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ROZDZIAŁ 1 - WPROWADZENIE

Podstawę sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Biskupice stanowi Uchwała Nr VI/43/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Biskupice.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupice zostało
sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233).

Potrzeba opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika
zarówno z przesłanek formalnych, merytorycznych a także wymagań narzuconych obowiązującą ustawą
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn.
zm.), która w art. 20 ust.1 nakłada obowiązek nie naruszania ustaleń studium przez zapisy miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Przepis ten zobowiązuje do przenoszenia ustaleń studium do
sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego.
Do ww. opracowania przystąpiono z uwagi na potrzebę:

▪ potrzebę aktualizacji danych i analiz dotyczących diagnozy stanu istniejącego
oraz uwarunkowań;

▪ potrzebę pozytywnego rozpatrzenia szeregu wniosków osób fizycznych dotyczących
poszerzenia terenów inwestycyjnych bądź budowlanych w miejscach, gdzie nie narusza
to przepisów odrębnych;
▪ aktualizacji danych zawartych w nowych dokumentach programowych przyjętych przez
Radę Gminy Biskupice.
Gmina Biskupice posiada obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywające
w całości teren gminy, a także szereg zmian punktowych tychże planów dla większości obszarów
zabudowanych w obszarze całej gminy.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

1.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Konieczne stało się zachowanie zgodności z dokumentami w zakresie planowania przestrzennego
sporządzanymi na szczeblu regionalnym i krajowym. W związku z powyższym zaistniała potrzeba
przeanalizowania ustaleń niniejszego studium pod kątem jego zgodności z obowiązującym „Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” (zatwierdzonym przez Sejmik
Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22
grudnia 2003r.), „Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” (zatwierdzoną przez
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XII/183/11 z dnia 26 września 2011r.), a także ze
„Strategią Rozwoju Gminy Biskupice na lata 2024” zatwierdzoną Uchwałą Nr LXI/453/14 Rady Gminy
Biskupice z dnia 25 września 2014 r.).
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest - obok Strategii Rozwoju Gminy
Biskupice - najważniejszym dokumentem planistycznym. Celem sporządzenia niniejszego Studium jest
ustalenie optymalnych i racjonalnych kierunków rozwoju gminy, uwzględniających stan ładu
przestrzennego, zasad jego ochrony, zasad zrównoważonego rozwoju, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego. Studium nie stanowi podstawy do wydawania decyzji
administracyjnych i nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast- jako podstawowy dokument dla
koordynacji działań samorządu lokalnego- winno uwzględniać potrzeby społeczności lokalnej, koordynować
przyszłe prace planistyczne i zapewniać spójność planów miejscowych, poprzez określenie różnorodnych
uwarunkowań oraz zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Ustalenia studium są
wiążące dla sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA STUDIUM
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.10 ust.1 precyzuje
zakres uwarunkowań, które winny zostać uwzględnione w dokumencie studium. W szczególności są to
uwarunkowania wynikające z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) 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;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
4a) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a) analizy ekonomiczna, środowiskowe i społeczne,
b) prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje w
ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
c) możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury
technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
d) bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
11) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno- ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
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1.4 ZAWARTOŚĆ STUDIUM

➢ części tekstowej obejmującej:
tom I zatytułowany Diagnoza stanu istniejącego- Uwarunkowania i możliwości rozwoju;
tom II zatytułowany Kierunki zagospodarowania przestrzennego
➢ części graficznej obejmującej
rysunek nr 1 zatytułowany – Diagnoza stanu istniejącego- Uwarunkowania i możliwości
rozwoju;
rysunek nr 2 zatytułowany - Kierunki zagospodarowania przestrzennego

1.5 MATERIAŁY WYJŚCIOWE
Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego wraz z ich zmianami:
➢ Uchwała Nr XXIII/335/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20.08.2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/433/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/281/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XXIII/ 334/ 04 Rady Gminy Biskupice dnia 20. 08. 2004w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie
Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/432/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/282/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/432/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XXIII/336/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20.08.2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i
Jawczyce w Gminie Biskupice
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➢ Uchwała Nr LIX/430/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/280/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XVII/357/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 grudnia 2004 rok w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/431/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie
Biskupice
➢ Uchwała Nr LXII/455/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie
Biskupice
➢ Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XLIX/484/ 06 Rady Gminy Biskupice z dnia 28. 04. 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/429/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości
Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/279/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XV/123/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XX/148/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
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Inne dokumenty w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowania:
➢ „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” - zatwierdzony
przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003r.,
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➢ „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020” - zatwierdzona przez
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XII/183/11 z dnia 26 września 2011r.,
➢ „Strategia Rozwoju Gminy Biskupice do roku 2024” – przyjęta Uchwałą Nr LXI/453/14 Rady
Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014 r.
➢ „Subregionalny Program Rozwoju 2014-2020” Zarząd Województwa Małopolskiego,
Kraków 2012r.
➢ „Strategia Rozwoju Powiatu Wielickiego na lata 2014-2020” – zatwierdzona przez Radę
Powiatu Wielickiego Uchwałą Nr XXXIV/288/14 z dnia 29 października 2014 r.
➢ „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013-2016 z
perspektywą na lata 2017-2020” – zatwierdzona przez Radę Powiatu Wielickiego Uchwałą
Nr XXX/248/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku
➢ „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014-2017 z perspektywą na
lata 2018-2021” – przyjęty Uchwałą Nr LXII/462/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30
października 2014 r.

1.6 PODSTAWY PRAWNE
➢ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1073 z późn. zm.);
➢ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566);
➢ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn.
zm.);
➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332 z późn. zm.);
➢ Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.
zm.);
➢ Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 2134 z późn. zm.);
➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.);
➢ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.
1446 z późn. zm.);
➢ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz. 1875);
➢ Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788);
➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz.
1233),
➢ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031),
➢ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112),
➢ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),
➢ Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
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ROZDZIAŁ 2 – POWIĄZANIA FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNE

Gmina Biskupice położona jest w centralnej części województwa Małopolskiego, na południowy- wschód
od Krakowa, w środkowej części powiatu wielickiego. Odległość między Biskupicami, a centrum Krakowa
wynosi ok. 24 km. Powiat wielicki zajmuje obszar o powierzchni 411 km2, co stanowi ok 2,7% powierzchni
województwa. Zamieszkiwany jest przez 120064 mieszkańców, co stanowi ok 3,6% ludności województwa.
Od północnego- zachodu graniczy z Krakowem, od północy i zachodu z powiatem krakowskim, od
południowego- zachodu z powiatem myślenickim, a od wschodu z powiatem bocheńskim.
Gmina Biskupice sąsiaduje z gminami Wieliczka od zachodu, Gdów od południa i wschodu oraz Niepołomice
od północy. Siedzibę gminy stanowią od 2008 r. Tomaszkowice.
Gmina Biskupice zajmuje powierzchnię 41,14 km2, co stanowi 10% powierzchni powiatu oraz 0,3%
powierzchni województwa. W skład gminy wchodzi 12 Sołectw: Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany,
Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Tomaszkowice, Trąbki, Zabłocie oraz Zborówek.
Udział poszczególnych miejscowości w ogólnej powierzchni gminy obrazuje poniższy wykres:

Źródło: http://www.biskupice.pl/o-gminie/miejscowosci

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

2.1 PODSTAWOWE INFORMACJE I DANE O GMINIE

Obszarowo do największych wsi na terenie gminy należą Bodzanów (16%), Trąbki (14%) i Łazany (12%), a
do najmniejszych- Szczygłów i Tomaszkowice (3%) oraz Jawczyce i Sułów (7%).
Ludność gminy wynosi 9872 osób, co stanowi ok. 8,1% powiatu wielickiego i ok. 0,3% województwa.
Gęstość zaludnienia (240 os./km2) jest niższa niż w powiecie (296 os./km2), ale wyższa, niż w województwie
(222 os./km2).
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2.2 CHARAKTERYSTYKA POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH

Gmina Biskupice leży na styku dwóch makroregionów geomorfologicznych: Kotliny Sandomierskiej (część
nazywana Wysoczyzną Wielicko-Gdowską) w północno-wschodniej części gminy i Karpat Zewnętrznych
(Pogórze Wielickie) w części południowo-zachodniej. Granica pomiędzy tymi makroregionami przebiega
podobnie do drogi wojewódzkiej nr 966, prowadzącej z Wieliczki do Gdowa; od północno-zachodniej
granicy gminy do Łazan. Dalej w kierunku południowym, wzdłuż drogi na Sławkowice i Niżową. Wysoczyznę
Wielicko-Gdowską tworzą łagodne garby o wyrównanych wierzchowinach, rozcięte rozległymi,
płaskodennymi dolinami. Ich stoki modelowane są przez współcześnie zachodzące procesy
geomorfologiczne; erozyjne (erozja wodna) i lokalne ruchy masowe (Trąbki, Darczyce).
Pogórze Wielickie oddzielone jest od Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej wyraźnym (o wysokości względnej 60
do 100 m) progiem. Pogórze charakteryzuje się nieco śmielszymi formami morfologicznymi, spadki na
zboczach sięgają 20%. Podobnie jak na wysoczyźnie wierzchowinę rozcinają wąskie płaskodenne doliny.
Boczne dolinki mają charakter parowów, wądołów i wciosów. W obrębie pogórza obserwuje się również
intensywnie zachodzące współcześnie procesy geomorfologiczne. Stoki modelowane są przez spłukiwanie
oraz częściej występują ruchy masowe ( w szczególności na wychodniach łupków kredowych, tworzące w
warunkach silnego nawodnienia gruntu dobre płaszczyzny poślizgu).

2.2.2 POWIĄZANIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Niekorzystne warunki hydrologiczno– hydrogeologiczne sprawiają, że- w obliczu braku własnych zasobów
wody- gmina Biskupice zmuszona jest kupować wodę pitną z wodociągów gmin ościennych. Aktualnie cały
obszar gminy został pokryty siecią wodociągów zbiorczych, dla których głównym źródłem wody są
wodociągi gminy Wieliczka i gminy Gdów oraz w jednym przypadku gmina Niepołomice.
Na terenie gminy zlokalizowana jest napowietrzna jednotorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji
GPZ Niepołomice - GPZ Wieliczka. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieć średniego
napięcia 15 kV oraz stacje transformatorowe SN/nn. Źródła zasilania w energię elektryczną są zlokalizowane
poza obszarem gminy, jest to stacja GPZ 110/SN Wieliczka, RS w Gdowie oraz stacja elektroenergetyczna
110/15kV Niepołomice. Sieci elektroenergetyczne niemal w całości wykonane są jako napowietrzne.
Poszczególni odbiorcy zaopatrywani są w energię elektryczną ze stacji transformatorowych SN/nn. Stacje
transformatorowe (napowietrzne, wnętrzowe) wyposażone są w jednostki transformatorowe o mocy od
30 do 400kVA.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

2.2.1 POWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z NATURALNYCH WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH

Sieci i urządzenia gazowe wysokiego ciśnienia na terenie gminy Biskupice:
• gazociąg wysokiego ciśnienia ø 80 CN 6,3 MPa relacji Węgrzce Wielkie –Przebieczany – Raciborsko,
• stacja redukcyjno - pomiarowa I° w Przebieczanach,
Zaopatrzenie w gaz odbywa się poprzez sieć gazową średniego ciśnienia, która doprowadza gaz do
wszystkich sołectw gminy. Źródłem zasilania w gaz (za wyjątkiem wsi Bodzanów) jest stacja redukcyjno pomiarowa I° w Przebieczanach. Miejscowość Bodzanów zasilana jest ze stacji redukcyjno - pomiarowej I°
w Staniątkach (poza terenem gminy).
Główne gazociągi średniego ciśnienia:
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• gazociąg ø100-80-90PE przebiegający od stacji redukcyjno-pomiarowej I°
w Przebieczanach poprzez wsie Biskupice, Trąbki i Łazany w kierunku gminy Gdów,

System gazowy gminy Biskupice powiązany jest z systemami gmin Gdów i Wieliczka poprzez w/w gazociągi.
Pozostałe gazociągi średniego ciśnienia pełnią rolę sieci rozdzielczych.
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się ze źródeł indywidualnych, to jest ogrzewania domowe i lokalne
kotłownie. Na obszarze gminy Biskupice nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania. Istniejące
źródła ciepła opalane są paliwem stałym (węgiel, koks), gazem ziemnym lub olejem opałowym.

2.2.3 POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE
Podstawowy układ drogowy gminy Biskupice tworzą:
- Droga krajowa E 4 Kraków – Bochnia o długości na terenie gminy ok. 4,8 km o nawierzchni twardej
asfaltowej.
- Droga wojewódzka nr 966 Wieliczka – Tymowa o długości na terenie gminy ok. 8,4 km o nawierzchni
twardej asfaltowej.
Ponadto, w pobliżu granic gminy przebiega autostrada A4. Odległość od zachodniej granicy gminy, drogą
krajową nr 94 do najbliższego zjazdu na autostradę (Węzeł „Wieliczka”) wynosi ok. 7 km.

Drogi powiatowe, których łączna długość na terenie gminy wynosi 23 km, w tym:
Droga nr 2013K Sułków – Tomaszkowice o długości 0,4 km,
Droga nr 2014K Zakrzów – Bodzanów o długości 1,9 km,
Droga nr 2018K Szczygłów – Łężkowice o długości 4,9 km,
Droga nr 2019K Trąbki - Niegowić o długości 3,7 km,
Droga nr 2020K Łazany – Niegowić o długości 5,0 km,
Droga nr 2022K Rożnowa- Biskupice o długości 1,8 km,

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

• gazociąg ø 80-90PE przez Biskupice i dalej wzdłuż drogi do Chorągwicy.

Droga nr 2023K Biskupice - Kunice o długości 3,7 km,
Droga nr 2024K Gdów - Niżowa o długości 1,65 km.

Uzupełniający układ drogowy tworzą lokalne i dojazdowe drogi gminne.
Ogółem długość dróg gminnych na terenie gminy Biskupice wynosi 64,67 km, w tym:
- drogi lokalne mają długość 18,74 km,
- drogi dojazdowe mają długość 45,93 km.
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Gmina powiązana jest z Krakowem jako ośrodkiem wojewódzkim - ponadregionalnym, nie tylko w
obszarach wojewódzkiej administracji samorządowej i rządowej oraz wysokospecjalistycznych usług
publicznych (kliniki, uczelnie wyższe, usługi kultury), ale także, ze względu na bliskość Krakowa, w zakresie
znacznie bardziej podstawowym- szkolnictwa, zatrudnienia czy np. usług ponadpodstawowych.
Ze względu na przynależność do powiatu wielickiego gmina posiada także ścisłe związki z Wieliczką w
zakresie usług samorządowej administracji szczebla powiatowego, lecznictwa, kultury, szkolnictwa
ponadgimnazjalnego i usług komercyjnych, a także zatrudnienia.
Istnieją również silne związki Wieliczki i Krakowa w zakresie funkcji mieszkaniowej- gmina stanowi zaplecze
mieszkaniowe dla tych miast.

ROZDZIAŁ 3 – PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UŻYTKOWANIE TERENU
3.1 PRZEZNACZENIE TERENU
Gmina Biskupice posiada obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Biskupice, zatwierdzone Uchwałą Nr XIX/97/99 Rady Gminy Biskupice z dnia 30
grudnia 1999r., zmienione następnie Uchwałą Nr XXV/170/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 sierpnia
2008 r.
Zagospodarowanie terenów w obszarze gminy następuje w sposób zgodny z przeznaczeniem określonym
w obowiązujących na jej terenie dokumentach planistycznych:
➢ Uchwała Nr XXIII/335/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20.08.2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/28/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/433/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/281/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XXIII/ 334/ 04 Rady Gminy Biskupice dnia 20. 08. 2004w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i Przebieczany w gminie
Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
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➢ Uchwała Nr LIX/432/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/282/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/432/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XXIII/336/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20.08.2004r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i
Jawczyce w Gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/430/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/280/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XVII/357/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 grudnia 2004 rok w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr IV/30/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice
w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/431/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie
Biskupice
➢ Uchwała Nr LXII/455/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie
Biskupice
➢ Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w
gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XLIX/484/ 06 Rady Gminy Biskupice z dnia 28. 04. 2006r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr LIX/429/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowości
Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XL/279/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
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➢ Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XV/123/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XX/148/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
➢ Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
Powyższe plany w całości pokrywają teren gminy Biskupice.

3.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU- SIEĆ OSADNICZA
3.2.1 CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTEK OSADNICZYCH
Rozpoznanie struktury osadniczej jest istotne z punktu widzenia prawidłowego kształtowania przestrzeni,
jako kontynuacji historycznych przemian, będących gwarancją ładu przestrzennego. Rodowód gminy
Biskupice sięga starożytności. Jednym z pierwszych dokumentów, w którym mowa o wsi należącej do gminy,
jest zapis związany z organizacją parafii wielickiej w 1044r. przez Benedyktynów z Tyńca. Wiadomo jednak,
że rejon gminy Biskupice zasiedlony był co najmniej 700 lat przed naszą erą, głównie przez ludy celtyckie
przybyłe tu z południowego zachodu Europy. Już w epoce brązu istniał tu gród obronny, czemu dowiodły
wykopaliska na Bukowej Górze w Biskupicach. Obecnie wciąż obejrzeć można pozostałości kolistych wałów
i innych urządzeń obronnych. Zauważyć można także pozostałości prehistorycznego grodziska z okresu
kultury łużyckiej (VII w. p.n.e.). W XII wieku w Przebieczanach istniał szyb solny stanowiący własność zakonu
Bożogrobców z Miechowa. W Biskupicach w średniowieczu istniał kamieniołom zwany „księżym”, jednak
na zakup tutejszego kamienia pozwolić sobie mogli tylko zamożniejsi, jak np. dzierżawcy kopalni soli w
Wieliczce. Istniejący do dziś Zamek Żupny w Wieliczce wybudowano wyłącznie z tego kamienia.
Wśród miejscowości gminy nie występuje jeden wspólny układ przestrzenny, również pierwotne układy
każdej z nich są trudne do odczytania. Część wsi posiada cechy ulicówki, tj. wsi jednodrożnej o zwartej
zabudowie po obu stronach drogi (Łazany, Jawczyce, Sułów), bądź też wielodrożnicy, tj. dużej wsi o zwartej
lub luźniej zabudowie powstałej wzdłuż kilku ciągów komunikacyjnych, ale o nieregularnym kształcie
(Biskupice, Sławkowice, Bodzanów). Ze względu jednak na szybki rozwój miejscowości w czasach
współczesnych, dekoncentrację zabudowy czy rozbudowę w tzw. drugiej i trzeciej linii, układy te stały się
trudne i niejednoznaczne do odczytania.
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3.3 STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW
Struktura użytkowania gruntów wg. powszechnego spisu rolnego w obrębie województwa, powiatu i
gminy Biskupice – 2010r. - powierzchnia gruntów ogółem
Jednostka terytorialna

gospodarstwa rolne
ogółem

gospodarstwa
indywidualne

grunty ogółem

grunty ogółem

ha

ha
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Województwo małopolskie

847597,61

811789,08

Powiat wielicki

20 347,18

19 392,35

Gmina Biskupice

2 100,22

2 100,22

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych

Struktura użytkowania gruntów wg. powszechnego spisu rolnego w obrębie województwa, powiatu i
gminy Biskupice – 2010r. - powierzchnia użytków rolnych ogółem
Jednostka terytorialna

gospodarstwa rolne
ogółem

gospodarstwa
indywidualne

użytki rolne ogółem

użytki rolne ogółem

ha

ha

Województwo małopolskie

659326,43

639900,41

Powiat wielicki

17230,13

16492,97

Gmina Biskupice

1660,90

1660,90

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych
Struktura użytkowania gruntów wg. powszechnego spisu rolnego w obrębie gminy Biskupice– 2010r.

