
brzegu 
2. osada – 8 fr. naczyń 

20 110-66 Bobowa 18 67 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. osada – 6 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

21 110-66 Bobowa 17 66 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

22 110-66 Bobowa 20 69 osada – 6 fr. naczyń, 2 fr. brzegów 

23 110-66 Bobowa 21 70 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. osada – 4 fr. naczyń 

24 110-66 Bobowa 22 71 

1. osada – 9 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
4. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

25 110-66 Bobowa 23 72 

1. osada – 7 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
4. osada – 6 fr. naczyń, 2 brzegi 

26 110-66 Bobowa 24 73 osada – 4 fr. naczyń 

27 110-66 Bobowa 25 74 1. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 
2. osada – 4 fr. naczyń 

28 110-66 Bobowa 26 75 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. osada – 6 fr. naczyń, 3 fr. polepy 

29 110-66 Bobowa 27 76 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. osada – 4 fr. naczyń 

30 110-66 Bobowa 28 77 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. osada – 11 fr. naczyń, 1 fr. brzegu, 
1 fr. kafla /XVII w./ 
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Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Nazwa 

31 110-66 Bobowa 29 78 
1. osada – 5 fr. naczyń 
2. osada – 3 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 
3. osada – 5 fr. naczyń, 2 fr. brzegów 

32 110-66 Bobowa 30 79 1. osada – 10 fr. naczyń 
2. osada – 6 fr. naczyń, 2 fr. brzegów 

33 110-66 Bobowa 31 80 
1. osada – 4 fr. naczyń 
2. osada – 7 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. kafla 

34 110-66 Bobowa 32 108 1. osada – 10 fr. naczyń 
2. osada – 7 fr. naczyń, 2 fr. brzegów 

35 110-66 Bobowa 33 111 

1. ślad osadnictwa – liściak 
dwukątowy z retuszem trzoneczka na 
stronę dolną, krzem. Czekoladowy 
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

36 110-66 Bobowa 34 112 1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

37 110-66 Bobowa 35 114 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. osada – 19 fr. naczyń, 3 fr. 
brzegów 

38 110-66 Bobowa 36 115 

1. ślad osadnictwa – odłupek, 
rogowiec otoczak z odbiciami, 
radiolaryt  
2. osada – 9 fr. naczyń 

39 110-66 Bobowa 37 116 osada – 16 fr. naczyń 

40 110-66 Bobowa 38 117 

1. ślad osadnictwa – rdzeń 
jednopiętowy, radiolaryt, drapacz 
podwójny, krzem. jurajski 
2. osada – 4 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

41 110-66 Bobowa 39 133 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń, 1 fr. 
brzegu 

42 110-66 Bobowa 40 164 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. brzegu 
2. osada – 5 fr. naczyń 

43 110-66 Brzana 1 9 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

44 110-66 Brzana 2 10 osada – 8 fr. naczyń, 2 fr. brzegów, 
1 fr. pokryw. 

45 110-66 Brzana 3 11 osada – 5 fr. naczyń 

46 110-66 Brzana 4 12 1. ślad osadnictwa – 1 fr.naczyń 
2. osada – 4 fr. naczyń 

47 110-66 Brzana 5 13 ślad osadnictwa – odłupek, radiolaryt 
zielony 

48 110-66 Brzana 6 14 
1. osada – 4 fr. naczyń, 1 brzeg 
2. osada – 4 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

49 110-66 Brzana 7 15 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

50 110-66 Brzana 8 16 
1. ślad osadnictwa – fragm. tłuczka 
/odłupek/, krzem. jurajski 
2. osada – 4 fr. naczyń 
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Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Nazwa 

51 110-66 Brzana 9 17 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

52 110-66 Brzana 10 18 

1. osada – 4 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. placka, 1 fr. 
brzegu misy 
3. osada – 14 fr. naczyń, 1 brzeg 
/siwy/ 
4. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

53 110-66 Brzana 11 19 

1. osada – 4 fr. naczyń 
2. osada – 4 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 
misy 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń, 1 fr. 
brzegu 

54 110-66 Brzana 12 20 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

55 110-66 Brzana 13 21 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

56 110-66 Brzana 14 22 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

57 110-66 Brzana 15 29 ślad osadnictwa – 1 fr. brzegu 

58 110-66 Brzana 16 47 
ślad osadnictwa – uszkodzony 
drapacz z drobnym retuszem krz. 
jurajski 

59 110-66 Brzana 17 51 osada – 5 fr. naczyń 

60 110-66 Brzana 18 52 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 
przepalonych 

61 110-66 Brzana 19 53 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

62 109-66 Brzana 20 14 1. osada – 4 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

63 109-66 Brzana 21 21 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

64 109-66 Brzana 22 22 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

65 109-66 Brzana 23 23 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

66 109-66 Brzana 24 24 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

67 109-66 Brzana 25 41 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

68 109-65 
Brzana–
Podlesie 

26 74 ślad osadnictwa – fr. wióra, krzemień 
jurajski 

69 109-65 
Brzana–
Podlesie 

27 75 osada – 4 fr. naczyń, polepa 

70 110-65 Brzana 28 67 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

71 110-66 Jankowa 1 23 osada jednodw.– 10 fr. naczyń 
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Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 

Nazwa 

72 110-66 Jankowa 2 24 osada – 4 fr. naczyń 

73 110-66 Jankowa 3 25 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. brzegu 

74 110-66 Jankowa 4 26 osada – 6 fr. naczyń, 11 fr. wazy 

75 110-66 Jankowa 5 27 osada – 20 fr. naczyń 

76 110-66 Jankowa 6 28 

1. ślad osadnictwa – odłupek, 
rogowiec menilitowy 
2. osada – 25 fr. naczyń, 5 fr. 
przepalonych, 1 fr. brzegu, 1 ciężarek 
tkacki 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

77 110-66 Jankowa 7 30 osada – 4 fr. naczyń 

78 110-66 Jankowa 8 31 1. osada – 13 fr. naczyń 
2. osada – 11 fr. naczyń 

79 110-66 Jankowa 9 32 1. osada – 10 fr. naczyń 
2. osada – 4 fr. naczyń 

80 110-66 Jankowa 10 33 1. osada – 4 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

81 110-66 Jankowa 11 34 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

82 110-66 Jankowa 12 35 

1. ślad osadnictwa – 1 fr. żarna, 
zlepieniec 
2. osada – 4 fr. naczyń 
3. osada – 3 fr. naczyń, 1 brzeg 

83 110-66 Jankowa 13 36 

1. ślad osadnictwa – odłupek z 
drobnym retuszem krawędzi, 
radiolaryt 
2. osada – 4 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

84 110-66 Jankowa 14 37 

1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
2. osada – 4 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
4. osada – 14 fr. naczyń 
5. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń, 1 fr. 
brzegu 

85 110-66 Jankowa 15 38 

1. ślad osadnictwa – wiór o zbieżnych 
bokach, częściowo korowy, zielony 
radiolaryt 
2. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

86 110-66 Jankowa 16 39 1. osada – 4 fr. naczyń  
2. osada – 6 fr. naczyń 

87 110-66 Jankowa 17 81 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

88 110-66 Jankowa 18 82 
1. osada – 4 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
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Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 
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89 110-65 Jankowa 19 1 

1. ślad osadnictwa – przęślik gliniany 
2. osada – kilkanaście fragmentów 
naczyń, kafli i naczyń szklanych, 
moneta 

90 110-65 Jankowa 20 68 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

91 110-65 Jankowa 21 69 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

92 110-65 Jankowa 22 70 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

93 110-65 Jankowa 23 71 1. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 
2. osada – 5 fr. naczyń 

94 110-65 Jankowa 24 72 
1. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 
2. osada – 2 fr. naczyń, łuszczeń, 
krzem. wołyński 

95 110-65 Jankowa 25 73 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń, 1 
brzeg 

96 110-65 Jankowa 26 74 1. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 
2. osada – 5 fr. naczyń, 1 brzeg 

97 110-65 Jankowa 27 75 osada – 3 fr. naczyń, 1 brzeg 

98 110-65 Jankowa 28 76 ślad osadnictwa – łuszczeń, czarny 
rogowiec 

99 110-65 Jankowa 29 77 1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

100 110-65 Jankowa 30 78 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

101 110-66 Jeżów 1 - gródek - ceramika 

102 109-66 Sędziszowa 1 68 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. osada – 8 fr. naczyń 
3. osada – 9 fr. naczyń 

103 109-66 Sędziszowa 2 69 
1. ślad osadnictwa – odłupek 
retuszowany, krzem. jurajski 
2. osada – 8 fr. naczyń 

104 109-66 Sędziszowa 3 70 osada – 5 fr. naczyń 

105 109-66 Sędziszowa 4 71 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

106 109-66 Sędziszowa 5 72 
1. ślad osadnictwa – odłupek, 
rogowiec monilitowy 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

107 109-66 Sędziszowa 6 73 osada – 7 fr. naczyń 

108 109-66 Sędziszowa 7 74 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

109 109-66 Sędziszowa 7 74 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 
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Lp. AZP Miejscowość 
Nr stanowiska w 
miejscowości 

Nr stanowiska 
na obszarze 
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110 109-66 Sędziszowa 8 77 

1. ślad osadnictwa – odłupek, 
radiolaryt  
2. osada – 13 fr. naczyń 
3. osada – 4 fr. naczyń, 2 fr. brzegów 

111 110-66 Sędziszowa 1 - stanowisko archeologiczne: 

112 110-66 Sędziszowa 1 56 
gródek stożkowaty – ułamki ceramiki 
/mat. arch/, 1 fr. naczyń 

113 110-66 Siedliska 2 57 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. osada – 5 fr. naczyń 

114 110-66 Siedliska 4 59 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

115 110-66 Siedliska 3 58 

1. ślad osadnictwa – 2 odłupki,  
rogowiec 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. brzegu 
3. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

116 110-66 Siedliska 5 60 ślad osadnictwa – fragment odłupka, 
krzem jurajski 

117 110-66 Siedliska 6 94 osada – 13 fr. naczyń 

118 110-66 Siedliska 7 95 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

119 110-66 Siedliska 8 96 osada – 13 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

120 110-66 Siedliska 9 97 1. osada – 4 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

121 110-66 Siedliska 10 98 1. osada – 6 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

122 110-66 Siedliska 11 99 osada – 36 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

123 110-66 Siedliska 12 100 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

124 110-66 Siedliska 13 101 ślad osadnictwa – 3 fr. kafla 

125 110-66 Siedliska 14 102 ślad osadnictwa – łuszczeń 
obsydianowy 

126 110-66 Siedliska 15 103 1. osada – 7 fr. naczyń  
2. osada – 5 fr. naczyń, fr. brzegu 

127 110-66 Siedliska 16 104 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

128 110-66 Siedliska 17 105 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

129 110-66 Siedliska 18 106 osada – 6 fr. naczyń 

130 110-66 Siedliska 19 107 ślad osadnictwa – 1 fr. kagla 
naczyniowego 

131 109-66 Siedliska 20 75 osada – 4 fr. naczyń 

132 109-66 Siedliska 21 76 1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń  
2. osada – 6 fr. naczyń 
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133 109-66 Siedliska 22 78 osada – 26 fr. naczyń, 4 brzegi 

134 109-66 Siedliska 23 79 

1. ślad osadnictwa – uszkodzony 
grocik sercowaty krzem. 
gościeradowski, narzędzie wnękowe 
krzem. jurajski 
2. osada – 23 fr. naczyń, 1 brzeg 
3. osada - 23 fr. naczyń, 1 brzeg 
4. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

135 109-66 Siedliska 24 80 osada – 11 fr. naczyń 

136 109-66 Siedliska 25 81 osada – 8 fr. naczyń 

137 109-66 Siedliska 26 82 osada – 5 fr. naczyń, 1 brzeg 

138 109-66 Siedliska 27 83 

1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń  
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń, 1 
brzeg 

139 109-66 Siedliska 28 84 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

140 109-66 Siedliska 29 85 
1. ślad osadnictwa – przepalona łuska 
krzem.  
2. osada – 4 fr. naczyń, 1 brzeg 

141 109-66 Siedliska 30 86 osada – 15 fr. naczyń, 4 brzegi 

142 109-66 Siedliska 31 106 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

143 109-66 Siedliska 32 107 ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

144 109-66 Siedliska 33 108 osada – 4 fr. naczyń 

145 109-66 Siedliska 34 109 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

146 109-66 Siedliska 35 110 

1. ślad osadnictwa – fr. przepalonego 
odłupka, odłupek retuszowany lub 
narzędzie wnękowe krzem. wołyński 
2. osada – 4 fr. naczyń 

147 109-66 Siedliska 36 118 osada – 10 fr. naczyń 

148 110-66 Stróżna 18 143 

1. ślad osadnictwa – przepalony i 
uszkodzony odłupek, krz. jurajski  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
3. osada – 5 fr. naczyń 

149 110-66 Stróżna 19 144 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

150 110-66 Stróżna 20 145 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. osada – 5 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

151 110-66 Stróżna 21 146 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa– 1 fr. naczyń 

152 110-66 Stróżna 22 147 ślad osadnictwa– 1 fr. naczyń 
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Nr stanowiska 
na obszarze 
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153 110-66 Stróżna 23 148 ślad osadnictwa – drobny odłupek, 
częściowo korowy, krz. jurajski 

154 110-66 Stróżna 24 150 osada – 7 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

155 110-66 Stróżna 1 109 ślad osadnictwa– 2 fr. naczyń 

156 110-66 Stróżna 2 110 osada – 7 fr. naczyń 

157 110-66 Stróżna 3 113 osada – 5 fr. naczyń, 2 fr. pokrywek 

158 110-66 Stróżna 4 118 

1. ślad osadnictwa – termiczny 
odłupek z odbiciem intencjonalnym, 
rogowiec  
2. osada – 14 fr. naczyń 
3. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

159 110-66 Stróżna 5 119 

1. ślad osadnictwa – odłupek 
retuszowany krzem. Jurajski  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
3. osada – 4 fr. naczyń 

160 110-66 Stróżna 6 120 1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń  
2. osada – 4 fr. naczyń 

161 110-66 Stróżna 7 121 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

162 110-66 Stróżna 8 122 osada – 8 fr. naczyń 

163 110-66 Stróżna 9 134 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

164 110-66 Stróżna 10 135 
1. osada - 9 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń  
3. ślad osadnictwa – 3 fr. naczyń 

165 110-66 Stróżna 11 136 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń, 2 fr. 
brzegów 

166 110-66 Stróżna 12 137 
1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń ( 
kultura przeworska )  
2. osada – 3 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

167 110-66 Stróżna 13 138 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. osada – 4 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 

168 110-66 Stróżna 14 139 1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. osada – 4 fr. naczyń 

169 110-66 Stróżna 15 140 1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń  
2. osada – 5 fr. naczyń 

170 110-66 Stróżna 16 141 
1. ślad osadnictwa – rdzenik ze 
zmienioną orientacją, rogowiec  
2. osada – 4 fr. naczyń 

171 110-66 Stróżna 17 142 

1. osada – 7 fr. naczyń, 1 brzeg  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
3. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń, 2 fr, 
brzegów 

172 110-66 Wilczyska 1 1 gródek stożkowaty – 6 fr. naczyń 
/mat.arch./ 

173 110-66 Wilczyska 2 2 dwór 
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174 110-66 Wilczyska 3 40 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

175 110-66 Wilczyska 4 41 ślad osadnictwa – odłupek z produkcji 
siekiery, krz. jurajski 

176 110-66 Wilczyska 5 83 osada – 4 fr. naczyń 

177 110-66 Wilczyska 6 84 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

178 110-66 Wilczyska 7 85 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

179 110-66 Wilczyska 8 86 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

180 110-66 Wilczyska 9 87 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

181 110-66 Wilczyska 10 88 1. ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

182 110-66 Wilczyska 11 89 osada – 4 fr. naczyń 

183 110-66 Wilczyska 12 90 osada – 9 fr. naczyń 

184 110-66 Wilczyska 13 91 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

185 110-66 Wilczyska 14 92 ślad osadnictwa – 2 fr. naczyń 

186 110-66 Wilczyska 15 93 osada – 5 fr. naczyń 

187 110-66 Wilczyska 16 165 ślad osadnictwa – siekierka 
krzemienna 

188 110-66 Wilczyska 17 69 

1. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
2. ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń  
3. osada – 10 fr. naczyń, 1 fr. brzegu 
4. osada – 4 fr. naczyń 

189 110-66 Wilczyska 18 70 osada – 5 fr. naczyń 

190 110-66 Wilczyska 19 71 

1młyn nowożytny – wg istniejących 
przekazów młyn istniał jeszcze w 
początkach obecnego wieku; w 
miejscu lokalizacji ustalonej z 
miejscową ludnością brak znalezisk 

191 110-66 Wilczyska 20 72 ślad osadnictwa – 1 fr. naczyń 

192 110-66 Wilczyska 21 73 cmentarzysko – 3 fr. naczyń 
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9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z REKOMENDACJI 

I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB 

OKREŚLENIA PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC 

KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH 

 

Dla terenów znajdujących się na obszarze województwa małopolskiego nie został 

przeprowadzony audyt krajobrazowy w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przepisów odrębnych. Sposób prowadzenia prac nad 

audytem szczegółowo reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. 

w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz.U. 2019 poz. 394). 

W 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego poprzez obwieszczenie zawiadomił 

o przystąpieniu do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa 

małopolskiego, który obejmie swoim zasięgiem również obszar gminy Bobowa. W roku 2019 

powołano także Grupę roboczą oraz Radę Naukową ds. audytu krajobrazowego województwa 

lubuskiego. 

Po sporządzeniu audytu krajobrazowego województwa małopolskiego, w niniejszym 

studium należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z rekomendacji i wniosków zawartych 

w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt granic krajobrazów priorytetowych. 

 
 

10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI 

ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 

10.1. Demografia 

Piramida płci i wieku mieszkańców gminny Bobowa posiada kształt zbliżony do kształtu 

piramidy dla całego kraju (Ryc.11.). Wyraźnie zaznaczają się na niej dwa wyże demograficzne, 

jeden będący odpowiedzią społeczeństwa na straty wojenne oraz okres niepokoju, który nie 

służył zakładaniu i powiększaniu rodzin, oraz drugi, będący echem pierwszego, związany 

z wchodzeniem w dorosłość osób urodzonych w czasie wyżu. Pierwszy z nich, tzw. powojenny 

wyż kompensacyjny przypadający na lata 60. na wykresie zaznacza się zwiększoną liczbą 

osób w wieku 50-59 lat. Z drugim wyżem demograficznym mieliśmy natomiast do czynienia 

w latach 80. i 90., co z kolei zaznacza się na wykresie jako zwiększona liczba osób w wieku 

25-34 lat. Pomiędzy wspomnianymi wyżami zaznaczają się niże demograficzne – pierwszy 

przypadający na lata wojny i skutkujący zmniejszoną liczbą osób w wieku 70-79, oraz jego 

echo przypadające na lata 70., kiedy to rodziny zakładały osoby urodzone w czasie II wojny 

światowej. Ponadto na piramidzie płci i wieku mieszkańców gminy Bobowa można 
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zaobserwować inne charakterystyczne cechy tj. wyraźne podcięcie piramidy oraz znaczną 

nadwyżkę kobiet nad mężczyznami powyżej 70. roku życia. Na podcięcie piramidy nałożyła 

się kulturowa zmiana modelu rodziny oraz przesunięcie macierzyństwa z przedziału 20-24 na 

25-29, a nawet 30-34. Piramida zwężająca się u podstawy jest charakterystyczna dla 

starzejących się społeczeństw i nosi nazwę piramidy regresywnej. Znaczna nadwyżka kobiet 

nad mężczyznami powyżej 70 roku życia jest natomiast spowodowana wyższą średnią 

długością życia kobiet względem mężczyzn, którzy częściej zapadają na choroby 

cywilizacyjne, głównie układu krążenia i statystycznie ulegają większej liczbie wypadków. 

Ponadto w grupie, w której różnica ta jest największa (75-84 lata) znaczenie mają straty 

wojenne. Nadwyżka mężczyzn nad kobietami od 15 do 69 roku życia jest natomiast bardzo 

znamienna dla obszarów wiejskich. Kobiety częściej migrują ze wsi do miast zarówno w celach 

edukacyjnych, jak i w poszukiwaniu pracy. Młodzi mężczyźni natomiast często zmuszeni są 

do pozostania w gospodarstwie, do pomocy oraz aby dziedziczyć ojcowiznę. Nadwyżka 

ta może znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby zawieranych małżeństw, a w efekcie 

do jeszcze większego obniżenia przyrostu naturalnego.  

 

 

Ryc.11. Struktura płci i wieku 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

Niekorzystną strukturę płci potwierdza wykres na Ryc.12., na którym widzimy, że liczba kobiet 

na 100 mężczyzn w gminie Bobowa i w większości gmin powiatu jest znacznie niższa niż 

średnia krajowa i wojewódzka.  
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Ryc.12. Liczba Kobiet na 100 mężczyzn 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

  

Starzenie się społeczeństwa w gminie Bobowa widoczne jest także na Ryc.13., która 

przedstawia obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym. Przez 

ludność w wieku nieprodukcyjnym rozumie się ludność w wieku przedprodukcyjnym 

(mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) oraz w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 

lat i więcej oraz kobiety - 60 lat i więcej). Widzimy, że na terenie gminie Bobowa wskaźnik ten 

jest niższy (64,0) niż średnia krajowa, wojewódzka i powiatowa. 

 

 
Ryc.13. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

produkcyjnym 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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Na koniec 2020 r. w gminie Bobowa przyrost naturalny był dodatni i wynosił 3,77‰. 

Należy zauważyć, że w starzejących się społecznościach stale zwiększa się liczba zgonów, 

która może spowodować obniżenie wskaźnika przyrostu naturalnego. 

 

 

Ryc.14. Przyrost naturalny  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

 

Ryc.15. Urodzenia i zgony 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia mieszkańców gminy to ostatnie badania 
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Wykazały one, że wykształcenie podstawowe posiadało 36,8% mieszkańców. Zbliżona liczba 

osób posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe (34,5%). Wykształcenie średnie 

posiadało 17,3% mieszkańców. Osoby posiadające nieukończone wykształcenie 

podstawowe, lub zupełny brak wykształcenia stanowiły 4,4% i była to wartość zbliżona do 

średniej dla całego kraju. Około 4,5% mieszkańców posiadało dyplom ukończenia wyższej 

uczelni, a 2,5% ukończyło szkołę policealną.bobowa  

 

 

Ryc.16. Wykształcenie ludności 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS (NSP -2002 r.) 

 

10.2. Struktura gospodarcza, bezrobocie  
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2011-2020 obserwuje się sukcesywny wzrost liczby podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON (Ryc. 17). 
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Ryc.17. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

W 2020 roku w gminie Bobowa działało najmniej podmiotów gospodarki narodowej 

w rejestrze REGON spośród wszystkich gmin miejsko-wiejskich powiatu (Ryc.18.). 

 

 

Ryc.18. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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J (informacja i komunikacja). W pozostałych sekcjach działają nieliczne podmioty stanowiące 

łącznie około 11% wszystkich podmiotów w rejestrze REGON (Ryc.19.).  

 

 

Ryc.19. Podmioty gospodarcze w rejestrze REGON według sekcji PKD 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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Ryc.20. Struktura zatrudnienia 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

46%

10%

9%

6%

4%

3%

5%

3%

3%

11%

Podmioty gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON wg PKD

budownictwo (sekcja F)

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle (sekcja G)

przetwórstwo przemysłowe (sekcja C)

pozostała działalność usługowa i gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące
usługi na własne potrzeby (sekcje S i T)
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M)

opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q)

edukacja (sekcja P)

informacja i komunikacja (sekcja J)

transport i gospodarka magazynowa  (sekcja H)

pozostałe

5
1

1
4

1
0

5
3

4
4

8

4
4

2

1
4

8

1
9

0

8
8 1
4

8

1
2

1 4
7

6

4
3

0
1

9
0

6

5
8

7

6
0

2

2
8

2

2
7

0

1
6

4

2
4

7

1
8

8

3
8

5

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Liczba pracujących mężczyzn i kobiet
mężczyźni

kobiety



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 72 - 

Bezrobocie na obszarze gminy Bobowa od roku 2011 do roku 2016 utrzymywało się 

na stosunkowo wysokim poziomie, z wyraźnym spadkiem od roku 2017. Na koniec roku 2020 

w gminie zarejestrowanych było 176 bezrobotnych, niemniej jednak rzeczywisty wskaźnik był 

większy, ponieważ część osób bezrobotnych nie było zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy (bezrobocie ukryte). W roku 2017 zaobserwowano bardzo korzystne zmiany 

i spadek liczby osób bezrobotnych o niemal 30% do 208 osób na koniec roku. Najniższy 

wskaźnik w ostatnich dziesięciu latach zanotowano w roku 2019, kiedy liczba bezrobotnych 

wyniosła 119 osób. Świadczy to o pozytywnych zmianach na rynku pracy oraz ogólnym 

ożywieniu gospodarczym będącymi wynikiem właściwej polityki gminy i wpływu nowych 

krajowych instrumentów wsparcia bezrobotnych. Liczbę bezrobotnych w latach 2011-2020 

prezentuje zamieszczony poniżej wykres (Ryc. 21). Najwyższe bezrobocie zanotowano w roku 

2014, a najniższe w roku 2019. 

 

 

Ryc.21. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na terenie gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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możliwości związane z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny, w tym 

politykę społeczną. 

 

10.3. Jakość życia mieszkańców 

Na terenie gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa, 

w związku z tym wskaźniki charakteryzujące warunki mieszkaniowe są stosunkowo wysokie. 

Według danych BDL GUS na obszarze gminy w 2020 r. znajdowało się 2456 mieszkań 

składających się z 11329 izb. Na 1000 mieszkańców przypadało 250,5 mieszkania. Przeciętna 

powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosiła 99,7 m2, a przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę wynosiła 25,0 m2. Warunki mieszkaniowe w gminie Bobowa 

są zbliżone do pozostałych gmin powiatu gorlickiego. Charakterystykę gminy na tle 

pozostałych gmin i powiatu przedstawiają Ryc. 22-25. 
 

 

Ryc.22. Warunki mieszkaniowe 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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Ryc.23. Warunki mieszkaniowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

 
Ryc.24. Warunki mieszkaniowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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Ryc.25. Warunki mieszkaniowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

10.4. Wychowanie przedszkolne i oświata 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

Wychowanie przedszkolne na terenie gminy Bobowa realizowane 

jest przez Przedszkole Samorządowe w Bobowej i Wilczyskach oraz oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych. Według danych BDL GUS za 2020 r. łącznie w gminie 

funkcjonowały 3 oddziały. Na 1 tys. dzieci w wieku 3-6 lat przypadało 629,6 dzieci, odsetek 

dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wynosił 63%. Do oddziałów przedszkolnych 

przy szkołach podstawowych uczęszczało 237 dzieci, w tym 10 dzieci trzyletnich, 29 dzieci 

czteroletnich, 84 dzieci pięcioletnich, 111 dzieci sześcioletnich oraz 3 dzieci siedmioletnich.  

W związku z faktem, iż jedynie nieco ponad 60% dzieci w wieku 3-6 lat było objętych 

opieką przedszkolną można wnioskować, iż liczba miejsc w placówkach przedszkolnych jest 

niewystarczająca, a dostępność miejsc w przedszkolach jest zbyt niska, co nie sprzyja 

powiększaniu rodzin. 