gospodarstwa rolne ogółem

Systematyka
gospodarstw

Rodzaje gruntów i użytków rolnych

Powierzchnia

Udział

(ha)

w powierzchni
gminy (%)

grunty ogółem

2100,22

51,05

użytki rolne ogółem

1660,90

40,37

użytki rolne w dobrej kulturze

1492,43

36,28

pod zasiewami

891,47

21,67

grunty ugorowane
zielonymi

łącznie

z

nawozami 31,45

0,76

uprawy trwałe

111,77

2,72

sady ogółem

109,15

2,65

ogrody przydomowe

8,03

0,20

łąki trwałe

441,15

10,72

pastwiska trwałe

8,56

0,21

pozostałe użytki rolne

168,47

4,10
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lasy i grunty leśne

115,19

2,80

pozostałe grunty

324,12

7,88

ROZDZIAŁ 4 – DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU OSADNICTWA
I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Podstawowym elementem rozwoju przestrzennego gminy jest osadnictwo wiejskie. Dość zwarty system
osadnictwa w obrębie wsi Przebieczany, Trąbki czy Bodzanowa stwarza korzystne warunki ekonomiczne
(niższe koszty uzbrojenia, lepsza dostępność do usług) dla uzupełnienia zabudowy lub jej przyszłego
rozwoju. Rozwój przestrzenny winien odbywać się zatem na zasadzie uzupełnienia i kontynuacji istniejących
układów funkcjonalnych.
Położenie gminy w strefie podmiejskiej Wieliczki i Krakowa ma zasadniczy wpływ na jej rozwój. Tereny o tak
dogodnym połączeniu komunikacyjnym wywołują duże zainteresowanie inwestorów, miejscowej ludności,
jak i mieszkańców sąsiednich miast jako atrakcyjne pod budownictwo mieszkaniowe i działalność
gospodarczą.
Na polu potencjału demograficznego odnotowano w ostatnich latach pozytywne wskaźniki dla gminy. Nie
bez znaczenia są procesy migracyjne mieszkańców Krakowa na okalające miasto tereny wiejskie. Korzystnie
w tym kontekście kształtują się też prognozy procesów demograficznych na najbliższe lata. Wzrost liczby
ludności w gminie i rozwój budownictwa, w tym mieszkaniowego, wpływa bezpośrednio na rozwój
poszczególnych jednostek osadniczych i ich fizjonomię. Jednak najbardziej korzystny rozwój wszystkich
jednostek jest możliwy poprzez rozbudowę wykształconych już układów funkcjonalnych. Dobre,
funkcjonalne skomunikowanie sołectw stwarza możliwości prawidłowego i racjonalnego kształtowania
rozwoju tych jednostek nie tylko w zakresie mieszkalnictwa, lecz także usług.
Gmina jest stosunkowo słabo wyposażona w infrastrukturę techniczną. Zróżnicowane ukształtowanie
terenu wymusza wielokrotne strefowanie wodociągów przy pomocy pompowni sieciowych, a również także
reduktorów ciśnienia utrzymujących stałe i bezpieczne ciśnienie. Znaczna część sieci wodociągowej
pracującej na terenie gminy posiada średnicę 90 mm, co znacznie ogranicza możliwości ich rozbudowy na
nowe tereny przeznaczone pod zainwestowanie. Na obszarze gminy Biskupice skanalizowana jest jedynie
niewielka jej powierzchnia, a w zdecydowanej większości ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiorników
wybieralnych. System zaopatrzenia w gaz oraz energię elektryczną zaspokaja obecne potrzeby i może
stanowić źródło dostaw także dla nowych odbiorców. System grzewczy oparty jest na indywidualnych
źródłach ciepła i nie stwarza ograniczeń dla zagospodarowania przestrzennego.
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ROZDZIAŁ 5 – ŚRODOWISKO NATURALNE
5.1 ZASOBY ŚRODOWISKA NATURALNEGO
5.1.1 RZEŹBA W POWIĄZANIU Z BUDOWĄ GEOLOGICZNĄ
Gmina Biskupice leży na styku dwóch makroregionów geomorfologicznych: Kotliny Sandomierskiej (część
nazywana Wysoczyzną Wielicko-Gdowską) w północno-wschodniej części gminy i Karpat Zewnętrznych
(Pogórze Wielickie) w części południowo-zachodniej. Granica pomiędzy tymi makroregionami przebiega
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Pogórze Wielickie od Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej oddziela wyraźny (o wysokości względnej 60 do 100
m) próg. Pogórze charakteryzują nieco śmielsze formy morfologiczne, spadki na zboczach sięgają 20%.
Podobnie jak na wysoczyźnie wierzchowinę rozcinają wąskie płaskodenne doliny. Boczne dolinki mają
charakter parowów, wądołów i wciosów. Również w obrębie pogórza obserwuje się intensywnie
zachodzące współcześnie procesy geomorfologiczne. Stoki modelowane są przez spłukiwanie. Częściej też
występują ruchy masowe ( w szczególności na wychodniach łupków kredowych, które w warunkach silnego
nawodnienia gruntu tworzą dobre płaszczyzny poślizgu).
Wysoczyzna Wielicko-Gdowska leży w obrębie tektonicznego zapadliska przedkarpackiego, wypełnionego
sfałdowanymi osadami miocenu o miąższości przekraczającej kilkaset metrów. Reprezentują je w części
południowej wysoczyzny; iły i iłołupki z przewarstwieniami mułków i piasków, oraz piaskowce warstw
grabowieckich, w północnej; iły, iłowce i mułowce warstw chodenickich.
Pogórze Wielickie budują utwory fliszowe dolno- i górnokredowych warstw grodziskich, kredowych łupków
wierzowskich oraz eoceńskich łupków pstrych, margli, łupków i piaskowców warstw hieroglifowych. Utwory
podłoża niemal na całej powierzchni okrywa kilku, kilkunastometrowa warstwa utworów
czwartorzędowych wykształconych w postaci glin pylastych, glin i pyłów, twardoplastycznych i półzwartych.
Lokalnie na stokach o nachyleniu powyżej 20% występują zwietrzeliny i rumosze skał fliszowych.
Utwory te stanowią średnio dobre podłoże budowlane. Poważniejsze problemy związane z posadowieniem
obiektów inżynierskich stwarzają zagrożenia ze strony ruchów grawitacyjnych (osuwisk).1

5.1.2 KLIMAT LOKALNY
Klimat Kotlin Podgórskich z podregionem kotliny sandomierskiej, na terenie którego leży gmina Biskupice
jest łagodny, umiarkowanie ciepły i umiarkowanie suchy. Średnie temperatury roczne wynoszą około +8oC,
roczna suma opadów przekraczająca 700 mm ( z kulminacją w czerwcu i lipcu, oraz minimum w październiku
i w styczniu), dwumiesięczny okres zalegania pokrywy śnieżnej (styczeń, luty), której grubość nie przekracza
20–30 cm, przewaga wiatrów południowych, południowo-zachodnich i zachodnich, co jest związane z
przebiegiem dolin. Lokalne warunki klimatyczne ulegają zróżnicowaniu ze względu na rzeźbę terenu:
· Warunki korzystne: tereny wzniesione ponad 40 m nad dna dolin, położone poza zasięgiem mgieł
radiacyjnych, charakteryzują się niewielkimi amplitudami temperatur dobowych i dobrymi naturalnymi
warunkami wentylacyjnymi. Bardzo dobre warunki aerosanitarne i bioklimatyczne.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

podobnie do drogi wojewódzkiej nr 966, prowadzącej z Wieliczki do Gdowa; od północno-zachodniej
granicy gminy do Łazan. Dalej w kierunku południowym, wzdłuż drogi na Sławkowice i Niżową. Wysoczyznę
Wielicko-Gdowską tworzą łagodne garby o wyrównanych wierzchowinach, rozcięte rozległymi,
płaskodennymi dolinami. Ich stoki modelowane są przez współcześnie zachodzące procesy
geomorfologiczne; erozyjne (erozja wodna) i lokalne ruchy masowe (Trąbki, Darczyce).

· Warunki mniej korzystne: w obniżeniach terenu – dolinach cieków. Leżą one w zasięgu mezoklimatu den
dolinnych, o większych dobowych wahaniach temperatury i wilgotności powietrza ( w nocy wilgotnych,
silnie wychłodzonych, w dzień przegrzanych i suchych), w zasięgu mgieł radiacyjnych, z występującymi
zastoiskami chłodnego powietrza, słabo wentylowanych. Niekorzystne cechy mezoklimatu den dolinnych
łagodzi płytkość dolin, dzięki czemu są one stosunkowo dobrze przewietrzane, a nasilenie niekorzystnych
zjawisk klimatycznych nie jest duże.
Warunki klimatyczne nie stanowią przeszkody dla wielu form zagospodarowania terenu, jednak należy
zwrócić uwagę na niekorzystne położone tereny w dolinach, gdzie w miarę możliwości należy unikać
1
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

Element

Region Kotlin
Podgórskich

Średnia roczna temperatura powietrza (w °C)

8

Czas trwania zimy (śr. dob. <0°)

80

Liczba dni mroźnych z prawdop. 10% (liczba dni z temp. Max <0°)

60

Średnie lato termiczne (śr. Dob. >15 °C)

90

Liczba dni gorących o prawdop. 10% (liczba dni z temp. Max. >25 °C)

40- 50

Średnie roczne amplitudy temperatury powietrza

20,5

Daty wystąpienia pierwszych przymrozków jesiennych/wiosennych
(p=10%)

25 IX / 20- 31 IV

Długość okresu bezprzymrozkowego (p=10%)

185-195

Liczba dni z pokrywą śnieżną (p=10%)

< 70

Liczba dni z opadem powyżej 10 mm (p=10%)

25

Sumy roczne opadów (p=10%)

700

Częstość wiatru z sektora N

12-17

E

17- 22

S

10-15

W

>30

Cisze i słabe wiatry <2 m/s

50-60

Dni z wiatrem silnym >10 m/s

10-20

Źródło: Program Zrównoważonego Rozwoju I Ochrony Środowiska W Gminie Biskupice
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lokowania nowej zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej. Zmienność poszczególnych elementów klimatu w
regionach klimatycznych została przedstawiona w poniższej tabeli:2

5.1.3 ZASOBY WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH3
Gmina Biskupice położona jest w obrębie trzech dorzeczy II rzędu:
➢ Raby – południowa część gminy odwadniana przez Królewski Potok,
➢ Podłężanki – północna i północno-zachodnia część gminy (Bodzanów, Biskupice, Przebieczany),
➢ Drwiny Długiej – wieś Tomaszkowice.

Program Zrównoważonego Rozwoju I Ochrony Środowiska w Gminie Biskupice
Źródła: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 oraz Program Zrównoważonego
Rozwoju I Ochrony Środowiska w Gminie Biskupice
2
3
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W północno – zachodniej części Gminy Biskupice płynie potok Bogusława. Bierze on swój początek w
zachodnim rejonie Biskupic i Przebieczanach, zbierając wody z terenów Bodzanowa, następnie płynie przez
Gminę Niepołomice wpadając do Wisły w miejscowości Grabie. Inny ciek wodny to potok Zakrzewianka.
Przepływa on przez centralną część wsi Bodzanów w kierunku północnym.
Sieć wodna na terenie gminy jest bardzo nikła. Poza wymienionymi powyżej ciekami wodnymi, inne
wzbierają jedynie w czasie obfitych opadów. Podmokłości i niewielkie stawki występują tu w płaskich dnach
dolin. Wezbrania na terenie Gminy Biskupice są rzadkie, głównie po wystąpieniu na jej obszarze deszczy
nawalnych, kiedy to miejsce ma szybki przybór wód w korytach oraz lokalne wylewy. Częstym zjawiskiem,
które ma miejsce na terenie Gminy Biskupice jest występowanie spływów powierzchniowych, które również
związane są z wystąpieniem deszczu nawalnego. Mając na uwadze charakter budowy geologicznej gminy,
spływy powierzchniowe mogą stanowić zagrożenie poprzez uaktywnienie ruchów masowych ziemi.
Dla rzek w obrębie omawianej gminy nie zostało wykonane studium ochrony przeciwpowodziowej, o
którym mowa w przepisach odrębnych, dlatego nie wyznaczono na terenie gminy obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią.
Warunki hydrogeologiczne są warunkowane budową geologiczną. Stąd w gminie Biskupice można wydzielić
dwa obszary o odmiennych warunkach.
W obszarze Wysoczyzny Wielicko-Gdowskiej wody występują w utworach mioceńskich zapadliska
przedkarpackiego. W warunkach gminy jest to najzasobniejszy zbiornik wód podziemnych, jednakże ze
względu na wysoką twardość i zawartość siarczanów wody wymagają uzdatniania.
W obrębie Pogórza Wielickiego wody występują w uszczelnionych piaskowcach, przy czym wydajność ujęć
z tego zbiornika jest znacznie mniejsza.
W utworach okrywowych na całej powierzchni gminy występuje czwartorzędowy zbiornik wód
podziemnych. Wody zbiornika występują jako wody zawieszone lub w postaci sączeń śródglinowych. Z wód
tych korzysta większość studni gospodarczych. Wydajność zbiornika jest niewielka. Ze względu na płytkie
zaleganie wody te są w największym stopniu narażone na zanieczyszczenia od powierzchni.
Żaden z wymienionych zbiorników nie został zaliczony do kategorii głównych czy użytkowych zbiorników
wód podziemnych. Fakt jednak, że jeszcze dość duża ilość gospodarstw domowych korzysta z tych wód dla
celów konsumpcyjnych winien stanowić o ich szczególnej ochronie.

5.1.4 GLEBY

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Głównym ciekiem na terenie omawianej gminy jest Królewski Potok. Ciek ten wypływa ze wschodnich
wzgórz Biskupic, płynąc przez Szczygłów, Zabłocie, Surówki wpada do Raby w Pierzchowie, wsi należącej do
Gminy Gdów. Królewski Potok przepływa przez centralną cześć gminy.

Według klasyfikacji glebowo-rolniczej w obszarze gminy wykształciły się:
➢ powstałe z glin wietrzelinowych i lessopodobnych gleby brunatne,
➢ gleby bielicowe i pseudobielicowe z utworów lessowych, częściowo zailonych,
➢ czarnoziemy właściwe i zdegradowane z lessów.
Przeważają gleby kompleksu 2 – pszennego dobrego. Według klasyfikacji bonitacyjnej są to głównie gleby
klas II i III. W okolicy Pogórza Wielickiego na stokach pozbawionych miąższej warstwy utworów lessowych
oraz w obrębie podmokłych den dolin stale występują gleby klas IV i V. Gminę charakteryzuję wysoki udział
gleb w ustawowo chronionych klasach bonitacyjnych oraz duży udział gleb dobrych. Udział poszczególnych
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Typ i podtyp

Powierzchnia [ha]

%

Gleby brunatne wyługowane i kwaśne 1899

57,1

Gleby brunatne deluwialne

341

10,2

Czarnoziemy

430

12,9

Made brunatne

104

3,2

Mady glejowe

141

4,3

Gleby glejowe deluwialne

119

3,5

rolniczo 299

8,9

Gleby inne
nieprzydatne)

(w

Razem użytki rolne

tym

3333

100

Źródło: Program Zrównoważonego Rozwoju I Ochrony Środowiska W Gminie Biskupice
W gminie Biskupice występują gleby wysokiej jakości są to gleby średnio przepuszczalne brunatne i płowe,
czarnoziemy, mady i rędziny o składzie mechanicznym glin lekkich i średnich lub utworów pyłowych,
powstałe z glin zwałowych lekkich, lessów i tym podobnych zwietrzelin.

5.1.5 FLORA, FAUNA, CHRONIONE GATUNKI ZWIERZĄT I ROŚLIN4
W podziale przyrodniczo-leśnym kraju gmina leży w obrębie krainy VI dzielnicy Pogórza Wielickiego.
Pierwotną szatę roślinną stanowiły zbiorowiska leśne. Ich rozmieszczenie pozostawało zapewne w związku
z budową geologiczną i warunkami klimatycznymi. W obszarze gminy Biskupice najbardziej
rozpowszechnione są siedliska grądów wysokich (Tilio – Carpinetum typicum). W dolinach cieków, wzdłuż
ich biegu można spotkać fragmenty łęgów z olszą czarną (fragmenty zbiorowisk ze związku Alno-Padion). W
części fliszowej partie wierzchowinowe są siedliskiem borów mieszanych sosnowo- dębowych (PinoQuercetum). Na stokach o ekspozycji północnej miejscami znajduje siedlisko zespół buczyny karpackiej
(Fagetum carpaticum).
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typów i podtypów gleb zajętych przez użytki rolne oraz bonitacje gleb w obszarze gminy Biskupice
charakteryzuje zamieszczona poniżej tabela.

Uprawa ziemi i rozwój gospodarczy doprowadziły stopniowo do wykształcenia sztucznych i wtórnych
zbiorowisk roślinnych. W dzisiejszych czasach są to:
➢ sztuczne zbiorowiska upraw polowych wraz z towarzyszącymi im specyficznymi zbiorowiskami
chwastów,
➢ sztuczne zbiorowiska terenów zieleni urządzonej: ogrodów przydomowych, skwerów, terenów
sportowych itp. Osobny rodzaj stanowią tu starodrzewy towarzyszące dawnym obiektom
dworskim, folwarcznym i kościelnym,

4
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➢ zbiorowiska roślinności ruderalnej towarzyszącej zabudowie, szlakom komunikacyjnym,
urządzeniom infrastruktury i nieużytkom,
➢ półnaturalne zbiorowiska (kośne i pastwiskowe), łąk wilgotnych i świeżych, wykształcone w ciągu
wielowiekowej działalności gospodarczej, z fragmentami zbiorowisk szuwarowych na terenach
podmokłych, pozostające w stałym użytkowaniu kośno-pastwiskowym. Występują one w dnach
dolin.
Poprzez zmniejszenie intensywności użytkowania gospodarczego oraz osuszanie w ostatnich
dziesięcioleciach zbiorowiska łąkowe ulegają degradacji, której przyczynami są zmniejszenie intensywności
użytkowania gospodarczego oraz osuszanie (na skutek m.in. działania sieci melioracyjnych). Rezultatem jest
stopniowe zastępowanie zbiorowisk siedlisk wilgotnych przez zbiorowiska siedlisk mniej zasobnych w
wilgoć.
Naturalne zbiorowiska leśne zajmują lasy gospodarcze o składzie gatunkowym przystosowanym do potrzeb
gospodarczych, ale często niezgodnym z naturalnym siedliskiem lasu świeżego (prawie w całości
występującym na terenach leśnych gminy), i zbliżonym do naturalnego runie leśnym.
Obecnie, w związku z zaprzestaniem uprawy, część pól została zajęta przez pionierskie zbiorowiska roślin
zielnych. Jednocześnie zauważa się wielce szkodliwy (w warunkach słabego zalesienia gminy) proceder
niszczenia zadrzewień przywodnych i śródpolnych. Drewno jest używane jako opał.
Świat zwierząt jest słabo poznany. Dość powszechni spotyka się tu gatunki łowne, choć ich systematycznie
maleje.
Jako najczęstsze gatunki spośród ssaków np. można wymienić mysz leśną, zająca szaraka, kunę leśną, sarnę
i dzika. Z ptaków – sójkę, świergotka drzewnego, dzwońca oraz wiele innych. Dla grupy zwierząt dziko
żyjących największym zagrożeniem ich egzystencji i dalszego rozwoju są:
➢
➢
➢
➢

nieprawidłowa gospodarka leśna,
kłusownictwo,
ogólnie zły stan środowiska przyrodniczego,
porzucone zwierzęta domowe (psy, koty).

Dla grupy płazów i gadów występujących na terenie Gminy Biskupice poważnym zagrożeniem są:
➢ zanieczyszczenia wód powierzchniowych – niemal całkowity brak skanalizowania i niewystarczająca
ilość oczyszczalni ścieków oraz „dzikie” wysypiska,
➢ zmienność i niedobory stanu wód.
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5.1.6 LASY
Gminę Biskupice charakteryzuje słaby poziom zalesienia. Lasy i grunty leśne obejmują łącznie 342,66 ha, tj.
zaledwie 8,3% całego obszaru gminy. Najwięcej lasów występuje we wsi Biskupice oraz Jawczyce. Najmniej
we wsi Zabłocie.
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Powiat Wielicki

Województwo
Małopolskie

Stopień zalesienia obszaru
[ha]

342,66

6498,42

435417,36

W tym w ujęciu
procentowym [%]

8,3

15,8

28,7

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych (2015r.)
W gminie Biskupice lasy należące do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Myślenice należą
do typu lasu wyżowego o głównych składnikach drzewostanu: dąb z domieszką buka i modrzewia (co jest
zgodne z warunkami naturalnymi dla tego typu lasu), niemniej jednak w składzie lasu znajduje się także
sosna (co nie sprzyja warunkom naturalnym). Lasy w gminie Biskupice spełniają rolę lasów wodochronnych
i powinny stanowić przedmiot ochrony.
Tutejsze siedliska leśne występujące na terenie Gminy Biskupice są narażone na szereg zagrożeń
dotyczących różnych elementów środowiska. Do najgroźniejszych należą:
➢ Szkodniki oraz pasożyty - choroby wywoływane przez owady oraz grzyby stanowią duże zagrożenie
dla terenów leśnych zwłaszcza, że w dalszym ciągu ich duża część to monokultury, które sprzyjają
ich rozprzestrzenianiu. Zapobiega się temu zjawisku poprzez wprowadzania do zalesień domieszek
innych gatunków drzew.
➢ Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia przemysłowego oraz komunikacyjnego – ten rodzaj
zanieczyszczeń może niszczyć tkanki roślin lub wpływać na ograniczenie fotosyntezy. W większym
stopniu dotyka on drzew iglastych. Jego wpływ jest większy w pobliżu tras komunikacyjnych oraz
ośrodków przemysłowych.
➢ Pożary – Źródłem pożarów lasów z uwagi na rolniczy charakter gminy może być wypalanie traw.
Innym zagrożeniem jest niewłaściwa gospodarka leśna czy ruch turystyczny. Aby zmniejszyć
prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru zaleca się przeprowadzanie akcji mających na celu
edukację ludności w zakresie przeciwdziałania pożarom.
➢ Czynniki atmosferyczne – czynnikiem atmosferycznym mającym największy wpływ na siedliska
leśne może być wiatr, który przy dużym nasileniu może doprowadzić do złamania drzewa lub
uszkodzeń systemu korzeniowego.