 

OŚWIATA 

Na terenie gminy Bobowa działają szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa 

im. Stanisława Staszica w Bobowej, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Brzanie, 

Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej, Szkoła 

Podstawowa im. Ks. Jana Reca w Siedliskach, Szkoła Podstawowa w Stróżnej, Szkoła 

Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach.  
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Szkoły podstawowe:  

Wg danych BDL GUS w roku 2020 funkcjonujące na obszarze gminy szkoły podstawowe 

dysponowały 63 oddziałami. Do szkół podstawowych uczęszczało 1057 uczniów. Językiem 

obcym nauczanym w szkołach był język angielski, którego uczyło się 100% uczniów oraz język 

niemiecki, którego uczyło się 16,6% uczniów. 

 

Szkoły ponadpodstawowe: 

 Na terenie gminy działają szkoły ponadpodstawowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w Bobowej (liceum, technikum) oraz Zespół Szkół Zawodowych im. St. Wyspiańskiego 

w Bobowej (technikum, Szkoła Branżowej I stopnia).  

 

 
Ryc.26. Szkoły podstawowe 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

 
Na terenie gminy odnotowuje się spadek liczby uczniów w szkołach, co wpisuje się 

w ogólnokrajowe tendencje demograficzne. Ponadto w porównaniu z pozostałymi gminami 

powiatu gorlickiego gmina Bobowa charakteryzowała się dość niską liczebnością klas. 

W związku z powyższym nie stwierdza się potrzeby zwiększenia liczby klas czy placówek 

szkolnych. 

 
10.5. Kultura  

W gminie Bobowa instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania 

kultury jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa wraz z Domami Kultury w Wilczyskach, 

Stróżnej, Siedliskach i w Jankowej oraz świetlicami wiejskimi. W ramach działalności Centrum 
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Kultury i Promocji odbywają się liczne warsztaty, koła zainteresowań, zgrupowania zespołów 

tanecznych. Centrum Kultury jest organizatorem licznych festiwali i imprez kulturalnych. 

W ramach amatorskiego ruchu artystycznego przy CKiPGB działają: Regionalny Zespół Pieśni 

i Tańca „Koronka”, Orkiestra Dęta w Bobowej oraz Orkiestra Dęta w Siedliskach. Największym 

wydarzeniem, dla którego organizatorem jest Centrum jest opisany wcześniej 

Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej. 

Biblioteka Publiczna w Bobowej działa przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 

Oprócz placówki centralnej na obszarze gminy działają także filie biblioteki w Siedliskach 

i Wilczyskach. Oprócz udostępniania swoich zbiorów biblioteka organizuje dla mieszkańców 

gminy różnego rodzaju konkursy, warsztaty, spotkania autorskie, wystawy i lekcje biblioteczne. 

Biblioteka zapewnia także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których można 

korzystać nieodpłatnie.  

Na koniec 2020 roku księgozbiór Biblioteki Publicznej wraz z jej filiami wynosił 

31573 woluminy, z czego 18566 pozycji zostało wypożyczonych na zewnątrz. W 2020 roku 

liczba czytelników wynosiła 1647 osób. W porównaniu z pozostałymi gminami powiatu 

gorlickiego w zakresie ilości woluminów w bibliotekach na 1000 mieszkańców, gmina Bobowa 

plasuje się w środkowej części zestawienia z ilością 3220,1 woluminów na 1000 mieszkańców. 

 

 

Ryc.27. Zasoby woluminów w bibliotekach 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 

 

10.6. Sport i rekreacja 

W ostatnich latach stan i dostępność infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na obszarze 

gminy Bobowa ulega stopniowej poprawie i obecnie jest już dobrze rozwinięta, a rozkład 
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urządzeń i obiektów na terenie gminy jest dość równomierny. W skład bazy sportowo-

rekreacyjnej gminy wchodzą obiekty:  

− kompleks sportowy w Bobowej „Moje boisko ORLIK 2012: (boisko piłkarskie, boisko 

wielofunkcyjne, plac zabaw dla dzieci), 

− boiska sportowe przy szkołach podstawowych i zespołach szkół,  

− Otwarta Strefy Aktywności, 

− Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz skatepark. 

 

W ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze 

wielopokoleniowym OSA 2018 w Bobowej zrealizowana została Otwarta Strefy Aktywności, 

dofinansowana z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej. Otwarta Strefa Aktywności powstała obok Stadionu Sportowego w Bobowej. 

W ramach zadania zostały wybudowane obiekty małej architektury sportowej i rekreacyjnej 

tj. 6 urządzeń siłowych typu fitness, 4 urządzenia do zabaw dla dzieci oraz strefa relaksu, 

a także chodnik prowadzący do Otwartej Strefy Aktywności. Projekt swoim zakresem objął 

także nasadzenia zieleni oraz ogrodzenie placu, na którym powstała OSA. 

W ramach zadania pn. „Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz 

skateparku”, gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki 

w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”. 

Centrum Aktywnego Wypoczynku mieści się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Bobowej przy ul. Zielonej. Budynek wyposażony jest w salę wielofunkcyjną oraz siłownię 

zawierającą: stanowiska do ćwiczeń, szatnie, łazienki. Obok Centrum Aktywnego Wypoczynku 

mieści się parking, który zapewnia komfort korzystania z obiektu. 

 

 

10.7. Ochrona zdrowia 

Opiekę zdrowotną mieszkańcom gminy Bobowa zapewniają następujące placówki 

ochrony zdrowia: 

1) Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej „BOMED” Sp. Partnerska Lekarzy Medycyny 

Lucyny Broniek i Arkadiusza Jagły ul. Św. Zofii 4, Bobowa, 

2) NZOZ "Bomed" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bomed” Sp. Partnerska 

Lekarzy Medycyny Lucyny Broniek i Arkadiusza Jagły, Filia Siedliska 300, Siedliska. 

 

Wg danych BDL GUS w 2020 roku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 

pacjentom 43973 porad. Najbliższy szpital obsługujący mieszkańców gminy to Szpital 

Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza. 
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Ograniczone możliwości w zakresie usług zdrowia, niska dostępność do publicznej 

specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz brak opieki całodobowej, weekendowej i świątecznej 

powodują, że większość usług medycznych dla mieszkańców gminy świadczona jest przez 

placówki ochrony zdrowia w Gorlicach.  

W roku 2020 mieszkańcy mieli możliwość zaopatrywania się w leki z czterech aptek 

i jednego punktu aptecznego. Na obszarze gminy nie funkcjonowała apteka całodobowa. 

 

 

Ryc.28. Opieka zdrowotna 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, 2020 r. 
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Analiza tych czynników pozwoliła na stwierdzenie, iż nie odbiegają one od średniej 

statystycznej w tym rejonie, a widoczna malejąca dynamika niektórych zjawisk patologicznych 

potwierdza tezę o względnie dobrym poziomie bezpieczeństwa.  

Na terenie Gminy funkcjonuje system monitorowania w następujących lokalizacjach: 

− Rynek w Bobowej, 

− Budynek „Koronka” w Bobowej, 

− Dom Kultury w Wilczyskach,  Dom Kultury w Stróżnej, 

− Dom Kultury w Siedliskach, 

− Dom Kultury w Jankowej, 

− OSP Brzana, 

 

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy Bobowa 

spoczywa policji – Komisariat Policji w Bobowej, który znajduje się w zasięgu działania 

Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. 

Za bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi 

i innymi miejscowymi zagrożeniami odpowiada Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Gorlicach, wspierana przez 7 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: OSP 

Bobowa, OSP Brzana, OSP Jankowa, OSP Sędziszowa, OSP Siedliska, OSP Stróżna, OSP 

Wilczyska. 

Systemem bezpieczeństwa powiatu gorlickiego wspiera Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego działające przy Starostwie 

Powiatowym w Gorlicach. Do ich zadań należy budowanie systemu efektywnych działań na 

wypadek klęsk żywiołowych i innych sytuacji nadzwyczajnych.  

Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa publicznego władze powiatowe opracowały 

„Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2016 – 2020”, przyjęty Uchwałą Nr XVI/86/16 Rady Powiatu 

Gorlickiego z dnia 31 marca 2016 roku. Program ten łączy działania Policji, administracji 

rządowej i samorządowej oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą 

bezpieczeństwa. 

 

Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na bezpieczeństwo ludności i jej mienia jest 

także występowanie zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, 

których lokalizacja powinna uwzględniać bezpieczne odległości od: budynków mieszkalnych 

oraz użyteczności publicznej, obszarów chronionych, zgodnie z przepisami odrębnymi, upraw 

wieloletnich, dróg krajowych i linii kolejowych o znaczeniu państwowym. Lokalizowanie tych 

zakładów powinno odbywać się także w bezpiecznych odległościach od istniejących 

zakładów, których działalność może być powodem wystąpienia poważnej awarii. 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych Potencjalni Sprawcy Poważnych 

Awarii (PSPA) oraz Rejestr zakładów niebezpiecznych „SPIRS-PL” Działu Inspekcji WIOŚ 

w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu, na obszarze gminy Bobowa brak jest obiektów 

zaliczonych do kategorii Zakładów Dużego Ryzyka (ZDR) oraz Zakładów Zwiększonego 

Ryzyka (ZZR). 

 

12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

ROZWOJU GMINY 

 

Główny kierunek rozwoju gminy Bobowa to rolnictwo i turystyka, co wynika z położenia 

gminy w strefie przyrodniczo-ekonomicznej. Ze względu na istniejące połączenia 

komunikacyjne gmina posiada charakter ośrodka lokalnego, w którym należy skupiać się na 

efektywnym wykorzystaniu terenu przy uwzględnieniu uwarunkowań dalszego rozwoju. 

Możliwości rozwoju turystycznego gminy stwarzają licznie występujące tereny cenne 

przyrodniczo, a także bogata historia, kultura i ciekawe zabytki oraz brak uciążliwego 

przemysłu. Dla odwiedzających gminę turystów dostępny jest szeroki wachlarz usług 

z zakresu kultury, turystyki i rekreacji. Istniejące szlaki turystyczne ukazują unikalne wartości 

gminy, jej kulturę oraz bogactwo przyrodnicze.  

Potrzeby i możliwości rozwoju gminy Bobowa zawarte zostały w Strategii Rozwoju 

Gminy Bobowa na lata 2021-2030. Głównymi celami wyznaczonymi w dokumencie są wizja 

i misja gminy będące próbą syntetycznego przedstawienia głównych idei dokumentu. 

Misja gminy Bobowa to:  

 

Tworzenie optymalnych warunków do zrównoważonego rozwoju na całym jej obszarze, 

realizując ten cel w partnerstwie z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz organizacjami 

pozarządowymi. Wykorzystanie potencjału Gminy wraz z likwidacją 

zidentyfikowanych hamulców rozwojowych umożliwi stworzenie najlepszych warunków 

do życia i rozwoju mieszkańców. Osiągnięcie zakładanego efektu będzie możliwe 

dzięki realizacji działań poprawiających stan i dostępność infrastruktury publicznej, 

projektów prospołecznych, generowaniu warunków rozwoju gospodarki, a także tworzeniu 

warunków integracji społecznej. 

 

Wizja gminy Bobowa to: 

 

W roku 2030 Gmina Bobowa będzie w pełni wykorzystywać walory lokalizacyjne, 

przyrodnicze i kulturalne, które w połączeniu z silnie rozwiniętym kapitałem społecznym 

podniosą konkurencyjność jednostki samorządu terytorialnego. Zrównoważony rozwój 
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wpłynie znacząco na obszar całej Gminy. Osiągnięty poziom rozwoju zostanie odnotowany 

przy równoczesnym zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska oraz 

uwzględnieniu potrzeb mieszkańców Gminy Bobowa. 

 

Najsłabsze strony gminy związane są z niskim poziomem dochodów i z wynikającymi 

z tego trudnościami w realizacji kosztownych inwestycji w zakresie infrastruktury (drogowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej). Poprawy wymaga także niekorzystna struktura 

powierzchniowa i wiekowa gospodarstw rolnych, wśród których występuje ogromne 

rozdrobnienie agrarne, a wiele z nich produkuje jedynie na swoje potrzeby. Poprawy wymaga 

także promocja gminy, co pozwoli na ściągnięcie inwestorów czy turystów. Wśród 

priorytetowych potrzeb mieszkańców gminy należy wskazać także poprawę stanu 

technicznego dróg i wzmocnienie powiązań komunikacyjnych o charakterze ponadlokalnym, 

rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy.  

Możliwości rozwoju są ściśle powiązane z uwarunkowaniami, jakie występują na 

obszarze gminy. W związku z niska opłacalnością produkcji rolnej w jej obecnym kształcie, 

należy wykorzystać możliwości rozwoju agroturystyki, a także ekologicznego rolnictwa 

z profesjonalizacją przedsiębiorców rolnych w ramach zorganizowanych grup producenckich 

oraz rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i rynku zbytu, które są alternatywą prowadzonej, 

na niewielką skalę produkcji rolniczej. 

W celu zachowania i wykorzystywania walorów gminy należy inwestować 

w odnawialne źródła energii, które pozwolą na poprawę stanu środowiska naturalnego, 

zwłaszcza powietrza, zanieczyszczanego przez niską emisję. Szansą dla gminy 

i jej mieszkańców jest także dość dobrze rozwinięta promocja regionu, która pozwala 

na ściągnięcie inwestorów i powoduje zwiększenie wpływów do budżetu. 

 

12.1. Analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

Zbilansowana analiza ekonomiczna, środowiskowa i społeczna jest narzędziem 

wspierającym wprowadzanie zasad zrównoważonego rozwoju i wspomaga racjonalne 

wykorzystanie walorów gospodarczych i krajobrazowych przestrzeni. Jej celem jest także 

ograniczenie lub wręcz eliminacja zbędnej i nadmiernej podaży na zagospodarowanie terenów 

i bardziej ekonomiczne wykorzystanie ich potencjału. Tym samym przyczynia się ona do 

ograniczenia procesów dezurbanizacji i deprecjacji przestrzeni, będącej dobrem 

ograniczonym i trudnym do odtworzenia. 
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12.1.1.  Analizy ekonomiczne 

12.1.1.1. Podmioty gospodarcze 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż gmina Bobowa należy do obszarów stabilnych 

pod względem liczby podmiotów gospodarczych, która stale wzrasta. Tematyka podmiotów 

gospodarczych działających na obszarze gminy Bobowa została szczegółowo omówiona 

w pkt 10.2 i zobrazowana za pomocą Ryc.17-19.  

Stabilność struktury podmiotów gospodarczych ma kluczowe znaczenie, co wynika 

z pełnionej przez gminę Bobowa funkcji rolniczej oraz określenie nowych kierunków 

zagospodarowania, w tym rozwoju usług, a w szczególności turystyki. Tym samym gmina ma 

szansę stać się ośrodkiem o znaczeniu ponadlokalnym, zaspokajającym zarówno potrzeby 

mieszkańców, jak i turystów. 

 

12.1.1.2. Turystyka 

Obszar gminy Bobowa charakteryzuje się wysokimi walorami turystycznymi, 

szczególnie w kontekście posiadanych zasobów endogenicznych. Najważniejszymi 

czynnikami dla rozwoju turystyki są walory naturalne oraz kulturowe. Kolejnym równie ważnym 

czynnikiem w tym obszarze jest rozwijająca się infrastruktura turystyczna oraz możliwość 

utworzenia sieci usług okołoturystycznych.  

Analiza środowiska naturalnego i kulturowego gminy Bobowa wykazała posiadanie 

kilku zasobów w postaci: 

− lasów i siedlisk leśnych, 

− rzeki Biała Tarnowska oraz jej dopływów wraz z rezerwami terenowymi pod ewentualny 

rozwój turystyki i rekreacji, 

− park przyrodniczo-geologiczny w Bobowej, 

− obiektów o charakterze zabytkowym, w tym: 

• kościół par. p.w. Wszystkich Świętych oraz kościół cmentarny p.w. św. Zofii w Bobowej, 

• synagoga w Bobowej, 

• cmentarz żydowski w Bobowej, 

• cmentarz z I wojny światowej nr 133 + cmentarz rzym.-kat. W Bobowej, 

• park dworski w Jankowej, 

• zespół dworski i kościelny w Siedliskach, 

• murowany kościół pw. św. Mikołaja Bpa wraz z otoczeniem w Siedliskach, 

• zespół kościoła par. p.w. św. Stanisława w Wilczyskach, 

• murowana kapliczka przydomowa z 1888 r. w granicach działki w Wilczyskach, 

• zespół dworski (dwór, park) w Jeżowie, 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 84 - 

• ogród dworski w Jeżowie, 

− Muzeum Okruchy Pamięci Żydów w Bobowej, 

− Centrum Aktywnego Wypoczynku na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego 

w Bobowej. 

 

 

Najciekawszymi miejscowościami pod względem środowiska kulturowego na terenie 

gminy Bobowa są Bobowa i Siedliska. W miejscowościach tych znajduje się większość 

obiektów zabytkowych, w tym m.in. ciekawe przykłady obiektów sakralnych, cmentarnych oraz 

zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Szczególnie zasoby budownictwa mieszkaniowego są 

słabo wyeksponowane, część z nich wymaga zainwestowania i przystosowania do celów 

turystycznych.  

Pod względem infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej gmina posiada zaplecze 

w postaci: 

− bazy noclegowej oraz infrastruktury gastronomicznej, 

− infrastruktury kulturowej, 

− infrastruktury rekreacyjno-sportowej.  

 

Można powiedzieć, iż obecne zaplecze turystyczne w gminie dostosowane jest do 

obecnego poziomu jej atrakcyjności turystycznej. Tak więc dalszy rozwój usług turystycznych 

związany jest przede wszystkim z promocją, integracją oraz zwiększeniem atrakcyjności 

istniejących zasobów. 

Różnorodność potrzeb turystów i możliwości ich spełnienia powodują, iż charakter 

i jakość usług turystycznych muszą być zróżnicowane. Obszar gminy Bobowa posiada liczne 

walory turystyczne – naturalne oraz wynikające z historii regionu i działalności mieszkańców. 

Walory przyrodnicze, bogactwo kulturowe oraz dogodna komunikacja są czynnikami 

sprzyjającymi rozwojowi turystyki, w tym turystyki weekendowej i zimowej oraz agroturystyki. 

W kontekście niniejszej analizy atrakcyjność turystyczna gminy, wzrost liczby atrakcji 

turystycznych, ich różnorodność i systematyczna poprawa ich standardów stanowi ogromny 

potencjał rozwojowy gminy Bobowa.  

 

12.1.1.3. Ekonomiczne skutki rozwoju obszarów zurbanizowanych 

Racjonalne gospodarowanie przestrzenią opiera się o założenie, iż użytkownicy 

przestrzeni i ich potrzeby stanowią najważniejszy punkt odniesienia w planowaniu 

przestrzennym. Niemniej jednak stwierdzenie to należy rozpatrywać także z punktu widzenia 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 85 - 

możliwości rozwoju obszaru w długoletnim horyzoncie czasowym, co umożliwi zaspokojenie 

potrzeb przyszłych pokoleń. 

W praktyce oznacza to gospodarowanie przestrzenią, u podstaw którego leży 

świadomość ograniczoności zasobów przestrzennych i konieczność oszczędnego ich 

wykorzystania. Proces rozwoju musi zatem uwzględniać założenia ekonomii przestrzennej, 

która zwraca szczególną uwagę na minimalne standardy wyposażenia terenów 

zurbanizowanych i bodźce finansowe, jakie wywołuje ekspansja zagospodarowania terenów. 

Podstawowym założeniem polityki przestrzennej gminy Bobowa winno zatem 

być zwiększenie efektywności wykorzystania terenów już zurbanizowanych, ograniczenie 

suburbanizacji oraz przeciwdziałanie dekoncentracji zabudowy. Głównym założeniem 

niniejszego studium jest zatem takie kształtowanie przestrzeni, które wspiera działania, 

ograniczające rozpraszanie zabudowy i maksymalne wykorzystanie terenów 

już zagospodarowanych poprzez uzupełnianie istniejących układów przestrzennych, 

a także ograniczenie presji na niezagospodarowane tereny otwarte. 

Racjonalne ekonomicznie gospodarowanie przestrzenią wymaga uwzględnienia 

konsekwencji finansowych, jakie będą wynikać z rozwiązań przyjętych w studium, już na 

etapie tworzenia projektu dokumentu. Głównym celem analizy ekonomicznej 

jest kształtowanie świadomości władz i użytkowników przestrzeni w zakresie wydatków 

i dochodów gminy, będących skutkiem uchwalenia studium. W związku z tym, projektowane 

w studium zagospodarowanie przestrzeni winno być kształtowane w taki sposób, aby bilans 

ekonomiczny był dodatni, a przyjęte rozwiązania adekwatne do możliwości finansowych 

gminy. 

 

Do zasadniczych wydatków gminy związanych z realizacją rozwiązań przestrzennych 

uwzględnionych w studium należą: 

• koszty realizacji lokalnych celów publicznych przewidzianych w studium (w tym 

w szczególności koszty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, koszty 

zagospodarowania przestrzeni publicznych itp.), 

• koszty sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

• odszkodowania związane ze zmianą wartości nieruchomości, 

• koszty podziałów i scaleń nieruchomości. 

 

Do zasadniczych dochodów gminy związanych z realizacją rozwiązań przestrzennych 

uwzględnionych w studium należą: 

• dochody z podatków, 

• opłaty za dzierżawę gruntów, 
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• dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych, 

• pośrednio: opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistyczne, 

adiacenckie) uzyskiwane po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Niemniej jednak samo uchwalenie studium nie rodzi bezpośrednio konsekwencji 

finansowych, gdyż studium nie jest aktem prawa miejscowego, a w przypadku braku planu 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb naliczania podatków wiążące 

są zapisy ewidencji gruntów i budynków. Ponadto dochody z nowych terenów spływają powoli, 

w miarę zagospodarowywania terenów i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. 

W związku z powyższym skutki finansowe należy traktować jako potencjalne, 

choć niewątpliwie realne i związane ściśle z realizacją założeń studium. 

Należy jednak zaznaczyć, iż celem gospodarki przestrzennej nie jest maksymalizacja 

korzyści ekonomicznych, a uporządkowane kształtowanie przestrzeni, odpowiadające 

potrzebom jej użytkowników i dobór funkcji terenów, uwzględniający także uwarunkowania 

przyrodnicze i krajobrazowe. Pozytywny efekt przestrzenny jest głównym założeniem, 

do którego dąży gmina. Analiza ekonomiczna wspiera zatem proces podejmowania decyzji 

przestrzennych, ale nie determinuje go i nie ogranicza, stawiając na pierwszym miejscu 

potrzeby użytkowników przestrzeni i racjonalny sposób gospodarowania nią. 

 

12.1.2. Analizy środowiskowe 

Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada wprowadzenie kryterium środowiskowego 

(ekologicznego) zagospodarowania terenów na wszystkich szczeblach planowania 

przestrzennego: krajowym, regionalnym i lokalnym (miejscowym). Oznacza to takie 

gospodarowanie, dzięki któremu cele gospodarcze i społeczne są osiągane 

przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania przyrody, poprzez możliwe 

zmniejszenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Rozwój terenów przeznaczonych 

do zainwestowania powinien zatem być uzależniony od cech środowiska, co w obecnie 

obowiązującym systemie planowania przestrzennego jest zapewnione poprzez analizę stanu 

środowiska oraz uwzględnianie wymogów jego ochrony już na etapie analizy obecnego stanu 

użytkowania i zagospodarowania. 

 

12.1.2.1. Zasoby środowiska przyrodniczego gminy Bobowa 

W związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi na obszarze gminy 

Bobowa znajdują się obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Tematyka 
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obiektów i obszarów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 916) została omówiona w pkt 7.3.2. 

Obiekty chronione stanowią istotny element środowiska przyrodniczego gminy 

wymagający zachowania i ochrony, stąd konieczność ich uwzględnienia w planowaniu 

przestrzennym. Na uwagę zasługuje fakt, iż stanowią one walory z punktu widzenia 

ich przydatności jako jednej z podstaw rozwoju funkcji turystycznej. 

W kontekście niniejszych analiz należy zwrócić uwagę na konieczność uwzględnienia 

walorów środowiska przyrodniczego, w tym obszarów i obiektów chronionych w ustaleniach 

dokumentów planistycznych. Dla ich zachowania konieczne jest wyłączanie terenów 

występowania cennych wartości przyrodniczych z przeznaczenia na funkcje użytkowe, 

wprowadzenie nakazu zachowania chronionych i rzadkich gatunków flory i fauny, 

a przy przeznaczeniu terenu na funkcje użytkowe – minimalizowanie udziału powierzchni 

o zróżnicowanych wartościach przyrodniczych, która jest przeznaczona na cele użytkowe. 

 

12.1.3. Analizy społeczne 

W podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru kierunków rozwoju i gospodarowania 

terenami szczególnie istotną rolę odgrywa wymiar społeczny planowania przestrzennego. 

Społeczność lokalna i użytkownicy przestrzeni w całokształcie problematyki gospodarowania 

odgrywają szczególnie istotną rolę, gdyż aspekt przestrzenny w sensie miejsca zamieszkania 

i codziennego przebywania różnicuje opinie, postawy i zachowania. Ponadto estetyczne 

i funkcjonalne ujęcie przestrzeni jest dla ludzi swojego rodzaju wartością, która jest przez nich 

oceniana i przeżywana, a niewłaściwy dobór elementów otoczenia może doprowadzić 

do dezaktywizacji społecznej, depresji demograficzno-gospodarczej i psychospołecznej danej 

jednostki przestrzennej, a w konsekwencji do powstawania patologii społecznych. 

Szczegółowa diagnoza i analiza problemów społecznych, która została zawarta 

w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bobowa na lata 2013-2020”. 

Dokument został opracowany w oparciu o materiały badawcze w zakresie problemów 

społecznych oraz potrzeb społeczności lokalnej, a forma i założenia Strategii są wyrazem woli 

mieszkańców w odniesieniu do kształtowania jakości życia w gminie. Na podstawie analizy 

zawartości dokumentu zdefiniowane zostało problemy decyzyjne, przed którymi stoi polityka 

przestrzenna gminy Bobowa, a wyniki analizy uwzględniono podczas definiowania ustaleń 

studium i opracowywania kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Na potrzeby niniejszego opracowania przeprowadzono analizę czynników 

społecznych, które mają swoje odzwierciedlenie w sposobie zagospodarowania przestrzeni. 

Jej celem było dostarczenie informacji o sytuacji społecznej oraz określenie potrzeb 

i możliwości rozwoju gminy w odpowiedzi na te czynniki.  
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12.1.3.1. Warunki i jakość życia 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż gmina Bobowa należy do obszarów, 

na których wskaźniki charakteryzujące warunki mieszkaniowe są dosyć wysokie. 

Tematyka warunków mieszkaniowych na obszarze gminy Bobowa została szczegółowo 

omówiona w pkt 10.3 i zobrazowana za pomocą Ryc.22-25.  Wynika z niej, iż warunki 

mieszkaniowe wraz z wyposażeniem mieszkań w gminie można określić jako bardzo dobre. 

Problemem w zakresie jakości życia jest natomiast słaba dostępność mieszkań socjalnych, 

a co za tym idzie niewielkie możliwości w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych 

osób najgorzej sytuowanych. Przyrost liczby obiektów budownictwa socjalnego jest 

niewystarczający w stosunku do potrzeb. Szansą na podjęcie interwencji samorządu w tym 

zakresie może stać się udział w mieszkaniowych programach rządowych. 