5.1.7 WALORY KRAJOBRAZOWE
Na terenie gminy jedyną występującą formą ochrony, wymienioną w ustawie o ochronie przyrody, jest
pomnik przyrody – są nimi dwa dęby szypułkowe (Quercus robur); jeden w miejscowości Biskupice – obok
szkoły oraz w miejscowości Bodzanów, na terenie posesji nr 273. Ponadto nie występują inne formy
ochrony, jak np. obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliższym obszarem chronionym
jest Puszcza Niepołomicka położona w odległości ok. 5,1 km od północno-wschodniej granicy gminy.
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Gmina Biskupice

Walory krajobrazowe rozumiane są jako wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz
związana z nimi rzeźba terenu, twory i składniki przyrody, kształtowane przez siły przyrody lub działalność
człowieka. Gmina charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwyższe wzniesienie to Biskupice Sułów 411m.n.p.m. a najniższe Zabłocie 250m.n.p.m. Na obszarze gminy występuje mozaikowata struktura
roślinności, w której niewielkie płaty lasów, zarośli, łąk i muraw przeplatają się z terenami rolniczymi,
zabudowaniami, tworząc zróżnicowany ekologicznie krajobraz. Krajobraz Pogórza Wielickiego jest bardzo
atrakcyjny, związany głównie z ukształtowaniem terenu: rozległe, widokowe wzniesienia w rejonie Biskupic,
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5.1.8 SUROWCE NATURALNE
Na obszarze gminy nie ma udokumentowanych i eksploatowanych złóż surowców mineralnych.
Obszar Górniczy Kopalni Soli w Wieliczce (położony w części północno-zachodniej Gminy w rejonie
Tomaszkowic) został zniesiony w momencie zaprzestania przez Kopalnię działalności wydobywczej w 1996
roku i nie posiada obszaru ani terenu górniczego dla złoża. Pomimo braku prawnie ustalonych granic terenu
górniczego zgodnie z przepisami odrębnymi dla kopalni podziemnej, powierzchnia terenu w dalszym ciągu
podlegać będzie szkodliwym wpływom od prowadzonej w przeszłości eksploatacji górniczej. W związku z
tym wyznaczony został przez jednostki naukowo-badawcze teren pogórniczy Kopalni Soli w Wieliczce,
stanowiący obszar występowania szkodliwych wpływów (niewielki fragment w rejonie Tomaszkowic).
Lokalizowane w tym obszarze obiekty budowlane muszą być zabezpieczone przed wpływami pogórniczymi
a projekty tych obiektów muszą uwzględniać prognozy deformacyjne terenu.

5.2 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
5.2.1 ZAGROŻENIA NATURALNE
Rezultatem urozmaiconej budowy geologicznej na terenie gminy i związanej z nią bogatej rzeźby terenu jest
występowanie terenów osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. Rozwojowi osuwisk sprzyja
zarówno budowa geologiczna podłoża (występowanie kompleksów skalnych z udziałem warstw łupkowych
i łupkowo-piaskowcowych) jak i nachylenie stoków (stoki o spadkach powyżej 8-10 %). Należy podkreślić,
że obszar całej gminy Biskupice, a zwłaszcza tereny położone na stokach, podatne są na powstawanie
osuwisk, zwłaszcza podczas robót ziemnych i podcinania stoków i skarp.
Na podstawie opracowania ekofizjograficznego (wykonanego w styczniu 2008r., zaktualizowanego w lutym
2017r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, cały teren gminy
Biskupice kwalifikuje się do wykonania badań geologicznych pod budownictwo na etapie uzyskania
pozwolenia na budowę obiektu.

5.2.1.1 ZAGROŻENIA RUCHAMI MASOWYMI
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malownicze, z pełnymi uroku dolinkami, obszarami pełniącymi funkcje przyrodnicze oraz z obszarami
obudowy biologicznej cieków. Znaczna część (południowo-zachodnia) gminy to obszar o najwyższych
walorach krajobrazu kulturowego. Składają się na to: zabytki sakralne, zabytkowe dwory i parki podworskie
oraz budowle majątków ziemskich.

Na terenie gminy Biskupice wyróżniono 176 osuwisk. Ich rozmieszczenie jest bardzo nierównomierne.
Spośród wymienionych ok. 64 znajduje się na utworach mioceńskich (2,5 osuwiska na km2), zaś 112 na
podłożu fliszowym, łącznie ze strefą nasunięcia karpackiego (ok. 7 osuwisk na km2).
Na terenie występowania osadów mioceńskich (północna i wschodnia część terenu gminy) przeważają
niewielkie, kilkuarowe osuwiska, związane najczęściej ze skarpami potoków lub rzadziej z lejami źródłowymi
niewielkich cieków. Większe formy występują jedynie na wschodnich zboczach dolin Zakrzówka
i Zakrzewianki (rejon Bodzanowa) oraz nielicznie w rejonie Woli Podłazańskiej i Jawczyc. Te większe formy
osuwiskowe występujące w rejonie Bodzanowa charakteryzują się zwykle niewysoką, lecz dość wyraźną
niszą oraz wyraźnie zaznaczonym jęzorem osuwiskowym z wysokim, półkolistym czołem osuwiska, nie
dochodzącym do koryta potoku i bardzo wyraźnie odznaczającym się na płaskim obszarze den dolin.
Obecność większych form osuwiskowych na podłożu mioceńskim w rejonie Woli Podłazańskiej wiąże się z
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Znaczne tereny położone na podłożu mioceńskim są całkowicie pozbawione osuwisk. Dzieje się to
szczególnie w terenie, na którym stoki pagórków i grzbietów płynnie przechodzą w szerokie doliny potoków,
a cieki płyną środkiem szerokiej, zabagnionej doliny, nie podmywając skarp. Szczególnie ubogi w osuwiska
jest obszar pomiędzy drogami Kraków – Tarnów i Wieliczka – Gdów, w rejonie Przebieczan, Słomianej,
Szczygłowa i Zborówka oraz na północ od Jawczyc. Na obszarze występowania sfałdowanych utworów
mioceńskich zapadliska większe nagromadzenie osuwisk występuje tylko w rejonie Bodzanowa.
Odmienna sytuacja występuje w obrębie Karpat fliszowych, gdzie osuwisk jest znacznie więcej i osiągają
one znacznie większe obszary. Ale i tam występuje spore zróżnicowanie. Jak już wspomniano, karpacka
część terenu gminy odznacza się wyjątkowo dużą zmiennością litologiczną i odpornościową skał podłoża.
Strefą szczególnie silnie zróżnicowaną i jednocześnie najsilniej stektonizowaną jest strefa nasunięcia Karpat
na sfałdowane utwory zapadliska przedkarpackiego wraz z wąskim pasem jednostki podśląskiej,
charakteryzującym się szczególnie dużym udziałem skał ilastych. W strefie tej, o szerokości maksymalnie 2
km, osuwiska występują bardzo licznie i osiągają zdecydowanie największe rozmiary. Typowe w tym rejonie
jest występowanie dużych, złożonych osuwisk na północnych stokach równoleżnikowych grzbietów. Do
największych zaliczają się: osuwisko 59, schodzące spod Chorągwicy ku Przebieczanom, rozczłonkowujące
się w dolnej części na kilka jęzorów, wypełniających sąsiednie doliny i tworzące wraz z sąsiednimi
osuwiskami 68 i 71 potężną strefę osuwiskową, kontynuującą się w kierunku zachodnim oraz osuwisko 50
w Biskupicach, odznaczające się najwyższą niszą na terenie gminy. Podobny charakter mają osuwiska 105
(Biskupice/Trąbki) oraz 111 i 113 w Łazanach. Poza północnymi stokami grzbietów występują też duże
osuwiska 116 i 127 w Łazanach. Wiele spośród wymienionych tu największych osuwisk to osuwiska aktywne
lub okresowo aktywne. Największe szkody powodują osuwiska nr 127 w Łazanach i 101 w Sułowie, ze
względu na istniejącą tam dość gęstą zabudowę i infrastrukturę. Co charakterystyczne, niewiele jest wśród
tych największych osuwisk konsekwentnych.
Poza szeroko rozumianą strefą nasunięć (karpackiego i jednostki śląskiej na podśląską) na terenie Karpat
fliszowych znajduje się tylko niewielka część terenu gminy w rejonie Sułowa i Sławkowic. Osuwiska
występują tu dość licznie, ale wyraźnie rzadziej niż w położonej na północ i zachód strefie nasunięć. Osiągają
tu też średnio zdecydowanie mniejsze rozmiary. Prócz niewielkich osuwisk w skarpach potoków występują
tu też osuwiska średniej wielkości (maksymalnie kilkuhektarowe). Niektóre z nich odznaczają się jednak
stosunkowo wysokimi skarpami głównymi (133 w Sławkowicach). Duże osuwiska na północnych stokach
grzbietów (tego typu co w strefie nasunięć) występują tu rzadko (101 i 121 w Sułowie).5
Zestawienie osuwisk na terenie gminy Biskupice

5

L.p.

Nr osuwiska w
bazie SOPO

Miejscowość

1
2
3
4
5
6

15571
15572
15573
15574
15575
15576

Bodzanów
Bodzanów
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany

Stopień aktywności
N- nieaktywne
O- okresowo
aktywne
A- aktywne
N
N
N
O
N
N

Uwagi
dotyczące
monitoringu
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większymi deniwelacjami terenu niż dalej na północ oraz z płytkim zaleganiem podłoża o zmiennym
litologicznie charakterze (piaski i iły) lub nawet brakiem pokrywy czwartorzędowej.

Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, T. Malata (Warszawa, 2010)
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15577
15578
15579
15580
15581
15582
15583
15584
15585
15586
15587
15588
15589
15590
15591
15592
15593
15594
15595
15596
15597
15598
15599
15600
15601
15602

33

15603

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

15604
15605
15606
15607
15608
15609
15610
15611
15612
15613
15614
15615
15616
15617
15618
15619
15620
15621
15622
15623
15624

Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Tomaszkowice, Lednica
Górna
Tomaszkowice, Lednica
Górna
Tomaszkowice
Tomaszkowice
Tomaszkowice
Tomaszkowice
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Tomaszkowice
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Biskupice, Przebieczany
Przebieczany
Biskupice
Biskupice
Biskupice

N
N
N
N
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O
O
N
A
A
O
N
N
O
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

N
A
N
N
A
N
N
A
N
N
N
N
O
O
N
N
N
N
O
A
A
O
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15625
15626
15627
15628
15629

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

15630
15631
15632
15633
15634
15635
15636
15637
15638
15639
15640
15641
15642
15643
15644
15645
15646
15647
15648
15649
15650
15651
15652
15653
15654
15655
15656
15657
15658
15659
15660
15661
15662
15663
15664
15665
15666
15667
15668
15669
15670

Biskupice
Szczygłów
Szczygłów
Szczygłów
Lednica Górna,
Chorągwica,
Tomaszkowice,
Biskupice
Tomaszkowice
Tomaszkowice
Tomaszkowice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice, Trąbki
Trąbki
Trąbki
Trąbki
Trąbki
Trąbki
Zborówek
Jawczyce
Jawczyce
Jawczyce
Jawczyce
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów
Sułów

N
N
N
N
O,N
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55
56
57
58
59

N
N
N
N
N
O
N
A,N
A,N
O
N
O,N
N
N
N
N
N
N
O,N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
A
A,N
N
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15671

Sułów

A,N,O

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

15672
15673
15674
15675
15676
15677
15678
15679
15680
15681
15682
15683
15684
15685
15686

Sułów
Sułów
Trąbki
Biskupice, Trąbki
Trąbki
Sułów
Sułów
Trąbki
Trąbki
Łazany, Sułów
Sułów
Łazany
Łazany
Łazany
Łazany

N
N
N
N
A,O,N
N
A
N
N
O,N
A
O,N
A,O
O
A,O,N

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

15687
15688
15689
15690
15691
15692
15693
15694
15695
15696
15697

Zborówek
Zborówek
Zborówek
Sułów
Sułów
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Łazany

A
N
N
A
N
N
N
N
N
N
A,N

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

15698
15699
15700
15701
15702
15703
15704
15705
15706
15707
15708
15709
15710
15711
15712
15713
15714
15715
15716
15717

Jawczyce
Jawczyce
Jawczyce
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice

N
N
N
N
A
N
N
O
N
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
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101

29

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

15718
15719
15720
15721
15722
15723
15724
15725
15726
15727
15728
15729
15730
15731
15732
15733
15734
15735
15736
15737
15738
15739

Łazany
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Jawczyce
N
Jawczyce
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
O
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
O
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
N
Sławkowice
A
Chorągwica,
O
Tomaszkowice
170
1003
Sułów
O
171
1013
Sułów
N,O
172
1014
Sułów
O
173
1015
Sułów
O
174
1017
Sułów
N
175
1018
Sułów
N
176
69931
Przebieczany
A
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Objaśnienia Do Mapy Osuwisk I Terenów Zagrożonych Ruchami
Masowymi, T. Malata (Warszawa, 2010)
Zestawienie terenów zagrożonych ruchami masowymi na terenie gminy Biskupice
Nr terenu zagrożonego w
Miejscowość
bazie SOPO
2234
Przebieczany
2235
Sułów
2236
Sławkowice
Źródło: Objaśnienia Do Mapy Osuwisk I Terenów Zagrożonych Ruchami Masowymi, T. Malata (Warszawa,
2010)
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5.2.1.2 ZAGROŻENIE POWODZIOWE
Dla obszaru gminy nie sporządzono studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia
przepływami wód powodziowych. Dna dolin potoków traktuje się jako tereny możliwych przepływów
powodziowych. Sieć rzeczna na terenie gminy ma charakter zlewni górskich. Charakteryzują ją duże spadki
terenów, niewielka powierzchnia zlewni cieków, które mogą spowodować gwałtowne wezbrania w
przypadku nawalnych opadów lub roztopów pokrywy śnieżnej. Potoki tylko częściowo mają zabezpieczenia
przeciwpowodziowe, przeważnie w miejscach, gdzie zabudowa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
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koryta. Poza obszarami zabudowy rzeki mają naturalny charakter. Koryto rzeki jest mało zagłębione (1-3
metry) Powoduje to, że na prawie całej szerokości istnieje terasa zalewowa. Największe problemy z
podtopieniami występują w miejscach złej lokalizacji budynków kubaturowych, w miejscach, gdzie znajdują
się zbyt małe światła przepustów, mostów drogowych oraz występowanie wód z koryt, co powoduje
zaleganie śmieci i posuszu z rzeki. Budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, są podtapiane
w przypadku pojawienia się wysokiego stanu wód.

5.2.2 ZAGROZENIA ANTROPOGENICZNE
Zagrożenia antropogeniczne dla środowiska przyrodniczego wynikają z działalności człowieka, tj.
wykorzystywaniem i przetwarzaniem zasobów. Źródłem presji na środowisko są poszczególne dziedziny
gospodarki oraz codzienne bytowanie mieszkańców. Jakość środowiska charakteryzuje głównie stan
zanieczyszczenia komponentów środowiska, które poddawane są obserwacjom monitoringowym
w przestrzeni czasowej.

5.2.2.1 ZAGROŻENIA ATMOSFERY6
Emisja z gospodarstw domowych
Głównymi źródłem tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza są:
➢ spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks),
➢ spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych.
Niska emisja
W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw stałych w
kotłowniach indywidualnych i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania.
Negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają miejscowe kotłownie pracujące na potrzeby
centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych lub
technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych powoduję, iż całość
wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza atmosferycznego. Niska sprawność i efektywność
technologii spalania są poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym paliwem w sektorze
gospodarki komunalnej jest węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. Rodzaje oraz źródła
zanieczyszczeń powietrza zestawiono w poniższej tabeli.
Zanieczyszczenia
Pył ogółem
SO2 (dwutlenek siarki)
NO (tlenek azotu)
NO2 (dwutlenek azotu)
NOX (suma tlenków azotu)
CO (tlenek węgla)
O3 (ozon)

Źródło emisji
Spalanie paliw, unoszenie pyłu w powietrzu, unos
pyłu z traktów komunikacyjnych
Spalanie paliw zawierających siarkę; spalanie
odpadów
Spalanie paliw; spalanie odpadów
Spalanie paliw; procesy technologiczne
Sumaryczna emisja tlenków azotu
Produkt niepełnego spalania
Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń
będących utleniaczami
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Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014- 2017 z perspektywą na lata 2018- 2021
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
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Emisja komunikacyjna

➢
➢
➢
➢
➢

tlenek i dwutlenek węgla,
węglowodory,
tlenki azotu,
pyły zawierające metale ciężkie,
pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych.

Dla stanu powietrza atmosferycznego istotna jest emisja NOX oraz metali ciężkich. Duże znaczenie ma
również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej mierze od warunków
meteorologicznych. Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, benzo(a)piranu, toluen i ksylenu. Na
wielkość tych zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, stopień zużycia substancji
katalitycznych oraz jakość stosowanych paliw. Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się wzrostem
ilości samochodów na drogach oraz aktualny stan i infrastruktury dróg spowodował, iż transport może być
uciążliwy dla środowiska naturalnego.
W przypadku substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery, źródła te trudno
zinwentaryzować pod kątem emisji zanieczyszczeń, gdyż zwykle nie ma dla nich materiałów
sprawozdawczych.
Emisja przemysłowa
Gmina Biskupice posiada charakter rolniczy, w związku z czym nie występuje tu wielki przemysł. Mimo to,
źródłem emisji przemysłowej mogą być jednak małe zakłady produkcyjne i usługowe zlokalizowane na
terenie gminy. Z uwagi na lotny charakter zanieczyszczeń powietrza źródłem omawianego rodzaju
zanieczyszczeń mogą być zakłady przemysłowe występujące na terenie położonego nieopodal miasta
Krakowa oraz Wieliczki.
Emisja niezorganizowana
Do tej kategorii zaliczane są inne nie wymienione źródła emisji. Znaczenie w tej kategorii ma emisja
pochodząca z zlokalizowanej na terenie gminy oczyszczalni ścieków. Do pozostałych źródeł emisji można
zaliczyć np. wypalanie traw, emisję lotnych związków organicznych związanych z lakierowaniem.
Jakość powietrza
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519 z późn. zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym
celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w
otaczającym powietrzu oraz wyników ocen jakości powietrza. W celu oceny jakości powietrza na terenie
województwa małopolskiego, wyznaczono strefy:
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Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która najbardziej
odczuwalna jest w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu kołowego. Głównymi
zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym należą:

➢ Aglomeracja Krakowska;
➢ miasto Tarnów;
➢ strefa małopolska.
Gmina Biskupice należy do strefy małopolskiej.
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Wynik oceny strefy małopolskiej za rok 2013, w której położona jest Gmina Biskupice, wskazuje, że
dotrzymane są poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na ochronę
zdrowia dla następujących zanieczyszczeń:
➢
➢
➢
➢
➢

dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu,
benzenu,
tlenku węgla,
ołowiu, kadmu, niklu, benzenu, arsenu w pyle zawieszonym PM10.

Przekroczone natomiast zostały dopuszczalne poziomy dla:
➢ pyłu PM10,
➢ pyłu PM2,5,
➢ benzo(a)pirenu.