Analizując społeczny wymiar poziomu warunków mieszkaniowych, należy zwrócić 

uwagę na rosnące oczekiwania mieszkańców w zakresie lokalizacji mieszkań, ich rozmiaru, 

technologii budowlanej i wyposażenia. Należy zakładać, iż w perspektywie 30-letniej nastąpi 

wzrost poziomu i jakości życia, szczególnie poprzez poprawę warunków mieszkaniowych 

(w tym wzrost powierzchni użytkowej mieszkań i przeciętnej powierzchni użytkowej 

na 1 mieszkańca), a także spadek zagęszczenia (liczby osób) na mieszkanie (poniższa 

Tabela). 

 

Tab.9. Warunki mieszkaniowe na obszarze gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wskaźnik Stan na 2020 r. 
wg danych BDL GUS 

Zmiana  
w % 

Stan na 2050 r. 
wartości prognozowane,  

opracowanie własne 
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 99,7 + 30% 129,61 

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 
1 osobę 

25,0 + 30% 32,50 

przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 3,99 - 30% 2,79 

 

12.1.3.2. Zatrudnienie i problem bezrobocia 

W odniesieniu do planowania przestrzennego najbardziej istotnym czynnikiem 

społecznym wydaje się być aspekt dostępności i różnorodności miejsc pracy. 

Analizując poziom zatrudnienia, strukturę zatrudnienia oraz poziom bezrobocia, wskaźniki 

te przedstawiały się podobnie do innych gmin miejsko-wiejskich w województwie. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, iż gmina Bobowa należy do obszarów, 

charakteryzujących się dość stabilną sytuacją na rynku pracy. Tematyka zatrudnienia 

i bezrobocia na obszarze gminy Bobowa została szczegółowo omówiona w pkt 10.2 

i zobrazowana za pomocą Ryc.20-21. 
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12.1.4. Wnioski 

1) Na podstawie przeprowadzonych analiz ekonomicznych stwierdzono możliwości rozwoju 

ekonomicznego gminy Bobowa w oparciu o: 

• usługi o znaczeniu lokalnym – co wynika ze wzrastających trendów tego typu 

działalności (obsługa mieszkańców i turystów, sąsiedztwo istniejących terenów 

o tej funkcji), 

• turystykę i rekreację – co wynika z położenia w dolinie rzeki Biała Tarnowska 

oraz dużych skupisk leśnych, atrakcyjności zasobów przyrodniczych, kulturowych 

i rosnącego poziomu dotychczasowej obsługi turystów. 

2) Z punktu widzenia ekonomii nie bez znaczenia pozostaje także lokalizacja gminy 

w niewielkiej odległości od drogi krajowej nr 28 – jednego z ważniejszych szlaków 

komunikacyjnych, łączących wschodnią i zachodnią Polskę, co stwarza możliwości 

rozwoju gospodarczego. 

3) Rozwój obszarów działalności gospodarczej winien opierać się o zasadę nierozpraszania 

zabudowy poza ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój przestrzenny 

osadnictwa powinien polegać na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej, a dopiero 

w dalszej kolejności jej rozbudowę poprzez dołączanie nowych obszarów przylegających 

do niej. Pozwoli to na ograniczenie wydatków inwestycyjnych, związanych z uzbrojeniem 

nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę, a tym samym ekonomiczną 

optymalizację rozwoju. 

4) Na podstawie przeprowadzonych analiz środowiskowych stwierdzono możliwości rozwoju 

ekonomicznego gminy Bobowa w oparciu o elementy cenne dla środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu gminy, z zachowaniem koniecznego warunku ich 

eksponowania i ochrony.  

5) Obszar gminy Bobowa charakteryzuje się korzystnymi warunkami mieszkaniowymi 

pod względem krajobrazowym – sieć osadniczą tworzy zabudowa dość rozproszona, 

o niskiej intensywności. Istniejące luki w zabudowie mieszkaniowej pozwalają na jej 

uzupełnianie w ramach już wykształconych struktur przestrzennych, a tereny cenne 

przyrodniczo i krajobrazowe są chronione przed ekspansywną urbanizacją.  

6) Funkcję mieszkaniową należy rozwijać w formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i wielorodzinnej o niskiej intensywności, w pierwszej kolejności na obszarach o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, przy jednoczesnej ochronie 

terenów otwartych przed jej nadmierną ekspansją.  

7) Należy dążyć do zwiększenia ilości mieszkań socjalnych poprzez rozwój budownictwa 

socjalnego na obszarze gminy Bobowa. 

8) Stwierdzono możliwość rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o zasoby przyrodnicze 

gminy, a także możliwość dalszego zwiększania i uatrakcyjniania oferty turystycznej 
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i wypoczynkowej (również w sezonie zimowym) w oparciu o zamierzenia inwestycyjne 

w zakresie turystyki, realizowane na obszarze gminy. 

9) Na podstawie przeprowadzonych analiz społecznych stwierdzono możliwości rozwoju 

społecznego gminy Bobowa w oparciu o: 

• podnoszenie jakości warunków mieszkaniowych, 

• tworzenie nowych miejsc pracy poprzez przyciąganie turystów, 

• możliwość wykorzystania środków unijnych na zwiększanie aktywności 

społeczeństwa, w tym rozwój organizacji pozarządowych. 

 

 

12.2. Prognozy demograficzne 

12.2.1. Wariant zerowy – prognoza GUS 

W roku 2014 Główny Urząd Statystyczny opracował „Prognozę demograficzną dla 

powiatów i miast na prawach powiatu oraz podregionów na lata 2014 – 2050”. Opracowanie 

to jest spójne z prognozą dla województw, a podstawę obliczeń stanowiły stany ludności 

według płci, wieku i powiatów.  

Jako dane bazowe przyjęto liczbę ludności gminy na koniec 2020 r., tj. 9805 osób. 

Podstawą do oszacowania liczby ludności gminy Bobowa stał się wskaźnik zmian liczby 

ludności dla powiatu, który następnie poddano analizie tendencji zmian, przeniesionych 

w kolejnym etapie na liczbę ludności gminy. Zgodnie z uwarunkowaniami rozwoju 

oraz cechami i prognozami demograficznymi zakłada się spadek liczby ludności gminy 

w perspektywie 30-letniej, tj. do roku 2050. W tym roku liczba ludności gminy Bobowa wyniesie 

8632 osoby, co oznacza spadek liczby ludności o 1173 osoby (około 12%). Prognozę 

demograficzną na podstawie opracowania GUS obrazuje Tabela nr 9. 

 

Tab.10. Prognoza demograficzna dla gminy Bobowa – wariant zerowy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Prognozy demograficznej dla powiatów i miast 
na prawach powiatu oraz podregionów na lata 2014 – 2050” GUS, 2014 r. 

Rok Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2020 9 805 4 966 4839 
2021 9 789 4958 4831 
2022 9 771 4949 4822 
2023 9 752 4939 4813 
2024 9 731 4928 4802 
2025 9 708 4917 4791 
2026 9 684 4905 4779 
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2027 9 658 4891 4766 
2028 9 630 4877 4753 
2029 9 601 4863 4738 
2030 9 570 4847 4723 
2031 9 537 4830 4707 
2032 9 503 4813 4690 
2033 9 467 4795 4672 
2034 9 429 4776 4654 
2035 9 390 4756 4634 
2036 9 349 4735 4614 
2037 9 306 4713 4593 
2038 9 262 4691 4571 
2039 9 216 4668 4548 
2040 9 169 4644 4525 
2041 9 121 4620 4501 
2042 9 071 4594 4477 
2043 9 020 4569 4452 
2044 8 968 4542 4426 
2045 8 915 4515 4400 
2046 8 860 4487 4373 
2047 8 804 4459 4345 
2048 8 748 4431 4317 
2049 8 690 4401 4289 
2050 8 632 4372 4260 

 
 

 

Ryc.29. Prognoza demograficzna na podstawie opracowania GUS 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

Wyniki powyższych analiz pozwalają oszacować, iż spadek liczby ludności w gminie 

Bobowa do roku 2050 wyniesie około 12% (spadek liczby ludności o 1173 osoby). Tym samym 

przyjęto założenie, iż w roku 2050 liczba ludności gminy wyniesie 8632 osoby. 
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12.2.2. Wariant optymistyczny – linia trendu 

W celu oszacowania liczby potencjalnych mieszkańców gminy Bobowa w roku 2050 

wykorzystano funkcję liniową otrzymaną w wyniku wyznaczenia linii trendu dla zmiany liczby 

mieszkańców w okresie od 1997 do 2020 roku. W oparciu o funkcję liniową y = 42,797x + 

8754,7 określono liczbę mieszkańców gminy w okresie do 2050 roku, przy zachowaniu 

warunku koniecznego – wzrostu liczby mieszkańców zgodnie z wyznaczonym trendem.  

 

 

Ryc.30. Prognoza demograficzna – wariant optymistyczny 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Wyniki powyższych analiz pozwalają oszacować, iż w roku 2050 liczba ludności gminy 

Bobowa wyniesie 11056 osób (wzrost liczby ludności o 1251 osób, t.j. o około 12%.  

12.2.3. Wybór scenariusza rozwoju – wariant optymalny 

Oszacowana wartość liczby ludności do roku 2050 na podstawie prognozy GUS 

obrazuje negatywny scenariusz rozwoju gminy. Analizując opracowane prognozy 

demograficzne, ze szczególnym uwzględnieniem tendencji demograficznych w ostatnich 

20 latach, należy przyjąć za odpowiednie, że gmina Bobowa ma szansę wkroczyć w fazę 

rozwoju.  

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto założenie, iż tendencje rozwojowe 

zostaną zachowane, a gmina będzie prowadzić aktywną politykę, zmierzającą do utrzymania 

tendencji w zakresie liczby ludności oraz podejmie starania w celu zwiększenia liczby 

mieszkańców. Jednocześnie wzięto pod uwagę ogólnokrajowe tendencje spadków 

demograficznych i wartość wzrostu liczby ludności skorygowano o połowę. Dzięki temu 

prognoza nadal jest optymistyczna, wskazująca wkroczenie gminy w fazę rozwoju, 

ale jednocześnie nie lekceważy sytuacji demograficznej i dopuszcza znaczny jest wpływ na 

y = 42,767x + 8754,7
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gminę. Do dalszych obliczeń przyjęto zatem skorygowany optymistyczny wariant rozwoju 

gminy Bobowa, tj. przyjęto wzrost liczby osób o 6% (połowa z optymistycznego wyniku na 

poziomie 12%). Wariant ten nazwano wariantem optymalnym. 

 

Zgodnie z wariantem optymalnym oszacowano, iż w roku 2050 liczba ludności 

gminy Bobowa wyniesie 10431 osób (wzrost liczby ludności o 626 osób, t.j. o około 6%).  

 

Należy także brać pod uwagę, iż na przestrzeni ubiegłych lat na obszarze gminy 

Bobowa zauważalny jest sukcesywny wzrost liczby gospodarstw domowych, a tendencja 

ta znajduje odzwierciedlenie również w ogólnej sytuacji w kraju. Wynika to przede wszystkim 

ze stale rosnącego udziału gospodarstw jednoosobowych, co jest głównie następstwem 

zachowań ludzi młodych, którzy podejmując decyzję o usamodzielnieniu się, często odkładają 

decyzje matrymonialne i prorodzinne. Z drugiej strony gospodarstwa jednoosobowe tworzą 

często osoby starsze, zwłaszcza kobiety. Wyraźny wzrost zauważalny jest także w ilości 

gospodarstw dwuosobowych, tworzonych głównie przez młode lub bezdzietne małżeństwa, 

osoby pozostające w związkach partnerskich oraz osoby starsze. Ponadto znacznemu 

obniżeniu uległ odsetek gospodarstw domowych trzyosobowych lub większych, szczególnie 

ilość rodzin wielodzietnych (w Polsce określanych jako rodziny posiadające minimum troje 

dzieci). Tendencje te można określić jako stałe, w związku z tym zakłada się ich utrzymanie, 

a wręcz nasilenie. W konsekwencji przyjmuje się, iż pomimo spadku średniej liczby osób 

w gospodarstwie domowym, wzrost zapotrzebowania na nowe mieszkania będzie nadal 

wzrastać. 

 

12.3. Możliwości finansowania inwestycji 

Szeroko pojęty rozwój jest uzależniony w głównej mierze od realizacji lokalnych 

i ponadlokalnych inwestycji celu publicznego. Gmina jako rzeczywisty gospodarz terenów 

zlokalizowanych w jej granicach administracyjnych kształtuje przestrzeń, której sposób 

zagospodarowania jest często widoczny głównie przez pryzmat intensywności i różnorodności 

inwestycji, w tym inwestycji strategicznych, mających bezpośrednie przełożenie na realizację 

celów rozwojowych.  

Podłoże ekonomiczne inwestycji kształtowane jest przez sferę finansów, a o pewności 

kapitałowej gminy decydują przede wszystkim wzajemne relacje dochodów w postaci: 

dochodów własnych, subwencji ogólnych, dotacji, środków finansowych Unii Europejskiej, 

a także dochodów z innych źródeł. 

W ostatnim dziesięcioleciu poziom dochodów gminy Bobowa ulegał wzrostowi, 

z widocznym gwałtownym wzrostem dochodów gminy w latach 2016-2019, na który wpływ 

miało przede wszystkim wzrost poziomu dochodów własnych (Ryc.31-33). 
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Ryc.31. Dochody gminy ogółem 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS 

 

Ryc.32. Źródła i wartości dochodów gminy w mln zł 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 
Ryc.33. Dochody na 1 mieszkańca 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Na podstawie powyższych analiz można stwierdzić znaczną pewność pozyskiwania 

dochodów gminy z różnych źródeł finansowania. Zauważalny jest sukcesywny wzrost 

dochodów, w tym dochodów na 1 mieszkańca, co w konsekwencji przekłada się na wzrost 

możliwości inwestycyjnych gminy Bobowa. 

Z puntu widzenia gospodarowania budżetem gminy Bobowa i prognozowania 

długoterminowego, zanotowane w analizie zmiany są korzystne dla gminy Bobowa. Wynika to 

głównie ze wzrostu dochodów własnych i swojego rodzaju niezależności budżetu od 

dochodów wspomagających (zewnętrznych) niepodlegających decyzyjności lokalnej. 

Wzrostowy udział środków własnych sprzyja wzmocnieniu lokalnej bazy ekonomicznej, 

możliwemu do osiągnięcia m.in. w wyniku realizowanych inwestycji służących lokowaniu nowej 

działalności gospodarczej oraz rozwojowi mieszkalnictwa. Równie pozytywnym czynnikiem 

jest wzrost udziału środków zewnętrznych, w tym środków unijnych. Szczególnie istotnym 

jest  znaczenie Nowej Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020, która 

daje gminie możliwości pozyskiwania dofinansowań na realizację zadań w ramach Funduszy 

Strukturalnych. Jest to realna szansa pozyskania dodatkowych środków na inwestycje 

o wysokich nakładach kapitałowych, szczególnie innowacje i inwestycje prorozwojowe 

stymulujące rozwój także w ujęciu ponadlokalnym. 

Są to niewątpliwie elementy pozytywnie wpływające na ocenę podmiotów 

zewnętrznych dokonywaną przed podjęciem decyzji o wejściu na rynek kapitałowy, 

a tym samym wpływające na atrakcyjność inwestycyjną gminy Bobowa i powiększające 

bazę podatkową.  

 

 

 

 

Tab.11. Wydatki gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 

rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

wydatki ogółem (mln zł) 37,24 34,78 30,54 36,56 35,81 40,50 49,96 58,12 56,71 65,07 

wydatki majątkowe 

inwestycyjne (mln zł) 
17,61 13,78 9,87 5,30 8,02 7,10 3,29 8,83 14,50 7,93 

udział wydatków 

inwestycyjnych (%) 
47,29 39,63 32,31 14,51 22,41 17,52 6,58 15,19 25,57 12,19 

 

Poziom wydatków inwestycyjnych gminy Bobowa w ostatnim dziesięcioleciu był dość 

zróżnicowany, co w konsekwencji przekładało się na ilość realizowanych inwestycji. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż w latach 2011 i 2019 nastąpił gwałtowny wzrost wydatków inwestycyjnych 
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majątkowych, będących kluczowym instrumentem polityki wydatkowej gminy Bobowa, a gminę 

charakteryzuje bardzo wysoki udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Wydatki 

te mają charakter powszechny i są związane przede wszystkim z inwestycjami 

infrastrukturalnymi. Władze gminne, decydując o poziomie wydatków inwestycyjnych 

i kierunkach ich wydatkowania, mogą stwarzać warunki sprzyjające rozwojowi gminy 

i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej 

i infrastrukturalnej. Tym samym mają realny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną gminy 

i możliwości jej rozwoju, szczególnie w aspekcie przyrostu ilości terenów zurbanizowanych. 

 

 

Ryc.34. Wydatki majątkowe inwestycyjne gminy 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

  

Ryc.35. Planowane wydatki inwestycyjne gminy 
Źródło: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bobowa na lata 2022-2031 
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Na podstawie powyższych zestawień stwierdzono wiele faktów, świadczących 

korzystnie o możliwościach finansowania przez gminę wydatków inwestycyjnych. 

Określenie planowanych wartości tych wydatków w perspektywie wieloletniej świadczy 

o nacisku na kreowanie rozwoju lokalnego. Motywem ponoszenia tych wydatków jest zatem 

chęć pobudzania rozwoju i są one świadomą ingerencją w lokalny system społeczno-

gospodarczy. 

Niekorzystnym zjawiskiem jest zwiększanie się dysproporcji pomiędzy wydatkami 

bieżącymi a inwestycyjnymi. Wzrastające koszty bieżące powodują spowolnienie wzrostu, 

a w dalszej perspektywie mogą przełożyć się na spadek wielkości inwestycji. Niemniej jednak 

gmina znajduje się obecnie w sytuacji, w której stosunkowo łatwo można przeciwdziałać 

nasilaniu się niekorzystnych relacji poprzez monitorowanie wzajemnych stosunków wzrostu 

obu grup wydatków. 

 

Ryc.36. Struktura wybranych wydatków gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Rozwiązaniem może stać się zwiększenie tempa przyrostu dochodów w stosunku 

do tempa przyrostu wydatków bieżących, co spowoduje zwiększenie nadwyżki operacyjnej, 

a tym samym zapewni stabilność struktury wydatków. Konieczne jest zatem ustalenie 

proinwestycyjnych długookresowych proporcji budżetu, w szczególności pod kątem wydatków 

bieżących i inwestycyjnych. Warto wziąć pod uwagę rozszerzenie planów inwestycyjnych, 

bazujące na wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania, zwłaszcza bezzwrotnych 

środków krajowych i unijnych. Warunkiem systematycznego zwiększania zakresu 

realizowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym wzrostu bazy ekonomicznej gminy będzie 

dalsza racjonalizacja gospodarki budżetowej. 
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12.4. Chłonność terenów w podziale na funkcje zabudowy 

Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę oszacowano chłonność 

obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostek osadniczych oraz obszarów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego, rozumianych jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy. Chłonność na nową zabudowę określono przy użyciu 

wskaźnika powierzchni użytkowej możliwej do zrealizowania dla poszczególnych funkcji 

zabudowy. 

 

12.4.1. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostek osadniczych 

Jako obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

w granicach jednostek osadniczych rozumie się takie obszary zurbanizowane, w których 

struktura przestrzenna, ciągi komunikacyjne i wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej 

oraz infrastrukturę społeczną zostały zrealizowane w takim zakresie, że zlokalizowanie 

na tych obszarach nowej zabudowy nie wymaga istotnych nowych inwestycji 

infrastrukturalnych (np. budowa nowych dróg czy szkół, zwielokrotnienie przepustowości 

istniejących sieci uzbrojenia)2.  

Wyznaczono w ten sposób obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, w których występują tereny 

chłonne (tzw, luki w zabudowie) o łącznej powierzchni 457,42 ha (w tym 278,38 ha obszarów 

chłonnych w granicach jednostek osadniczych, niepokrywające się z terenami chłonnymi 

wyznaczonymi w mpzp ). 

Zasięg obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz terenów chłonnych w granicach 

jednostek osadniczych został przedstawiony na poniższej Ryc.37. oraz na rysunku 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 
2 Opinia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, sygn.. akt DPP.621.1.2016.RR NK: 66198/16 
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Ryc.37. Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 
Zgodnie z obowiązującymi w przeszłości standardami urbanistycznymi, z założenia 

zapewniony miał być dostęp do obiektów świadczących usługi społeczne (np. szpitali, szkół, 

ośrodków kultury, sportu i rekreacji), terenów rekreacyjnych (np. zieleń, usługi sportu 

i rekreacji, place zabaw i miejsca wypoczynku), miejsc pracy (np. tereny produkcyjne 

lub produkcyjno-usługowe). Wytyczne te stały się podstawą do określenia sposobu 

zagospodarowania, zapewniającego właściwą strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

i zrównoważony rozwój gminy Bobowa. Pod uwagę wzięto jednak kwestie, które zmieniły się 

istotnie w stosunku do II połowy XX w., a mianowicie kwestię stale rosnącej liczby 

samochodów i innych pojazdów oraz wzrost natężenia ruchu, skutkujące koniecznością 

realizacji większej ilości dróg, ciągów pieszych, rowerowych i parkingów. 
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Na podstawie inwentaryzacji wykazano, że łączna powierzchnia luk w zabudowie 

wynosi 278,38 ha.  

Analizując otrzymane luki w zabudowie, wykazano, że są to działki, które ze względu 

na charakter gminy będą służyć głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną niskiej 

intensywności. W związku z faktem, że gmina posiada charakter gminy miejsko-wiejskiej, 

z mocno zróżnicowaną rzeźbą terenu, założono, że średnia wielkość działki wynosić będzie 

3000 m2. W wyniku czego wyliczono, iż w lukach zabudowy możliwe będzie zlokalizowanie 

928 mieszkań. Biorąc pod uwagę, że obecna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wynosi 

99,7 m2, otrzymano łączną powierzchnię użytkową w zabudowie mieszkaniowej na poziomie 

92 522 m2 powierzchni użytkowej zabudowy. 

 

12.4.2. Obszary przeznaczone pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego  

Gmina Bobowa posiada znaczne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, a analiza chłonności w tym zakresie obejmuje część obszaru gminy, dla której 

sporządzone zostały plany miejscowe, w których znajdują się niezagospodarowane obszary 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub produkcyjną, zlokalizowane poza 

obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostek osadniczych. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego określona została dla wyznaczonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego funkcji, które w końcowych wyliczeniach 

sprowadzono do trzech podstawowych typów: mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej. 

W przypadku funkcji łączonych (np. mieszkaniowo-usługowej) przyjęto założenie realizacji obu 

funkcji, w stosunku 50:50. Chłonność obszarów zabudowy oszacowano poprzez zastosowanie 

przejścia z powierzchni tych obszarów (podanej w m2 i ha) poprzez założenie maksymalnej 

powierzchni zabudowy na poziomie 40% oraz współczynnika korygującego, zakładającego 

wyłączenie 20% powierzchni budynku na funkcje obsługowe (w tym ściany, korytarze, klatki 

schodowe, piwnice, strychy, itp.). 

Część terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową 

położona jest w granicach obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej. W związku z powyższym powierzchnia terenów niezabudowanych, 

a przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową została skorygowana 

o obszary powielające się. Powierzchnia terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod 

zabudowę mieszkaniową, położonych w obszarach innych niż o w pełni wykształconej zwartej 

strukturze funkcjonalno-przestrzennej wynosi 304,57 ha. Na podstawie parametrów przyjętych 
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we wcześniejszej części analizy (działki wielkości 3000 m2), wykazano, że będzie można 

zlokalizować 1015 mieszkań. W związku z powyższym łączna powierzchnia tych mieszkań 

wyniesie 101 218 m2 powierzchni użytkowej zabudowy. 

 

 

12.5. Zapotrzebowanie na nową zabudowę  

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 503), maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażono 

w ilości powierzchni użytkowej zabudowy.  

W celu określenia ilości powierzchni użytkowej zabudowy (m2) konieczne było 

zastosowanie wskaźników, umożliwiających przejście od poziomu liczby ludności 

i wskaźników charakteryzujących warunki mieszkaniowe do powierzchni użytkowej zabudowy. 

Wskaźniki te są powszechnie dostępnymi danymi, publikowanymi przez BDL GUS 

i dotyczą liczby osób / 1 mieszkanie oraz przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania. 

Ponadto uwzględnione zostały założenia dotyczące wzrostu poziomu i jakości życia 

poprzez poprawę warunków mieszkaniowych (przedstawionych w Tab.9. Warunki 

mieszkaniowe na obszarze gminy Bobowa).  

 

Tab.12. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w gminie Bobowa 
w roku 2050 

Rok Liczba 
ludności 

Liczba osób/ 
mieszkanie 

Przeciętna 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkania [m2]  

Liczba mieszkań  

Całkowita 
powierzchnia 

użytkowa 
mieszkań [m2] 

2020 9805 3,99 99,7 2 456 244 796 

2050 10431 2,79 129,61 3 735 484 054 

Saldo + 626 -1,20 + 29,91 + 1 279 + 239 258 

 
 

Z powyższego wynika, iż dalszy rozwój gminy Bobowa i zaspokojenie nowych potrzeb 

wymagać będzie rozbudowy istniejących układów urbanistycznych w celu zapewnienia 

terenów mieszkaniowych. 

O ile rozwój mieszkalnictwa może być z dużą trafnością określony na podstawie 

prognozy demograficznej i przy użyciu przedstawionych powyżej wskaźników, tak rozwój 

budownictwa niemieszkalnego jest uzależniony od wielu czynników, przede wszystkim 

czynników gospodarczych o charakterze lokalnym, regionalnym, makroregionalnym i wreszcie 

krajowym. Na inwestycje, szczególnie inwestorów indywidualnych i podmiotów 

gospodarczych, lokalne władze mają tylko pośredni wpływ, który wynika ze stworzenia 
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korzystnych warunków dla lokowania zabudowy. Należy jednak brać pod uwagę, iż jest to tylko 

jeden z elementów, a decyzje lokacyjne są w większości przypadków uzależnione od wielu 

innych kwestii niezależnych od władz lokalnych.  

Na podstawie inwentaryzacji wykazano, że łączna powierzchnia luk w zabudowie 

wynosi 278,38 ha.  

W celu określenia ostatecznego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową, 

od prognozowanego maksymalnego zapotrzebowania należy odjąć wartości, wynikające z 

zagospodarowania luk w zabudowie. Uwarunkowane jest to faktem, aby w pierwszej kolejności 

zagospodarowywać wolne przestrzenie w zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, co w 

konsekwencji przyczyni się do ograniczenia nadmiernego rozlewania się gminy. 

 

239 258 m2 – 92 522 m2 – 101 218 m2 = 45 518 m2 

 

Zatem prognozuje się, że zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy 

mieszkaniowej, w prognozowanym 2050 r., wyniesie 45 518 m2. Zgodnie z preambułą art. 10 

oraz wskazań zawartych w ust. 5 pkt 4 lit. b, wynik końcowy powinien być wyrażony w postaci 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Ma to na celu wskazanie zapotrzebowania 

na tereny pod zainwestowanie. 

W związku z faktem, iż gmina Bobowa jest gminą miejsko-wiejską, występująca tutaj 

zabudowa występuje głównie w postaci zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

budynków wolnostojących.  

W celu określenia zapotrzebowania na tereny zabudowy mieszkaniowej 

przeprowadzono analizę dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z otrzymanej 

prognozowanej powierzchni użytkowej nowej zabudowy wskazano liczbę mieszkań 

potrzebnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w prognozowanym 2050 r. 

 

45 518 m2 : 99,7 m2 = 457 mieszkań 

 

Kolejnym krokiem jest przedstawienie otrzymanego wyniku w postaci bilansu terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. 