5.2.2.2 ZAGROŻENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest spowodowane substancjami chemicznymi, bakteriami i
innymi mikroorganizmami występującymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Do głównych źródeł
zanieczyszczeń możemy zaliczyć nieczystości trafiające do wód razem ze ściekami, wynikające ze spływu
powierzchniowego z pól uprawnych, takie jak środki ochrony roślin, nawozy oraz z tras komunikacyjnych.
Stan czystości wód powierzchniowych jest zróżnicowany a ich jakość pogarsza się w miarę oddalania od
źródeł rzek i powstawaniu nowych miejsc zrzutu ścieków. Na jakość wód w rzekach wpływają takie czynniki,
jak: warunki klimatyczne i hydrologiczne, zdolność samooczyszczania się rzek oraz źródła zanieczyszczeń
zlokalizowane w zlewniach.
Szczególnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych jest znaczny brak systemu odprowadzania ścieków.
Niewielki zakres skanalizowania gminy stanowi jeden z najważniejszych czynników powodujących
zachwianie równowagi stanu środowiska. Głównym źródłem zanieczyszczeń bakteriologicznych jest
wadliwa lokalizacja i brak właściwego zabezpieczenia gnojowic, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków
do gleby i do wód powierzchniowych.
Monitoringiem jakości wód w gminie Biskupice objęty jest tylko Potok Królewski. Według „Oceny stanu wód
województwa małopolskiego w 2015 roku”, w Klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w JCWP
– ocena za rok 2015 Potok Królewski w punkcie kontrolnym Potok Królewski- Pierzchów (a więc już poza
terenem gminy) otrzymał oceny: Stan/Potencjał ekologiczny- SŁABY; Stan ZŁY (brak informacji nt. stanu
chemicznego). Stan taki przypisać należy, z dużym prawdopodobieństwem, niewielkiemu zakresowi
skanalizowania gminy. Biorąc pod uwagę wielkość przeprowadzonych niedawno inwestycji, nie należy się
spodziewać znaczącej poprawy jakości wody.
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Ocena jakości powietrza na terenie strefy małopolskiej sporządzona została w oparciu o wyniki badań z 53
manualnych i automatycznych stacji pomiarowych. Na terenie omawianej gminy nie prowadzono badań
jakości powietrza.

Niewielki stopień skanalizowania gminy Biskupice stanowi jeden z najpoważniejszych czynników
powodujących zachwianie równowagi stanu środowiska. W ostatnich latach zbudowano pierwsze dwa
odcinki systemu kanalizacji, co powinno mieć pozytywny (choć niewielki) wpływ na jakość środowiska.
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Na terenie gminy nie ma punktów monitoringu jakości wód podziemnych w sieci WIOŚ ani w sieci
Regionalnego Monitoringu Wód Podziemnych. Północna część obszaru gminy przylega do Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 451 „Subzbiornik Bogucice”. Osady pokrywające skały subzbiornika, mając
różną przepuszczalność, ograniczają jego zasilanie, a tym samym dopływ zanieczyszczeń z powierzchni.
Jakość wód w obrębie tego zbiornika, w punkcie monitoringu krajowego (Podłęże nr otworu 1119) zaliczona
została do klasy V (wody złej jakości). Wody złej jakości stwierdzono głównie w obszarach zabudowanych i
na terenach wykorzystywanych rolniczo, gdzie czynnikiem degradującym są nadmierne ilości azotu.

5.2.2.4 ZANIECZYSZCZENIA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI
Z uwagi na fakt, iż większa część Gminy Biskupice to tereny uprawne, istotny wpływ na powierzchnię terenu
oraz środowisko glebowe ma rolnictwo. Wynika to z faktu, iż obejmuje ono swoim oddziaływaniem duży
obszar i powoduje zasadnicze zmiany w środowisku naturalnym. Najbardziej istotne zagrożenia związane z
rolniczym użytkowaniem gruntów to:
➢ niszczenie mechaniczne roślinności oczek i mokradeł śródpolnych, zwłaszcza pozbawionych zarośli
i zadrzewień przywodnych podczas prac polowych, niszczenie chemiczne poprzez stosowanie
środków ochrony roślin i nadmierny spływ biogenów z pól,
➢ stosowanie na całej powierzchni upraw polowych środków ochrony roślin, powodujące ubożenie i
zanikanie roślinności segetalnej,
➢ intensywne zagospodarowanie użytków zielonych z oraniem, „meliorowaniem”, nawożeniem,
obsiewem szlachetnymi gatunkami traw, stosowaniem środków ochrony roślin powodujące
drastyczne ubożenie bogactwa florystycznego łąk.
Do listy zagrożeń wlicza się również fizyczna degradacja gleb. Do erozji wodnej i eolicznej przyczynia się
zmiana stosunków wodnych, mechanizacja rolnictwa, niewłaściwy wypas bydła oraz likwidacja murków,
miedz i zadrzewień śródpolnych.
Zagrożenia wynikają także z ruchów masowych ziemi – osuwisk.

5.2.2.5 ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA PRZEZ HAŁAS
Jakość środowiska akustycznego kształtowana jest na przedmiotowym obszarze głównie poprzez
oddziaływanie tras komunikacyjnych przebiegających przez analizowany teren (droga krajowa nr 94 Kraków
- Bochnia, droga wojewódzka nr 966 Wieliczka – Tymowa), które stanowią liniowe źródła hałasu
ponadnormatywnego. Drogą o wzmożonym ruchu, jest przede wszystkim droga krajowa nr 94 „ZgorzelecKraków - Bochnia - Medyka”, która przebiega w północnej części opracowania. Największe natężenie
pojazdów samochodowych na tej drodze odnotowano na odcinku Olkusz /Przejście/, 25 930
pojazdów/dobę. Odcinek Wieliczka- Targowisko, prowadzący przez teren gminy Biskupice, wykazał
natężenie rzędu 4635 pojazdów/dobę.
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5.2.2.3 ZAGROŻENIA WÓD PODZIEMNYCH

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska upowszechnia informacje o środowisku
w obszarze województwa małopolskiego w zakresie hałasu w środowisku. Co roku publikowane są wyniki
pomiarów hałasu komunikacyjnego w województwie małopolskim. W 2015r., w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym w Bilczycach na drodze wojewódzkiej 966 relacji Wieliczka Gdów (a więc głównie przez
teren omawianej gminy) wykazała poziom dźwięku w porze dziennej 69,6 dB, w porze nocnej 63,8 dB.
Oznacza to przekroczenie dopuszczalnych wartości odpowiednio o 4,6 oraz 7,8dB. W roku 2014 najbliższy
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W badaniach przeprowadzonych w 2013r. jeden z punktów pomiarowych znajdował się w Bodzanowie
(a więc na terenie gminy Biskupice). Uzyskane wyniki poziomu dźwięków wynosiły w porze dziennej 68,3dB,
a w porze nocnej 63,8dB. Oznacza to, że wartości dopuszczalne przekroczono odpowiednio o 3,3 oraz 7,8
dB.
Widać zatem, iż zagrożenie hałasem występuje na terenie gminy w sąsiedztwie drogi krajowej oraz
wojewódzkiej i wartości dopuszczalne są przekraczane.

5.2.2.6 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Na terenie Gminy Biskupice źródła promieniowania niejonizującego stanowią:
➢ linie i stacje elektroenergetyczne wysokich napięć,
➢ urządzenia radiokomunikacyjne,
➢ radionawigacyjne i radiolokacyjne.
Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych na terenie województwa małopolskiego w roku 2012 został
zrealizowany w trzech typach obszarów:
➢ centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
➢ pozostałych miastach,
➢ obszarach wiejskich.
W 2012 roku monitoring poziomu pól elektromagnetycznych nie obejmował gminy Biskupice, dlatego też
aby ocenić stopień wykorzystano dane z punktów kontrolnych obszarów wiejskich województwa
małopolskiego. Na podstawie wyników oraz badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
można stwierdzić, że na terenie Gminy Biskupice brak jest realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól
elektromagnetycznych.

5.2.2.7 ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO
Widocznym zagrożeniem środowiska roślinnego i zwierzęcego na terenie gminy mogą być procesy
inwestycyjne, wnikające zbyt agresywnie w wartościowe struktury przyrodnicze doprowadzając do
zubażania bioróżnorodności gatunkowej na łąkach, na których zaniechano dotychczasowego użytkowania.
W wyniku uprawowego użytkowania ziemi i nawożenia mineralnego zmieniona jest naturalna roślinność
nieleśna.
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punkt pomiarowy znajdował się w Niewiarowie (powiat wielicki), wykazując poziom hałasu dobowego
w porze dziennej 67,4, w porze nocnej 63,6dB; przekroczono więc wartości dopuszczalne odpowiednio o
2,4 oraz 7,6 dB.

Na stan zdrowotny drzewostanów i lasów wpływają między innymi wiatry czy okiść, szkodniki a także
zwierzyna płowa. Do innej grupy zagrożeń zaliczyć można składowanie nieczystości (dzikie wysypiska) oraz
wypalanie traw. Lasy w gminie pełnią funkcje retencyjne oraz ochronne dla gleb, wód, klimatu itp. Za
ochronne uznane są formalnie jedynie lasy państwowe, zaś lasy niepaństwowe takiego statusu nie
posiadają chociaż w rzeczywistości taką funkcję również pełnią.
Tylko niewielka część powierzchni gminy jest zalesiona, zatem spora jej część narażona jest na erozję gleb
czy masowe ruchy ziemi. Konieczne są dalsze zalesienia i zadrzewienia, podnoszące retencję naturalną oraz
poprawiające strukturę użytkowania ziemi. Na stromych stokach sposobem przeciwdziałania erozji i
wypłukiwania gleb przez wody opadowe jest preferowanie użytków zielonych kosztem gruntów ornych.
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5.2.2.8 ZMIANY W KRAJOBRAZIE
Krajobraz terenu odzwierciedla duży stopień przekształcenia środowiska, związany z użytkowaniem rolnym
terenów, rozwijającą się zabudową oraz znacznym wylesieniem gminy. Zmiany w krajobrazie obszaru gminy
związane są głównie ze zmianami w środowisku kulturowym, bowiem zmiany w środowisku przyrodniczym
trudno jednoznacznie oceniać jako niekorzystne z punktu widzenia krajobrazowego.

5.3. TERENY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH
Teren gminy nie posiada obszarów wyjątkowo cennych przyrodniczo. Jedyną formą ochrony w całej gminie
objęte są dwa dęby szypułkowe położone we wsiach Biskupice oraz Bodzanów. Dąb w Biskupicach został
ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Krakowskiego z dnia 16.11.1998 roku
w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa
Krakowskiego Nr 28, pozycja 238). Dąb w Bodzanowie ustanowiony został Rozporządzeniem Nr 14/02
Wojewody Małopolskiego z dn. 31.01.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 22, poz. 431).

5.4. OBSZARY I OBIEKTY PROPONOWANE DO OBJĘCIA OCHRONĄ PRAWNĄ
Do objęcia ochroną prawną jako pomniki przyrody proponowane są:
- buk amerykański stojący na terenie posesji nr 1 w Jawczycach

ROZDZIAŁ 6 – DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZASOBÓW I
STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Gmina Biskupice nie charakteryzuje się wysokim zróżnicowaniem ekosystemów lub krajobrazu, co znajduje
potwierdzenie m.in. w braku jakichkolwiek terenów przyrodniczych objętych prawną ochroną. Jedyną
formą ochrony są pomniki przyrody, a więc 2 pojedyncze drzewa- dęby szypułkowe (Biskupice i Bodzanów).
Krajobraz jest mocno przekształcony przez działalność człowieka, brak większych kompleksów dzikiej
przyrody.
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Stan zwierząt dziko żyjących uzależniony jest przede wszystkim od stanu szaty roślinnej i za-gospodarowania
terenu. Na terenie gminy następuje synantropizacja (tj. przystosowywanie się do nowych warunków życia
szczególnie w bliskości człowieka) wielu gatunków zwierząt w zależności od możliwości zdobywania
pożywienia i rozmnażania się.

Jeśli chodzi o środowiskowe warunki do rozwoju osadnictwa, są one bardzo zbliżone na terenie całej gminy,
choć nie całkowicie jednakowe. Południowo- zachodnia część (Sułów, Sławkowice, Łazany) jest nieco
bardziej górzysta i charakteryzuje się większymi różnicami w wysokościach terenu. Co za tym idzie,
stosunkowo często pojawia tam także zagrożenie osuwiskowe. Nieco korzystniejsze uwarunkowania
występują zatem na wschodzie i północy gminy.
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Głównymi źródłami zagrożeń środowiska przyrodniczego są lokalne źródła zanieczyszczeń związane przede
wszystkim z procesami bytowania ludzi, następnie funkcjonowaniem małych zakładów wytwórczych, usług,
hodowli, komunikacji. Obszar gminy jest słabo wyposażony w systemy i urządzenia infrastruktury
ekologicznej, które dałyby możliwość unieszkodliwienia zanieczyszczeń. Zagrożenie zanieczyszczenia wód
powierzchniowych wiąże się z koniecznością: uporządkowania zabudowy mieszkalno-gospodarczej oraz
zachowania stref ochronnych bez zabudowy od cieków zgodnie z przepisami prawa wodnego, kształtowania
filtrów biologicznych wzdłuż cieków w formie użytków zielonych, zadrzewień i zakrzewień
zabezpieczających wody przed spływem zanieczyszczeń obszarowych oraz kontynuowania budowy sieci
kanalizacyjnej dla uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej gminy.
Część obszaru gminy narażona jest na występowanie ruchów masowych oraz erozji, co może skutkować
zagrożeniem dla zabudowy i sieci infrastruktury. Do czynników występowania zjawisk masowych zalicza się
obciążanie stoków zabudową oraz podcięcia stoków wykonywane na potrzeby inwestycji kubaturowych i
infrastrukturalnych.
Zachowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu: naturalnych koryt rzecznych, punktów i
ciągów widokowych, obiektów zabytkowych oraz wzbogacenie ich poprzez wzbogacenie zasobów ubogich
gatunkowo siedlisk, porządkowanie zabudowy i użytkowania, skuteczną gospodarkę odpadami,
podniesienie standardu zagospodarowania i urządzenia terenów otaczających zabudowę mieszkalną oraz
otoczenia dróg – to istotne działania dla ochrony i utrzymania atrakcyjności krajobrazu gminy.
Możliwości rozwoju gminy
Gmina nie posiada terenów szczególnie cennych przyrodniczo lub objętych ochroną prawną, mimo to nie
można wykluczyć możliwości rozwoju turystyki na jej terenie. Lokalizacja gminy w pobliżu Krakowa i
Wieliczki, zróżnicowana rzeźba terenu, częste otwarcia widokowe na pasma górskie południa Polski (w tym
Tatr) i głównie rolniczy charakter zagospodarowania stwarzają dobre warunki do rozwoju turystyki i (w
szczególności) agroturystyki. Gmina posiada predyspozycje do bycia zarówno zapleczem noclegowym dla
turystów odwiedzających sąsiadujące miasta, jak również miejscem weekendowego wypoczynku dla
mieszkańców tychże ośrodków. Wymagałoby to jednak działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności
turystycznej np. poprzez wyznaczenie nowych szlaków rowerowych, miejsc służących rekreacji i
odpoczynkowi takich jak stanowiska grillowe, paleniska, zadaszone wiaty z ławkami i stołami oraz ogólnie
pojętej promocji gminy.
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Gmina posiada dobre warunki naturalne do rozwoju rolnictwa- większość terenu gminy zajmują grunty klas
chronionych (głównie IIIa i IIIb). Ogranicza to jednak duża pagórkowatość terenu, występowanie zagrożeń
osuwiskowych, czy- przede wszystkim- brak dużych, zwartych kompleksów terenów otwartych, wolnych od
zabudowy. Zagrożeniem z kolei są zanieczyszczenie gleb (niewielki stopień skanalizowania, zanieczyszczenia
komunikacyjne) oraz presja inwestycyjna.

Bariery rozwoju gminy
Do głównych barier środowiskowych rozwoju należy przede wszystkim stosunkowo często występujące w
południowo-zachodniej części gminy zagrożenie związane z osuwaniem się mas ziemnych. Wśród barier
rozwoju rolnictwa i turystyki na terenie gminy uwzględnić należy także m.in. presję inwestycyjną związaną
głównie z osadnictwem podmiejskim, zanieczyszczenie powietrza czy niewielki areał zwartych, otwartych
obszarów uprawowych.
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ROZDZIAŁ 7 – ŚRODOWISKO KULTUROWE I ZABYTKI

Badania archeologiczne wskazują początki osadnictwa na obszarze gminy Biskupice już na VII w. p. n. e. Z
okresu kultury łużyckiej pochodzą pozostałości grodziska w Biskupicach. Wykopaliska w Bukowej Górze
dowodzą, że istniał w tym miejscu gród obronny o potrójnym obwałowaniu. Tereny gminy zamieszkiwały
ludy celtyckie.
Pierwszy dokument dotyczący miejscowości położonych w granicach gminy pochodzi z 1044 r. –zapis
związany z organizacją parafii wielickiej przez Benedyktynów z Tyńca, którzy otrzymali uposażenie
składające się ze źródeł solnych w Wieliczce oraz wsi Bodzanów i Siercza.
Z XII w. pochodzi wzmianka o szybie solnym w Przebieczanach, stanowiącym własność Bożogrobców z
Miechowa. Istniały już wtedy prawie wszystkie wsie dzisiejszej gminy Biskupice.
Biskupice w 1220 roku były wsią należącą do biskupów krakowskich. Istniało tu również beneficjum
kanoników regularnych z Krakowa, które funkcjonowało do roku 1780. Pierwsza wzmianka o parafii w
Biskupicach pochodzi z 1223 r. W 1229 r. istniał w Bodzanowie kościół p.w. śś Piotra i Pawła (został wówczas
dotowany przez Michała opata tynieckiego). Łazany w 1253 roku znajdowały się w rękach Mikołaja
Asreckiego, w XIII wieku w Łazanach istniał pierwszy drewniany kościół.
W średniowieczu na obszarze gminy istniał kamieniołom, zwany księżym. To właśnie on dostarczał surowce
wykorzystane do wybudowania Zamku Żupnego w Wieliczce.
W 1303 r. Trąbki zostały zakupione przez biskupa Pasko z Przegniszowa. Z 1322 r. pochodzi pierwsza
wzmianka o Jawczycach (w dokumencie biskupa Nankera). Długosz podaje, że wieś ta była własnością
Zawiszy z Borzyszewic. Z lat 1325-1327 pochodzą pierwsze wzmianki o parafii w Łazanach. Właścicielami
Łazan byli w XIV w. Crezowie.
W 1455 roku Biskupice zostały przeniesione z prawa polskiego na magdeburskie.
Po roku 1480 drewniany kościół p.w. św. Marcina w Biskupicach przebudowano na murowany, w stylu
gotyckim.
W 1549 r. Łazany zostały zakupione przez Lubomirskich, którzy następnie nabyli w 1564 roku część wsi
Trąbki. W XVI w. w rękach Lubomirskich znajdowały się również wsie Jawczyce i Sułów. W XVI w.
wybudowano w Łazanach nowy kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. Budowa trwała cztery
lata do roku 1590. Proces ten wspierał Sebastian Lubomirski pieniędzmi pochodzącymi z kopalni soli. W
1618 roku odbyła się w Łazanach wizytacja biskupa Szyszkowskiego. Z dokumentów opisujących wizytację
wynika, że istniał już wtedy kościół murowany z przylegającą do niego dzwonnicą, zakrystią i kaplicą,
całkowicie wyposażony. W XVI w. istniał już również dwór w Łazanach.
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7.1 RYS HISTORYCZNY I ROZWÓJ OSADNICTWA

W Bodzanowie drewniany kościół został wzniesiony dopiero w 1765 r. W inwentarzu z 1774 roku pojawił
się wpis o „Nowym, niedokończonym” dworze w Łazanach. Do roku 1789 Biskupice pozostawały we
władaniu biskupów krakowskich.
Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. gmina znalazły się pod okupacją austriacką. Dominium Biskupice,
obejmujące także wsie Biszyce, Darczyce, Szczytniki, Trąbki, Świątniki i Wrząsowice, stanowiło w XIX wieku
własność rodziny Konopków herbu Nowina. Od 1855 r. gmina Biskupice była częścią powiatu sądowo-
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W latach 60-tych XIX w. w wyniku przemian ustrojowych na terenie monarchii habsburskiej wprowadzono
rządy autonomiczne w całym państwie. Zlikwidowano cyrkuł bocheński, a gmina Biskupice w 1867 r. weszła
w skład powiatu wielickiego.
Od 1877 roku do II Wojny Światowej Łazany stały się własnością rodziny Brzezińskich herbu Dunin. Jako
właściciel majątku w Biskupicach wymieniany jest w drugiej połowie XIX wieku Henryk Goszyński herbu
Jastrzębiec. Wtedy też dwór został rozbudowany o skrzydło zachodnie. Dwór w Tomaszkowicach pod koniec
XIX wieku, przybrał postać wygodnej siedziby, założonej na planie zbliżonym do litery T, z wgłębnym
portykiem wspartym na dwóch kolumnach. Na przełomie XIX i XX wieku majątek w Biskupicach należał do
Henryka Mieroszewskiego herbu Ślepowron. W 1893 r. właściciele majątku w Łazanach: Julian DuninBrzeziński i Anastazja Morawska ufundowali kaplicę na cmentarzu w Łazanach.
W końcu XIX w. Biskupice zamieszkiwało 2456 osób; Bodzanów miał wówczas 507 mieszkańców i 97
domów; Przebieczany 403 mieszkańców; Jawczyce 297 mieszkańców; Łazany 416 mieszkańców; Sułów 60
domów i 283 mieszkańców, Szczygłów 21 domów i 90 mieszkańców; Tomaszkowice 23 domy i 130
mieszkańców; Trąbki 72 domy i 116 mieszkańców.
W 1921 r. zatrudnionych w rolnictwie było niemalże 70% ogółu ludności obszaru gminy. Pozostała część
znajdowała zatrudnienie również w górnictwie i przemyśle, m.in. w Kopalni soli w Wieliczce.
W latach 30. XX w. majątek w Biskupicach należał do Mieczysława Waltera. Majątek w Tomaszkowicach w
1939 roku po śmierci Pawła Stonawskiego przejął jego syn, Witold.
Po II Wojnie Światowej majątek w Łazanach został przejęty przez Skarb Państwa i przekazany w użytkowanie
PGR. Majątek w Tomaszkowicach został rozparcelowany, a resztówkę z zabudowaniami gospodarczymi
przejęła miejscowa Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. We dworze zamieszkali jej pracownicy, a
w pomieszczeniach gospodarczych znajdował się GS. Nieremontowany budynek powoli popadał w ruinę.
Dwór w Biskupicach przeszedł na własność Skarbu Państwa i został przekazany miejscowej szkole
podstawowej.
W latach 60. XX w. dwór w Biskupicach został gruntownie przebudowany, a dwór w Tomaszkowicach
wykupił potomek rodziny i poddał go gruntownemu remontowi.