 

Zapotrzebowanie na nowe tereny zabudowy 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

 Aby otrzymać powierzchnię terenu pod zabudowę mieszkaniową, potrzebną do 

zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w prognozowanym 2050 roku, należy pomnożyć 

otrzymaną prognozowaną liczbę mieszkać i prognozowaną powierzchnię działki: 
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457 mieszkań x 3000 m2 = 1 371 000 m2 = 137,1 ha 

Do wskazanych terenów należy dodać rezerwę pod infrastrukturę techniczną i komunikację, 

niezbędną do realizacji inwestycji. Przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oszacowano 

takie zapotrzebowanie na 30%. 

 

Zatem powierzchnia terenu pod nową zabudowę mieszkaniową wyniesie: 

137,1 ha + 30% = 178,23 ha 

 

 Prognozując ostateczną powierzchnię terenu pod zabudowę mieszkaniową należy 

uwzględnić stan istniejący, zaspokajający obecne potrzeby mieszkaniowe: 

 4826 mieszkań x 2500 m2 [pow. działki] = 14 478 000 m2 = 1447,8 ha 

 

Zatem zapotrzebowanie na tereny zabudowy mieszkaniowej wynosi: 

 178,23 ha + 1447,8 ha = 1626,03 ha 

 

 Zapotrzebowanie na pozostałe funkcje 

 W metodologii przedstawionej w skrycie opublikowanym przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Budownictwa, wskazano, że szacując prognozowane wielkości 

zapotrzebowania na funkcje inne niż mieszkaniowe, można się oprzeć na dostępnych 

opracowaniach studialnych i naukowych. Przedstawione zostały na podstawie literatury 

przedmiotu, w ujęciu procentowym, poszczególne struktury terenów zainwestowanych. 

Należy przy tym zaznaczyć, że szacowanie przyszłego zapotrzebowania na nowe 

tereny, największe swoje uzasadnienie znajduje w prognozowaniu terenów mieszkaniowych, 

co pozwala skutecznie ograniczać rozlewaniu się jednostek osadniczych i dostosować  

zapotrzebowanie gmin do realnych wyników. W przypadku pozostałych funkcji takie 

prognozowanie powinno być oparte także na indywidualnych dla każdej gminy 

uwarunkowaniach, dążących do między innymi odpowiedniej jakość usług podstawowych, 

w tym łatwości w dostępie do nich, czy odpowiedniego poziomu ich infrastruktury. 

Tereny przemysłowe z kolei stanowią bardzo ważny punkt w strukturze dochodowej gminy, 

tworząc nowe miejsca pracy, a w związku z tym także kreując czynniki rozwojowe jednostki. 

Zatem w tym przypadku to sama rezerwa terenowa jest czynnikiem przyciągającym 

potencjalnych inwestorów, a nie na odwrót. 

W niniejszej analizie zapotrzebowanie dla funkcji innych niż mieszkaniowe obliczono 

przyjmując powierzchnie terenu przeznaczoną pod dane zainwestowanie, zgodnie 

ze wskazaniami zawartymi w skrypcie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

 

Zabudowa usługowa, w tym usługi publiczne 
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W związku z brakiem rozróżnienia usług na publiczne i komercyjne wśród dostępnych 

danych, w przedmiotowej analizie przeprowadzono wyliczenia dotyczące zapotrzebowania na 

tereny usług oświaty i wychowania oraz zapotrzebowania na usługi podstawowe. 

W projektowanym dokumencie założono, iż powierzchnia terenów usługowych 

wyniesie 20% powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej. Przyjęto, zgodnie z terenami 

wyznaczonymi w studium, że tereny zabudowy mieszkaniowej wynoszą około 1626 ha. 

Zatem łączna powierzchnia terenów usług (pomniejszona o tereny infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej) powinna wynosić około 325,2 ha. Jednakże należy pamiętać, że odległość 

terenów mieszkaniowych od terenów usług podstawowych nie powinna być większa niż 250-

500 m. 

Szacując zapotrzebowanie na usługi oświaty i opiekuńczo-wychowawcze 

wykorzystano założenia opracowane przez Grażynę Dąbrowską-Milewską, opublikowane 

w czasopiśmie ARCHITECTURAE et ARTIBUS, 1/2010, w artykule pt. „Standardy 

urbanistyczne dla terenów mieszkaniowych – wybrane zagadnienia”: 

− żłobki i przedszkola powinna wynosić około 1,05 m2/mieszkańca; 

szkoły podstawowe powinna wynosić około 2,5 m2/mieszkańca 

 

Tab.13. Prognozowane zapotrzebowanie na usługi oświaty i wychowania. 
(źródło: opracowanie własne) 

Rodzaj placówki Wielkość parametru 
rok 2050 

przedszkola i żłobki [m2] 10 432 

szkoły podstawowe [m2] 26 077 

całkowita powierzchnia pod usługi oświaty i 
wychowania [m2] 

36 609 

całkowita powierzchnia pod usługi oświaty i 
wychowania [ha]  

3,66 

Wartość parametrów uwzględniając niepewność procesów urbanistycznych (zwiększenie o 
30%) 

całkowita powierzchnia pod usługi oświaty i 
wychowania [ha] 

4,76 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz wykazano, że łączna powierzchnia pod usługi 

oświaty i wychowania, w związku z prognozowaną liczbą ludności i przy uwzględnieniu 

procesów urbanistycznych, powinna wynosić 325,2 ha, w tym 4,76 ha pod usługi oświaty 

i wychowania. 

 

 Zabudowa usług sportu i rekreacji 

 Praktyki wskazują, że tereny usług sportu i rekreacji powinny zajmować między 

4 – 15% powierzchni względem terenów mieszkaniowych. W związku z uwarunkowaniami 

występującymi na terenie gminy, brak jest przesłanek, aby w prognozie przyjmować górną 
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granicę powyższego wskaźnika. W związku z powyższym w sporządzanej analizie przyjęto, 

iż zapotrzebowanie na usługi sportu i rekreacji wyniesie 5% terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. W związku z tym powierzchnia nowych terenów usług sportu 

i rekreacji powinna wynosić: 

 1626 ha x 5% = 81,3 ha 

 Należy zwrócić uwagę, iż odległość do terenów usług sportu i rekreacji, wyposażonych 

w obiekty i urządzenia, służące zaspokojeniu podstawowych potrzeb, powinna wynosić 

do 1000 m. 

 

 Zabudowa usług komercyjnych 

 Praktyki wskazują, że tereny usług komercyjnych powinny zajmować między 4 – 15% 

powierzchni względem terenów mieszkaniowych. W związku z uwarunkowaniami 

występującymi na terenie gminy, brak jest przesłanek, aby w prognozie przyjmować górną 

granicę powyższego wskaźnika. W związku z powyższym w sporządzanej analizie przyjęto, 

iż zapotrzebowanie na usługi sportu i rekreacji wyniesie 5% terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową. W związku z tym powierzchnia nowych terenów usług sportu 

i rekreacji powinna wynosić: 

W celu wskazania zapotrzebowania na usług komercyjnych w perspektywicznym roku 2050, 

założono, iż powierzchnia obszarów usług komercyjnych wyniesie ok. 15% terenów 

przeznaczonych w sporządzanym dokumencie pod zabudowę mieszkaniową. 

1626 ha x 20% = 325,2 ha 

 Należy zwrócić uwagę, iż odległość do terenów usług komercyjnych, służących 

zaspokojeniu podstawowych potrzeb, powinna wynosić do 1000 m. 

 

Zabudowa produkcyjna, aktywności gospodarczej 

Na terenie gminy Bobowa występują zarówno tereny czysto produkcyjne, jak i tereny 

z przemieszanymi funkcjami produkcyjnymi, usługowymi, wytwórczymi i obsługi, 

które stanowią tereny aktywności gospodarczej. Szacując przyszłe zapotrzebowanie na tego 

typu tereny wzięto pod uwagę potrzebę ekonomicznego rozwoju gminy, 

lokalną przedsiębiorczość, a także położenie lokalizacyjne, w bliskości drogi wojewódzkiej nr 

977. Uwzględniono również uwarunkowania gminy, która charakteryzuje się zróżnicowaną 

rzeźbą terenu, a także występowaniem licznych osuwisk. 

W celu wskazania zapotrzebowania na tereny produkcyjne i aktywności gospodarczej 

w perspektywicznym roku 2048, założono, iż powierzchnia obszarów produkcyjnych 

oraz aktywności gospodarczej, wyniesie ok. 20% terenów przeznaczonych w sporządzanym 

dokumencie pod zabudowę mieszkaniową. W związku z przeznaczeniem około 1626 ha 
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pod zabudowę mieszkaniową, prognozowane zapotrzebowanie na tereny aktywności 

gospodarczej powinna wynosić: 

1626 ha x 20% = 325,2 ha 

 

12.6. Analiza potrzeb wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych 

z uwzględnieniem obecnej chłonności 

W myśl art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bilans 

terenów przeznaczonych pod zabudowę opiera się na porównaniu maksymalnego w skali 

gminy zapotrzebowania na nową zabudowę oraz sumy powierzchni użytkowej zabudowy, 

wynikający z badania chłonności obszarów, w podziale na funkcje zabudowy. 

Biorąc pod uwagę poszczególne funkcje zabudowy oraz uzyskane w wyniku 

powyższych analiz, potrzeb gminy oraz chłonności obszarów na nową zabudowę, w poniższej 

tabeli przedstawiono zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne zarówno w Studium, 

jak i planach miejscowych. 

Tab.14. Zestawienie zapotrzebowania na tereny inwestycyjne 
z uwzględnieniem chłonności istniejących terenów inwestycyjnych 
wskazanych w SUiKZP i planach miejscowych. 
(źródło: opracowanie własne) 

 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, której wyniki przedstawione zostały w tabeli 

powyżej, w prognozowanym 2050 r., konieczne będzie wyznaczenie nowych terenów 

Funkcja terenów 

Luki na 
obszarach 

zwartej 
zabudowy 

[ha] 

Luki na 
obszarach w 

mpzp [ha] 

Prognozowane 
zapotrzebowanie 

na tereny [ha] 

Saldo zapotrzebowania i 
rezerwy terenowej [ha] 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 278,38 304,57 1626,03 

Prognozowane 
zapotrzebowanie 

1043,08 

Zapotrzebowanie na nowe tereny 

Funkcja % ha 

Tereny usług, w tym usługi publiczne 

- 

Prognozowane 
zapotrzebowanie 

4,76 

Tereny usług sportu i rekreacji 

5 

Prognozowane 
zapotrzebowanie 

52,154 

Tereny usług komercyjnych 

20 

Prognozowane 
zapotrzebowanie 

208,62 

Tereny produkcyjne, aktywności gospodarczej 

20 

Prognozowane 
zapotrzebowanie 

208,62 
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pod zainwestowanie. Wartości zapotrzebowania z podziałem na poszczególne funkcje 

zabudowy, przedstawiono w powyższej tabeli, jako saldo zapotrzebowania i rezerwy 

terenowej. 

Tereny inwestycyjne, wyznaczane w Studium powinny uwzględniać przede wszystkim 

tereny wskazane w obowiązujących planach miejscowych. Jednocześnie należy rozważyć 

wyłączenie z obszarów zabudowy tereny, przeznaczone w obowiązujących planach 

miejscowych pod zabudowę, zlokalizowane w granicach osuwisk.  

Nowa zabudowa mieszkaniowa powinna stanowić uzupełnienie istniejącej tkanki 

urbanistycznej i być realizowana na obszarach o w pełni wykształconej, zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej. Zważając na potrzeby i możliwości rozwoju gminy należy 

uwzględnić wyniki analizy ekonomicznej i społecznej. 

 

12.7. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę 

Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządzono bilans terenów przeznaczonych 

pod zabudowę, przedstawiony w tabeli nr 15. 

 

Tab.15. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę gminy Bobowa 

Lp. GMINA BOBOWA 

1. 

Liczba ludności: 
 
- stan istniejący:      9 805 os. 
- prognoza:             10 431 os.  
- wzrost:                  626 os. 

2. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę w podziale na funkcje zabudowy  
(m2 powierzchni użytkowej): 

 
- zabudowa mieszkaniowa:             1 626,03 ha powierzchni użytkowej 
- zabudowa usługowa:                

   w tym 
   usługi publiczne               4,76 ha powierzchni użytkowej 
   usługi sportu i rekreacji    81,3 ha powierzchni użytkowej 
   usługi komercyjne            325,2 ha powierzchni użytkowej 

- zabudowa produkcyjna:                325,2 ha powierzchni użytkowej 

3. 

Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej w granicach jednostek osadniczych: 

  
Luki w zabudowie (tzw. tereny chłonne):         457,42 ha  
Luki w zabudowie (tzw. tereny chłonne) niepokrywające się z terenami chłonnymi w mpzp:                                      
                                                                         278,38 ha 

                
Chłonność obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
w granicach jednostek osadniczych: 
               tereny mieszkaniowe:           92 522 m2 powierzchni użytkowej 
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Lp. GMINA BOBOWA 

4. 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego: 

 
Luki w zabudowie (tzw. tereny chłonne):         304,57 ha m2 powierzchni użytkowej 

 

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego: 

tereny mieszkaniowe:                         101,218 m2 powierzchni użytkowej              

5. 

Nowe tereny: 
 

W związku z nadwyżką zapotrzebowania nad chłonnością obszarów o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych oraz 
obszarów przeznaczonych pod zabudowę miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego 

 
przewiduje się lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej 
poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej 
oraz obszarami wyznaczonymi w obowiązujących miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego w perspektywie do 2050 r. 
 
Nowe tereny: 

mieszkaniowe:                                   1043,08 ha, 

usługowe, w tym: 
                usługi publiczne:                4,76 ha, 
                usługi sportu i rekreacji:    52,154 ha, 
                usługi publiczne:               208,62ha, 
produkcyjne:                                      208,62 ha. 

 
 

 
Tereny pod zabudowę zlokalizowane w zasięgu obszarów o w pełni wykształconej 

zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostek osadniczych 

oraz obszarów przeznaczonych pod zabudowę miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego należy projektować w oparciu o poniższe założenia, a także pozostałe nowe 

tereny przeznaczone pod zabudowę: 

 

1) Przyjmuje się, iż tereny o zabudowie mocno rozproszonej oraz samotne zagrody 

zlokalizowane poza tymi terenami, nie będą się rozwijać pod względem demograficznym 

i przestrzennym. 

2) Planowana zabudowa winna opierać się głównie o uzupełnianie obszaru zwartej zabudowy 

wzdłuż istniejących dróg i uzbrojenia terenu, dzięki czemu lokalizacja nowej zabudowy nie 

będzie wymagała uzupełniania istniejącego układu komunikacyjnego o nowe odcinki dróg 

publicznych ani rozbudowy magistralnych sieci infrastruktury technicznej. 

3) Realizacja nowych odcinków dróg publicznych i systemów infrastruktury technicznej 

odpowiada możliwościom inwestycyjnym gminy. 
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4) Zakłada się wzrost standardu zamieszkania poprzez zwiększenie przeciętnej powierzchni 

użytkowej mieszkań w nowej zabudowie mieszkaniowej. 

5) Zakłada się realizację mieszkań socjalnych, których ilość będzie stanowiła do 2% ilości 

mieszkań w ogólnym zasobie mieszkaniowym gminy Bobowa. 

6) Z uwagi na częste prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania 

dopuszcza się przeznaczenie w mpzp terenów mieszkaniowych pod zabudowę mieszaną 

– mieszkaniowo-usługową oraz pod zabudowę zagrodową. 

7) Zakłada się wzrost standardów w zakresie warunków mieszkaniowych, dzięki czemu 

nowopowstająca zabudowa będzie spełniać wymogi przestrzennego minimum 

zdrowotnego oraz odpowiadać rosnącym wymaganiom i potrzebom społeczeństwa. 

 
13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO 

GRUNTÓW

Na obszarze gminy Bobowa reprezentowane są wszystkie formy własności 

nieruchomości tj. własność prywatna, państwowa, spółdzielcza i samorządowa. O ile ta 

pierwsza w głównej mierze służy zaspokojeniu potrzeb i przynoszeniu korzyści samym 

właścicielom, to pozostałe formy służą zaspokojeniu potrzeb zbiorowych społeczności 

lokalnych. Dla realizacji podstawowych potrzeb o charakterze publicznym gmina tworzy zasób 

nieruchomości komunalnych.  

Gmina Bobowa zajmuje obszar około 50 km2  obejmujący  8 sołectw. Znaczącą wartość 

w rzeczowym majątku trwałym gminy stanowią grunty komunalne o łącznej powierzchni około 

134,34 ha. Nieruchomości gminy obejmują m.in.: 

− Przystanki autobusowe wraz z obrębem (Bobowa, Jankowa, Wilczyska, Siedliska, 

Sędziszowa, Brzana, Stróżna) 

− Stadion Bobowa, Obiekty Rekreacyjne przy ul. Zielonej, 

− Remizy OSP i Domy Kultury, 

− Plac targowy, 

− Szkoły Podstawowe i Przedszkola, Szkoła Muzyczna, Centrum Kultury i Promocji 

Gminy Bobowa, Urząd Miejski, 

− Cmentarze na terenie gminy Bobowa, 

− Pozostałe grunty będące własnością gminy. 

 

W związku ze znaczną przewagą gruntów będących własnością osób fizycznych 

lub prawnych, większość działań podejmowanych z punktu widzenia celów polityki 

przestrzennej miasta będzie wiązało się z wyprzedzającym uregulowaniem stosunków 
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własnościowych gruntów wskazanych do realizacji konkretnych przedsięwzięć celu 

publicznego. 

Stan prawny gruntów, w którym większość stanowią grunty prywatne w istotny sposób 

ogranicza działalność w zakresie realizacji inwestycji publicznych. Brak większych 

kompleksów gruntów własności komunalnej ogranicza także wpływ gminy na rynek 

nieruchomości. 

Decydującymi gruntami dla realizacji dużej części ze zidentyfikowanych w ramach 

uwarunkowań, celów i zadań publicznych, związanych ze stopniową zmianą struktury 

przestrzennej gminy są grunty prywatne. Uzyskanie prawa do dysponowania lub częściowego 

dysponowania nieruchomościami prywatnymi dla realizacji inwestycji celu publicznego winno 

być przedmiotem przemyślanej, długoterminowej, stabilnej polityki władania, zarządzania 

i gospodarowania nieruchomościami. 

Władze powinny zatem podjąć aktywną politykę w zakresie nieruchomości pozyskując 

na rzecz gminy grunty, które w przyszłości mogłyby stać się przedmiotem bezgotówkowych 

form odszkodowawczych (zamiana gruntu za grunt), związanych z realizacją inwestycji celu 

publicznego przewidzianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

14.1. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

W związku z wysokimi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, część gminy 

znajduje się w zasięgu obszarów chronionych. Na terenie gminy Bobowa znajdują się obszary 

i obiekty chronione, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, do których należą: 

1) Obszary Natura 2000: 

− Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Biała Tarnowska” (kod: PLH120090), 

− Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoje nietoperzy okolic Bukowca” (kod: 

PLH120020); 

2) Pomniki przyrody ożywionej: 

− Jesion wyniosły w Bobowej, 

− Lipa drobnolistna w Wilczyskach. 
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14.2. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. Prawo górnicze i geologiczne  

Na obszarze gminy Bobowa występują udokumentowane złoża kopalin (omówione 

w pkt 7.1.9.), a także obszary i tereny górnicze.  

 

Na obszarze gminy Bobowa wyznaczono łącznie 12 obszarów górniczych, w tym 

1 obszar aktualny i 11 obszarów zniesionych: 

a) aktualne obszary górnicze:  

− Jankowa – nr w rejestrze 10-6/1/60. 

b) zniesione obszary górnicze:  

− Wilczyska - pola: I i II – nr w rejestrze 10-6/1/57, 

− Wilczyska 1 – nr w rejestrze 10-6/2/125, 

− Jankowa 3 – nr w rejestrze 10-6/2/146a, 

− Wilczyska II – nr w rejestrze 10-6/2/134, 

− Wilczyska 3 – nr w rejestrze 10-6/3/156, 

− Jankowa 2 - Pole Północne, Pole Południowe – nr w rejestrze 10-6/3/169/a,b, 

− Wilczyska 5 – nr w rejestrze 10-6/4/249, 

− Wilczyska 4 – nr w rejestrze 10-6/3/178, 

− Jankowa 3 - Pole SW – nr w rejestrze 10-6/4/240/b, 

− Jankowa 3 - Pole NE – nr w rejestrze 10-6/4/240/a, 

− Wilczyska  6 – nr w rejestrze 10-6/5/361. 

 

Na obszarze gminy Bobowa wyznaczono łącznie 12 terenów górniczych, w tym 1 teren 

aktualny i 11 terenów zniesionych: 

a) aktualne tereny górnicze:  

− Jankowa – nr w rejestrze 10-6/1/60. 

b) zniesione tereny górnicze:  

− Wilczyska - pola: I i II – nr w rejestrze 10-6/1/57, 

− Wilczyska 1 – nr w rejestrze 10-6/2/125, 

− Wilczyska II – nr w rejestrze 10-6/2/134, 

− Wilczyska 3 – nr w rejestrze 10-6/3/156, 

− Jankowa 2 - Pole Północne, Pole Południowe – nr w rejestrze 10-6/3/169/a,b, 

− Jankowa 3 – nr w rejestrze 10-6/2/146a, 
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− Wilczyska 5 – nr w rejestrze 10-6/4/249, 

− Wilczyska 4 – nr w rejestrze 10-6/3/178, 

− Jankowa 3 - Pole SW – nr w rejestrze 10-6/4/240/b, 

− Jankowa 3 - Pole NE – nr w rejestrze 10-6/4/240/a, 

− Wilczyska  6 – nr w rejestrze 10-6/5/361. 

 

 

14.3. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych  

Użytki rolne zajmują ponad 75% powierzchni gminy. Grunty chronione stanowią użytki 

rolne najwyższych klas bonitacyjnych I – III. Na obszarze gminy Bobowa nie występują grunty 

najwyższej I klasy, a grunty klasy II i III stanowią bardzo niewielki odsetek. 

 

 

14.4. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 

28 września 1991 r. o lasach  

Na koniec 2020 r. na obszarze gminy Bobowa grunty leśne zajmowały powierzchnię 

728,28 ha, co stanowiło 14,5% ogólnej powierzchni gminy. 

Rozmieszczenie lasów na obszarze gminy jest nierównomierne. O ich występowaniu, 

różnorodności typów siedliskowych lasu i składzie gatunkowym drzewo-stanu zadecydowały 

zarówno warunki fizyczno-geograficzne (geologia, geomorfologia, gleba, klimat), 

jak i działalność gospodarcza człowieka. Największe kompleksy leśne znajdują się 

w północno-wschodniej części gminy w rejonie sołectwa Siedliska i południowej części gminy 

w rejonie sołectw Jankowa, Wilczyska i Stróżna oraz miasta Bobowa, a ich rozkład pokrywa 

się z występowaniem najsłabszych gleb. 

Na terenie gminy Bobowa występuje typowy las górski. W lasach dominują: jodła, 

sosna, brzoza, grab, jesion, olcha, dąb i buk. 

 

14.5. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 

2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Na obszarze gminy Bobowa znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków 

prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie. Ponadto w gminnej 

ewidencji zabytków znajdują się obiekty wskazane przez władze lokalne w porozumieniu 

z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Problematyka zabytków i opieki nad 

zabytkami została szczegółowo omówiona w pkt 8. 
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14.6. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne 

Na obszarze gminy Bobowa zlokalizowany jest fragment Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych – GZWP nr 434 Dolina rzeki Biała Tarnowska. Charakterystykę GZWP nr 434 

przedstawiono w pkt 7.1.4. 

Na terenie gminy Bobowa funkcjonują ujęcia wody zlokalizowane w miejscowościach: 

− Bobowa: 1 ujęcie wód powierzchniowych z Rzeki Biała Tarnowska oraz 3 studnie 

głębinowe, 

− Jankowa: 2 studnie głębinowe, 

− Wilczyska: 1 studnia głębinowa. 

Obszar opracowania należy do zlewni Dunajca, w skład której wchodzi zlewnia rzeki 

Białej Tarnowskiej. Na obszarze gminy Bobowa występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat (Q10%), a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). 

Gmina Bobowa znajduje się również w zasięgu obszarów, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) – tereny 

te nie są objęte obecnie ochroną prawną zgodnie z ustawą Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 

2233 z późn. zm.). 

 
 
15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH

 

Do najczęściej spotykanych naturalnych zagrożeń geologicznych można zaliczyć 

trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne oraz osuwiska i ruchy masowe. Polska leży w strefie 

asejsmicznej, w związku z tym na obszarze gminy Bobowa nie występują zagrożenia związane 

z trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanicznymi. Niemniej jednak obserwuje się ruchy 

powierzchni ziemi i słabe wstrząsy tektoniczne, w konsekwencji których mogą aktywować się 

znajdujące się na tym terenie osuwiska. Występowanie ruchów masowych ma ścisły związek 

z występowaniem niestabilności na zboczach. 

W związku z lokalizacją na obszarze Karpat teren gminy Bobowa należy do obszarów 

największej częstotliwości powstawania osuwisk w Polsce. Dużą powierzchnię zajmują 

ponadto tereny o dużej predyspozycji do osuwania.  
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W ramach ogólnopolskiego projektu pn. „System Osłony Przeciwosuwiskowej” (SOPO) 

realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny zidentyfikowano i opisano powstałe 

w Polsce osuwiska oraz wstępnie wytypowano obszary narażone na występowanie ruchów 

masowych. 

Na terenie gminy Bobowa zewidencjonowano 287 osuwisk, w tym: 88 aktywnych, 

109 okresowo aktywnych i 90 nieaktywnych. Na części osuwisk (50) koluwia mają dwa lub trzy 

stopnie aktywności, jednakże dla powyższego wyliczenia wzięto pod uwagę ten, 

który dominuje. Wielkość osuwisk jest zróżnicowana. Najmniejsze mają około 500 m2. 

Najwięcej jest osuwisk o powierzchni do 0,5-1 hektara. Wyznaczono też szereg obiektów 

o wielkości kilku hektarów. Sporadyczne są natomiast obiekty o wielkości kilkunastu hektarów. 

W obrębie gminy Bobowa wszystkie osuwiska związane są z jednostką śląską. 

Na terenie gminy Bobowa wyróżniono także 27 terenów zagrożonych ruchami 

masowymi. Tereny zagrożone ruchami masowymi wyznaczono głównie na zboczach/stokach 

w sąsiedztwie rozpoznanych osuwisk. Należy jednakże mieć na uwadze, iż w związku 

ze specyfiką budowy geologicznej Karpat (wyrażającej się np. zmiennością litologiczną warstw 

skalnych) wiele terenów w gminie – poza tymi wyznaczonymi – jest narażonych na ruchy 

masowe. 

 
 
16. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN, ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLEKSÓW 

PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA 

 

Na obszarze gminy Bobowa znajduje się 15 złóż surowców naturalnych nieskreślonych 

z bilansu zasobów, w tym 1 złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz 14 złóż kruszyw 

naturalnych (omówione w pkt 7.1.9.). 

Na obszarze gminy Bobowa zlokalizowany jest fragment Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych – GZWP nr 434 Dolina rzeki Biała Tarnowska (omówiony w pkt 7.1.4.). 

 

Na obszarze gminy Bobowa nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 
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17. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA 

TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

Na obszarze gminy Bobowa występują obszary i tereny górnicze, omówione w pkt 14.2. 