7.2 ZASOBY KULTUROWE
7.2.1 OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

administracyjnego ze stolicą w Wieliczce, należącego do cyrkułu bocheńskiego. Była to typowa gmina
wiejska o charakterze rolniczym ze społecznością nie przekraczającą 500 osób.

Obiekty, zespoły i założenia przestrzenne wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony
konserwatorskiej, wynikającej z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Wszelkie prace remontowe, zmiany funkcji i przeznaczenia takich obiektów wymagają zgody
odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, w przypadku gminy Biskupice - Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Na obszarze gminy Biskupice znajduje się 8 obiektów wpisanych do
rejestru zabytków:
A-288/M (A-249) - Kościół parafialny p. w. św. Marcina, ogrodzenie w Biskupicach
(wpis A-249 z dnia 4.08.1965 r.)
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Pierwszy drewniany kościół zbudowano przed rokiem 1223 na wzniesieniu górującym ponad otoczeniem.
Po 1480 roku w miejscu starego kościoła postawiono nowy murowany kościół w stylu gotyckim. Został on
później przebudowany, a ponowna konsekracja nastąpiła w XVII w. W 1888 r. dobudowano wysoką, 40metrową wieżę od strony zachodniej. Po zniszczeniach w 1914 roku obiekt został odbudowany. Jest to
kościół orientowany, jednonawowy z wielobocznym prezbiterium, piętrową zakrystią od północy i kaplicą
śś. Joachima i Anny od strony południowej.
W kościele znajduje się XV-wieczny kamienny portal ze znakiem duchaków, który stanowi najstarszy
zachowany element wyposażenie kościoła. Na uwagę zasługuje również chrzcielnica, ołtarze i stalle, które
pochodzą z XVII i XVIII w oraz epitafium Szymona Kalinowskiego, uczestnika wojen szwedzkich,
moskiewskich, kozackich i tureckich, zmarłego w 1673 roku.
A-515/M (A-561) - Zespół parkowy: dwór, park, kapliczka św. Jana Nepomucena w Biskupicach
(wpis A-561 z dnia 20.05.1987 r.)
Dwór z przełomu XIX i XX w. został przebudowany i zamieniony na szkołę po 1960 roku. Bryła budynku
złożona jest z dwóch skrzydeł: głównego, piętrowego, zwróconego frontem w kierunku wschodnim oraz
usytuowanego pod kątem prostym, parterowego skrzydła zachodniego. Ta część, przeznaczona na
mieszkania i nie wzbudzająca większego zainteresowania powojennych użytkowników, zachowała dawny
charakter. Zachował się też dawny układ wnętrza – dwutraktowy, z korytarzem międzytraktowym.
Największym zmianom uległo skrzydło główne. Nad jego wejściem, umieszczonym w zabudowanym ganku,
znajdowała się niegdyś drewniana, przeszklona facjata, która nadawała lekkości pozbawionemu dekoracji
architektonicznej budynkowi. Po obu stronach prowadzących na ganek schodów znajdowały się fragmenty
kolumn, służące za podstawę pod donice z zielenią. Po gruntownej przebudowie w latach 60. XX wieku
znikła drewniana facjata, a część środkowa budynku otrzymała formę masywnego ryzalitu. Jednoczesna
wymiana okien i przebudowa schodów pozbawiła dwór jakiegokolwiek charakteru stylowego. Drewniane
werandy znajdowały się przy ścianach szczytowych budynku.
A-256/M (A-60) – Kościół parafialny p.w. ss. Piotra i Pawła w Bodzanowie
(wpis A-60 z dnia 30.12.1960 r.)
Drewniany kościół wzniesiony został w 1765 r. na wzgórzu w północno-zachodniej części wsi. Jest to
jednonawowa budowla o konstrukcji zrębowej. Kościół był wielokrotnie remontowany i przebudowywany,
m.in. w latach 1870, 1910 i 1923. W roku 1910 od strony zachodniej dobudowano kruchtę.
Charakterystyczna niska wieża, nakryta daszkiem w kształcie piramidy, wbudowana jest w bryłę kościoła.
W miejscu tym znajduje się odlana z ołowiu figurka św. Floriana. Wewnątrz świątyni znajduje się wiele
obrazów pochodzących z XVII w., w tym również malowidła przedstawiającego alegorię śmierci
wyobrażonej pod postacią jeźdźca. Rokokowe ołtarze - główny i dwa boczne pochodzą z trzeciej ćwierci
XVIII w. W prezbiterium znajduje się bogato złocony ołtarz, z relikwiami świętych oraz niewielkie
tabernakulum w środku ołtarza, które zdobią malowidła. Za ołtarzem znajduje się natomiast obraz Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
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A-289/M (A-196) – Kościół parafialny p.w. Znalezienia Krzyża Św., ogrodzenie w Łazanach
(wpis A-196 z dnia 15.10.1970 r.).
Pierwsza drewniana świątynia powstała w XIII wieku. W XVI w. na miejscu drewnianej świątyni
wybudowano nowy kościół, murowany z cegły i kamienia, z prezbiterium zwróconym na wschód. Budowa
trwała cztery lata od 1586 do 1590, a fundatorami byli Lubomirscy. Z tego okresu pochodzi również
zabytkowy schowek na monstrancję wydrążony w pniu rosnącego tu wiekowego dębu, obmurowanego w
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trakcie budowy kościoła w 1586 roku. W 1618 roku w trakcie wizytacji biskupa Szyszkowskiego, kościół był
już całkowicie wyposażony. Przylegały do niego dzwonnica, zakrystia i kaplica. W latach 60-tych XVII wieku
kościół po raz pierwszy odnowiono po zniszczeniach spowodowanych przez potop szwedzki. Obraz św.
Stanisława i dwa bliźniacze ołtarze boczne ufundował ówczesny właściciel Łazan - Stanisław Samuel
Kalinowski. W II poł. XIX w. kościół został otynkowany i pokryty dachówką. W 1867 r. zakupiono nowe
organy, a w 1892 r. Julian Dunin-Brzeziński i Anastazja Morawska - właściciele majątku Łazany ufundowali
nowy „Wielki Ołtarz” - tryptyk gotycki według pomysłu krakowskiego architekta Tadeusza Stryjeńskiego.
Ambona w stylu romańsko-gotyckim pochodzi z roku 1898. Mimo wielu restauracji architektura kościoła
nie uległa istotnej zmianie. W latach 70-tych XX wieku kościół pokryto blachą miedzianą, a w latach 1990 1995 zostało odnowione wnętrze kościoła i cztery ołtarze. W kościele znajduje się wczesnobarokowy
kamienny nagrobek fundatorów kościoła z 1619 r. oraz kamienna chrzcielnica z końca XVI w. Na ścianach
widnieją epitafia z XVI i XVII w.
A-366/M (A-672) - Kaplica cmentarna w Łazanach
(wpis A-672 z dnia 23.03.1994 r.).
Kaplica znajduje się na cmentarzu w Łazanach, nieopodal kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża Św.
Została ufundowana w 1893 roku przez właścicieli majątku Łazany - Juliana Dunin-Brzezińskiego i Anastazję
Morawską. Jest to smukła budowla, wykonana w stylu neogotyckim. We wnętrzu kaplicy znajduje się krypta
grobowa. W portalu widnieje wizerunek herbu Dunin-Brzezińskich – Łabędź.
A-491/M (A- 223) - Zespół dworski: dwór i park w Łazanach
(wpis A-223 z dnia 30.12. 1960 r.).
Budynek dworu pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku. Otoczony jest zabytkowym parkiem ze starymi
lipami i grabami. Pierwszym właścicielem dworu był Antoni Pruszyński herbu Rawicz, który zakupił wieś w
1841 roku. W 1858 roku wieś weszła w posiadanie generała Ignacego Kruszewskiego i to dla niego
prawdopodobnie dwór został rozbudowany. Budynek jest drewniany, posadowiony na fundamentach z
kamienia łamanego, podpiwniczony w części południowej (w piwnicach sklepienia kolebkowe), w wyniku
późniejszych przebudowań częściowo przemurowany cegłą. Wzniesiony został na planie wydłużonego
prostokąta, z dobudowanymi później w częściach szczytowych partiami bocznymi. Środkowa starsza część
jest wyraźnie wyodrębniona ryzalitowym wysunięciem przed lico przybudówek bocznych. Elewacja
frontowa (wschodnia) w części centralnej posiada czterokolumnowy portyk wejściowy z trójkątnym
szczytem, łączący się z sześciokolumnowym portykiem wgłębnym umieszczonym pomiędzy skrzydłami
bocznymi, stanowiącymi niegdyś skrajne osie budynku. Po obu stronach wejścia głównego umieszczono
okna zamknięte łukiem ostrym. W elewacji zachodniej (tylnej) pierwotnie znajdował się taras ogrodowy
dostępny z umieszczonego na osi salonu, nie zachowany. Elewacje szczytowe – jednoosiowe. Wnętrza o
układzie dwutraktowym z sienią i salonem na osi oraz korytarzem międzytraktowym w częściach bocznych.
Na uwagę zasługuje salon z klasycystycznymi ozdobami i neogotyckim kominkiem.
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A-491/M (A-596) - Budynki w zespole dworskim w Łazanach: oficyna, obora
(wpis A-596 z dnia 12.12.1988 r.).
Zabudowania w zespole dworskim, podobnie jak sam dwór, pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Oficyna
dworska zlokalizowana jest zaraz przy drodze. Częściowo została wyremontowana (miedzy innymi
wymieniono okna i dach). W tylniej części posiadłości znajduje się murowany spichlerz.
A-554/M (A-556) - Zespół dworski: dwór, budynek folwarczny, park w Przebieczanach (Tomaszkowice)
(wpis A-556 z dnia 26.03.1987 r.).
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Dwór w Tomaszkowicach pochodzi z XIX wieku. Otocza go zabytkowy park i zabudowania dworskie:
spichlerze, kurniki, pozostałości czworaków. Dwór wzniesiono na planie zbliżonym do litery T, z
dwutraktowym układem wnętrz. Murowany z cegły, na kamiennej podmurówce, częściowo podpiwniczony.
Piwnice w części północno-wschodniej, dostępne od zewnątrz, posiadają ceglane sklepienia podparte
słupami. Osie środkowe elewacji frontowej, skierowanej na południowy zachód, zaakcentowane zostały
dwukolumnowym portykiem wgłębnym. W osiach bocznym umieszczono po trzy okna, otoczone
ozdobnymi, gładkimi opaskami z płaskim zwornikiem.

7.2.2 OBIEKTY UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKÓW WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
W maju 2010 roku wykonana została weryfikacja zasobów obiektów znajdujących się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków, w wyniku której sporządzono gminną ewidencję zabytków, obejmującą 65 obiektów.
W 2013 r. dokonano weryfikacji ewidencji - wykreślono 2 obiekty i dodano jeden nowy – kapliczkę z XIX w.
Aktualnie ewidencja zabytków gminy Biskupice obejmuje 70 obiektów.
W tabeli poniżej umieszczono obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków gminy Biskupice.
IDENTYFIKATOR
1/865

MIEJSCOWOŚĆ
Biskupice

3/865

Biskupice

4/865

Biskupice

5/865

Biskupice

6/865
8/865
9/865
10/865

Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice

13/865

Biskupice

15/865
16/865
17/865
19/865
21/865
22/865
23/865
24/865

Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów

25/865

Jawczyce

26/865

Jawczyce

27/865

Przebieczany

OBIEKT
Kaplica z amboną przy kościele
parafialnym p.w. św. Marcina
Kaplica- grobowiec sióstr
zakonnych przy kościele
parafialnym p.w. św. Marcina
Plebania przy kościele
parafialnym p.w. św. Marcina
Organistówka przy kościele
parafialnym p.w. św. Marcina
Dom nr 63
Dom nr 61
Dom nr 91
Kościół parafialny p.w. św.
Marcina, ogrodzenie,
drzewostan
Zespół parkowy: dwór, park,
kapliczka św. Jana
Nepomucena
Szkoła
Dom nr 107
Dom nr 146
Dom nr 151
Dom nr 158
Dom nr 69
Dom nr 109
Kościół parafialny p.w. śś
Piotra i Pawła z otoczeniem
Dwór w zespole dworskim
Skutów obecnie dom nr 1
Stodoła w zespole dworskim
Skutów
Kapliczka
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28/865
29/865

Jawczyce
Łazany

30/865
31/865
32/865
33/865
34/865

Łazany
Łazany
Łazany
Łazany
Łazany

35/865
36/865
37/865
38/865
39/865

Łazany
Łazany
Łazany
Łazany
Przebieczany

40/865
42/865
43/865
44/865
45/865
46/865
47/865
48/865
49/865
50/865
51/865

Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany

53/865

Sławkowice

54/865
55/865
56/865
57/865

Sławkowice
Sułów
Sułów
Szczygłów

58/865
59/865
60/865
61/865

Szczygłów
Tomaszkowice
Tomaszkowice
Tomaszkowice (Przebieczany)

62/865
63/865
64/865
65/865
66/865
67/865
68/865
69/865

Trąbki
Trąbki
Trąbki
Trąbki
Zabłocie
Zabłocie
Zabłocie
Zabłocie

Dom nr 46
Szkoła obecna funkcja świetlica
wiejska
Dom nr 21
Dom nr 49
Dom nr 57
Dom nr 30
Kościół parafialny p.w.
Znalezienia Krzyża Św. z
najbliższym otoczeniem w
obrębie cmentarza z
ogrodzeniem
Kaplica cmentarna
Zespół dworski: dwór, park
Zespół dworski: oficyna, obora
Obora w zespole dworskim
Kaplica p.w. Bożego
Miłosierdzia
Stodoła w zagrodzie nr 78
Stodoła w zagrodzie nr 97
Dom nr 2
Dom nr 18
Dom nr 20
Dom nr 26
Dom nr 99
Dom nr 122
Dom nr 125
Stodoła w zagrodzie nr 10
Kapliczka św. Jana
Nepomucena
Oficyna dworska obecnie dom
nr 119
Stodoła w zagrodzie nr 13
Dom nr 50
Stodoła w zagrodzie nr 13
Kapliczka (figura) koło domu nr
9
Dom nr 9
Dom nr 27
Stodoła w zagrodzie nr 27
Zespół dworski: dwór, budynek
folwarczny, park
Dom nr 23
Stodoła w zagrodzie nr 23
Dom nr 10
Dom nr 72
Dom nr 3
Dom nr 4
Dom nr 8
Dom nr 29
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70/865
Zabłocie
71/865
Przebieczany
72/865
Trąbki
73/865
Trąbki
74/865
Szczygłów
75/865
Łazany
76/865
Biskupice
77/865
Jawczyce
78/865
Trąbki
79/865
Sułów
Źródło: Ewidencja zabytków gminy Biskupice

Dom nr 31
Dom nr 63
Kapliczka na działce nr 929
Kapliczka na działce nr 182/5
Kapliczka na działce nr 208/6
Kapliczka na działce nr 399/5
Kapliczka na działce nr 140/6
Kapliczka na działce nr 401
Kapliczka na działce nr 983
Kapliczka na działce nr 104/1

7.2.3 STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
Lp.

Miejscowość

Typ stanowiska

Kultura

Chronologia

1

Nr AZP/nr
stanowiska na
obszarze *
104-58/61

Biskupice

2
3

104-58/62
104-58/63

Biskupice
Biskupice

osada
osada
grodzisko
osada

neolit
halsztat
halsztat
neolit

4

104-58/64

Biskupice

ślad osadnictwa

łużycka
łużycka
cer.wst.r.
lendzielska
-

5
6
7
8
9
10

104-58/65
104-58/66
104-58/67
104-58/68
104-58/69
104-58/70

Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice
Biskupice

11

104-58/71

Biskupice

12
13
14

104-58/72
104-58/73
104-58/74

Biskupice
Biskupice
Biskupice

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada

lendzielska
-

15

104-58/75

Biskupice

16

104-58/76

Biskupice

17

104-58/77

Biskupice

18

104-58/78

Biskupice

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

cer.wst.ryt.
-

19
20
21

104-58/79
104-58/80
104-58/81

Biskupice
Biskupice
Biskupice

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-
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okres wpływów
rzymskich
prahistoria
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
średniowiecze
neolit
średniowiecze
neolit
neolit
neolit
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
średniowiecze
neolit
średniowiecze
neolit
nowożytny
neolit
okres wpływów
rzymskich
neolit
neolit
neolit

MAJ 2016R.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

44

22

104-58/82

Biskupice

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
cmentarz
przykościelny?
kościół św.
Marcina
cmentarzysko?

łużycka ?
łużycka ?
cer. promien.
lendzielska
-

23

104-58/83

Biskupice

24
25
26

104-58/84
104-58/85
104-58/86

Biskupice
Biskupice
Biskupice

27
28

104-58/87
104-58/203

Biskupice
Biskupice

29

104-58/114

Bodzanów

30
31

104-58/115
104-58/116

Bodzanów
Bodzanów

osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada

32
33

104-58/117
104-58/118

Bodzanów
Bodzanów

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

34

104-58/119

Bodzanów

35
36

104-58/120
104-58/121

Bodzanów
Bodzanów

ślad osadnictwa
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

cer.promien.
cer.wst.ryt.
przeworska
cer.promien.
-

37
38
39
40
41

104-58/122
104-58/123
104-58/124
104-58/125
104-58/126

Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów
Bodzanów

42

104-58/127

Bodzanów

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada

tyniecka
-

43

104-58/128

Bodzanów

44

104-58/129

Bodzanów

osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

45

104-58/130

Bodzanów

ślad osadnictwa

-

lendzielska
gr.wyciąskozłotnicka
-
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okres wpływów
rzymskich
neolit
średniowiecze
neolit
neolit
neolit
neolit
wpływy rzymskie
neolit
neolit
późne średn. XIII w?
późne śred.okr. nowoż.
XIII? XIV-XIX w.
neolit

prahistoria
neolit
wczesne
średniowiecze
średniowiecze
neolit
neolit
okres przedrzymski
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
średniowiecze
neolit
neolit
wczesne
średniowiecze
średniowiecze
neolit
neolit
neolit
okres przedrzymski
neolit
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
neolit
okres przedrzymski
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
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46
47

104-58/131
105-59/2

Bodzanów
Jawczyce

ślad osadnictwa
cmentarzysko
kurhanowe
cmentarzysko
kurhanowe

-

48

105-59/3

Jawczyce

49

105-59/4

Jawczyce

cmentarzysko
kurhanowe
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

?