 

 

18. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW 

KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM 

STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-

ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 

ODPADAMI  

 

18.1. Stan systemu komunikacyjnego  

Powiat gorlicki posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dróg o łącznej długości 1760 km 

z czego: 28 km to drogi krajowe, 92 km drogi wojewódzkie, 322 km to drogi powiatowe 

pozostałe 1317 km to drogi gminne i miejskie. Przez teren powiatu przebiega droga krajowa 

Nr 28 Wadowice-Przemyśl oraz droga wojewódzka nr 977 z Tarnowa do przejścia granicznego 

polsko-słowackiego Konieczna-Becherov.  

Gmina Bobowa posiada dość dobrze rozwiniętą sieć drogową. Rozmieszczenie układu 

drogowego charakteryzuje równomierność i duża gęstość, co zapewnia dobre połączenie 

z sąsiednimi gminami. Gminę przecina istotny szlak komunikacyjny będący drogą wojewódzką 

nr 981 wraz ze stanowiącą jej przedłużenie drogą wojewódzką nr 977, który jest ważnym 

korytarzem transportowym o kierunku północ – południe we wschodniej części województwa, 

łącząc trzy powiaty: tarnowski, nowosądecki i gorlicki, oraz zapewniając dostęp bezpośrednio 

z kierunku północnego do uzdrowisk w Krynicy, Muszynie, Dolinie Popradu oraz przejścia 

granicznego. Ponadto w gminie Bobowa funkcjonuje linia kolejowa. 
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Ryc.38. Schemat układu komunikacyjnego gminy Bobowa 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

18.1.1. Komunikacja drogowa   

Infrastruktura drogowa w gminie Bobowa obejmuje: 

− drogę wojewódzką, o łącznej długości na terenie gminy: 14,08 km 

− drogi powiatowe, o łącznej długości na terenie gminy: 13,26 km, 

− drogi gminne o łącznej długości na terenie gminy: 144,96 km. 
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Tab.16. Wykaz dróg w granicach administracyjnych gminy Bobowa 

Lp. Numer drogi i przebieg Długość drogi [km] 

Drogi wojewódzkie 

1. 977 Tarnów-Gorlice-Konieczna 3,480 

2. 981 Zborowice-Krzyżówka 10,601 

Drogi powiatowe 

1. 25101 Jankowa-Lipniczka 2,800 

2. 25102 Bobowa-Brzana 4,340 

3. 25103 Jankowa-Stróżna-Szalowa 4,500 

4. 25104 Siedliska-Brzana 1,620 

Drogi gminne 

1. Bobowa 17,739 

2. Wilczyska 17,968 

3. Brzana 26,408 

4. Siedliska  23,042 

5. Berdechów  12,071 

6. Jankowa  18,668 

7. Stróżna  23,836 

8. Sędziszowa  5,228 

 

 

18.1.2. Komunikacja kolejowa 

Oś kolejową przechodzącą przez teren powiatu gorlickiego stanowi trasa Stróże-

Zagórz z odnogą Gorlice-Zagórzany. Wymienione trasy są jedynymi na terenie powiatu. 

Powiat gorlicki posiada bezpośrednie kolejowe połączenie między innymi z Krakowem, 

Rzeszowem oraz Katowicami. 

Przez teren gminy przebiega czynna linia kolejowa nr 96, linia znaczenia państwowego 

łącząca stację Tarnów z przystankiem Leluchów i dalej z kolejami słowackimi, w całości 

zelektryfikowana. W związku z tym gmina ma bezpośrednie połączenie z ośrodkami miejskimi: 

Nowym Sączem i Tarnowem. Na terenie gminy zlokalizowane stacja kolejowa Bobowa są 3 

przystanki kolejowe: Bobowa Miasto, Jankowa oraz Wilczyska. Linia ta jest popularnie 

określana jako „kryniczanka”.  

Linia kolejowa nie przebiega przez ściśle zabudowane obszary wiejskie lub miejskie, 

jest linią lokalną o średnim natężeniu ruchu pociągów.  
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18.1.3. Komunikacja autobusowa 

Transport publiczny na terenie gminy Bobowa realizują prywatni przewoźnicy, a gmina 

ma dobre połączenia autobusowe z sąsiednimi gminami Grybów i Ciężkowice oraz Gorlicami. 

W Bobowej znajduje się zajezdnia autobusowa zlokalizowana przy ul. Węgierskiej. 

Nie przewiduje się istotnych zmian istniejącego systemu komunikacji publicznej, 

a istniejące powiązania w wystarczającym stopniu obsługują zapotrzebowanie ludności. 

Ponadto w gminie funkcjonuje autobus szkolny, z którego korzystają uczniowie szkół 

podstawowych na terenie gminy. Dzięki programowi Kangur, rozpisanego przez NFOŚiGW, 

gmina Bobowa zakupiła szkolny autobus elektryczny wraz ze stacją ładowania. Inwestycja 

zrealizowana w 2021 r. miała na względzie przede wszystkim cele ekologiczne i związane 

z czystym powietrzem. 

 

18.2. Stan infrastruktury technicznej 

Obszar gminy Bobowa charakteryzuje się niewystarczająco rozwiniętą siecią 

infrastruktury technicznej, co stanowi istotną barierę w zakresie odpowiedzi na potrzeby 

lokalnej społeczności i gospodarki. Stan uzbrojenia obszaru gminy w sieci infrastruktury 

technicznej, szczególnie na obszarach wiejskich, ocenia się jako niezadowalający i wymaga 

on rozbudowy.  

Wg danych BDL GUS na koniec 2019 roku 37,6% ludności w gminie korzystało 

z zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej (67,2% ludności na obszarze miasta i zaledwie 

23,6% ludności na obszarach wiejskich), z kanalizacji korzystało 50,4% mieszkańców (79,0% 

ludności na obszarze miasta i zaledwie 36,9% ludności na obszarach wiejskich), natomiast 

z instalacji gazowej korzystało 62,0% mieszkańców (66,9% ludności na obszarze miasta 

i 59,7% ludności na obszarach wiejskich). 

 

18.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Na mocy Uchwały Nr XXIV/216/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 października 

2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa, na terenie gminy Bobowa wyznaczona 

została aglomeracja dla gospodarki ściekowej, o równoważnej liczbie mieszkańców 5264 z 

oczyszczalnią ścieków w miejscowości Siedliska, której obszar obejmuje miejscowości 

położone w na terenie gminy Bobowa: Bobowa – część, Brzana – część, Siedliska – część, 

Jankowa – część, Wilczyska – część. 

Aglomeracja spełnia warunki wskaźnika intensywności sieci kanalizacyjnej, który 

stanowi iloraz liczby mieszkańców do długości sieci kanalizacyjnej obsługującej tych 

mieszkańców. 
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Na terenie aglomeracji Bobowa znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków w miejscowości Siedliska. W związku z rozbudową oczyszczalni jej przepustowość 

wzrosła do 1070 m3/dobę. Przy jej średnim obciążeniu, które w 2020 r. wynosiło średnio 

509 m3/dobę i szacunkowej ilości ścieków powstających poza aglomeracją - mieszkańcy 

posiadający zbiorniki bezodpływowe - wynoszącej 384 m3/dobę, oczyszczalnia jest w stanie 

przyjąć wszystkie ścieki powstające na terenie gminy Bobowa (rezerwa wynosi 177 m3).  

Na obszarze poza aglomeracją znajduje się 960 zbiorników bezodpływowych oraz 70 

przydomowych oczyszczalni ścieków, co daje 4120 RLM. 

W celu ochrony środowiska wodnego na terenie gminy Bobowa, a w szczególności 

terenów znajdujących się poza obszarem skanalizowanym, prowadzony jest odbiór 

nieczystości ciekłych przez podmioty, które posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 

terenie gminy, zgodnie z wykazem prowadzonym przez Gminną Jednostkę Usług 

Komunalnych w Bobowej. 

 

18.2.1.1. Ujęcia wody 

Na terenie gminy Bobowa funkcjonują ujęcia wody wraz ze stacjami uzdatniania, 

zasilające istniejące sieci wodociągowe, zlokalizowane w miejscowościach: 

− Bobowa: 1 ujęcie wód powierzchniowych z Rzeki Biała Tarnowska oraz 3 studnie 

głębinowe, 

− Jankowa: 2 studnie głębinowe, 

− Wilczyska: 1 studnia głębinowa. 

Wszystkie ujęcia na terenie gminy Bobowa posiadają strefę ochrony bezpośredniej. 

 

18.2.1.2. Sieć wodociągowa 

Gmina Bobowa należy do obszarów niewystarczająco zwodociągowanych, 

szczególnie na obszarach wiejskich. Dostępność do sieci wodociągowej zawsze była jednym 

z głównych problemów zarówno infrastrukturalnych, jak i gospodarczych. Występujące, często 

długotrwałe susze i związane z nimi potrzeby społeczności lokalnej stały się podstawą 

do podjęcia intensywnych działań na rzecz rozbudowy systemu wodociągowego w gminie.  

W gminie Bobowa sukcesywnie zwiększany jest poziom zwodociągowania. 

W ostatnich 10 latach podjęto szereg inwestycji obejmujących rozbudowę sieci wodociągowej 

i infrastruktury towarzyszącej. Choć system zaopatrzenia w wodę jest stale rozbudowywany, 

a jego dostępność ulega stałej poprawie ocenia się, iż system zaopatrzenia w wodę nadal jest 

niewystarczający i wymaga dalszej rozbudowy. W 2019 r. długość rozdzielczej sieci 
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wodociągowej wynosiła 51,4 km, a woda dostarczana była do 3686 mieszkańców gminy, 

w tym 2144 mieszkańców miasta, co pozwala oszacować, iż z sieci wodociągowej korzystało 

37,6% mieszkańców gminy, w tym 67,2% ludności w mieście i 23,6% ludności na obszarach 

wiejskich. Pozostali mieszkańcy korzystali z przydomowych studni. 

 

 

 

Ryc.39. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

 

Ryc.40. Długość rozdzielczej sieci wodociągowej na 100 km2 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

18.2.1.3. Sieć kanalizacyjna 

Gmina Bobowa posiada niewystarczająco rozwiniętą sieć kanalizacyjną i konieczne 

jest podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia powierzchni obszaru 

skanalizowanego. Wg danych BDL GUS w roku 2019 długość czynnej sieci rozdzielczej 
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wynosiła 110,5 km. Przyłącze kanalizacyjne posiadały 1184 budynki mieszkalne i zbiorowego 

zamieszkania, a dostęp do sieci kanalizacyjnej miało 4941 osób, co stanowiło 50,4% 

wszystkich mieszkańców gminy (w tym 24863 osoby na terenie miasta, co stanowiło 79% 

mieszkańców miasta). Długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej wynosiła 222,0 km/100 km2. 

 

 

Ryc.41. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

 

Ryc.42. Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na 100 km2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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nieczystości. Niewłaściwie praktyki w eksploatacji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 

ich wady konstrukcyjne mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. 

Należy zaznaczyć, że wybudowanie sprawnego systemu odprowadzania ścieków 

komunalnych jest szczególnie istotne ze względu na występowanie na obszarze gminy 

terenów cennych przyrodniczo oraz częściowego położenia w zasięgu Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych. W związku z tym konieczna jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej. 

 

18.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Cały zainwestowany obszar gminy Bobowa jest zelektryfikowany. Na jej obszarze system 

elektroenergetyczny zarządzany jest przez dwie spółki, tj. Tauron Dystrybucja S.A. oraz PKP 

Energetyka S.A. System infrastruktury elektroenergetycznej na terenie gminy obejmuje 

następujące elementy: 

− linia elektroenergetyczna WN 110 kV, 

− linie elektroenergetyczne SN, w większości napowietrzne, sieci kablowe stanowią ok. 

23% wszystkich sieci SN, 

− linie nN – linie napowietrzne i kablowe,  

− stacje transformatorowe SN/nN 15/0,4 kV, 

− słupowe stacje elektroenergetyczne – „Bobowa”, „Bobowa Miasto”, „Jankowa”, 

„Wilczyska” zasilane z napowietrznej linii LPN 15 kV zamontowanej na wspólnych 

konstrukcjach z siecią trakcyjną PKP – PKP Energetyka S.A. 

 

Gmina Bobowa zasilana jest w oparciu o stację elektroenergetyczną 110/SN Grybów, 

zlokalizowaną w Białej Niżnej, wyposażoną w dwa transformatory, oba o napięciu 

110/30/15kV. Linia napowietrzna SN 15 kV Bobowa zasila stacje transformatorowe oraz stacje 

będące w eksploatacji odbiorcy. Linia napowietrzna SN 30kV Rożnów zasila stację SN/nN. 

Drugostronne zasilanie linii napowietrznej SN 15 kV Grybów-Bobowa realizowane jest ze stacji 

elektroenergetycznej 110/SN Stróżówka, z kolei linii napowietrznej 30 kV Grybów-Rożnów 

realizowane jest ze stacji elektroenergetycznej 110/SN Rożnów. Obecny system zasilania 

Gminy Bobowa jest wystarczające pod względem zapotrzebowania w energię elektryczną oraz 

pewność zasilania. 

Głównym zadaniem infrastruktury elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. jest 

zasilanie przytorowych obiektów sterowania ruchem kolejowym, zasilania przejazdów 

kolejowych i obiektów, budynków na terenie kolejowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, 

należących do spółek PKP oraz dostarczanie energii trakcyjnej do lokomotyw i samodzielnych 

pojazdów trakcyjnych za pomocą sieci trakcyjnej zasilanej z podstacji trakcyjnych 

zlokalizowanych poza teren gminy Bobowa. 
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Infrastruktura elektroenergetyczna na obszarze gminy jest wystarczająca, aby 

zaopatrywać w energię elektryczną zarówno odbiorców indywidualnych, jak i instytucje 

publiczne oraz przedsiębiorstwa, a jej stan jest dobry i nie stanowi bariery rozwojowej dla 

inwestowania i podniesienia poziomu życia mieszkańców. Istniejący układ sieci energetycznej 

umożliwia jej rozwój w dostosowaniu do przyszłych potrzeb gminy. 

 

18.2.3. Zaopatrzenie w gaz 

System gazowniczy zasilający obszar gminy Bobowa składa się z sieci gazowych 

wysokiego i średniego ciśnienia. Sieć gazowa rozdzielcza na terenie gminy gwarantuje 

pewność i niezawodność dostaw gazu do wszystkich zasilanych odbiorców. Główne źródło 

zasilania gazem ziemnym gminy Bobowa stanowi stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia 

Biesna.  

Istniejący system gazowniczy na obszarze gminy Bobowa pokrywa obecne 

zapotrzebowanie na paliwa gazowe istniejących odbiorców oraz posiada rezerwy 

przepustowości, umożliwiające zarówno rozbudowę systemu sieci rozdzielczej, jak również 

przyłączanie nowych odbiorców do istniejących gazociągów dystrybucyjnych. Stan sieci 

określono jako zadowalający, co zapewnia bezpieczeństwo dostaw paliwa gazowego oraz 

bezpieczeństwo publiczne. Gaz dostarczany do odbiorców z terenu gminy, rozprowadzany 

jest za pomocą sieci gazowych średniego oraz niskiego ciśnienia. Redukcja ciśnienia gazu do 

niskiego ciśnienia następuje na indywidualnych układach redukcyjno-pomiarowych 

zlokalizowanych u odbiorców na przyłączach gazowych. 

 

 

Ryc.43. Ludność korzystająca z sieci gazowej 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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Ryc.44. Długość sieci gazowej na 100 km2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 
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18.2.4. Zaopatrzenie w energię cieplną 

Na obszarze gminy Bobowa nie występują duże źródła ciepła i nie przewiduje się 

budowy centralnej ciepłowni ani sieci ciepłowniczej o charakterze ponadlokalnym. 
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ciepła z terenu gminy pracują na gazie ziemnym, węglu kamiennym, drewnie i jego odpadach 

oraz w znikomej części na pozostałych paliwach, takich jak olej opałowy czy gaz ciekły. 

Budynki użyteczności publicznej opalane są w większości sieciowym gazem ziemnym. Z kolei 
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drzewne i sieciowy gaz ziemny oraz w mniejszym zakresie w oparciu o olej opałowy, gaz 

butlowy, czy energię elektryczną.  

Powszechne wykorzystanie wysokoemisyjnych paliw stałych, głównie paliw węglowych 

w przestarzałych kotłach lub piecach ceramicznych przyczynia się do postępującego procesu 

pogarszania się stanu i jakości powietrza atmosferycznego w gminie poprzez tzw. niską 

emisję. Z uwagi na charakterystykę systemu zaopatrzenia w energię cieplną odbiorców 

z obszary gminy Bobowa, ciągłość dostaw ciepła, uzależniona jest od dostępności 

pierwotnych nośników energii, tj. głównie węgla kamiennego i drewna, a w przypadku gazu 

sieciowego – od sprawności systemu dystrybucyjnego. 

 

18.2.5. Telekomunikacja 

Gmina ma dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, a na jej terenie działają 

operatorzy wszystkich sieci komórkowych. Zgodnie z bieżącym wykazem pozwoleń radiowych 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na terenie gminy wydane są pozwolenia na stacje bazowe 

telefonii komórkowej: 

1) Miasto Bobowa:  

− Orange Polska GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, 

LTE2100, LTE2600 (dz. nr 724), 

− P4 GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 

LTE2600, 5G2100 (dz. nr 727), 

− AERO 2 LTE1800 (dz. Nr 274/2); 

2) Jankowa: 

− AERO 2 UMTS900 (Jankowa 180, dz. nr 274/2), 

− T-Mobile GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, 

LTE2600; 

3) Sędziszowa: 

− P4 GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, LTE2100, 

LTE2600 (dz. nr 398/3), 

− T-Mobile Polska GSM900, GSM1800, UMTS900, UMTS2100, LTE800, LTE1800, 

LTE2100, LTE2600 (dz. nr 398/3). 

 

18.2.6. Gospodarka odpadami 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 2016-

2022”, obszar województwa określono jako jeden region gospodarki odpadami - Region 

Małopolski, w związku z tym należy uwzględnić zasady gospodarki odpadami na obszarze 
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gminy Bobowa, przewidziane w ww. opracowaniu. W skład Regionu Małopolskiego wchodzą 

wszystkie powiaty oraz gminy województwa małopolskiego oraz dodatkowo z województwa 

śląskiego powiat miasto Jaworzno, gmina Miedźna (powiat pszczyński), Wilamowice (powiat 

bielski). Istniejąca infrastruktura gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie 

małopolskim została określona i zatwierdzona na podstawie uchwały Nr XXV/398/12 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego” (z późn. zm.). Moce przerobowe Regionalnych 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (w skrócie RIPOK) zostały zweryfikowane 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach aktualizacji pozwoleń 

zintegrowanych. 

Odpady komunalne w gminie Bobowa są odbierane przez konsorcjum firm 

Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, Bobowa, ,,Szpila” 

Wojciech Szpila Wilczyska 64, Bobowa. Odpady komunalne niesegregowane i selektywnie 

zbierane są wysyłane na wysypiska i punkty odzysku zlokalizowane poza terenem gminy 

Bobowa. Oprócz zbiorki odpadów komunalnych istnieje możliwość przekazania odpadów 

problemowych do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). 

Do punktu można oddawać odpady problemowe w tym m.in. opakowaniowe, 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady rozbiórkowe. 

PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie od właścicieli nieruchomości, którzy uiszczają opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Bobowa istnieje Punkt 

Segregacji odpadów zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedliska. 

Na terenie gminy Bobowa nie stwierdzono występowania nielegalnych wysypisk śmieci. 

 

 

19. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH 

REALIZACJI LOKALNYCH I PONADLOKALNYCH CELÓW 

PUBLICZNYCH  

 

19.1. Lokalne cele publiczne 

Do głównych zadań gminy o randze lokalnej należą: 

− rozwój infrastruktury turystycznej, w tym: tworzenie bazy rekreacyjnej; 

− rozwój infrastruktury technicznej oraz komunikacji; 

− tworzenie nowych miejsc pracy; 

− rozwój oświaty i kultury; 

− poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym ochrona przed klęskami żywiołowymi. 
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19.2. Ponadlokalne cele publiczne 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

przyjętym Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 

2018 r. obszar gminy Bobowa znajduje się w południowej strefie przyrodniczo-ekonomicznej, 

która charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością turystyczną i uzdrowiskową, głównie ze 

względu na panujące w niej warunki przyrodnicze i klimatyczne. Ponadto tereny te 

wykorzystywane są w zakresie mało efektywnej gospodarki rolnej i leśnej, co wynika przede 

wszystkim z dużego rozdrobnienia terenów rolnych. 

Zgodnie z PZPWM na obszarze gminy Bobowa przewiduje się realizację 

następujących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

a) Inwestycje i zadania w zakresie przebudowy i modernizacji układu drogowego: 

− budowa obwodnicy miasta Bobowa na drodze wojewódzkiej – postulowana, 

b) Inwestycje i zadania w zakresie modernizacji układu kolejowego: 

− stworzenie atrakcyjnego czasowo i ekonomicznie połączenia kolejowego Kraków – 

Tarnów– Tuchów – Cieżkowice – Bobowa w kierunku Nowego Sącza i Gorlic. 

 

Ponadto na obszarze gminy Bobowa, wzdłuż linii kolejowej nr 96 PKP planuje realizację 

projektu pn.: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, w ramach którego budowane będą 

kablowe linie światłowodowe oraz obiekty radiokomunikacyjne wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, a także z przyłączami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Realizacja 

projektu planowana jest na lata 2018-2023. W chwili obecnej zaplanowano posadowienie 

masztów radiowych w km 47,440; 48,050; 52,400 linii kolejowej nr 96 (linia kolejowa 96 

przebiega przez gminę Bobowa w km ok. 44,36-84,87). 

 

 

20. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH 

OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

 

W 2015 roku zostały przekazane jednostkom samorządowym „Mapy zagrożenia 

powodziowego” sporządzone przez KZGW i zaktualizowane w 2020 r., które przedstawiają 

wyniki modelowania zasięgu wód powodziowych z prawdopodobieństwem m. in. Q10% 

(woda dziesięcioletnia), Q1% (woda stuletnia) i Q0,2% (woda pięćsetletnia) oraz potencjalne 

straty materialne spowodowane powodzią. Zgodnie z tym opracowaniem na obszarze gminy 

Bobowa występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), a także 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała, na których prawdopodobieństwo 
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wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Gmina Bobowa znajduje się 

również w zasięgu obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie 

i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) – tereny te nie są objęte obecnie ochroną prawną zgodnie 

z ustawą Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

Charakterystyczną cechą dla obszaru gminy Bobowa, wynikającą przede wszystkim 

z ukształtowania terenu, są wezbrania w okresie wiosennych roztopów, letnich opadów, 

grudniowych deszczy. Niżówki występują najczęściej we wrześniu.  

Istotne dla utrzymania stosunków wodnych w glebach oraz przeciwdziałania 

podtopieniom jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracji szczegółowej. 

Właściwa melioracja gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne korzyści 

dla wszystkich. Prawidłowe stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast dobrze 

rozwinięta eksploatacja melioracji podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. 

Wieloletnia eksploatacja obiektów melioracyjnych prowadzi często do zmiany 

parametrów technicznych urządzeń. Zła, przeprowadzana w nieodpowiednich terminach 

konserwacja nie zapewnia właściwego utrzymania urządzeń, przyczyniając się do niskiej 

efektywności całego systemu melioracyjnego. Melioracje wodne na terenach zagrożonych 

powodzią mają za zadanie łagodzić przebieg i skutki tych ekstremalnych zjawisk. Prawidłowa 

eksploatacja urządzeń melioracyjnych jest bardzo ważnym elementem utrzymania ich w stanie 

sprawności technicznej i tylko systematyczne podejście do tego problemu daje pozytywne 

efekty. Tylko właściwe utrzymanie urządzeń melioracji wodnych gwarantuje polepszenie 

zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed 

powodziami. 
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21. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 

ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 

Rozwój gminy Bobowa zdeterminowany jest zarówno czynnikami przyrodniczymi, 

jak i społeczno-gospodarczymi. Kierunki rozwoju gminy Bobowa w niniejszym studium zostały 

opracowane tak, aby zapewnić właściwe wykorzystanie przestrzeni oraz kształtowanie 

struktury przestrzennej w sposób umożliwiający wykorzystanie walorów gminy przy 

jednoczesnym zachowaniu wartości środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego 

oraz rozwoju gospodarczym i poprawie jakości życia mieszkańców. 

 

 

21.1. ZASADY KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ 

 
Polityka przestrzenna w gminie Bobowa powinna opierać się o następujące zasady:  

− racjonalne zagospodarowanie terenów zabudowanych, tworzenie we wsiach sołeckich 

miejsc o charakterze przestrzeni publicznych pozwalających na integrację mieszkańców, 

− eliminowanie barier urbanistycznych i architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, 

− poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej, 

− zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację systemu komunikacji 

drogowej, 

− wykorzystanie dogodnego położenia gminy i jej walorów w aktywizacji funkcji turystycznej, 

− ochrona istniejących zwartych kompleksów leśnych oraz zwiększenie areału lasów, 

− ochrona walorów przyrodniczych, krajobrazowych oraz kulturowych poprzez 

wprowadzenie odpowiednich ograniczeń w zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenów, 

− poprawa dostępności usług podstawowych wszystkim mieszkańcom gminy. 
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21.2. ZMIANY W STRUKTURZE UŻYTKOWANIA GRUNTÓW 

I UKŁADACH OSADNICZYCH 

 

Tab.17. Zestawienie struktury funkcjonalnej gminy Bobowa 

Teren 

Stan istniejący 

[szacunkowa powierzchnia w 

ha] 

Stan 

projektowany w 

Studium 

[szacunkowa 

powierzchnia w ha] 

Zabudowa mieszkaniowa (w tym 

zagrodowa), zabudowa 

mieszkaniowo-usługowa 

376,3 1139,5 

Usługi (w tym usługi publiczne 

i usługi sportu, usługi turystyki) 
31,3 55,8 

Obiekty produkcyjne, składy 

i magazyny (w tym obszary 

eksploatacji surowców) 

11,0 52,8 

Grunty użytkowane rolniczo 3398,2 2497,3 

Grunty leśne 1084,1 1086,3 

Zieleń urządzona, nieurządzona 

i wody 
43,7 104,5 

Cmentarze 5,1 9,2 

Infrastruktura techniczna 1,2 16,1 

Pozostałe grunty 33,1 22,5 

 

 

1. Podstawową sieć osadniczą tworzą: 

1) Miasto Bobowa – jako ośrodek gminny o funkcji mieszkaniowej, administracyjnej 

i usługowej; 

2) sołectwa: Berdechów, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, Stróżna, Wilczyska 

– o funkcji rolniczej, mieszkaniowej i usługowej. 

2. Główny układ komunikacyjny stanowią drogi wojewódzkie i drogi powiatowe, obsługujące 

ruch lokalny i połączenia zewnętrzne. Ponadto obsługa komunikacyjna uzupełniona jest 

o sieć dróg gminnych i wewnętrznych. 

3. Rozwój terenów osadniczych powinien polegać przede wszystkim na uzupełnianiu 

zagospodarowania istniejących układów, a następnie na dodawaniu nowych terenów 

przewidzianych do zainwestowania do granic istniejących terenów osadniczych. 

Nowa zabudowa powstająca na dodanych terenach powinna mieć charakter zabudowy 

skoncentrowanej, skupionej w układy osadnicze oraz zharmonizowanej z walorami 

otoczenia. 
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4. Na terenach osadniczych należy uwzględnić wymagania, wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych. 