50
51

105-59/5
105-59/6

Jawczyce
Jawczyce

52

105-59/7

Jawczyce

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada

-

53

105-59/8

Jawczyce

ślad osadnictwa

-

54

105-59/9

Jawczyce

ślad osadnictwa

-

55

104-59/152

Jawczyce

osada

-

56
57

104-59/153
104-59/154

Jawczyce
Jawczyce

ślad osadnictwa
osada

-

58

105-59/155

Jawczyce

59

105-58/24

Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

60
61

105-58/25
105-58/26

Łazany
Łazany

-

62
63

105-58/27
105-58/28

Łazany
Łazany

64
65

105-58/29
105-58/30

Łazany
Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

66

105-58/31

Łazany

osada
osada

-

-

lendzielska
KCP
przeworska
-

-
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neolit
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze (ok.
poł. XIw.)
?
epoka kamienia
początek okresu
wpływów rzymskich
prahistoria
prahistoria
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
późne średniowiecze
/XIII-XV w./
późne średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
początek okresu
wpływów rzymskich
epoka kamienia
późne średniowiecze
/XIV-XVI w./
prahistoria
późne średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
nowożytność
późne średniowiecze
nowożytność
Ep32oka kamienia
neolit
epoka kamienia
późne średniowiecze
epoka kamienia
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
późne średniowiecze
– nowożytność /XVXVI w./

MAJ 2016R.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

46

67

105-58/32

Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

68
69

105-58/33
105-58/34

Łazany
Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

70

105-58/35

Łazany

osada
osada
osada
obozowisko
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

KCWR
lendzielska
łużycka /?/
-

71

105-58/36

Łazany

ślad osadnictwa

-

72

105-58/37

Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

73

105-58/38

Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

74

105-58/39

Łazany

75
76

105-58/40
105-58/41

Łazany
Łazany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka
-

77

105-58/42

Łazany

-

78

105-58/43

Łazany

kurhany /?/

Kul. Cer. Szn.
/wg J.
Machnika/
Kul. puch. lej.
/wg M.
Cabalskiej/
-

79

105-59/1

Łazany

ślad osadnictwa

-

80

104-59/151

Łazany

osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

KPL
-
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późne średniowiecze
nowożytność /XVIIXVIII w./
późne średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
późne średniowiecze
neolit
epoka kamienia
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
późne średniowiecze
późne średniowiecze
-nowożytność
prahistoria

okres wpływów
rzymskich
późne średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
późne średniowiecze
prahistoria
późne średniowiecze
wczesna epoka brązu
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
-
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prahistoria lub
nowożytność
neolit
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
średniowiecze
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81
82
83
84

104-58/150
104-58/151
104-58/152
104-58/153

Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

cer. wat.
łużycka
lendzielska
-

85

104-58/154

Przebieczany

86

104-58/155

Przebieczany

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada

łużycka
lendzielska
-

87

104-58/156

Przebieczany

osada
osada

-

88

104-58/157

Przebieczany

osada
osada

-

89

104-58/158

Przebieczany

osada

-

90

104-58/159

Przebieczany

osada
osada

przeworska

91
92

104-58/160
104-58/161

Przebieczany
Przebieczany

93
94

104-58/162
104-58/163

Przebieczany
Przebieczany

95
96
97

104-58/164
104-58/165
104-58/166

Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany

98

104-58/167

Przebieczany

ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
osada
osada
osada
ślad osadnictwa

-

99
100
101
102
103

104-58/168
104-58/169
104-58/170
104-58/171
104-58/172

Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany

104

104-58/173

Przebieczany

105
106
107

104-58/174
104-58/175
104-58/176

Przebieczany
Przebieczany
Przebieczany

osada
osada
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada

lendzielska
lendzielska
lendzielska
-

108
109

105-58/55
105-58/56

Sławkowice
Sławkowice

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-
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neolit ?
neolit
epoka brązu i żelaza
neolit
prahistoria
wczesne
średniowiecze
?
X-XIII w.
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
wczesne
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
neolit
okres wczesno i
późnorzymski
neolit
neolit
średniowiecze
neolit
neolit
średniowiecze
neolit
neolit
neolit
średniowiecze
wczesne
średniowiecze
neolit
neolit
neolit
neolit
neolit
średniowiecze
neolit
średniowiecze
neolit
neolit
neolit
wczesne
średniowiecze
epoka kamienia
neolit /?/
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110

105-58/57

Sławkowice

111
112

105-58/58
105-58/59

Sławkowice
Sławkowice

113

105-58/60

Sławkowice

114
115

105-58/61
105-58/62

Sławkowice
Sławkowice

116
117

105-58/63
105-58/64

Sławkowice
Sławkowice

118

105-58/65

Sławkowice

119
120
121
122

105-58/66
105-58/67
105-58/68
105-58/69

Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice

123

105-58/70

Sławkowice

124

105-58/71

Sławkowice

125
126
127

105-58/72
105-58/73
105-58/74

128
129

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

prahistoria
epoka kamienia
późne średniowiecze
epoka kamienia
późne średniowiecze
nowożytność
prahistoria
-

osada
osada

lendzielska
KCWR
KCWR
lendzielska
lendzielska
wczesne
średniowiecze
/?/
lendzielska
lendzielska

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa

lendzielska
lendzielska
KCWR
KCWR
-

Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

KCWR
-

105-58/75
105-58/76

Sławkowice
Sławkowice

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

epoka kamienia
mezolit
mezolit /?/
prahistoria
neolit
późne średniowieczenowożytność
mezolit /?/
prahistoria
wczesne
średniowiecze
późne średniowiecze
nowożytność XVIXVIII w.
neolit
epoka kamienia

130

105-58/77

Sławkowice

ślad osadnictwa

-

131

105-58/78

Sławkowice

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

-

132

105-58/79

Sławkowice

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada

łużycka /?/
-

133

105-58/80

Sławkowice

ślad osadnictwa

-
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późne średniowiecze
XIV-XV w.
neolit
okres wpływów
rzymskich
późne średniowiecze
neolit
okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich
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134
135
136
137
138
139
140

105-58/81
105-58/82
105-58/83
105-58/84
105-58/85
104-58/55
104-58/56

Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sławkowice
Sułów
Sułów

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
kurhany /?/
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka /?/
lendzielska
łużycka?
-

141
142
143

104-58/57
104-58/58
104-58/59

Sułów
Sułów
Sułów

144

104-58/60

Sułów

ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
osada

prahistoria
neolit
neolit
wczesne
średniowiecze
okres nowożytny
neolit
lendzielska
neolit
lendzielska
neolit
mierzanowicka wcz. brąz
lendzielska
neolit

145

105-58/15

Sułów

osada
ślad osadnictwa

przeworska

146
147
148

105-58/16
105-58/17
105-58/18

Sułów
Sułów
Sułów

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

149

105-58/19

Sułów

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

-

150

105-58/20

Sułów

osada
ślad osadnictwa

-

151

105-58/21

Sułów

152

105-58/22

Sułów

153

105-58/23

Sułów

154
155

104-58/88
104-58/89

Szczygłów
Szczygłów

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

lendzielska
-

156

104-58/90

Szczygłów

osada
osada

Cer.
promienistej
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neolit
okres wpływów
rzymskich
prahistoria
wczesna epoka brązu
okres wpływów
rzymskich
wczesne - późne
średniowiecze XI-XIII
w.
nowożytność
okres wpływów
rzymskich wczesne
średniowiecze XI-XIII
w.
późne średniowiecze
XIII-XIV w.
wczesne - późne
średniowiecze
nowożytność
prahistoria
późne średniowiecze
późne średniowiecze
nowożytność
późne średniowiecze
nowożytność
neolit
neolit
prahistoria
okres wpływów
rzymskich
neolit
średniowiecze
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157

104-58/91

Szczygłów

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

158

104-58/92

Szczygłów

159

104-58/93

Trąbki

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

160

104-58/94

Trąbki

ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

lendzielska
-

161
162

104-58/95
104-58/96

Trąbki
Trąbki

osada
osada
ślad osadnictwa
osada

163

104-58/97

Trąbki

164
165

104-58/98
104-58/99

Trąbki
Trąbki

166

104-58/100

Trąbki

167

104-58/101

Trąbki

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
osada ślad
osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

lendzielska
cer. wst. ryt.
łużycka
przeworska
lendzielska
lendzielska
Cer. wst. ryt.
przeworska
-

168

104-58/102

Trąbki

169
170

104-58/103
104-58/104

Trąbki
Trąbki

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa

-

171

104-58/105

Trąbki

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

172
173

104-58/106
104-58/107

Trąbki
Trąbki

174
175
176

104-58/108
104-58/109
104-59/148

Trąbki
Trąbki
Trąbki

ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka
-

177

104-59/149

Trąbki

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-
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prahistoria
wczesne
średniowiecze
neolit
średniowiecze
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
prahistoria
wczesne
średniowiecze
neolit
neolit
okres wpływów
rzymskich
neolit
nowożytność
neolit
mezolit ?
neolit
nowożytność
neolit
nowożytność
neolit
okres wpływów
rzymskich
średniowiecze
neolit
średniowiecze
neolit
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
neolit
halsztat
neolit
prahistoria
prahistoria
początek
średniowiecza
prahistoria
początek
średniowiecza
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178

104-59/150

Trąbki

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

179

104-58/110

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

przeworska
-

180

104-58/111

Zabłocie

ślad osadnictwa

-

181

104-58/112

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

182

104-58/113

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-

183

104-59/133

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
ślad osadnictwa

KCP
KCWR
KPL
-

184

104-59/134

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada

KCP
-

185

104-59/135

Zabłocie

186

104-59/136

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
osada
osada
osada

łużycka
przeworska
przeworska

187

104-59/137

Zabłocie

ślad osadnictwa
osada

-

188

104-59/138

Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

-
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okres wpływów
rzymskich początek
średniowiecza (XIII-XV
w.)
okres wpływów
rzymskich prahistoria
wczesne
średniowiecze
średniowiecze
prahistoria
wczesny okres epoki
brązu
okres wpływów
rzymskich
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
wczesne
średniowiecze
neolit
neolit
okres wpływów
rzymskich późne
średniowiecze
neolit
neolit
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze
neolit
wczesna epoka brązu
okres wpływów
rzymskich prahistoria
prahistoria
średniowiecze
okres wpływów
rzymskich wczesny
okres wpływów
rzymskich
okres wpływów
rzymskich
wczesne
średniowiecze 2 poł.
XI w., XIII w.
okres wpływów
rzymskich późne
średniowiecze
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189

104-59/139

Zabłocie
Zabłocie

ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa
ślad osadnictwa

łużycka ?
-

190

104-59/140

191

104-59/141

Zabłocie

osada

-

192

105-58/96

Dobranowice
(gm.
Wieliczka)

osada
ślad osadnictwa
osada

lendzielska
łużycka
-

193

104-59/156

Wiatowice
(gm. Gdów)

osada
osada
osada
osada

KCP
łużycka
przeworska
wcz. średn.

prahistoria
późne średniowiecze
okres wpływów
rzymskich
średniowiecze /ok.
XIII w./
średniowiecze /XIIXIV w./
okres wpływów
rzymskich
neolit
wcz. okr. wpł. rzym.
w. średn.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kart AZP oraz Programu opieki nad zabytkami gminy Biskupice
na lata 2014 – 2017.
*numer stanowiska na obszarze podany w powyższej tabeli odpowiada numerowi na rysunku studium.

7.2.4 STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, ARCHELOGICZNEJ ORAZ EKSPOZYCJI
W obszarze gminy Biskupice zidentyfikowano na podstawie obowiązujących dokumentów planistycznych
strefy ochrony, dla których należy określić szczegółowe kierunki rozwoju:

➢ Strefy ochrony konserwatorskiej - części miejscowości Biskupice, Bodzanów, Jawczyce, Łazany,
Tomaszkowice, gdzie występują elementy dziedzictwa kulturowego wymagające opieki
konserwatorskiej oraz zasoby dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym (wpisane
do rejestru zabytków). Działalność inwestycyjna wymaga postępowania zgodnie
z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych
ochroną konserwatorską.
➢ Strefy ochrony archeologicznej i stanowiska archeologiczne - Części miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Jawczyce, Łazany, Przebieczany, Sławkowice, Sułów, Szczygłów, Trąbki, Zabłocie,
Tomaszkowice, gdzie występują zachowane w ziemi relikty przeszłości z okresu:
prehistorycznego, mezolitu, neolitu, okresu wpływów rzymskich aż do średniowiecza. Łączna
ilość stanowisk archeologicznych na terenie gminy wynosi 186. Działania inwestycyjne w obrębie
stanowisk archeologicznych, wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.
➢ Strefę ochrony ekspozycji – Części miejscowości Sułów, szczygłów, Trąbki, Zabłocie gdzie
występują eksponowane tereny dalekiego widoku związane z ukształtowaniem terenu: rozległe,
widokowe wzniesienia z dolinami rzecznymi i obszarami pełniącymi funkcje przyrodnicze
(kompleksy rolne i leśne).
Przedpola widokowe dla obszarów szczególnie wartościowych pod względem zachowania
krajobrazu kulturowego. Konieczność szczególnej ochrony walorów krajobrazowych oraz
dbałość o staranne wkomponowanie obiektów i urządzeń w krajobraz.
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Ziemie, na których położona jest gmina Biskupice, zamieszkiwali Krakowiacy Zachodni. Jest to grupa
etnograficzna związana z terenami położonymi wokół Krakowa, sięgającymi na zachód po rzekę Przemszę,
na północy po Szczekociny, na wschód po Jędrzejów, Miechów, Proszowice, Koszyce i Bochnię, na południe
po Myślenice, Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice. Pod względem gospodarczym, poza tradycyjną
gospodarką rolną i przyzagrodową hodowlą, ludność tego regionu znajdowała zatrudnienie w przemyśle.
Bardzo dobrze rozwinięte było również tradycyjne rzemiosło.
Strój Krakowiaków Zachodnich miał wiele odmian lokalnych. W stroju męskim typowa była biała sukmana
ze stojącym kołnierzem, najczęściej zdobiona amarantowymi lub czarnymi chwastami. W okolicy Wieliczki,
Bochni i Dobczyc noszono sukmany z naszyciem z czarnego sznurka ułożonym w krzyże. Pod nią wkładano
granatowy kaftan z amarantowymi lub zielonymi chwastami, białą koszulę i zakładano płócienne jasne
spodnie, wysokie skórzane buty i szeroki pas. Nakrycie głowy stanowił kapelusz tzw. celender lub wełniana
czapka - magierka, rzadziej czerwona rogatywka. Strój kobiecy składał się z białej koszuli ozdobionej haftem,
płóciennej halki, spódnicy z gładkiej wełenki lub kwiecistego tybetu, zapaski tybetowej drukowanej,
płóciennej lub tiulowej z białym haftem. Na koszulę zakładano gorset, niekiedy również kaftanik (katanki),
na głowę nakładano dużą chustę naramienną, a na nogi czarne buty z cholewami lub sznurowane trzewiki.
Uzupełnieniem stroju kobiecego były korale i biżuteria wykonana z bakfonu. Panny włosy splatały w
warkocze, a mężatki po ucięciu warkocza nosiły włosy krótkie, zaczesane do tyłu i chowane pod czepiec lub
chustkę.
Wśród tradycji niematerialnych najbardziej charakterystyczne dla rejonu gminy Biskupice są obrzędy
związane z okresem Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Do dnia dzisiejszego zachowała się tradycja
kolędowania z Turoniem, Kobyłką, z szopką, czy Herody. Bardzo charakterystyczne dla tego regionu są
krakowiaki, którym lokalnie nadawano różne nazwy zależnie od miejsca pochodzenia lub też od sposobu
tańczenia. Obecnie na terenie gminy czynnie podtrzymują tradycje niematerialne: Zespół Regionalny
"Łazany", Chór "Mandora", Orkiestra Dęta Gminy Biskupice oraz Teatrzyk Maszkaron.

ROZDZIAŁ 8 - DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ORAZ ZABYTKÓW
Głównym uwarunkowaniem rozwoju gminy Biskupice, wynikającym z potrzeb ochrony wartości
kulturowych jest dziedzictwo kulturowe, decydujące o tożsamości gminy, które stanowią:
➢ obiekty wpisane do rejestru zabytków
➢ wpisane do ewidencji zabytków budownictwo mieszkaniowe, obejmujące głównie obiekty
regionalnej architektury drewnianej
➢ zabytkowe cmentarze
➢ kapliczki i krzyże przydrożne
➢ stanowiska archeologiczne
➢ krajobraz kulturowy

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

7.2.5 DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

Spośród obiektów zabytkowych na obszarze gminy Biskupice najlepiej zachowane są kościoły. W dobrym
stanie jest również większość występujących na terenie gminy kapliczek. Obiekty te wymagają jednak
bieżących prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych, w tym dbania o zachowanie ekspozycji. Zespoły
dworskie po długim okresie zaniedbań są remontowane przez prywatnych właścicieli. Problemem jest
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Na obniżenie walorów kulturowych gminy wpływają zagrożenia będące wynikiem procesu urbanizacji, w
tym: rozbudowa sieci drogowej, wprowadzanie we wsiach nowej zabudowy przy równoczesnym zaniku
obiektów cennych pod względem historycznym.
W zakresie zagrożeń dla krajobrazu kulturowego gminy widoczny jest brak koncepcji utrzymanie
budownictwa drewnianego (np. poprzez wykorzystywanie zabudowy do celów promocyjnych gminy),
przebudowy i wyburzenia obiektów znajdujących się w ewidencji zabytków.

ROZDZIAŁ 9 – WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
9.1 LUDNOŚĆ
9.1.1 POTENCJAŁ LUDNOŚCIOWY I JEGO ZMIANY
Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych gminy są czynniki
demograficzne. Obecne i przyszłe tempo rozwoju to podstawowe przesłanki dla kształtowania strategii i
kierunków społeczno- gospodarczych i przestrzennego rozwoju gminy.
Zgodnie z danymi GUS na dzień 1 stycznia rok 2016 powiat wielicki o powierzchni 41078ha zamieszkiwało
ogółem 121534 osób, a gęstość zaludnienia wynosiła 296 os./km2. Gminę Biskupice w tym samym czasie
zamieszkiwało 9872 osób, a jej średnia gęstość zaludnienia wynosiła 240 os./km2.
Powierzchnia i ludność w gminie Biskupice (rok 2015)
Jednostka miary

2015

Miejscowości podstawowe
ogółem

jd

12

Sołectwa

jd

12

Powierzchnia

ha

4114

Ogółem

osoba

9872

Kobiety

osoba

5048

Mężczyźni

osoba

4824

0-2 lat

osoba

332

3-6 lat

osoba

487

7-12 lat

osoba

728

Podział terytorialny

Ludność
Ludność faktycznie zamieszkała:
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budownictwo mieszkaniowe oraz inwentarskie wpisane do ewidencji zabytków, które charakteryzuje
dewastacja i powolny zanik.

Ludność według grup wieku:
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13-15 lat

osoba

355

16-19 lat

osoba

457

20-24 lat

osoba

651

25-34 lat

osoba

1629

35-44 lat

osoba

1561

45-54 lat

osoba

1198

55-64 lat

osoba

1247

65 i więcej

osoba

1227

Ludność na 1 km2 (gęstość
zaludnienia)

osoba

240

Przedprodukcyjnym

osoba

2122

Produkcyjnym

osoba

6266

Poprodukcyjnym

osoba

1484

Przedprodukcyjnym

%

21,5

produkcyjnym

%

63,5

Poprodukcyjnym

%

15,0
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

Ludność w wieku:

W % ogółem ludność w wieku:

Wskaźniki obciążenia demograficznego:
Ludność w wieku
nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym

osoba

57,5

Ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 w
wieku przedprodukcyjnym

osoba

69,9

Ludność w wieku
poprodukcyjnym na 100 w
wieku produkcyjnym

osoba

23,7

Kobiety na 100 mężczyzn

osoba

105

Zgony

-

8,58

Przyrost naturalny

-

0,7

Na 1000 ludności:
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Urodzenia żywe

-

9,3

Małżeństwa zawarte w ciągu
roku

-

43

Saldo migracji gminnych
wewnętrznych

Osoba

119

Saldo migracji zagranicznych

osoba

b.d. (0 w 2014r.)

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wynosi w gminie 57,5 osoby
(średnio w województwie 57,5/100 osób, a w powiecie 58,6/100 osób). Świadczy to o średnim obciążeniu
ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku pozaprodukcyjnym, co w zasadniczy sposób rzutuje na
warunki ekonomiczne rodzin. Wchodzenie w wiek aktywności zawodowej większych liczebnie roczników
powoduje zachwianie równowagi na lokalnym rynku pracy oraz wpływa na powstawanie nowych
gospodarstw domowych, a tym samym na potrzeby mieszkaniowe oraz potrzeby pozarolniczych miejsc
pracy.
Poniżej przedstawiono zmiany demograficzne w gminie na przestrzeni ostatnich trzech lat. W gminie można
zaobserwować trend wzrostowy w zakresie liczby ludności.
Wybrane
statystyczne

dane 2013

2014

2015

Ludność

9624

9744

9872

Ludność na 1 km2

234

237

240

100 106

105

105

Kobiety
mężczyzn

na

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Dla porównania trend wzrostowy dotyczący liczby ludności obserwuje się w obrębie całego powiatu
wielickiego, w którym w 2013r. zamieszkiwało 118 553 osób, w 2014r. – 120 064 osób a w 2015r. – 121 534
osób. Wzrosła również gęstość zaludnienia z 289 osób/km2 do 296 osób/km2.
W obrębie powiatu przyrost naturalny waha się: w 2013r. na 1000 ludności wynosił on 2,6; w 2014r – 2,8;
a w roku 2015 spadł do poziomu 2,3. Na tym tle przyrost naturalny w gminie kształtuje się znacznie powyżej
średniej powiatowej i wynosił w 2014r. 4,3 na 1000 osób.
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Saldo migracji na pobyt stały:

Ważnym miernikiem charakteryzującym przebieg procesów demograficznych jest saldo migracji stałej.
Saldo migracji wewnętrznych dla gminy Biskupice charakteryzuje się wahaniami wartości, choć od wielu lat
jest wysoce dodatnie- w roku 2014 wynosiło 86 migracji gminnych wewnętrznych. Saldo migracji
zagranicznych od 10 lat oscyluje wokół 0.
Główny Urząd Statystyczny opracował prognozy liczby ludności oparte na Narodowym Spisie Powszechnym
z 2011 roku, w którym pokazuje przewidywany stan ludności w powiatach do roku 2050. Dla powiatu
wielickiego są one bardzo pozytywne- podczas gdy województwo szczytową liczbę ludności osiągnie ok.
2025r., po czym nastąpi powolny jej spadek, tak w powiecie wielickim bez przerwy prognozuje się stały,
duży wzrost.

FORMA STUDIO PROJEKTOWE – MC KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE

MAJ 2016R.

57

Prognoza na
2050r.
3 279 424
159 684

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

9.2 RYNEK PRACY I BEZROBOCIE
Rynek pracy w gminie Biskupice:
RYNEK PRACY (STAN NA 2015 ROK)
Pracujący (2015)
Ogółem

Osoba

653

Mężczyźni

Osoba

276

Kobiety

Osoba

377

Ogółem

Osoba

266

Mężczyźni

Osoba

116

Kobiety

Osoba

150

Bezrobotni zarejestrowani

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Ogółem

%

4,2

Mężczyzni

%

3,2

Kobiety

%

5,0
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Prognoza na
2045r.
3 319 318
155 432

Prognoza na
2040r.

Prognoza na
2035r.
3 383 919
146 351

3 354 577

Prognoza na
2030r.
3 403 103
141 376

150 963

Prognoza na
2025r.

Prognoza na
2020r.
3 395 990
129 066

3 407 437

Stan na 2015
r.
3 368 336
120 064

135 667

Jednostka
terytorialna
Woj.
Małopolskie
Pow.
Wielicki

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
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Powiat
wielicki

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5 132

3 924

2 894

2 194

3 474

3 919

4 239

4 676

4 947

3 764

3 177

275

196

146

243

328

347

423

441

299

266

Gmina
371
Biskupice

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

Dane dotyczące zatrudnienia na obszarze gminy oraz powiatu wskazują na dynamiczny spadek bezrobocia
na przestrzeni ostatnich 3 lat.
Wybrane dane statystyczne

2013

2014

2015

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym

57,0

57,5

57,5

Pracujący na 1000 ludności (Bez pracujących w jednostkach 50
budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i
bezpieczeństwa
publicznego,
osób
pracujących
w
gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz
pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez
podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób)

59

66

Bezrobotni zarejestrowani

299

266

441

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Bezrobocie należy do najpilniej obserwowanych zjawisk społeczno- gospodarczych. W obrębie powiatu
wielickiego stopa bezrobocia rejestrowanego spada: w 2012 r. wynosiła 12,1%, w 2013 r. wzrosła do 12,
4%, jednak już w 2014r. spadła do poziomu 9,3%, a następnie, w 2015r.- 7,9%. Stopa bezrobocia w powiecie
jest niższa niż średnia w województwie, i wynosi w 2015 r. 8,4%.
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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w kolejnych latach:

59
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Struktura bezrobocia (stan 31.12.2015 r.)
Bezrobotni

Bezrobotni- osoby o szczególnej sytuacji

niepełnosprawni
195

Źródło: Analiza Rynku Pracy Powiatu Wielickiego (2015r.)

Gimnazjalne i
podstawowe
75

Zasadnicze
zawodowe

Policealne i średnie
zawodowe
61

72

Wykszt. wyższe
34

Średnie ogólne

Bezrobotnych
ogółem
266

26

Gmina
Biskupice

Bezrobotni według wykształcenia

Źródło: Analiza Rynku Pracy Powiatu Wielickiego (2015r.)
Najwięcej osób bezrobotnych w gminie ma wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz wykształcenie
gimnazjalne i podstawowe. Sumując osoby bezrobotne z wykształceniem zasadniczym zawodowym (72)
z osobami o wykształceniu policealnym i średnim zawodowym (59), da to liczbę 131 osób w gminie
posiadających zawód i wiedzę z konkretnej dziedziny, gotowych do pracy, ale dla których brakuje miejsc
pracy.
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do
rejestru REGON (stan na 2015 r.)
Ogółem
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji
PKD 2007
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Posiadający co najmniej
jedno dziecko do 6 roku
życia

264

Bez kwalifikacji
zawodowych (stan na
XII 2014r.)

Powyżej 50 r. ż.
963

632

Długotrwale
bezrobotni
1461

W wieku do 25 lat

Zwolnione z przyczyn
dot. zakładu pracy
322

460

Z prawem do zasiłku

Zamieszkali na wsi
2372

531

Kobiety
1746

3177

Powiat wielicki

Ogółem

na rynku pracy

813
14
796
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7
1
66
1
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Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów
klimatyzacyjnych
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie
ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją
Sekcja F - Budownictwo
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny;
naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle
Sekcja H - Transport i gospodarka
magazynowa
Sekcja I - Działalność związana z
zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi
Sekcja J - Informacja i komunikacja
Sekcja K - Działalność finansowa i
ubezpieczeniowa
Sekcja L - Działalność związana z obsługą
rynku nieruchomości
Sekcja M - Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Sekcja N - Działalność w zakresie usług
administrowania i działalność wspierająca
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
Sekcja P - Edukacja
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc
społeczna
Sekcja R - Działalność związana z kulturą,
rozrywką i rekreacją
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa
oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające
pracowników; gospodarstwa domowe
produkujące wyroby i świadczące usługi na
własne potrzeby
Sekcja U - Organizacje i zespoły
eksterytorialne

1
128
246
108
25
18
14
5
49
26
7
15
22
10
64

0

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Wynikiem reformy gospodarczej jest rozwój sektora prywatnego. Efektem tych procesów na terenie gminy
jest funkcjonowanie 465 podmiotów gospodarki narodowej. W tym w sektorze publicznym zaledwie 14 tj.
2%, a w sektorze prywatnym 796, co stanowi 98%.
Wybrane dane
Podmioty gospodarki
narodowej ogółem
W tym w sektorze: rolniczym
Przemysłowym i budowlanym

Powiat wielicki
13 736

Gmina Biskupice
813

83
3 437

7
197
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Pozostała działalność
10 216
Podmioty gospodarki
1130
narodowej na 10 tyś. Ludności
Osoby fizyczne prowadzące
893
działalność gospodarcza na 10
tyś. Ludności
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

609
824

Głównym motorem wzrostu w regionie jest miasto Kraków, a następnie Wieliczka. Sąsiedztwo drugiego
największego miasta Polski nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy w otaczających je gminach. Wysoki
stopień przedsiębiorczości mieszkańców wiąże się nie tylko z rangą dwóch najbliższych miast, ale również z
chęci wykorzystania ogromnego ruchu turystycznego, które wspólnie generują. Z drugiej strony bliskie
sąsiedztwo tych dwóch ośrodków miejskich pozwala mieszkańcom na prowadzenie przedsięwzięć o
szerokim spektrum działalności i specjalizacji, których prowadzenie w gminach o podobnych parametrach,
lecz położonych na obszarach o bardziej prowincjonalnym charakterze, byłoby zbyt ryzykowne.

9.3 MIESZKALNICTWO
9.3.1 ZASOBY MIESZKANIOWE
Teren gminy to strefa osadnictwa podmiejskiego, w obszarze aglomeracyjnym Krakowa. Ruch budowlany
wywołany jest tu dogodnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, malowniczym ukształtowaniem terenu,
dostępnością do usług skoncentrowanych wyższego rzędu w Krakowie oraz Wieliczce.
Najczęstszą formą budownictwa na terenie gminy jest budownictwo indywidualne, jednorodzinne.
Zabudowa zagrodowa dotyczy głównie najstarszych zabudowań i ulega stopniowemu, powolnemu
zanikowi.
ZASOBY MIESZKANIOWE (rok 2015)
Mieszkania

2 818

Izby

13 158

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m2]

291 995

Przeciętna
mieszkania

powierzchnia

użytkowa

1 103,6

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 29,6
na 1 osobę
Mieszkania na 1000 mieszkańców
Mieszkania
wyposażone
techniczno- sanitarne:

w
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699

285,5
urządzenia

Wodociąg

2600

Ustęp spłukiwany

2570

Łazienka

2530

Centralne ogrzewanie

2047
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Gaz z sieci

2193

Budynki mieszkalne oddane do użytkowania:

60

Mieszkania

63

Izby

346

Powierzchnia użytkowa mieszkań

8 863

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Nowe mieszkania oddane do użytkowania:
Jednostka
terytorialna

2011

2012

2013

2014

2015

Powiat
wielicki

678

796

659

793

749

Biskupice

55

61

54

43

63

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Na obszarze od wielu lat panuje wysoki ruch budowlany, utrzymujący się w okolicach 55 nowych mieszkań
oddanych do użytku każdego roku. Gmina nie jest wyjątkiem w swoim powiecie- ruch budowlany w regionie
także ma swoje wahania, jednak od lat utrzymuje się na wysokim poziomie.
Stosunkowo szybko wzrasta wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania- w 2010 r. wynosił
on 99,3 m2, w 2012- 101,4m2, natomiast w roku 2014- 102,8m2. W 2013r. wybudowano także pierwsze (i
jedyne jak dotąd) 4 mieszkania socjalne, o łącznej powierzchni 197m2.

9.3.2 GOSPODARKA KOMUNALNA
Korzystający z instalacji w %
ogółu ludności
Wodociąg

%

71,3

Kanalizacja

%

1,1

gaz

%

77,8

Woda z wodociągów

m3

16,4

Gaz z sieci

M3

137,9
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Mieszkania oddane do użytkowania:

Zużycie wody i gazu z sieci w
gospodarstwach domowych

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych (2015r.)
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Stopień zwodociągowania i zgazyfikowania gminy stoi na wysokim poziomie. Zauważalny jest jednak
znikomy procent wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną, w którą dalsze zainwestowanie z pewnością
podniosłoby poziom życia mieszkańców gminy.

9.4.1 EDUKACJA I WYCHOWANIE
EDUKACJA I WYCHOWANIE (2015 r.)
Placówki wychowania przedszkolnego
przedszkola bez specjalnych
przedszkola specjalne
oddziały przedszkolne
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
przedszkola bez specjalnych
przedszkola specjalne
oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych
punkty przedszkolne bez specjalnych
Miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego
przedszkola bez specjalnych
przedszkola specjalne
zespoły wychowania przedszkolnego bez specjalnych
punkty przedszkolne bez specjalnych
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Szkoły podstawowe
szkoły podstawowe ogółem
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży
szkoły podstawowe dla dorosłych
szkoły podstawowe ogółem - uczniowie
szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży bez specjalnych uczniowie
szkoły podstawowe specjalne dla dzieci i młodzieży uczniowie
szkoły podstawowe dla dorosłych - uczniowie
Szkoły gimnazjalne
gimnazja ogółem
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych
gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne
gimnazja dla dorosłych
gimnazja ogółem - uczniowie
gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych - uczniowie
gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne - uczniowie
gimnazja dla dorosłych - uczniowie
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

ob.
ob.
ob.

3
0
8

osoba
osoba
osoba
osoba
osoba

140
0
128
0
0

msc
msc
msc
msc

175
0
0
0

ob.
ob.
ob.
ob.
osoba
osoba

5
5
0
0
719
719

osoba

0

osoba

0

ob.
ob.
ob.
ob.
osoba
osoba

1
1
0
0
258
258

osoba
osoba

0
0
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9.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

64

Wybrane dane
statystyczne

2013

2014

2015

Szkoły podstawowe

5

5

5

Uczniowie szkół
podstawowych

591

655

719

Szkoły gimnazjalne

1

1

1

Uczniowie szkół
gimnazjalnych

237

246

258

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
W obu przypadkach, zarówno w szkolnictwie podstawowym, jak i gimnazjalnym, od 2013r. zauważyć można
stały, dosyć dynamiczny wzrost liczby uczniów.
Współczynnik skolaryzacji (2015 r.)
Szkoły podstawowe

84,29

Szkoły gimnazjalne

72,68

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Szkoły podstawowe zlokalizowane są w:
➢
➢
➢
➢
➢

Biskupicach
Bodzanowie
Łazanach
Przebieczanach
Trąbkach

Jedyne gimnazjum zlokalizowane na terenie gminy znajduje się w Sławkowicach.
Dla porównania w powiecie wielickim znajduje się 51 szkół podstawowych i 19 gimnazjów.
Na terenie gminy nie funkcjonują żadne placówki oświatowe ponadgimnazjalne. Te dostępne są w pobliskiej
Wieliczce oraz Krakowie. Korzystny wpływ na stopień edukacji mieszkańców (a więc i na wartość kapitału
ludzkiego) ma bez wątpienia sąsiedztwo ważnego ośrodka akademickiego, Krakowa.
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9.4.2 KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA (2014r.)
Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS
kluby
sekcje sportowe
członkowie
ćwiczący
ogółem
mężczyźni

szt
szt
osoba

2
2
28

osoba
osoba

45
45
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kobiety
ćwiczący do 18 lat
ogółem
chłopcy
dziewczęta
trenerzy
instruktorzy sportowi
inne osoby prowadzące zajęcia sportowe
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

osoba

0

osoba
osoba
osoba
osoba
osoba
osoba

13
13
0
2
0
1

Obiekty sportowe na terenie gminy:
- Kompleks Sportowy "Moje boisko Orlik 2012" w Tomaszkowicach

9.4.3 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA
OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA (2015r.)
Zakłady opieki zdrowotnej
ogółem
publiczne
niepubliczne
Praktyki lekarskie
Podstawowa opieka zdrowotna - porady
Apteki ogólnodostępne
Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną
Żłobki
ogółem
Placówki stacjonarnej pomocy społecznej
placówki (z filiami)
domy pomocy społecznej
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

ob.
ob.
ob.
ob.
jd
ob.
osoba

3
3
1
20 980
1
9 872

ob.

1

ob.
ob.

1
1

Gmina jest słabo rozwinięta pod względem ochrony zdrowia i opieki społecznej. Na terenie gminy działa
tylko jedna praktyka lekarska i dwie prywatne przychodnie. Stan ten wynika najprawdopodobniej z
bezpośredniego sąsiedztwa Wieliczki oraz Krakowa, a co za tym idzie- szerokiej gamy usług związanych z
ochroną zdrowia (publiczną i niepubliczną) na ich terenie.
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Na terenie gminy funkcjonuje 1 żłobek a także 1 placówka stacjonarnej pomocy społecznej.

9.4.4 BAZA TURYSTYCZNA
W gminie funkcjonują tylko 2 obiekty hotelowe. Są to hotel „Koral” w Przebieczanach oraz „Dworek Emilii”
w Tomaszkowicach. Brakuje innych form noclegowych, takich jak pensjonaty, motele itp. Słabo rozwinięta
infrastruktura i baza turystyczna gminy niekorzystnie wpływa na jej atrakcyjność.
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Położenie w sąsiedztwie dwóch dużych ośrodków turystycznych, w dodatku posiadającej atrakcyjną rzeźbę
terenu sugerowałoby lepiej rozbudowaną bazę noclegową. Powodem takiego stanu rzeczy może być niski
wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych, który dla powiatu wynosił w 2015 r. jedynie 30,9%.

9.4.5 KULTURA I SZTUKA
W gminie działa wiele instytucji i inicjatyw kulturalnych. Największą z nich jest Biblioteka Publiczna Gminy
Biskupice im. Antoniego Pajdaka. Ulokowana jest w budynku szkoły podstawowej w Biskupicach. Działa
nieprzerwanie od roku 1956.
Każdy, kto ukończył 50- ty rok życia może wstąpić do Gminnej Akademii Seniora, która rozpoczęła
działalność w październiku 2013 r. W ofercie programowej znaleźć można wykłady o różnej tematyce, kursy
oraz wycieczki. Głównym celem powstania Gminnej Akademii Seniora była chęć integracji ludzi starszych.
Kolejną instytucją jest Świetlica wiejska w Łazanach, mająca siedzibę w budynku dawnej szkoły. Oferuje
zajęcia głównie dla dzieci i młodzieży, lecz nie tylko- swoje zajęcia mają tam np. młode matki czy Koło
Gospodyń Wiejskich.
Miejscową kulturę regionalną krzewią także liczne inicjatywy związane z tańcem i muzyką. Są to Zespół
Regionalny „Łazany”, chór „Mandora”, Zespół Pieśni i Tańca Gminy Biskupice i Orkiestra Dęta Gminy
Biskupice.
Zespół Regionalny ,,Łazany” działa od 2000 r. przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazanach, pod patronatem
Urzędu Gminy Biskupice. Repertuar zespołu to tańce i przyśpiewki regionu krakowskiego oraz obrzęd
dożynkowy, które "Łazany" prezentują na licznych przedsięwzięciach kulturalnych, konkursach, przeglądach
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Zespół podtrzymuje, promuje i rozwija ruch folklorystyczny w regionie.
W miarę rozwoju zainteresowania zespołowymi formami tanecznymi w 2005r. utworzono Dziecięcy Zespół
„Małe Łazany”.
Chór mieszany ,,Mandora” istnieje od października 2011 r. Założony został z inicjatywy Teresy Waśniowskiej
(która śpiewała w chórze "Lutnia”) przy Stowarzyszeniu na rzecz Eko – Rozwoju wsi Trąbki. W krótkim
okresie działalności zaznaczył się w życiu kulturalnym Gminy, biorąc udział w licznych występach podczas
uroczystości religijnych oraz w przeglądzie zespołów amatorskich. Obecnie patronat nad działalnością
chóru przejęła Gmina Biskupice.
Orkiestra Dęta Gminy Biskupice powstała w 1995 roku dzięki zaangażowaniu i pracy Wojciecha Kotapierwszego kapelmistrza zespołu. Orkiestra składa się z młodych amatorów muzyki w wieku szkolnym, jak
i starszych muzyków z wieloletnim stażem i wykształceniem muzycznym. Zespół bierze aktywny udział w
życiu kulturalnym gminy i powiatu koncertując na uroczystościach państwowych, kościelnych, dożynkach i
innych imprezach kulturalnych.
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W gminie brak jest oznakowanych szlaków turystyki pieszej i rowerowej.

Dane dotyczące bibliotek w gminie Biskupice (2015r.)
Gmina

Biblioteki
i filie

Pracownicy
bibliotek

Księgozbiór

Zbiory
Czytelnicy Wypożyczenia
elektroniczne
w ciągu księgozbioru
zinwentaryzowane roku
na zewnątrz

Biskupice

1

3

13 053

0

697

15 963

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
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Gmina

Ludność na
placówkę
biblioteczną

Biskupice

9 872

1 Księgozbiór
Czytelnicy
Wypożyczenia
bibliotek na 1000 bibliotek
księgozbioru na 1
ludności
publicznych na czytelnika
w
1000 ludności
woluminach
1 322,2

71

22,9

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Miejsca kultu
Na obszarze gminy znajdują się następujące obiekty sakralne:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Kościół Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina w Biskupicach,
Kościół Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie
Kościół Parafii rzymskokatolickiej pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach,
Kaplica w Przebieczanach,
Kaplica w Trąbkach,
Kaplica w Zabłociu,

Ponadto na terenie gminy znajdują się:
➢ cmentarze w Biskupicach,
➢ cmentarz w Łazanach,
➢ cmentarz w Bodzanowie,
oraz liczne kapliczki i krzyże przydrożne.
Część z wymienionych obiektów znajduje się w rejestrze lub ewidencji zabytków prowadzonej przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIAŁ 10 – DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW
I JAKOŚCI ŻYCIA

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Biblioteki- wskaźniki (2015r.)

Źródło: GUS- Statystyczne Vademecum Samorządowca (2015r.)
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Jakość życia mieszkańców wyrażona we wskaźnikach dotyczących ochrony zdrowia, opieki społecznej,
edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji oraz gospodarki mieszkaniowej, w większości pozostaje poniżej
przeciętnej wojewódzkiej. Wśród pozytywnych czynników wpływających na jakość życia wymienić należy
dostępność do różnorodnej oferty kulturalnej. Negatywnie w tym kontekście ocenić należy dostępność do
usług z zakresu ochrony zdrowia, choć w tym obszarze część zadań publicznych, z których korzystają
mieszkańcy, realizowana jest przez placówki zlokalizowane na terenie Wieliczki lub Krakowa. Podobnie
sytuacja wygląda w przypadku usług edukacyjnych.
Jednym z elementów wpływających na jakość życia jest również dostępność komunikacyjna do głównych
ośrodków w regionie. Zwiększa ona mobilność mieszkańców i umożliwia czerpanie z innych potencjałów
rozwojowych znajdujących się w sąsiednich oraz dalszych obszarach. Inwestycje w infrastrukturę
komunikacyjną charakteryzują się wysoką kosztochłonnością i czasochłonnością. W przypadku gminy
jednak nie ma problemu z komunikacją drogową pomiędzy centralnymi ośrodkami regionu, jakimi są miasta
Wieliczka i Kraków.