5. Na terenie gminy Bobowa należy dążyć do segregacji funkcji oraz zachowania charakteru 

zabudowy. 

6. Ograniczenia w zagospodarowaniu pod zabudowę wynikają z położenia części terenów 

na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na obszarach osuwisk i terenach 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemi, położenia w zasięgu obszarów objętych ochroną 

na mocy przepisów szczególnych lub z niesprzyjających warunków gruntowo-wodnych, 

a także z konieczności ochrony gruntów rolnych (zabudowę należy planować na terenach 

o jak najniższych klasach bonitacyjnych). 

7. Ustala się zakaz zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarach czynnych osuwisk. 

 

21.3. ZMIANY W UKŁADZIE KOMUNIKACYJNYM 

 

1. Zakłada się wprowadzenie zmian parametrów technicznych (modernizację), 

w tym poszerzenie istniejących dróg, stosownie do klas ustalonych w niniejszym Studium. 

2. Przewiduje się budowę nowych odcinków dróg publicznych, służących obsłudze nowo 

zainwestowanych terenów. 

3. Przewiduje się uzupełnienie i realizację nowych odcinków systemu ciągów pieszych 

oraz dróg i ścieżek rowerowych. 

4. Dopuszcza się budowę obwodnicy Bobowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981, 

postulowanej w PZPWM jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

W związku z faktem, iż PZPWM wskazuje jedynie orientacyjny przebieg obwodnicy i nie 

została sporządzona dokumentacja projektowa dla wskazanej drogi, nie wyznacza się jej 

przebiegu na rysunku Studium.  

 

 

21.4. ZMIANY W SYSTEMACH INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. W miarę przyrostu terenów przewidzianych do zainwestowania wzrośnie jednostkowe 

zużycie wody, w konsekwencji czego wzrośnie ilość wytwarzanych ścieków. 

2. Zakłada się rozbudowę sieci wodociągowej w miarę przyrostu terenów zabudowy oraz 

modernizację istniejącej sieci wodociągowej. 

3. Zakłada się rozbudowę i modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Dopuszcza się budowę nowych i modernizację istniejących obiektów i urządzeń służących 

oczyszczaniu ścieków. 
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5. Zakłada się objęcie wszystkich gospodarstw domowych (istniejących i nowopowstających) 

systemem odbioru odpadów komunalnych. 

6. Na obszarze gminy Bobowa dopuszcza się budowę nowych oraz modernizację 

istniejących odcinków linii elektroenergetycznych. 

7. Zaleca się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii. 

8. Dopuszcza się budowę nowych oraz przebudowę/modernizację istniejącej sieci gazowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

9. Dla infrastruktury kopalnianej związanej z poszukiwaniem gazu ziemnego (odwiertów 

zlikwidowanych) należy uwzględnić strefy wolne od zabudowy o promieniu 5 m. 

10. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remonty i rozbiórkę istniejących urządzeń 

i obiektów budowlanych związanych z poszukiwaniem gazu ziemnego w ramach zasięgu 

stref od odwiertów. 

11. W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić 

ograniczenia wynikające z przyjętych przez Sejmik Województwa Małopolskiego „uchwały 

antysmogowej” oraz „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. 

12. Sieci i urządzenia infrastruktury telekomunikacji należy prowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

13. Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej m.in. stacje 

transformatorowe, przepompownie ścieków, hydrofornie, stacje redukcyjne gazu, służącej 

ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, związanych z bezpośrednią obsługą 

terenów zainwestowanych, których dokładna lokalizacja powinna zostać określona 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

22. KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

UŻYTKOWANIA TERENÓW 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

jest wewnętrznym dokumentem gminy, który nie stanowi aktu prawa miejscowego. 

Narzędziem służącym do realnego kształtowania polityki przestrzennej gminy są miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. W przypadku ich braku wydaje się decyzje 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, które niestety nie pozwalają 

na prowadzenie polityki przestrzennej w sposób przemyślany, kompleksowy i harmonijny 

zapewniający zrównoważony rozwój i ład przestrzenny. 
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22.1. KIERUNKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

 

1. Cały obszar gminy został podzielony na obszary, w granicach których wydzielone zostały 

jednostki terenowe, oznaczone na rysunku Studium pt. „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego”, określające funkcje zabudowy oraz sposoby i zasady 

zagospodarowania. 

2. Granice jednostek terenowych wyznaczone w Studium mogą ulegać doprecyzowaniu 

w planach miejscowych, wynikającemu z istniejących podziałów geodezyjnych 

lub warunków terenowych. 

3. W rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy należy w szczególności uwzględnić 

walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, z zachowaniem dużej dbałości o jego 

stan. 

4. Przyrost terenów osadniczych powinien polegać na dopełnianiu i intensyfikacji zabudowy 

istniejących układów osadniczych, a następnie na dodawaniu terenów przewidzianych 

do zainwestowania bezpośrednio do granic istniejących terenów. 

5. W obszarach zabudowy mieszkaniowej należy dążyć do lokalizowania przestrzeni 

publicznych służących integracji społecznej i codziennej rekreacji mieszkańców. 

6. Nowa zabudowa mieszkaniowa swoją architekturą powinna nawiązywać do tradycji 

regionalnych w zakresie kształtów i pokrycia dachu oraz kolorystyki dachów i elewacji. 

7. W użytkowaniu i zagospodarowaniu jednostek terenowych należy uwzględniać chronione 

obiekty i obszary oraz respektować zasady zagospodarowania, dotyczące innych 

wydzieleń przestrzennych określonych w niniejszym Studium. 

8. Oddziaływanie inwestycji nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości 

środowiska określonych w przepisach odrębnych poza terenem, do którego inwestor 

posiada tytuł prawny.  

9. Na obszarze gminy ustala się zakaz lokalizacja zakładów mogących powodować poważne 

awarie, tj. zakładów o dużym ryzyku (ZDR) lub zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

10. Mimo braku wyznaczonych obszarów do przeprowadzenia scalenia i podziału 

nieruchomości, dopuszcza się dokonywanie scaleń i podziałów geodezyjnych zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

11. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się pozostawienie terenu rolnego lub leśnego 

przeznaczonego w studium na inne funkcje w przypadku braku zgody na przeznaczenie 

terenów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne lub występowania lokalnych 

czynników uniemożliwiających realizację przeznaczenia podstawowego. 

12. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się pozostawienie w planie miejscowym 

dotychczasowego przeznaczenia obszaru wskazanego w studium pod inne funkcje, 
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w przypadku występowania lokalnych czynników uniemożliwiających realizację 

przeznaczenia podstawowego. 

13. Za zgodne z ustaleniami studium uznaje się rozdzielenie w planach miejscowych terenów 

pełniących w studium funkcje mieszane (w tym mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-

usługową) z zastrzeżeniem, iż mogą one występować łącznie i/lub samodzielnie. 

14. Dla wszystkich projektowanych stałych lub tymczasowych obiektów budowlanych 

o wysokości równej i większej od 50 m n.p.t. należy uwzględnić obowiązek zgłaszania 

i uzgadniania lokalizacji inwestycji z właściwym organem nadzoru nad lotnictwem 

wojskowym, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

15. W przypadku budowy gazociągów wysokiego ciśnienia należy uwzględnić strefy 

kontrolowane, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dopuszcza się budowę nowych 

gazociągów w istniejących strefach kontrolowanych. 

16. W wyznaczonych strefach kontrolowanych obowiązują zasady i ograniczenia 

w zagospodarowaniu, zgodnie z przepisami odrębnymi. Szczegółowy sposób 

zagospodarowania stref kontrolowanych od gazociągów należy określić na etapie 

sporządzania planów miejscowych. 

17. W przypadku modernizacji lub przebudowy gazociągów dopuszcza się dostosowanie 

szerokości ich stref kontrolowanych do obowiązujących przepisów. 

18. Wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz napowietrznych linii średniego 

i niskiego napięcia należy uwzględnić strefy techniczne, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

19. W przypadku modernizacji lub przebudowy linii elektroenergetycznej dopuszcza się 

dostosowanie szerokości strefy technicznej do obowiązujących przepisów. 

20. W przypadku wyznaczenia na obszarze gminy nowych przebiegów sieci 

elektroenergetycznych wysokiego napięcia, ustala się obowiązek wprowadzenia stref 

technicznych przy uwzględnieniu uciążliwości, wynikających z występowania pola 

elektromagnetycznego. 

21. Należy chronić przebieg istniejących cieków naturalnych oraz rowów systemu melioracji 

wodnej i stosować obudowę biologiczną cieków wodnych. 

22. Dopuszcza się prowadzenie robót konserwacyjnych, regulacyjnych, remontowych 

i zabezpieczających koryta cieków, wszystkich ich dopływów i pozostałych wód oraz prac 

związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

23. W przypadku zabudowy terenów zmeliorowanych należy przebudować system melioracji 

wodnej, w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie oraz zapewniający 

swobodny przepływ wód, przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów 

odrębnych. 

24. Należy chronić tereny udokumentowanych złóż surowców naturalnych przed formami 

trwałego zainwestowania przestrzennego, uniemożliwiającymi ich wykorzystanie. 
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22.2. FUNKCJONALNE JEDNOSTKI TERENOWE – SZCZEGÓŁOWE 

ZASADY I STANDARDY ZAGOSPODAROWANIA 

 

W oparciu o istniejące uwarunkowania ustala się następujące kierunki 

zagospodarowania terenu: 

− obszary zabudowy wiejskiej - M, 

− obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej - MU, 

− obszary zabudowy centrum - MC, 

− obszary zabudowy letniskowej i rekreacji – ML, 

− obszary zabudowy usługowej - U, 

− obszary zabudowy usług publicznych – UP, 

− obszary zabudowy usług turystyki – UT, 

− obszary usług sportu i rekreacji – US, 

− obszary usług handlu wielkopowierzchniowego – UW, 

− obszary zabudowy produkcyjno-usługowej – P/U, P/U1, P/U2, 

− obszar eksploatacji powierzchniowej – PE, 

− tereny rolne – R, 

− wody powierzchniowe śródlądowe – WS, 

− cmentarze – ZC, 

− zieleń – Z, 

− zieleń urządzona z zabudową – ZP/U, 

− lasy i dolesienia – ZL, 

− infrastruktura techniczna – kanalizacja – IK, 

− infrastruktura techniczna – wodociągi – IW, 

− infrastruktura techniczna – fotowoltaika – IF, 

− teren parkingu – KDP, 

− tereny kolejowe – tereny zamknięte – Tk. 

 

Obszary zabudowy wiejskiej - M 

1) Na obszarach zabudowy wiejskiej dopuszcza się: 

1.1. funkcje rolnicze: 

a) zabudowę zagrodową, 

b) zabudowę związaną z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, 

c) obiekty i urządzenia inwentarskie związane z rolnictwem, 
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d) zabudowę agroturystyczną; 

1.2. funkcje nierolnicze: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

b) zabudowę rekreacji indywidualnej, 

c) usługi podstawowe, służące zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, 

d) usługi publiczne, 

e) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, 

f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

g) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 

h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

i) budynki gospodarcze, parkingi i garaże; 

2) Ustala się obowiązek rozdzielenia funkcji rolniczych i nierolniczych odrębnymi terenami 

podczas sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

3) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 12 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki. 

 

Obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej - MU 

1) Na obszarach zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszcza się: 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

b) zabudowę usługową, 

c) usługi publiczne, 

d) usługi turystyki, 

e) rzemiosło i drobną działalność produkcji nieuciążliwej dla środowiska, 

f) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, 

g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

h) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 

i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

j) budynki gospodarcze, parkingi i garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 12 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki. 

 

Obszary zabudowy centrum - MC 

1) Na obszarach zabudowy centrum dopuszcza się: 
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a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

c) zabudowę usługową, 

d) usługi publiczne, 

e) usługi turystyki, 

f) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, 

g) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

h) ścieżki piesze, rowerowe, 

i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

j) budynki gospodarcze, parkingi i garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 15 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 15% powierzchni działki, 

3) Preferuje się zagospodarowanie obszaru, przy utrzymaniu i rozwijaniu funkcji usługowych, 

a w szczególności wyspecjalizowanych, centrotwórczych usług ponadpodstawowych, 

zwłaszcza z zakresu kultury; 

 

Obszary zabudowy letniskowej i rekreacji - ML 

1) Na obszarach zabudowy letniskowej i rekreacji dopuszcza się: 

a) zabudowę letniskową (budynki rekreacji indywidualnej), 

b) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, 

c) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

d) ścieżki piesze, rowerowe, konne, 

e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

f) budynki gospodarcze, parkingi i garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 10 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki. 

 

Obszary zabudowy usługowej - U 

1) Na obszarach zabudowy usługowej dopuszcza się: 

a) zabudowę usługową, 

b) usługi publiczne, 

c) usługi turystyki, 
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d) funkcję mieszkaniową związaną z obiektem usługowym (np. dom lub mieszkanie 

dla właściciela lub zarządcy terenu), 

e) rzemiosło i drobną działalność produkcji nieuciążliwej dla środowiska, 

f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

h) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 12 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 30% powierzchni działki. 

 

Obszary zabudowy usług publicznych - UP 

1) Na obszarach zabudowy usług publicznych dopuszcza się: 

a) usługi publiczne, w tym usługi oświaty, kultu religijnego, zdrowia, kultury, 

administracji, sportu i rekreacji, itp., 

b) towarzyszące usługi komercyjne, 

c) funkcję mieszkaniową związaną z obiektem usługowym (np. dom lub mieszkanie 

dla właściciela lub zarządcy terenu), 

d) zabudowę usługową, 

e) rzemiosło usługowe 

f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

g) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

h) parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 15 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki. 

 

Obszary usług turystyki – UT 

1) Na obszarach usług turystyki dopuszcza się: 

a) usługi turystyki (np. hotel, pensjonat, gastronomia, pola namiotowe i inne) zgodnie z 

przepisami odrębnymi) 

b) usługi podstawowe jako funkcja uzupełniająca, 

c) usługi sportu i kultury fizycznej, 

d) zabudowę rekreacji indywidualnej, 

e) urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, place zabaw, 

f) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 
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g) ścieżki piesze, rowerowe,  

h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

i) budynki gospodarcze, parkingi, garaże; 

2) W zakresie zasad gospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 12 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 25% powierzchni działki. 

 

Obszary usług sportu i rekreacji - US 

1) Na obszarach usług sportu i rekreacji dopuszcza się: 

a) obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi 

(np. przechowalnie sprzętu, szatnie, zaplecze sanitarne), place zabaw; 

b) usługi związane z przeznaczeniem i obsługą funkcji podstawowej, 

c) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

d) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

e) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;  

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 15 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki. 

 

Obszary usług handlu wielkopowierzchniowego - UW 

1) Na obszarach usług handlu wielkopowierzchniowego dopuszcza się: 

a) usługi handlu, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

b) zabudowę usługową, 

c) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury,  

d) ścieżki piesze, rowerowe,  

e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną,  

f) budynki gospodarcze, parkingi, garaże;  

2) W zakresie zasad gospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się:  

a) wysokość zabudowy do 15 m, mierząc od naturalnej warstwicy terenu, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki. 

 

Obszary zabudowy produkcyjno-usługowej - P/U, P/U1, P/U2 

1) Na obszarach zabudowy produkcyjno-usługowej dopuszcza się: 

a) obiekty produkcyjne i rzemieślnicze, 
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b) zabudowę usługową, 

c) funkcję noclegową w budynkach usługowych, 

d) bazy, w tym transportowe, składy, magazyny i hurtownie, 

e) funkcję noclegową w budynkach usługowych, 

f) funkcję mieszkaniową związaną z obiektem (np. mieszkanie dla właściciela 

lub zarządcy terenu), 

g) obiekty obsługi rolnictwa, 

h) zieleń i obiekty małej architektury, 

i) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

j) budynki gospodarcze, 

k) place manewrowe, wiaty, parkingi, garaże; 

2) Na obszarze P/U1 dopuszcza się dodatkowo lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK), 

3) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 18 m, za wyjątkiem obszarów P/U2, 

b) wysokość zabudowy dla obszarów P/U2 do 15 m,  

c) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki, 

d) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki, 

4) Na terenach zakazuje się lokalizacji usług chronionych (np. szkoła, przedszkole, itp.). 

5) Na obszarach zabudowy produkcyjno-usługowej dopuszcza się obiekty i urządzenia 

służące przetwarzaniu energii słonecznej, w tym o mocy przekraczającej 500 kW, 

z zastrzeżeniem, iż strefy ochronne od farm fotowoltaicznych muszą zawierać się 

w granicach danego obszaru. 

 

Obszar eksploatacji powierzchniowej - PE 

1) Na obszarze eksploatacji powierzchniowej dopuszcza się: 

a) eksploatację złóż, 

b) tymczasowe obiekty budowlane, budowle i urządzenia związane z prowadzeniem 

eksploatacji złoża, np. budynki administracyjne i zaplecza socjalnego, 

c) składowanie urobku, niezanieczyszczonej gleby oraz odpadów wydobywczych 

i odpadów przeróbczych, 

d) wody otwarte, 

e) lasy, 

f) urządzenia melioracji wodnych, 

g) zieleń urządzoną i nieurządzoną, 

h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

i) place manewrowe i miejsca postojowe; 
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2) W zakresie zasad gospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 16 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 10% powierzchni działki, 

c) nakaz likwidacji zbędnych obiektów budowlanych, budowli i urządzeń związanych 

z prowadzeniem eksploatacji złoża po jej zakończeniu, 

3) Po zakończeniu eksploatacji obszary te należy zrekultywować. Przyjęty w Studium 

kierunek rekultywacji: wodny, wodno-rolny, wodno-rekreacyjny lub leśno-wodno-rolny. 

Preferowane turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie obszarów poeksploatacyjnych. 

4) Nadkładowe masy ziemne i skalne przemieszczane w związku z eksploatacją kopaliny ze 

złoża, składowane będą na tymczasowych zwałowiskach wewnętrznych. Docelowo 

materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. 

Dopuszcza się także przemieszczanie mas nadkładowych bezpośrednio do wyrobisk 

poeksploatacyjnych w ramach rekultywacji terenów po działalności górniczej.  

5) Ustala się zakaz wykorzystania do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych materiału 

obcego, pochodzącego spoza obszaru eksploatacji. 

6) W celu uniknięcia ryzyka istotnych zmian stosunków hydrodynamicznych, w tym obniżenia 

poziomu wód gruntowych wskutek odwodnienia złoża podczas jego eksploatacji, ustala się 

obowiązek prowadzenia wydobycia metodą „na mokro”. Taki sposób eksploatacji pozwoli 

ograniczyć uciążliwości dla środowiska, obniżenie się poziomu wód gruntowych i 

zapobiegnie pyleniu, które występuje w przypadku eksploatacji z odwodnieniem wyrobiska 

(eksploatacja „na sucho”). 

 

Tereny rolne - R 

1) Na terenach rolnych dopuszcza się: 

a) istniejącą zabudowę zagrodową z możliwością modernizacji i wymiany substancji 

mieszkaniowej, 

b) nową zabudowę zagrodową, związaną z posiadanym własnym areałem gruntów 

rolnych, większym niż średni w gminie, 

c) ścieżki piesze, rowerowe, konne, drogi rolne, 

d) budowę stawów hodowlanych, 

e) urządzenia gospodarki wodnej, 

f) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 

g) zalesienia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

h) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

2) W przypadku realizacji zabudowy zagrodowej, w zakresie zasad zagospodarowania, 

wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 12 m, 
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b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki, 

3) Dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy na cele agroturystyki, turystyki i rekreacji 

indywidualnej. 

4) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację pojedynczych nowych zagród, 

związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. 

 

Wody powierzchniowe śródlądowe - WS 

1) Na obszarach wód powierzchniowych śródlądowych, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3, 

dopuszcza się: 

a) obiekty, urządzenia i budowle służące gospodarce wodnej, 

b) wykorzystanie terenów dla celów turystycznych. 

2) Na obszarach wód powierzchniowych śródlądowych ustala się zakaz zabudowy. 

3) Działania prowadzone w obrębie obszarów Natura 2000: Biała Tarnowska PLH120090 

oraz Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020 nie mogą powodować znacząco 

negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. Obszarów Natura 2000 oraz muszą  

uwzględniać ustalenia obowiązujących Planów Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 

2000 Biała Tarnowska PLH120090 oraz Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020. 

 

Obszary cmentarzy - ZC 

1) Na obszarach cmentarzy dopuszcza się: 

a) obiekty sakralne, kaplice przedpogrzebowe, 

b) usługi związane z obsługą cmentarza, sanitariaty oraz inne obiekty obsługi 

cmentarza, 

c) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i parkingi; 

2) W przypadku realizacji obiektów sakralnych i kaplic przedpogrzebowych, w zakresie zasad 

zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 8 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 15% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 60% powierzchni działki, 

3) Wokół cmentarza obowiązują strefy sanitarne, których zasięg i sposób zagospodarowania 

określają przepisy odrębne. 

 

Obszary zieleni - Z 

1) Na obszarach zieleni dopuszcza się: 

a) ścieżki piesze, rowerowe, 

b) obiekty małej architektury,  
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c) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. 

2) Dopuszcza się wykorzystanie terenów dla celów turystyki i rekreacji, z zastrzeżeniem 

pkt 3, 4 i 5. 

3) Na obszarach zieleni ustala się zakaz zabudowy. 

4) Na obszarach zieleni zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

5) Działania prowadzone w obrębie obszarów Natura 2000: Biała Tarnowska PLH120090 

oraz Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020 nie mogą powodować znacząco 

negatywnego oddziaływania na cele ochrony ww. Obszarów Natura 2000 oraz muszą  

uwzględniać ustalenia obowiązujących Planów Zadań Ochronnych dla Obszarów Natura 

2000 Biała Tarnowska PLH120090 oraz Ostoje Nietoperzy Okolic Bukowca PLH120020. 

 

Obszar zieleni urządzonej z zabudową - ZP/U 

1) Na obszarze zieleni urządzonej z zabudową dopuszcza się: 

a) usługi publiczne, 

b) usługi turystyki, 

c) zabudowę usługową, 

d) zieleń urządzoną i obiekty małej architektury, 

e) infrastrukturę techniczną i komunikacyjną, 

f) parkingi; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 15 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 50% powierzchni działki, 

3) Dopuszcza się wykorzystanie obiektów dla funkcji mieszkalnej, turystyki i wypoczynku. 

4) Na obszarach tych zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

Obszary lasy i dolesienia - ZL 

1) Zagospodarowanie terenów ma się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach. 

2) Na obszarach dolesień dopuszcza się użytkowanie rolnicze, bez możliwości lokalizacji 

zabudowy. 

 

Infrastruktura techniczna – kanalizacja - IK 

1) Na obszarach infrastruktury technicznej – kanalizacja dopuszcza się:  

a) lokalizację oczyszczalni ścieków, 

b) usługi komunalne, w tym związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, 
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c) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i komunalną, nie wymagającą 

wyłączenia gruntów na cele nieleśne; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 9 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 70% powierzchni działki, 

c) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 20% powierzchni działki. 

 

Infrastruktura techniczna – fotowoltaika - IF 

1) Na obszarach infrastruktury technicznej – fotowoltaika dopuszcza się:  

a) lokalizację instalacji fotowoltaicznych, 

b) infrastrukturę techniczną, komunikacyjną i komunalną, nie wymagającą 

wyłączenia gruntów na cele nieleśne; 

2) W zakresie zasad zagospodarowania, wskaźników i parametrów zabudowy ustala się: 

a) wysokość zabudowy do 6 m, 

b) powierzchnię zabudowy nie większą niż 90% powierzchni działki, 

c) powierzchnię terenu biologicznie czynnego nie mniejszą niż 10% powierzchni 

działki, 

3) Wokół obszarów farm fotowoltaicznych wyznacza się strefy ochronne od farm 

fotowoltaicznych, z zastrzeżeniem, iż strefy te muszą zawierać się w granicach danego 

obszaru. 

 

Obszary parkingu - KDP 

Na obszarach parkingu dopuszcza się lokalizację obiektów związanych z obsługą 

pojazdów i podróżnych oraz miejsca postojowe. 

 

Tereny kolejowe - Tk 

1) Na terenach kolejowych dopuszcza się:  

a) komunikację kolejową, 

b) urządzenia i obiekty związane z komunikacją kolejową, 

c) lokalizację dróg wewnętrznych, skrzyżowań oraz przejazdów dróg publicznych 

i wewnętrznych, 

d) usługi służące zapewnieniu potrzeb podróżnych; 

2) Dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy, w tym mieszkaniowej, usługowej itp. 

3) Za zgodne z ustaleniami studium uznaje się wyodrębnienie w planie miejscowym z terenów 

kolejowych i rolnych – terenów mieszkaniowych i usługowych na podstawie faktycznego 

ich użytkowania. 
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4) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i remont istniejącej oraz budowę nowej 

infrastruktury technicznej. 

5) Tereny kolejowe, zgodnie z Decyzją Nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 

2020 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają 

linie kolejowe, są terenami zamkniętymi. 

 

Podstawowy układ komunikacyjny 

1) Ustala się lokalizację dróg publicznych, stanowiących główne elementy układu drogowego: 

a) droga klasy głównej KD-G – droga wojewódzka, 

b) drogi klasy zbiorczej KD-Z – drogi powiatowe, gminne, 

c) drogi klasy lokalnej KD-L – drogi gminne, 

2) Minimalne szerokości w liniach rozgraniczających dróg reguluje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3) W pasach dróg, poza przeznaczeniem podstawowym, dopuszcza się lokalizację: 

a) ciągów pieszych, 

b) rowerowych dróg, ścieżek, szlaków, 

c) infrastruktury technicznej, 

d) obiektów małej architektury, 

e) zieleni; 

4) Dopuszcza się obniżenie klasy technicznej wyznaczonych dróg. 

5) Dopuszcza się zmianę parametrów technicznych dróg w przypadku braku technicznej 

możliwości ich realizacji. 

 

22.3. ZASADY LOKALIZACJI MIEJSC POSTOJOWYCH 

1) Należy dążyć do realizacji niezbędnej ilości miejsc postojowych, stosownie do 

przeznaczenia i sposobu zabudowy działki. 

2) Dla osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową należy zapewnić miejsca 

postojowe: 

a) na obszarach dróg publicznych liczba miejsc postojowych zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

b) poza obszarami dróg publicznych, obowiązek lokalizacji i zapewnienia miejsc 

do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową w ilości nie mniejszej niż 5% całkowitej ilości miejsc parkingowych 

na danym terenie, za wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

z zastrzeżeniem, że gdy w przypadku obliczania wynikiem jest liczba niecałkowita 

należy ją zaokrąglić w górę do liczby całkowitej. 
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3) Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych należy dostosować do wymagań 

ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji  

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

4) Dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych zakłada się realizację miejsc postojowych 

w ilości: 

a. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na 

1 budynek mieszkalny, w granicach własnej działki budowlanej, 

b. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na 

1 mieszkanie, 

c. dla zabudowy usługowej: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż na 100 m2 terenu 

przeznaczonego na tę funkcję, w granicach własnej działki budowlanej, 

d. dla obiektów administracyjno-biurowych: co najmniej 2 miejsca postojowe na 100 m2 terenu 

przeznaczonego na tę funkcję, w granicach własnej działki budowlanej, 

e. dla obiektów kultu religijnego: co najmniej 5 miejsc postojowych na 100 m2 terenu 

przeznaczonego na tę funkcję,  

f. dla obszarów działalności gospodarczej: co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż 

na 5 osób zatrudnionych, w granicach własnej działki budowlanej, 

g. dla urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych: co najmniej 2 miejsca postojowe 

na 500 m2 terenu przeznaczonego na tę funkcję, w granicach własnej działki budowlanej, 

h. dla cmentarzy: co najmniej 15 miejsc postojowych na 10000 m2 powierzchni cmentarza, 

5) Dla parkingów zakłada się realizację minimalnej ilości miejsc postojowych dla rowerów:  

10 miejsc na 50 miejsc postojowych dla samochodów. 

 

 

23. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 

ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU, W TYM 

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

 

Na terenie gminy zlokalizowane są następujące obszary i obiekty o dużych walorach 

przyrodniczych, objęte ochroną prawną: 

1) Obszary Natura 2000: 

− Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoje nietoperzy okolic Bukowca” (PLH120020), 

− Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Biała Tarnowska” (kod: PLH120090), 

2) Pomniki przyrody. 
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Obszary chronione, występujące na terenie gminy, obejmują swym zasięgiem cenne 

ekosystemy leśne o znaczeniu ponadlokalnym. Zakłada się kształtowanie spójnej 

przestrzennie sieci powiązań przyrodniczych, uwzględniającej istniejące i projektowane 

obszary chronione, włączone w sieć krajową, opartej o założenia i koncepcje europejskich 

sieci ekologicznych. 

 

W celu ochrony ekosystemów leśnych proponuje się: 

− ochronę naturalnej różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych, 

− wspomaganie naturalnych procesów regeneracyjnych w obszarach leśnych, 

− powstrzymanie procesów degradacji stosunków wodnych w lasach, 

− dążenie do sukcesywnej przebudowy struktury gatunkowej zadrzewień, stosownie 

do warunków siedliskowych i presji antropogenicznej, 

− ograniczanie monokultur uwzględniające miejscowe uwarunkowania siedliskowe, 

− zalesienia najsłabszych gleb, 

− zachowanie zróżnicowanego i wielofunkcyjnego charakteru lasów, 

− utrzymanie mozaiki siedlisk leśnych z terenami otwartymi. 

 

W celu ochrony ekosystemów nieleśnych, flory i fauny proponuje się: 

− zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszych fragmentów ekosystemów nieleśnych 

z rzadkimi i zagrożonymi populacjami gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków, 

− zachowanie naturalnych cech siedliskowych, 

− preferencja stosowania zieleni rodzimych gatunków roślin, 

− ochrona szaty roślinnej łąk i polan śródleśnych, 

− na terenach podmokłych należy zachować naturalne cechy siedlisk, 

− zachowanie walorów przyrodniczych środowiska, determinujących jego funkcje 

i przeciwdziałanie negatywnym skutkom antropopresji poprzez tworzenie sprzyjających 

funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych, 

− ustala się obowiązek zapewnienia nienaruszalności tras przelotu nietoperzy wskazanych 

w załączniku nr 7 (arkusz nr 4) do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2014 r. (Dz. U. Woj. Małop. z 2014, poz. 2465). 

 

W celu ochrony rzek i cieków proponuje się: 

− porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenach zainwestowanych, 

− prowadzenie inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych, w tym 

poprzez ochronę ujęć wody, 

− pełną ochronę przed zanieczyszczeniami wód powierzchniowych, 
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− budowę filtrów biologicznych wzdłuż cieków, 

− prowadzenie elementów systemów melioracyjnych nienaruszających stosunków gruntowo-

wodnych, 

− zapewnienie ciągłości cieków, 

− ochronę starorzeczy, 

− pozostawienie na terenach dolinnych podmokłych obszarów łąkowych, 

− ustala się obowiązek ochrony obudowy biologicznej rzeki Biała stanowiącej korytarz 

ekologiczny oraz bufor dla ochrony siedlisk będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 

2000 Biała Tarnowska PLH120090. 

 

W celu ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych proponuje się: 

− wykorzystanie naturalnych obniżeń i oczek wodnych do zwiększenia retencji wód w obszarach 

zurbanizowanych, 

− odtworzenie i ochronę istniejących systemów wodno-błotnych w celu polepszenia stosunków 

wodnych, 

− renaturyzację dolin rzecznych w celu poprawy biologicznej jakości wód, odtworzenia 

bioróżnorodności (w tym populacji cennych gatunków ryb), odtworzenia drożności korytarzy 

ekologicznych i możliwości rozwoju turystyki. 

 

W celu ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego proponuje się: 

− ochrona przestrzeni o specyficznych i unikatowych walorach krajobrazowych, 

− ograniczanie wprowadzania obcych krajobrazowo elementów i form zagospodarowania 

antropogenicznego, 

− ograniczanie dewastowania elementów przyrodniczych i architektonicznych krajobrazu – 

ochrona tożsamości różnych typów krajobrazu (Żuławy, Mierzeja Wiślana), 

− przeciwdziałanie degradacji krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego poprzez właściwą 

lokalizację nowych obiektów i zespołów urbanistycznych, 

− kształtowanie regionalnego wyrazu architektonicznego osadnictwa, 

− odtworzenie i eksponowanie w układach przestrzennych historycznych dominant 

architektonicznych i osi widokowych, 

− dbałość o zachowanie powiązań widokowych, panoram i dominant wartościowych obiektów 

i zespołów z krajobrazem, 

− porządkowanie przestrzeni w sposób prowadzący do eksponowania obiektów zabytkowych 

w krajobrazie kulturowym, 

− staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz, w tym krajobraz kulturowy oraz jej realizacja 

w nawiązaniu do zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych, lokalnych formach, 
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− ochronę walorów wskazanych obszarów kulturowo-krajobrazowych, w tym zachowanie ich 

charakterystycznych cech kulturowych i krajobrazowych w drodze łącznego stosowania 

przepisów dotyczących zabytków, krajobrazu i środowiska przyrodniczego, 

− rewaloryzacja i rewitalizacja zespołów zabytkowych. 

 

 

24. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 

Jednym z podstawowych celów polityki przestrzennej w zakresie budowania 

tożsamości gminy i jej mieszkańców jest ochrona krajobrazu kulturowego. Wprowadzenie 

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ma na celu 

zachowanie ich zidentyfikowanych zasobów, wyeksponowanie obszarów i obiektów 

o szczególnej wartości kulturowej oraz przeciwdziałanie ich degradacji, w tym niekorzystnym 

zmianom w układzie funkcjonalno-przestrzennym. Obszary i obiekty środowiska kulturowego 

ujęte w rejestrze zabytków oraz pozostałe obiekty o walorach kulturowych przedstawiono 

w Rozdz. 1. pkt 8. 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków są objęte ochroną, zgodnie z ustawą o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840) i nie wymagają stanowienia 

stref ochrony konserwatorskiej, chyba że strefa ta obejmuje obszar w otoczeniu zabytku 

(poza granicą wpisu do rejestru zabytków). 

 

1. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków - należy dążyć do pełnej rewaloryzacji 

i odtworzenia obiektów wpisanych do rejestru zabytków, obejmując ochroną  

także ich otoczenie. Wszelkie działania podejmowane przy zabytkach wymagają realizacji 

zgodnie z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do ochrony zabytków. 

2. W odniesieniu do budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz znajdujących się 

w gminnej ewidencji zabytków proponuje się: 

a) zachowanie historycznej formy (bryła, kształt i geometria) z zastosowaniem 

tradycyjnych materiałów budowlanych, 

b) nowa zabudowa realizowana w sąsiedztwie obiektów chronionych nie powinna 

naruszać ich zabytkowych walorów, 

c) odtwarzanie i ochronę detalów architektonicznych, 

d) utrzymanie bądź odtwarzanie w historycznym kształcie oryginalną stolarkę 

okienną  i drzwiową, 
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e) w przypadku konieczności przebicia nowych otworów należy je zharmonizować 

z zabytkową elewacją budynku, 

f) stosowanie kolorystyki i materiałów nawiązujących do tradycyjnych lokalnych 

rozwiązań. 

3. Na terenie gminy zlokalizowane są stanowiska archeologiczne, na obszarze których 

realizację prac ziemnych należy wykonywać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

25. KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI 

1. Na rysunku pt.: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” określono podstawowy 

układ dróg publicznych: dróg głównych, zbiorczych, lokalnych, które wraz z pozostałymi 

drogami dojazdowymi oraz drogami wewnętrznymi mają zapewnić obsługę obecnych 

terenów zainwestowanych, terenów przeznaczonych pod nowe inwestycje oraz terenów 

nie zainwestowanych – użytkowanych głównie w sposób rolniczy. 

2. Główny układ komunikacyjny stanowią drogi wojewódzkie oraz system dróg powiatowych. 

Ponadto wszystkie sołectwa mają zapewnioną obsługę komunikacyjną poprzez sieć dróg 

gminnych. 

3. Ustala się lokalizację dróg publicznych, stanowiących główne elementy układu 

drogowego: 

a) droga klasy głównej KD-G o minimalnej szerokości 25 m, 

b) droga klasy zbiorczej KD-Z o minimalnej szerokości 20 m, 

c) droga klasy lokalnej KD-L o minimalnej szerokości 12 m. 

4. Dopuszcza się zmianę klasy dróg oraz parametrów technicznych dróg w przypadku braku 

technicznej możliwości ich realizacji. 

5. Dopuszcza się budowę obwodnicy Bobowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981. 

6. Zakłada się modernizację istniejących dróg i dostosowanie ich do parametrów zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

7. Dopuszcza się budowę nowych odcinków dróg łączących nowe tereny zainwestowane 

z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych. 

8. Zakłada się budowę i rozbudowę szlaków turystycznych i konnych, a także ścieżek 

rowerowych. 

9. Za zgodne z ustaleniami Studium uznaje się wprowadzenie nieoznaczonych na rysunku 

Studium dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych. 

10. Dla obsługi gospodarki rolnej należy realizować drogi rolne. Ze względu na swój 

charakter i obsługiwane tereny nie określa się parametrów, a także nie wyznacza się 

na rysunku pt.: „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” dróg rolnych. 

11. W przypadku braku technicznej możliwości realizacji pasów zieleni ochronnej 

oraz ekranów zabudowę należy odsunąć do odległości gdzie uciążliwości 
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powodowane przez ruch samochodowy zostaną ograniczone do wartości 

określonych przepisami odrębnymi. 

12. Zakłada się modernizację linii kolejowej oraz poprawę stanu infrastruktury kolejowej 

linii kolejowej nr 96. 

13. Należy wprowadzić realizację niezbędnych ilości miejsc postojowych 

dla samochodów w obrębie działek dla nowych albo przekształcanych funkcjonalnie 

lub architektonicznie obiektów. 

 

 

26. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 

1. Ustalenia Studium nie określają szczegółowych rozwiązań technicznych systemów 

inżynierskich i szczegółowego przebiegu sieci infrastruktury. Wszelkie planowane projekty 

i wdrażane programy wymagają specjalistycznych opracowań, dla których ustalenia 

Studium należy traktować jako warunki wyjściowe. 

2. Sieci infrastruktury technicznej należy realizować jako sieci podziemne w liniach 

rozgraniczających dróg. Jeżeli nie ma technicznych i terenowych warunków 

umożliwiających realizację sieci w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

ich przebieg na innych terenach ale w sposób nie naruszający zagospodarowania działek 

sąsiednich. 

3. Dopuszcza się możliwość budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego 

i niskiego napięcia. 

4. Na terenie gminy dopuszcza się budowę nowych odcinków oraz modernizację istniejących 

linii elektroenergetycznych. 

5. Dopuszcza się skablowanie oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury 

technicznej. 

6. Przy planowaniu i realizacji zmian w zagospodarowaniu i zabudowie należy uwzględnić 

strefy techniczne wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 

i napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz strefy 

kontrolowane gazociągów. 

7. Dopuszcza się wyznaczanie na terenie gminy terenów pod lokalizację urządzeń 

infrastruktury technicznej m. in.: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, 

hydrofornie, związanych bezpośrednio z obsługą terenów zabudowy. 

8. Dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej na wszystkich obszarach 

wyznaczonych w studium. 
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9. Należy zapewnić możliwość przyłączenia nowych odbiorców do sieci wodociągowej 

oraz podejmować niezbędne inwestycje służące rozbudowie i modernizacji systemów 

zaopatrzenia w wodę. 

10. Należy podejmować niezbędne działania i inwestycje służące zapewnieniu wysokiej 

niezawodności dostaw wody pitnej o dobrych parametrach jakościowych, w tym poprzez: 

 skuteczną ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniami, 

 dbałość o właściwe parametry techniczne sieci i urządzeń służących zaopatrzeniu 

w wodę. 

11. Należy dążyć do objęcia siecią kanalizacji sanitarnej obszaru gminy poprzez: 

 rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do oczyszczalni 

ścieków, 

 budowę kanalizacji deszczowej. 

10. Dopuszcza się indywidualne rozwiązania w postaci małych przydomowych 

oczyszczalni ścieków dla pojedynczych posesji lub niewielkich ich zespołów. 

11. Należy dążyć do rozbudowy oraz modernizacji istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

12. Dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii, po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów odrębnych. 

13. Dopuszcza się rozbudowę i modernizację sieci gazowej. 

14. Inwestycje w zakresie energetyki i telekomunikacji powinny stwarzać warunki  

dla harmonijnego rozwoju gminy. Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń 

(a także modernizowanie istniejących), w tym nie zdefiniowanych w niniejszym 

Studium, jeżeli sposób ich lokalizacji będzie minimalizował wpływ na tereny 

przewidziane pod zainwestowania oraz obszary podlegające ochronie. 

15. Wysokość zabudowy, o której mowa w Rozdziale III pkt 22.2, nie dotyczy urządzeń 

infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki, telekomunikacji i łączności. 

16. W zakresie telekomunikacji przewiduje się rozbudowę sieci telekomunikacyjnych 

zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie. 

17. Ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 

przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania 

na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie. 

18. Należy dążyć do przechodzenia na bardziej ekologiczne źródła ciepła 

np. elektrociepłownię, ekologiczne kolektory słoneczne. Do wytwarzania energii 

w celach grzewczych i technologicznych zaleca się stosowanie paliw 

charakteryzujących się niższymi wskaźnikami emisyjnymi: paliwa płynne, gazowe, 

stałe w postaci, drewna i inne. Ponadto zaleca się wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii. 
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19. Zabrania się odprowadzania ścieków w tym również zanieczyszczonych wód 

opadowych i roztopowych, ciekłych odchodów zwierzęcych bezpośrednio do wód 

powierzchniowych, wód stojących, wód podziemnych oraz ziemi. 

20. Należy podejmować skuteczne działania administracyjne skłaniające do utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy. 

21. Na terenie gminy dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń służących segregacji 

odpadów. 

22. Zaleca się by systemem odbioru i wywozu odpadów stałych zostały objęte wszystkie 

gospodarstwa domowe. 

 

 

27. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE 

CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM ORAZ 

LOKALNYM 

 

27.1. INWESTYCJE O ZNACZENIU LOKALNYM 

 

Do głównych zadań gminy o randze lokalnej należą: 

− rozwój infrastruktury turystycznej, w tym: tworzenie bazy rekreacyjnej; 

− rozwój infrastruktury technicznej oraz komunikacji; 

− tworzenie nowych miejsc pracy; 

− rozwój oświaty i kultury; 

− poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym ochrona przed klęskami żywiołowymi, 

− remont i przebudowa obiektów, będących we władaniu gminy. 

 

Ponadto dopuszcza się realizację innych zadań, w zależności od potrzeb gminy. 

 

 

27.2. INWESTYCJE O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

przyjętym Uchwałą Nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 

2018 r. obszar gminy Bobowa znajduje się w południowej strefie przyrodniczo-ekonomicznej, 

która charakteryzuje się wysoką atrakcyjnością turystyczną i uzdrowiskową, głównie ze 

względu na panujące w niej warunki przyrodnicze i klimatyczne. Ponadto tereny te 
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wykorzystywane są w zakresie mało efektywnej gospodarki rolnej i leśnej, co wynika przede 

wszystkim z dużego rozdrobnienia terenów rolnych. 

Zgodnie z PZPWM na obszarze gminy Bobowa przewiduje się realizację 

następujących inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

c) Inwestycje i zadania w zakresie przebudowy i modernizacji układu drogowego: 

− budowa obwodnicy miasta Bobowa na drodze wojewódzkiej – postulowana, 

d) Inwestycje i zadania w zakresie modernizacji układu kolejowego: 

− stworzenie atrakcyjnego czasowo i ekonomicznie połączenia kolejowego Kraków – 

Tarnów– Tuchów – Cieżkowice – Bobowa w kierunku Nowego Sącza i Gorlic. 

 

Ponadto na obszarze gminy Bobowa, wzdłuż linii kolejowej nr 96 PKP planuje realizację 

projektu pn.: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, w ramach którego budowane będą 

kablowe linie światłowodowe oraz obiekty radiokomunikacyjne wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą, a także z przyłączami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Realizacja 

projektu planowana jest na lata 2018-2023. W chwili obecnej zaplanowano posadowienie 

masztów radiowych w km 47,440; 48,050; 52,400 linii kolejowej nr 96 (linia kolejowa 96 

przebiega przez gminę Bobowa w km ok. 44,36-84,87). 

 

28. NARZĘDZIA REALIZACJI STUDIUM – POLITYKI 

PRZESTRZENNEJ 

 

Zmiany zachodzące w Polskim prawodawstwie, a także zmiany w przestrzeni 

oraz oczekiwania i interesy mieszkańców sprawiają, że istnieje potrzeba dokonywania 

weryfikacji i oceny aktualności studium co najmniej raz w ciągu kadencji Rady Miejskiej 

w Bobowej. 

 

Założone cele, służące do rozwoju gminy, mogą być realizowane poprzez: 

− sporządzenie zmian obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

− sporządzanie studiów specjalistycznych, dotyczących odrębnych zagadnień, mogących 

ułatwić realizację celów założonych w planach miejscowych, w tym też promocję walorów 

i możliwości gminy, 

− opracowanie wniosków, opinii, analiz na potrzeby opracowań realizacyjnych, dotyczące 

np. zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną czy osadnictwem na terenie gminy, 

− sporządzanie raportów i ocen wpływu inwestycji na środowisko, 
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− sporządzanie ewentualnych planów ochrony przyrody, 

− wnioskowanie do planów krajowych, wojewódzkich, studiów gmin sąsiednich 

oraz negocjowanie z władzami rządowymi i samorządowymi w zakresie proponowanych 

kierunków rozwoju. 

 

 

28.1. OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

 Na terenie gminy obowiązuje 66 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, wykaz których przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tab. 18. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy. 

Lp Nr Uchwały Data Nazwa 

1. IV/25/03 27 stycznia 2003 r. 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bobowa wsie: Bobowa, Brzana, Jankowa, Sędziszowa, Siedliska, 
Stróżna i Wilczyska 

2. XVIII/111/04 27 września 2004 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - wsie Bobowa (dz. 432/3 i część dz. 46), Jankowa 
(część dz. 201/2), Stróżna (część dz. 592/1) 

3. XXIV/155/05 30 marca 2005 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - wsie : Bobowa (cześć działki nr 191 po podziale 
działka nr 191/1 i działka nr 752/1); Wilczyska (działka nr 180/2); 
Siedliska (część działki nr 511/3). 

4. XXXIII/225/06 30 stycznia 2006 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - wsie: Bobowa (działka nr 580/1, działka nr 595/1 
i działka nr 704); Jankowa (część działki nr 279 i działka nr 580/1); 
Stróżna (działka nr 326/2, część działki nr 593/1, działka nr 268/3 
i działka nr 268/4); Wilczyska ( działka nr 202/3 – po podziale 
działka nr 202/4 i część działki nr 362/2) 

5. XLI/269/06 27 października 2006 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
Gminie Bobowa - przełożenie drogi wojewódzkiej w Sędziszowej 
i Siedliskach. 

6. V/27/07 28 lutego 2007 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działek Nr 68/1 w Siedliskach, Nr 11 w 
Siedliskach, Nr 920 w Bobowej, Nr 788/1 w Stróżnej, Nr 367/1 i 
366 w Wilczyskach, Nr 180/1 w Wilczyskach. 

7. VIII/52/07 18 czerwca 2007 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 814/2 w Bobowej. 

8. VIII/53/07 18 czerwca 2007 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 1275/2 w Bobowej. 

9. X/72/07 25 października 2007 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działek Nr 605, 160, 1092 w Bobowej, Nr 
341/3, 503 w Brzanie, Nr 467/1, 241/2 w Jankowej, Nr 233/1, 
233/2, 197/8 w Wilczyskach. 

10. XVII/139/08 23 czerwca 2008 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 1103 w Bobowej, części działki Nr 
940/2, części działki Nr 500 w Bobowej, części działki Nr 113 w 
Brzanie, działki Nr 215/4 w Brzanie, działki Nr 519 w Siedliskach 
i działki Nr 549/3 w Stróżnej. 
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11. XVII/140/08 23 czerwca 2008 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 736/1, części działki Nr 494, części 
działki Nr 200 (200/1 po podziale), części działki Nr 213 w 
Bobowej, działki Nr 80 i części działki Nr 465 w Jankowej, działki 
Nr 511/4 w Siedliskach, działki Nr 250 i części działki Nr 673 w 
Stróżnej, części działki Nr 362/4, działki Nr 461/3 i części działki 
Nr 237/8 w Wilczyskach. 

12. XL/259/09 28 grudnia 2009 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla części działki Nr 217/1 w Brzanie, działki Nr 
503/2 w Sędziszowej, części działki 704 w Wilczyskach. 

13. XL/260/09 28 grudnia 2009 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla części działki Nr 127, działki Nr 507, działki Nr 
697/2 w Bobowej, działki Nr 240/2 w Brzanie, części działki Nr 
151, części działki Nr 401, części działki Nr 698 w Jankowej, 
części działki Nr 368, części działki Nr 401/1, części działki Nr 
511/3, działki Nr 518 i Nr 520, działki Nr 526/3 w Siedliskach, 
części działki Nr 385, działki Nr 85/1 w Wilczyskach. 

14. XLIV/282/2010 31 marca 2010 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - działka Nr 791 w Bobowej. 

15. XLVII/300/10 20 lipca 2010 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - działka Nr 794 w Siedliskach. 

16. XLVII/301/10 20 lipca 2010 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 399/1 w Bobowej. 

17. XLVII/302/10 20 lipca 2010 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 272/3 w Bobowej. 

18. V/23/11 14 lutego 2011 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 272/4 w Bobowej. 

19. V/24/11 14 lutego 2011 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, 
części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki 
Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 
143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5 i 391/10, 
części działki Nr 678 w Siedliskach. 

20. VI/28/11 21 marca 2011 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla części działki Nr 322/1 w mieście Bobowa, 
części działek Nr 87/1 i 88, działki Nr 133/1, działki Nr 489/3, 
działki Nr 522 w Siedliskach, działki Nr 212/4, działki Nr 261/5, 
części działki Nr 315/1 w Wilczyskach. 

21. XII/64/11 22 września 2011 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działek Nr 568/5 i Nr 596 w Wilczyskach. 

22. XV/88/11 13 grudnia 2011 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działek Nr 641/4, 641/5, 642/1, 642/2 w 
Jankowej. 

23. XV/89/11 13 grudnia 2011 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - działka Nr 708/5 w Stróżnej. 

24. XV/90/11 13 grudnia 2011 r zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 472/8 w Jankowej. 

25. XV/91/11 13 grudnia 2011 r 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla części działki Nr 109/1, części działek Nr 
204/1, 204/2, części działki Nr 502, działki Nr 503, działek Nr 673, 
674/4, 723/2, części działki 915/3 (działki Nr 915/5 wg projektu 
podziału), części działki Nr 919/5, działki Nr 1035/4 w Bobowej, 
części działki Nr 550, działki Nr 830 w Brzanie, części działki Nr 
526/1 w Jankowej, części działki Nr 481, działki Nr 517/5, części 
działki Nr 779/11 w Siedliskach, części działki Nr 853/4 Działki Nr 
853/9 i części działek Nr 853/6, 853/8 wg projektu podziału) w 
Stróżnej, działki Nr 5/3, części działki Nr 184/3, części działki Nr 
423/8, części działki Nr 507 w Wilczyskach. 

26. XV/92/11 13 grudnia 2011 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 234 w Bobowej. 

27. XV/93/11 13 grudnia 2011 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 526/5 w Siedliskach. 

28. XV/94/11 13 grudnia 2011 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 104/3 w Wilczyskach. 
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29. XXV/162/12 27 września 2012 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 397 w Sędziszowej, części działki 
Nr 35, części działki Nr 505, działki Nr 594 w Stróżnej. 

30. XXXVII/270/13 23 września 2013 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 8, działki Nr 
497/1 i 497/2, działka Nr 745, działka Nr 750/4, wieś Brzana 
działka Nr 749, wieś Jankowa część działek Nr 58/1 i 58/2 (po 
podziale część działek Nr 58/3 i 58/6), część działki Nr 183/10, 
część działki Nr 551, wieś Sędziszowa działka Nr 390/1, działka 
571/2 (po podziale działki Nr 571/5, 571/6), wieś Siedliska część 
działki Nr 44, działka Nr 410/1, część działki Nr 712, wieś Stróżna 
część działki Nr 197/1, wieś Wilczyska działka Nr 322/4. 

31. XXXVII/271/13 23 września 2013 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – część działek Nr 270/1, 270/2 w Bobowej. 

32. XLIII/327/14 24 marca 2014 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa –działka Nr 395/9 w Bobowej. 

33. XLIII/328/14 24 marca 2014 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 741, działka Nr 
1048, wieś Stróżna część działki Nr 47/2, działka Nr 284, wieś 
Wilczyska część działki Nr 589. 

34. XLV/349/14 5 czerwca 2014 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla działki Nr 685/12 w Jankowej. 

35. XLVII/364/14 23 lipca 2014 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 602/3, wieś 
Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, wieś 
Siedliska część działki Nr 313, wieś Stróżna część działki Nr 15. 

36. XLVIII/375/14 21 sierpnia 2014 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa –wieś Siedliska część działki Nr 328, wieś 
Wilczyska część działki Nr 570. 

37. XLVIII/376/14 21 sierpnia 2014 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa –wieś Siedliska część działki Nr 325, działka Nr 
738/3. 

38. XLVIII/377/14 21 sierpnia 2014 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – część działki Nr 875/1 w Bobowej. 

39. L/395/2014 27 października 2014 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - dla część działki nr 286/2 we wsi Stróżna. 

40. V/39/15 19 lutego 2015 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 418/6, wieś Brzana 
część działki Nr 253/6, wieś Jankowa część działki Nr 42/5, wieś 
Jankowa część działki Nr 78, miasto Bobowa część działki Nr 
612/2, działka Nr 623. 

41. X/89/15 22 czerwca 2015 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452, miasto 
Bobowa część działki Nr 919/6, miasto Bobowa część działki Nr 
991/2, wieś Brzana działka Nr 684, wieś Jankowa część działek 
Nr 586, 589, 590, wieś Siedliska działka Nr 715/1, wieś Stróżna 
działka Nr 485/1, miasto Bobowa część działki Nr 395/2. 

42. XII/102/15 12 sierpnia 2015 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – część działki Nr 790/14 w Siedliskach. 

43. XVI/153/16 27 stycznia 2016 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa dla części działki Nr 468/4 w Sędziszowej. 

44. XVII/164/16 14 marca 2016 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa — działki Nr 790/2, 790/4, część działki Nr 790/18 
w Siedliskach. 

45. XVIII/174/16 11 kwietnia 2016 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa — działka Nr 426/5 w Jankowej. 
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46. XVIII/175/16 11 kwietnia 2016 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - miasto Bobowa część działki Nr 191/2, część 
działki Nr 618, część działki Nr 755/14, część działki Nr 828/22, 
wieś Brzana działka Nr 397/16, działka Nr 658, wieś Jankowa 
działka Nr 212/2 i część działki Nr 212/4, wieś Siedliska część 
działki Nr 253/8, działki Nr 401/6, 401/10, 401/11 i część działki 
Nr 401/12, część działki Nr 576, część działki Nr 665, wieś 
Sędziszowa działka Nr 322/7, część działki Nr 503/1, wieś Stróżna 
działka Nr 188, część działki Nr 195/1, działka Nr 688/5, działka 
Nr 768/1, działki Nr 798/6 i 798/8, wieś Wilczyska działka Nr 
212/6. 

47. XXXIII/278/17 29 maja 2017 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - działka Nr 1158, część działek Nr 
1157,1156,1155,1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 
778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 173/7, 773/8, 
778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 
w Bobowej 

48. XXXVII/31l/17 4 września 2017 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bobowa - wieś Siedliska działka Nr 517/5. 

49. XXXVII/312/17 4 września 2017 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - wieś Wilczyska cześć działki Nr 177/4, działka 
Nr 178. 

50. XXXVII/313/17 4 września 2017 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - miasto Bobowa część działki Nr 126, część 
działki Nr 333, działki Nr 645/5 i 645/8, część działki Nr 676/2, 
część działki Nr 990/12, działka Nr 1007 i część działki Nr 1008/2 
(część działki Nr 1008/4 po podziale), wieś Brzana część działki 
Nr 89, część działki Nr 234/2, wieś Jankowa działka Nr 14/2, wieś 
Stróżna część działki Nr 498/1 i część działki Nr 499/1, działka Nr 
688/4, miasto Bobowa działka Nr 485/5 

51. XXXVII/314/17 4 września 2017 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - wieś Brzana działka Nr 112, wieś Jankowa część 
działki Nr 200, wieś Siedliska działka Nr 320/1. wieś Stróżna 
działka Nr 80l/2, miasto Bobowa działka Nr 573. 

52. III/24/18 28 grudnia 2018 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 477/30, część 
działki Nr 477/32, wieś Brzana część działki Nr 381/1, wieś 
Jankowa część działki Nr 58/13, wieś Sędziszowa działka Nr 
470/1, wieś Siedliska działka Nr 452/2. 

53. III/25/18 28 grudnia 2018 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 161/3. 

54. III/26/18 28 grudnia 2018 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Brzana część działki Nr 310/6, część 
działki Nr 311/6. 

55. XLIV/370/18 26 marca 2018 r 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa -działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 
545,547 w Jankowej. 

56. XLIV/371/18 26 marca 2018 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - wieś Jankowa część działek Nr 640/2 i Nr 641/6. 

57. XLIV/372/18 26 marca 2018 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - część działki Nr 284 w mieście Bobowa. 

58. XLIX/410/18 27 września 2018 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - część działki Nr 1273/15, działka Nr 1273/18 w 
mieście Bobowa 

59. XLIX/411/18 27 września 2018 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - część działki Nr 349/5 w mieście Bobowa, część 
działki Nr 267/7 we wsi Brzana, część działki Nr 368 we wsi 
Brzana, działka Nr 655 we wsi Brzana, działka Nr 507/8 we wsi 
Sędziszowa, część działki Nr 401/4 we wsi Siedliska, działka Nr 
285/7 we wsi Stróżna, działka Nr 688/8 we wsi Stróżna, działka 
Nr 742 we wsi Stróżna, działka Nr 797/2 we wsi Stróżna, część 
działki Nr 808/1 we wsi Stróżna, część działki Nr 811/2 we wsi 
Stróżna, część działki Nr 584/2 we wsi Wilczyska. 
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60. IV/42/19 25 stycznia 2019 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 261/1, wieś Brzana 
działka Nr 266, wieś Jankowa działka Nr 90/3 i działka Nr 90/4, 
wieś Siedliska część działki Nr 405, wieś Wilczyska część działki 
Nr 378/10. 

61. X/87/19 25 lipca 2019 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 919/4, wieś Jankowa 
działka Nr 14/1. 

62. XII/103/19 30 września 2019 r. 
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa - działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1,545, 
547 w Jankowej 

63. XII/104/19 30 września 2019 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 119, miasto 
Bobowa część działki Nr 580/2 i część działki Nr 595/2, miasto 
Bobowa działka Nr 1097, wieś Brzana działka Nr 657/1, wieś 
Jankowa działka Nr 222/2, wieś Jankowa część działki Nr 345, 
wieś Jankowa część działki Nr 380/9, wieś Jankowa część działki 
Nr 451/1, wieś Jankowa część działki Nr 483 (część działek Nr 
483/1, 483/2 wg nowego podziału), wieś Sędziszowa działka Nr 
317/6, wieś Wilczyska działka Nr 272/1 

64. XIX/161/20 29 kwietnia 2020 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 405, wieś Brzana część 
działki Nr 894/1, wieś Jankowa część działki Nr 168/1, wieś 
Jankowa część działki Nr 650/5, wieś Siedliska część działki Nr 
578, wieś Stróżna część działki Nr 205/2, wieś Stróżna działka Nr 
324/1, wieś Wilczyska część działki Nr 311, miasto Bobowa część 
działki Nr 360/4 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 
pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1, 
art.27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 
roku poz. 293) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej 
Nr IV/41/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bobowa 

65. XXIV/213/20 26 października 2020 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Wilczyska działka Nr 180/4 Działając na 
podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2020 
roku poz. 713), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2020 roku poz. 293 ze 
zmianami) w związku z Uchwałą Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w 
Bobowej z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa 

66. XXV/225/20 25 listopada 2020 r. 

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 683/4. Działając 
na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 
roku poz. 713 ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 
roku poz. 293 ze zmianami) w związku z Uchwałą Nr XI/93/19 
Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 sierpnia 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Bobowa 
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28.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH ISTNIEJE OBOWIĄZEK 

SPORZĄDZENIA PLANÓW MIEJSCOWYCH. 

 Na terenie gminy Bobowa brak jest lokalizacji terenów, dla których istnieje obowiązek 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów 

odrębnych. 

 W studium nie wyznaczono obszarów wymagających scaleń i podziałów 

nieruchomości. W związku z tym, jedynymi obszarami, dla których obowiązkowe 

jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są tereny, 

na których dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. 

 

 

28.3. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

 Na obszarze gminy nie wyznaczono obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W przypadku, gdy sporządzenie planu jest zadaniem obligatoryjnym (wynika z założeń 

przedstawionych w pkt 28.2), a obecnie obowiązujące plany nie uwzględniają planowanych 

realizacji, należy sporządzić zmianę miejscowego planu zagospodarowania dla lokalizacji tych 

założeń. Konieczność przystąpienia do zmian w zakresie zapisów ustaleń planów wynika  

z dostosowania obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

do aktualnych potrzeb i możliwości rozwoju oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 

 

29. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ 

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ  

 

Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej ustala 

się następujące zasady gospodarowania: 

− konsekwentne zwiększanie areałów gospodarstw rolnych, 

− ograniczenie dalszego rozdrabniania gospodarstw istniejących, 

− rozwijanie działalności agroturystycznej i rolnictwa ekologicznego, 
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− w przypadku zainwestowania terenów zmeliorowanych należy przebudować system 

melioracji wodnej, w sposób umożliwiający jego prawidłowe funkcjonowanie 

oraz zapewniający zachowanie ciągłości układu i swobodny przepływ wód, 

− na terenach rolnych dopuszcza się zabudowę zagrodową oraz obiekty i urządzenia 

służące obsłudze działów specjalnej produkcji rolnej, 

− utrzymanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, jako elementów lokalnego układu 

powiązań ekologicznych, 

− należy dążyć do ograniczenia nawożenia gruntów, zachowania niezadrzewionych łąk 

i pastwisk, szczególnie na terenach podmokłych. 

 

Leśna przestrzeń produkcyjna 

Na terenach lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zrównoważoną 

gospodarkę leśną należy prowadzić w oparciu o plany urządzania lasu dostosowane 

do szczególnych warunków siedliskowych. W przypadku lasów nie będących własnością 

Skarbu Państwa działalność gospodarczą regulują uproszczone plany urządzania lasów 

i inwentaryzacja lasów. 

 

Ponadto, dla lasów ustala się: 

− sukcesywne zwiększenia areału gruntów leśnych (w szczególności zaleca się zalesić 

tereny przyległe do istniejących kompleksów leśnych i grunty V i VI klasy bonitacyjnej), 

− dążenie do wyrównania granicy rolno-leśnej oraz łączenia izolowanych enklaw leśnych, 

− budowę szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych i miejsc odpoczynku oraz innych 

obiektów ułatwiających ruch turystyczny, 

− ograniczenie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

 

30. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ ORAZ 

OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 

 

W 2015 roku zostały przekazane jednostkom samorządowym „Mapy zagrożenia 

powodziowego” wykonane przez KZGW i zaktualizowane w 2020 r., które przedstawiają wyniki 

modelowania zasięgu wód powodziowych z prawdopodobieństwem m. in. Q10% 

(woda dziesięcioletnia), Q1% (woda stuletnia) i Q0,2% (woda pięćsetletnia) oraz potencjalne 

straty materialne spowodowane powodzią. Zgodnie z tym opracowaniem na obszarze gminy 

Bobowa występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), a także 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 163 - 

powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Gmina Bobowa znajduje się również 

w zasięgu obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q0,2%) – tereny te nie są objęte obecnie ochroną prawną zgodnie z ustawą 

Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.). 

Charakterystyczną cechą dla obszaru gminy Bobowa, wynikającą przede wszystkim 

z ukształtowania terenu, są wezbrania w okresie wiosennych roztopów, letnich opadów, 

grudniowych deszczy. Niżówki występują najczęściej we wrześniu.  

Dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, a także dla wałów oraz wszystkich 

obszarów, znajdujących się w bezpośrednim ich sąsiedztwie, obowiązują nakazy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 

przeciwpowodziowej, tj. ustawy Prawo wodne.  

Ponadto wszystkie obiekty małej architektury zlokalizowane w zasięgu obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią powinny być trwale związane z gruntem, aby uniemożliwić 

ich przemieszczenie przez wezbrane wody powodziowe. 

Istotne dla utrzymania stosunków wodnych w glebach oraz przeciwdziałania 

podtopieniom jest utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń melioracji szczegółowej. 

Właściwa melioracja gruntów rolniczych przynosi w bardzo krótkim czasie wymierne korzyści 

dla wszystkich. Prawidłowe stosunki wodne w glebie dają poprawę plonów, natomiast dobrze 

rozwinięta eksploatacja melioracji podstawowej i szczegółowej zapobiega zalewaniu gruntów. 

Wieloletnia eksploatacja obiektów melioracyjnych prowadzi często do zmiany 

parametrów technicznych urządzeń. Zła, przeprowadzana w nieodpowiednich terminach 

konserwacja nie zapewnia właściwego utrzymania urządzeń, przyczyniając się do niskiej 

efektywności całego systemu melioracyjnego. Melioracje wodne na terenach zagrożonych 

powodzią mają za zadanie łagodzić przebieg i skutki tych ekstremalnych zjawisk. Prawidłowa 

eksploatacja urządzeń melioracyjnych jest bardzo ważnym elementem utrzymania ich w stanie 

sprawności technicznej i tylko systematyczne podejście do tego problemu daje pozytywne 

efekty. Tylko właściwe utrzymanie urządzeń melioracji wodnych gwarantuje polepszenie 

zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienie jej uprawy oraz ochronę użytków rolnych przed 

powodziami. 

 

W związku z lokalizacją na obszarze Karpat teren gminy Bobowa należy do obszarów 

największej częstotliwości powstawania osuwisk w Polsce. Dużą powierzchnię zajmują 

ponadto tereny o dużej predyspozycji do osuwania.  

W ramach ogólnopolskiego projektu pn. „System Osłony Przeciwosuwiskowej” (SOPO) 

realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny zidentyfikowano i opisano powstałe 

w Polsce osuwiska oraz wstępnie wytypowano obszary narażone na występowanie ruchów 

masowych. 
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Na terenie gminy Bobowa zewidencjonowano 287 osuwisk, w tym: 88 aktywnych, 

109 okresowo aktywnych i 90 nieaktywnych. Na części osuwisk (50) koluwia mają dwa lub trzy 

stopnie aktywności, jednakże dla powyższego wyliczenia wzięto pod uwagę ten, 

który dominuje. Wielkość osuwisk jest zróżnicowana. Najmniejsze mają około 500 m2. 

Najwięcej jest osuwisk o powierzchni do 0,5-1 hektara. Wyznaczono też szereg obiektów 

o wielkości kilku hektarów. Sporadyczne są natomiast obiekty o wielkości kilkunastu hektarów. 

W obrębie gminy Bobowa wszystkie osuwiska związane są z jednostką śląską. 

Na terenie gminy Bobowa wyróżniono także 27 terenów zagrożonych ruchami 

masowymi. Tereny zagrożone ruchami masowymi wyznaczono głównie na zboczach/stokach 

w sąsiedztwie rozpoznanych osuwisk. Należy jednakże mieć na uwadze, iż w związku 

ze specyfiką budowy geologicznej Karpat (wyrażającej się np. zmiennością litologiczną warstw 

skalnych) wiele terenów w gminie – poza tymi wyznaczonymi – jest narażonych na ruchy 

masowe. 

Dla terenów położonych w zasięgu obszarów zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych w przypadku przeznaczenia ich w mpzp pod zabudowę należy uwzględnić 

obowiązek sporządzenia niezbędnych opracowań dotyczących warunków posadowienia 

obiektów budowanych na etapie projektowym budynków, zgodnie z zasadami i wymogami 

określonymi w przepisach odrębnych. 

 

 

31. OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ 

W  ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY 

 

Na obszarze gminy Bobowa nie występują obiekty ani obszary, dla których 

w przeszłości wyznaczono w złożu kopalin filar ochronny.  

W toku procedury planistycznej stwierdzono, iż w zasięgu obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią zlokalizowane są obszary występowania udokumentowanych złóż. 

Z uwagi na położenie znacznej części tych terenów w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Biała, 

na terenach o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi określonego w oparciu o zasięg 

zalewu wodą Q10%, tj. wodą powodziową charakteryzującą się dużą częstotliwością 

występowania oraz znacznymi prędkościami przepływu, eksploatacja może przyczyniać się 

do intensywnych procesów erozyjnych. Tereny potencjalnej eksploatacji ograniczają ponadto 

częściowo korytarz swobodnej migracji rzeki, skutkując w konsekwencji koniecznością 

wykonania zabezpieczeń przeciwerozyjnych.  
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W związku z powyższym w niniejszym studium wyznacza się filar ochronny 

od nieobwałowanego cieku, którego szerokość wynosi 50 m od granicy zalewu przy przepływie 

Q10%. Zasięg filara ochronnego wskazano na rysunku studium. 

 

 

32. OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH 

Na obszarze gminy Bobowa nie występują obiekty ani obszary pomników zagłady i ich 

strefy ochronne. 

 

 

33. OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI, 

REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI 

 

Przekształcenia to szereg kompleksowych działań ukierunkowanych na 

uporządkowanie bądź zmianę istniejącego zagospodarowania lub użytkowania terenu. 

Zabiegi te odnoszą się do zmiany funkcji obszaru (użytkowanie), zmian w układzie 

przestrzennym danego terytorium (zabudowa, układ urbanistyczny) lub funkcji i przestrzeni 

jednocześnie. 

 Pod pojęciem rehabilitacji rozumie się działania podejmowane na obszarach 

zdegradowanych i zdewastowanych mających na celu przywrócenie obszarowi jego funkcji lub 

walorów kulturowych (rewitalizacja), co w konsekwencji zapewni możliwość rozwoju przy 

jednoczesnym wykorzystaniu czynników endogenicznych. Rehabilitacja obszarów o dużej 

wartości przestrzennej, społecznej i ekonomicznej stanowi podstawę przywrócenia ładu 

przestrzennego na tych obszarach, ale jednocześnie wpływa na ożywienie obszaru jako 

całości, a nie tylko obszaru rehabilitowanego. 

Rekultywacja obejmuje wszystkie działania związane z nadaniem lub przywróceniem 

obszarom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości przyrodniczych lub użytkowych. 

Obejmuje ona szereg działań związanych z uksztaltowaniem terenów, odtworzeniem lub 

przywróceniem właściwości gleb, uregulowaniem stosunków wodnych oraz 

stworzeniem/odtworzeniem sieci dróg.  

Remediacja to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu 

usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz 

ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać 

zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i o ile jest to 

możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu. Obejmuje ona działania 

związane z oczyszczaniem gleby, ziemi i wód gruntowych przy użyciu metod 
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fizykochemicznych lub biologicznych. Remediacja nie odnosi się do standardów jakości, choć 

stanowiących precyzyjny punkt odniesienia, jednakże w praktyce mogących przesądzać 

o konieczności poniesienia niewspółmiernych nakładów finansowych w celu zapewnienia 

bardzo wysokich parametrów jakościowych, niespotykanych zwłaszcza na terenach 

przemysłowych. 

W niniejszym studium nie wyznacza się zasięgu obszarów wymagających 

przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 

 

 

 

34. OBSZARY ZDEGRADOWANE 

Na obszarze gminy Bobowa systematycznie prowadzone są prace rewitalizacyjne, 

powstają nowe miejsca aktywnego wypoczynku dla rodzin, w tym place zabaw, siłownie na 

świeżym powietrzu, przestrzenie publiczne o charakterze zieleni wraz z małą infrastrukturą, 

modernizowane i wyposażane są placówki oświatowe.  

W 2017 r. podjęta została Uchwała Nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 

27 marca 2017 r., zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Bobowej  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022. 

Na potrzeby opracowania programu przeprowadzona została diagnoza, identyfikująca 

negatywne zjawiska występujące w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej w całej gminie Bobowa. Diagnoza stanowiła 

podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także określenia 

trafnych działań interwencyjnych, odpowiadających na zidentyfikowane w toku analiz problemy 

i potrzeby rozwojowe. 

Diagnoza obecnej sytuacji w gminie Bobowa w podziale na poszczególne miejscowości 

pozwoliła na wyznaczenie obszarów zdegradowanych w miejscowościach Bobowa i Siedliska. 

Wyznaczone granice obszarów zdegradowanych znalazły także uzasadnienie w opinii 

mieszkańców , którzy na wskazanych obszarach dostrzegają szczgólne nasilenie zarówno 

problemów społecznych (bezrobocie, bieda, brak miejsc pracy) jak również problemy 

z brakiem miejsc dla prowadzenia działalności kulturalnej czy niską estetykę przestrzeni 

publicznych i brak parkingów (głównie w Bobowej) - podczas konsultacji społecznych. 

Obszarem rewitalizacji objęto 3 zamieszkałe podobszary obszaru zdegradowanego. 

Łącznie obszar do rewitalizacji zajmuje powierzchnię 3,8815 ha i stanowi 0,08% 

powierzchni gminy Bobowa i jest zamieszkały przez 160 osób, co stanowi 1,63% ogólnej liczby 

mieszkańców gminy Bobowa. W gminie Bobowa obszar rewitalizacji składa się z 3 

podobszarów, są to tereny znajdujące się w miejscowościach Bobowa i Siedliska:  
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• Podobszar I: Bobowa - obejmuje budynki mieszkalne wielolokalowe przy ul. Św. 

Wawrzyńca w Bobowej, 

• Podobszar II: Bobowa - obejmuje teren pokolejowy wraz z przyległymi budynkami 

mieszkalnymi na ul. Grunwaldzkiej w Bobowej, 

• Podobszar III Siedliska - obejmuje budynki mieszkalne wielolokalowe w Siedliskach, 

po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. 

 

 

35. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ URZĄDZENIA 

WYTWARZAJĄCE ENERGIĘ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 

ENERGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 500 KW, A TAKŻE ICH 

STREFY OCHRONNE 

 

Na terenie gminy Bobowa wskazano miejsca lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 500 kW: 

obszary infrastruktury technicznej – fotowoltaika, a także ich strefy ochronne związane 

z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu. Strefy ochronne 

w związku z lokalizacją farm fotowoltaicznych, w tym o mocy przekraczającej 500 kW 

ograniczają się do granic obszaru inwestycji. 

Ponadto dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii, w tym o mocy przekraczającej 500 kW, na obszarach zabudowy produkcyjno-

usługowej, dla których granice obszarów stanowią jednocześnie granice stref ochronnych. 

Celem dopuszczenia farm fotowoltaicznych dla tych terenów było umożliwienie lokalizacji 

instalacji fotowoltaicznych, aby umożliwić przedsiębiorstwom korzystanie z własnych zasobów 

ekologicznie pozyskiwanej energii. Wszystkie oddziaływania urządzeń wytwarzających 

energię ze źródeł odnawialnych muszą zawierać się w granicach stref ochronnych. 

Produkcja energii z odnawialnych źródeł w znaczący sposób wpływa na poprawę 

jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, będąc tym samym 

narzędziem do realizacji postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych 

w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto. Ponadto realizacja inwestycji tego typu 

mogłaby przyczynić się do realizacji pakietu klimatycznego, zgodnie z którym do 2020 roku 

20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
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36. TERENY ZAMKNIĘTE 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. 2021 

poz. 1990) definiuje tereny zamknięte jako tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na 

obronność i bezpieczeństwo państwa, ustanawiane w drodze decyzji przez właściwych 

ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

Na terenie gminy Bobowa występują tereny, przez które przebiegają linie kolejowe, 

jako tereny zamknięte, których wykaz przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

 

 

Tab.19. Wykaz terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe  
Źródło: Decyzja nr 14 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 września 2020 r. (Dz.Urz.MI.2020.38) 
w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (z późn. zm.) 

Lp. Obręb Nr działki Powierzchnia działki [ha] 

1. Bobowa 395/10 6,0646 

2. Bobowa 396 0,0100 

3. Jankowa 670/3 1,9384 

4. Jankowa 685/5 0,0318 

5. Sędziszowa 580 3,1400 

6. Siedliska 793/5 2,4588 

7. Wilczyska 151/5 6,9300 

8. Wilczyska 151/6 0,016,0 

9. Wilczyska 238/1 0,0493 

10. Wilczyska 238/2 0,0539 

11. Wilczyska 238/3 0,0028 
 

 

37. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM 

Na obszarze gminy Bobowa nie występują obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 - 169 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

I SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM 
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Podstawą do sporządzenia niniejszego studium była Uchwała Nr XXIX/265/21 Rady 

Miejskiej w Bobowej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa. Studium 

obejmuje obszar gminy Bobowa w jej granicach administracyjnych. 

Projekt studium został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503) oraz z wymogami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. 2004 

Nr 118, poz. 1233). 

Przeprowadzona analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Bobowa 

wykazała konieczność dokonania aktualizacji uwarunkowań i wskazania nowych kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, w dostosowaniu do aktualnych potrzeb rozwoju 

społeczno-gospodarczego gminy. 

Rozwiązania zaproponowane w niniejszym dokumencie służą przede wszystkim 

dostosowaniu polityki przestrzennej gminy do wymogów cytowanej wyżej ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz istniejących uwarunkowań rozwoju. Kierunki zmian 

w polityce przestrzennej gminy uwzględniają zarówno oczekiwania władz samorządowych jak 

i mieszkańców oraz pozwalają na zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie 

ładu przestrzennego. 

Przyjęte w studium kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa zostały 

oparte na analizie istniejącego zagospodarowania, obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz na prognozie potrzeb i celów rozwojowych miasta. 

 W strukturze docelowych jednostek terenowych wyróżniono następujące ich typy 

funkcjonalne (przeważające przeznaczenie): 

− obszary zabudowy wiejskiej - M, 

− obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej - MU, 

− obszary zabudowy centrum - MC, 

− obszary zabudowy letniskowej i rekreacji – ML, 

− obszary zabudowy usługowej - U, 

− obszary zabudowy usług publicznych – UP, 

− obszary zabudowy usług turystyki – UT, 

− obszary usług sportu i rekreacji – US, 

− obszary usług handlu wielkopowierzchniowego – UW, 

− obszary zabudowy produkcyjno-usługowej – P/U, P/U1, P/U2, 

− obszar eksploatacji powierzchniowej – PE, 

− tereny rolne – R, 
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− wody powierzchniowe śródlądowe – WS, 

− cmentarze – ZC, 

− zieleń – Z, 

− zieleń urządzona z zabudową – ZP/U, 

− lasy – ZL, 

− infrastruktura techniczna – kanalizacja – IK, 

− infrastruktura techniczna – wodociągi – IW, 

− infrastruktura techniczna – fotowoltaika – IF, 

− teren parkingu – KDP, 

− tereny kolejowe – tereny zamknięte – Tk. 

 

Przyjęte w studium rozwiązania mają na celu umożliwienie rozwoju gminy i poprawę 

jakości życia mieszkańców z jednoczesnym zachowaniem zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego. 

Zostało to zapewnione m.in. poprzez: 

− wskazanie obszarów pod rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej – rozbudowa 

i modernizacja istniejących sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,  

− wskazanie obszarów przeznaczonych pod zabudowę, głównie mieszkaniową, usługową 

i produkcyjną na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostek osadniczych, 

− wskazanie obszarów pod lokalizację urządzeń sportowych i turystyczno-rekreacyjnych, 

− ochronę walorów przyrodniczych, 

− ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

− uwzględnienie ponadlokalnych zadań publicznych. 

 

W celu kształtowania ładu przestrzennego, m.in. w rozwiązaniach dotyczących rozwoju 

struktury funkcjonalno-przestrzennej, przyjęto zasadę nierozpraszania zabudowy poza 

ukształtowane istniejące zespoły osadnicze. Rozwój przestrzenny osadnictwa powinien 

polegać na uzupełnianiu istniejącej struktury osadniczej oraz jej rozbudowę poprzez 

dołączanie nowych obszarów przylegających do niej. Pod zabudowę przeznaczone zostały 

obszary o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki 

osadniczej (obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej 

oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej oraz sieci 

i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy).  

Wyboru nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę dokonano w oparciu 

o zasadę minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego oraz w sposób 
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umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego 

jako podstawowego środka transportu oraz ułatwiającego przemieszczanie się pieszych 

i rowerzystów. 

 Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 503), studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, jest 

jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym politykę przestrzenną oraz 

wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy. Niniejsze studium stanowi 

więc dokument kierunkowy określający wytyczne przy sporządzaniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, programów inwestycyjnych i operacyjnych oraz innych 

przedsięwzięć związanych z zarządzaniem przestrzenią. Dzięki temu pozwala na prowadzenie 

gospodarki przestrzennej w sposób przemyślany, świadomy i przede wszystkim jednolity oraz 

rozważne planowanie inwestycji o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym.  

Granice poszczególnych obszarów odpowiadają dokładnością skali mapy. Ich 

uściślenie oraz dostosowanie do granic ewidencyjnych nieruchomości i warunków terenowych 

nastąpi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
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PODSTAWY PRAWNE 

− Uchwała Nr XXIX/265/21 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Bobowa; 

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

(t.j. Dz.U. 2022 poz. 503);  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

(Dz.U. 2004 Nr 118, poz. 1233); 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376 

z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973  

z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1029); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2022 poz. 916);  

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 

poz. 840); 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699); 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami); 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1326 z późniejszymi zmianami); 

− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2021 

poz. 1990); 

− Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 

z późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642); 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 

poz. 640); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 

poz. 1065 z późniejszymi zmianami); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań  

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów 

przeciwpożarowych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1247). 