10.1 OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO
Potencjał turystyczny gminy jest niższy niż średnia wojewódzka i powiatowa.
W zakresie potencjału gospodarczego wartości uzyskane przez gminę są niższe niż średnia dla województwa
małopolskiego i średnia powiatu wielickiego. Przedsiębiorczość (rozumiana jako liczba podmiotów
zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1000 ludności) posiada ocenę niższa od średniej powiatowej, która
jednak jest z kolei nieznacznie niższa, niż średnia wojewódzka. Rozwój sektora drobnej przedsiębiorczości
pozwala upatrywać w nim czynnika wpływającego na ożywienie rozwoju gospodarczego.
Rynek pracy (charakteryzowany między innymi przez udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym) posiada ocenę bardzo zbliżoną do średniej powiatowej i wyższą niż średnia
wojewódzka. Wskaźniki dotyczące ludności w wieku produkcyjnym oraz liczby ludności bezrobotnej są
względnie pozytywne. Należy jednak pamiętać, że zjawisko bezrobocia jest problemem ogólnokrajowym, a
bez podjęcia odpowiednich działań w sferze gospodarczej zjawisko to będzie się pogłębiać, stanowiąc
barierę w rozwoju gminy. Bezrobocie wywiera bardzo negatywny wpływ na warunki bytu - rodziny, w
których są osoby bezrobotne, zaspakajają swoje potrzeby na znacznie niższym poziomie.
Kapitał ludzki i potencjał demograficzny jest dużym atutem gminy Biskupice. Wynika to w głównej mierze z
dzietności oraz procesów migracyjnych mieszkańców Wieliczki i Krakowa na okalające miasto tereny
wiejskie. Z tego względu prognozy procesów demograficznych dla powiatu na najbliższe lata kształtują się
bardzo korzystnie.
Potencjał związany z jakością życia osiągnął na terenie gminy Biskupice wartości nieco niższe niż średnia
wojewódzka i średnia powiatowa. Ochrona zdrowia wypadła mniej korzystnie niż średnia wojewódzka i
powiatowa. Edukacja (analizowana za pomocą odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, liczby
uczniów przypadających na 1 komputer z dostępem do Internetu) uzyskała wartości bardzo zbliżone do
średniej, a gospodarka mieszkaniowa uzyskała ocenę lepszą od średniej wojewódzkiej oraz powiatowej.
Poziom infrastruktury społecznej świadczy o standardzie cywilizacyjnym poszczególnych wsi i ma duże
znaczenie w zakresie aktywizacji społeczno- gospodarczej. Poziom wyposażenia gminy w urządzenia
infrastruktury społecznej jest nierównomierny, co stwarza potrzebę działania na rzecz zmiany tego stanu,
tym bardziej, że tworzenie a następnie obsługa elementów infrastruktury oznacza dodatkowe miejsca pracy
poza rolnictwem.
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10.2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU
10.2.1 UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE
Gmina pod względem liczby mieszkańców zaliczana jest do gmin małych. Przyrost naturalny w okolicach 4,3
oraz dalsze postępowanie procesów migracyjnych ludności miejskiej Krakowa na wieś będą najbardziej
oddziaływać na przyszły rozwój gminy. W związku z dynamicznym rozwojem demograficznym gmina stoi
obecnie przed zadaniem zapewnienia odpowiedniego pola do rozwoju nowych miejsc pracy.
Możliwość rozwoju zależy m.in. od stopnia wykształcenia mieszkańców. Pomimo znacznego postępu w tej
dziedzinie, wieś pozostaje jednak w sytuacji rażącej nierówności wobec miasta. Tak też jest w przypadku
gminy Biskupice. Awans cywilizacyjny i gospodarczy gminy wymagać będzie zwiększenia odsetka osób z
wykształceniem co najmniej średnim.
Rozdrobnienie ziemi i niewielka powierzchnia gospodarstw zmusza mieszkańców gminy do szukania
pozarolniczych źródeł dochodu. Jednym z takich rozwiązań może stać się własna przedsiębiorczość. Na
terenie gminy największa ilość podmiotów w sektorze prywatnym związana jest z szeroko pojętą
motoryzacją (komisy samochodowe, sprzedaż części, wynajem pojazdów, wulkanizacja, transport i spedycja
itp.), handlem spożywczym oraz usługami dla zdrowia i urody.

10.2.2 UWARUNKOWANIA INFRASTRUKTURALNE
Poziom i dobre funkcjonowanie infrastruktury społecznej przesądza w znacznej mierze o standardzie
cywilizacyjnym. Od stanu i rodzaju urządzeń usługowych zależy nie tylko wygoda mieszkańców i możliwość
zaspakajania różnorodnych potrzeb na miejscu, ale w znacznym stopniu również perspektywy dalszego
rozwoju.
Do sieci urządzeń usługowych na terenie gminy składa się obecność instytucji życia publicznego, w tym
placówek oświaty, służby zdrowia, łączności, transportu, handlu i usług. Na obszarze gminy nasycenie
elementami infrastruktury jest dość jednorodne, przy oczywistej przewadze największych miejscowości.
Uwagę zwraca bardzo skromna baza gastronomiczna i noclegowa; zmiana tego stanu rzeczy mogłaby być
kolejnym impulsem do rozwoju gminy.
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Atrakcyjność przyrodnicza gminy jest niższa niż średnia wojewódzka (ze względu brak terenów chronionych
na obszarze gminy): krajobraz przyrodniczy (procentowy udział powierzchni prawnie chronionej, liczby
pomników przyrody, powierzchni lasów) posiada ocenę niższą, niż średnia wojewódzka i powiatowa.

10.2.3 UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE
Dogodne położenie oraz dobre skomunikowanie z dwoma większymi ośrodkami miejskimi daje bardzo
dobre warunki do pozyskiwania inwestorów z zewnątrz. Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa nr
94 jest główną osią, wokół której stopniowo pojawia się coraz więcej zakładów produkcyjnych i usługowych.
W celu wykorzystania jej potencjału ważne będzie zapewnienie odpowiedniej ilości terenów oraz regulacji,
które zachęcą inwestorów do wyboru tej właśnie gminy.
Również drobna przedsiębiorczość na obszarze gminy przedstawia sobą znaczny potencjał i stanowi ważny
element rozwoju gospodarczego. Działalność ta wpływa na tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i wzrost
dochodów ludności i gminy.
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10.2.4 UWARUNKOWANIA ROZWOJU- WNIOSKI

➢
➢
➢
➢

procesu napływu ludności miejskiej na tereny podmiejskie, wiejskie
wysokiego przyrostu demograficznego gminy
konieczności poprawy życiowych standardów lub utrzymania ich na dotychczasowym poziomie
konieczności poprawy dostępności do podstawowego poziomu usług

10.3 MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
Atuty:
- położenie w sąsiedztwie Wieliczki i Krakowa, w obrębie krakowskiego obszaru metropolitalnego
- dostęp do usług najwyższego rzędu na terenie Krakowa
- położenie przy drodze krajowej nr 94 będącej drugim po autostradzie A4 najważniejszym szlakiem
łączącym Kraków z Tarnowem, Rzeszowem i wschodnią granicą państwa
- duży odsetek ludności w wieku produkcyjnym
- wysoki przyrost naturalny
- rozwijająca się przedsiębiorczość
- urozmaicona rzeźba terenu (atrakcyjny krajobraz)

Szanse:
- Wzrost zainteresowania turystyką, rekreacją, agroturystyką i zdrowym stylem życia- szanse na bycie
zapleczem rekreacyjnym dla ludności Krakowa
- wysokie, dodatnie saldo migracji
- łatwy dostęp ludności Biskupic do edukacji wyższej
- Funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej i pomoc dla gminy z funduszy strukturalnych oraz dostępnych
programów pomocowych
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Potrzeby rozwoju infrastruktury społecznej będą w przyszłości wynikały z:

- Uregulowanie statusu prawnego tzw. gospodarstw rodzinnych i możliwość ich subwencjonowania z
funduszy UE

10.4 OGRANICZENIA I BARIERY ROZWOJU
Słabe strony:
- Niekorzystna struktura agrarna (rozdrobnienie gospodarstw rolnych) pomimo dobrej jakości gleb
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- niewielki stopień skanalizowania - powszechne zaśmiecanie terenów i zanieczyszczanie wód, zwłaszcza
ściekami pochodzącymi z gospodarstw domowych i rolnych
- słabo rozwinięta baza turystyczna

- brak systemu transportu publicznego łączącego mieszkańców gminy z Wieliczką i Krakowem

Zagrożenia:
- ograniczony możliwościami udział środków na inwestycje w budżecie gminy oraz duże potrzeby finansowe
w zakresie infrastruktury technicznej
- utrzymujące się rozdrobnienie gospodarstw rolnych z tendencją do dalszych nieuzasadnionych
ekonomicznie i gospodarczo podziałów terenów rolnych
- ograniczona ilość terenów możliwych do rozwoju inwestycji
- problem tzw. „niskiej emisji”, pogłębiający się wraz z powstawaniem nowej zabudowy
- postępująca zabudowa terenów rolnych budynkami o niskiej intensywności (zabudowa jednorodzinna), w
połączeniu z brakiem transportu publicznego oraz planów budowy nowych dróg grozi niewydolnością
istniejącego układu komunikacyjnego
- zakończenie budowy autostrady A4 od Krakowa w kierunku wschodnim, obniżającej znaczenie drogi
krajowej nr 94, a co za tym idzie- atrakcyjność terenów inwestycyjnych w jej sąsiedztwie
- groźba degradacji środowiska naturalnego bez dalszych inwestycji w kanalizację sanitarną

ROZDZIAŁ 11 - SYSTEM KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
11.1 KOMUNIKACJA
Wśród kluczowych kierunków i możliwości rozwoju gminy Biskupice jednymi z ważniejszych są zagadnienia
rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. Duży ruch budowlany, wynikający z postępującej zabudowy
obszarów rolnych powoduje wzrost natężenia ruchu pojazdów wewnątrz gminy i na terenach ościennych
(zwłaszcza w kierunku Wieliczki i Krakowa).

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

- słabo rozwinięty system utylizacji komunalnych

Gmina Biskupice obsługiwana jest wyłącznie komunikacją drogową. Planowana budowa linii kolejowej
relacji Podłęże- Piekiełko zakłada budowę na terenie gminy jedynie niewielkiego fragmentu torowiska,
niestety bez stacji czy przystanku kolejowego. Układ komunikacyjny gminy jest stosunkowo gęsty; opiera
się na drodze krajowej nr 94, drodze wojewódzkiej nr 966 oraz sieci dróg powiatowych.
Droga krajowa
Przebiegająca przez gminę droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec- Korczowa jest bezpłatną alternatywą dla
autostrady A4. Przebiega przez teren całego państwa w relacji wschód- zachód, zapewniając połączenie z
takimi ośrodkami miejskimi, jak Kraków, Wieliczka, Olkusz, Katowice, Opole, Wrocław (w kierunku
zachodnim), oraz Brzesko, Tarnów, Dębica, Rzeszów i Przeworsk (w kierunku wschodnim).
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Drugą z najważniejszych osi komunikacyjnych w gminie stanowi droga wojewódzka nr 966, relacji WieliczkaTymowa. Choć w skali regionalnej zdecydowanie większe znaczenie ma droga krajowa nr 94, tak w skali
samej gminy to droga wojewódzka jest dla mieszkańców ważniejsza. Dzieje się tak, ze względu na ich
lokalizację- droga krajowa przebiega tylko na północy gminy i korzystają z niej głównie mieszkańcy
Bodzanowa oraz, częściowo, Przebieczan, Szczygłowa i Zabłocia. Natomiast droga wojewódzka przecina całą
gminę z północnego zachodu na południowy wschód, będąc główną osią transportową dla mieszkańców
Biskupic, Tomaszkowic, Szczygłowa, Trąbek, Darczyc, Łazan, Jawczyc, Sułowa i Sławkowic, a także- w
pewnym stopniu- dla mieszkańców Przebieczan i Zabłocia. O znaczeniu tej drogi świadczyć może także
koncentracja różnego rodzaju usług w jej okolicy.
Drogi powiatowe
Przez gminę przebiega 8 dróg powiatowych, zapewniających połączenie z drogą krajową, wojewódzką oraz
sąsiednimi gminami. Są to:
- droga nr 2013K (Sułków) – granica gminy – Tomaszkowice;
- droga nr 2014K (Zakrzów) – granica gminy – Bodzanów, skrzyżowanie z drogą krajową nr 4;
- droga nr 2018K Szczygłów – Słomiana – Zabłocie – granica gminy – (Zborczyce – Łężkowice);
- droga nr 2019K Trąbki – Darczyce – Zborówek – Surówki – granica gminy - (Niegowić);
- droga nr 2020K Łazany – Sławkowice – granica gminy – (Bilczyce – Niegowić);
- droga nr 2022K (Wieliczka – Chorągwica) – granica gminy – Sułów;
- droga nr 2023K Biskupice – Sułów – granica gminy – (Dobranowice – Winiary);
- droga nr 2024K (Gdów – Grzybowa) – granica gminy – Brzozowa – granica gminy – (Niżowa).
Drogi gminne
Uzupełniający układ drogowy tworzą lokalne i dojazdowe drogi gminne.
Ogółem długość dróg gminnych na terenie gminy Biskupice wynosi 64,67 km, w tym:
- drogi lokalne mają długość 18,74 km,
- drogi dojazdowe mają długość 45,93 km.
Lokalne drogi gminne to:
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Droga wojewódzka

droga Biskupice – Szczygłów – Zabłocie – (Suchoraba);
droga Biskupice – Sułów – Łazany;
droga Sławkowice – granica gminy – (Niżowa);
droga Brzozowa – granica gminy – (Bilczyce).
Drogi gminne posiadają nawierzchnię utwardzoną na długości 53,45 km, w tym nawierzchnię ulepszoną
(bitumowaną) na długości 41,19 km.7

7

http://www.biskupice.pl/o-gminie/infrastruktura
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2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Pojazdy
80 129
samochodowe
i ciągniki

82 551

85 503

87 834

91 046

Samochody
osobowe

63 045

65 286

67 071

69 674

60 993

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Analizując dane na przykładzie powiatu wielickiego zauważyć można wyraźny, szybki przyrost liczby
pojazdów. Ta tendencja utrzymuje się również w gminie Biskupice. Jest ona zagrożeniem dla środowiska
oraz mieszkańców. Transport drogowy, w tym tranzytowy, powoduje emisję spalin, hałasu i wibracji,
niekorzystne przekształcanie walorów przyrodniczych i wzrost liczby wypadków komunikacyjnych.
Komunikacja autobusowa i mikrobusowa
Na terenie gminy nie funkcjonuje żaden środek transportu publicznego. Sieć połączeń Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie sięga do Wieliczki i Niepołomic, ale nie do Biskupic. Dojazd
do Wieliczki i Krakowa, poza transportem indywidualnym, możliwy jest jedynie przy skorzystaniu z oferty
kilku prywatnych przewoźników.
Transport kolejowy
Przez gminę Biskupice nie przebiega żadna linia kolejowa. Najbliższa linia kolejowa zelektryfikowana to linia
relacji Kraków- Bieżanów – Wieliczka- Rynek. Obecnie wykorzystywana jest wyłącznie do realizacji połączeń
w ramach Krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jedną z najważniejszych inwestycji kolejowych w
Małopolsce jest budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją już istniejących linii.
Jej planowany fragment przebiega po terenie gminy (przy wschodniej granicy, sołectwo Zabłocie), jednak
nie ma w planach budowy żadnej stacji czy przystanku kolejowego, który mógłby służyć mieszkańcom gminy
Biskupice.
Parkingi
Na terenie gminy zlokalizowane są niewielkie place postojowe przy obiektach administracji, handlowych,
usługowych i kościołach w centrach wsi.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Liczba pojazdów w powiecie wielickim

11.2 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
11.2.1 ZAOPATRZENIE W WODĘ
Słabe warunki hydrologiczno – hydrogeologiczne sprawiły, iż przy braku własnych zasobów wody – jedyne
źródło wody pitnej dla mieszkańców Gminy Biskupice stanowi zakup wody z wodociągów gmin ościennych.
Aktualnie cały obszar gminy jest pokryty siecią wodociągów zbiorczych, dla których głównym źródłem wody
są wodociągi gmina Wieliczka i gmina Gdów oraz, w jednym przypadku, gmina Niepołomice.
Na obszarze gminy Biskupice funkcjonują następujące wodociągi zbiorcze:

FORMA STUDIO PROJEKTOWE – MC KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE

MAJ 2016R.

74

➢ Wodociąg grupowy „Przebieczany – Bodzanów – Szczygłów – Zabłocie – Tomaszkowice” wraz z
północną częścią sołectwa Biskupice pracujący w oparciu o zakup wody z wodociągu II strefy
podwyższonego ciśnienia miasta Wieliczki.
Woda ze zbiornika „Rożnowa” o pojemności V = 2000 m3 i rzędnej zwierciadła wody 319.00 (dno
313.00) m n.p.m. grawitacyjnie przepływa przez Przebieczany do zbiornika wyrównawczego
„Zapanki” o pojemności V = 3000 m3 i rzędnej zwierciadła wody 289.00 m n.p.m. (dno 286.00).
Doprowadzenie wody dla tego wodociągu ma miejsce w rejonie ul. Gdowskiej od strony Lednicy
Górnej, oraz od strony Sułkowa, gdzie umieszczone są komory pomiarowe, mierzące wielkość
dosyłu wody z wodociągów ZGK Wieliczka.
Dodatkowo dla wodociągu „Tomaszkowice” od strony południowo - zachodniej doprowadzona
została woda z wodociągu ZGK Wieliczka w Chorągwicy, gdzie zlokalizowano trzecią komorę
pomiarową.
Zbiornik wyrównawczy „Zapanki” pełni równocześnie rolę komory czerpanej dla wodociągu
„Bodzanów” i „Biskupice – Sułów”, dla których zrealizowane zostały oddzielne pompownie
sieciowe, zlokalizowane przy zbiorniku.
Sieć wodociągową w wymienionych wsiach stanowią rurociągi Ø160÷110÷ 90 mm.
➢ Wodociąg "Biskupice – Sułów” – pracujący w oparciu o dosył wody poprzez pompownię przy
zbiorniku „Zapanki” w Przebieczanach, skąd rurociągiem Ø 160 mm woda prowadzona jest w
kierunku Sułowa, po czym rozprowadzana jest siecią rurociągów Ø 110 ÷ Ø 90 mm do zabudowań
wsi Biskupice i Sułów.
➢ Wodociąg „Sławkowice I” – obsługujący zachodnią część sołectwa wraz z południowym
przysiółkiem „Brzozowa” w oparciu o zakup wody z wodociągu „Gdów (od strony Bilczyc)
doprowadzonej do pompowni w południowo-zachodniej części wsi, skąd woda tłoczona jest w
północną część wsi rurociągiem Ø 110 mm.
➢ Wodociąg „Sławkowice II” – obejmujący północno-wschodnią część wsi, przysiółki:Sosnówki –
Działy – Brzesowa, oparty o zakup wody z wodociągu ZGK „Gdów” od strony przysiółka „Gaj –
Podedwór” w Bilczycach. Rozprowadzenie wody rurociągami Ø 110 ÷ 90 mm.
➢ Wodociąg „Jawczyce” – pracujący w oparciu o zakup wody z wodociągu ZGK „Gdów "
( od
strony sołectwa Wiatowice), skąd rurociągiem Ø 100 mm - woda jest rozprowadzana po terenie
wsi.
➢ Wodociąg „Surówki” w Zabłociu wraz z przysiółkiem Zborówek w Trąbkach zasilany z wodociągu
ZGK „Gdów”.
➢ Wodociąg „Kawki” w Zabłociu obsługujący kilka gospodarstw położonych w północno – wschodnim
obrzeżu wsi w oparciu o zakup wody z wodociągu ZGK „Niepołomice”.
➢ Wodociąg „Trąbki – Łazany” – oparty na dosyle wody z wodociągu ZGK „Gdów” od strony wsi
Bilczyce, skąd rurociągiem Ø 200 mm woda doprowadzona została do pompowni „Łazany” skąd
tłoczona jest nadal rurociągiem Ø 200 mm do zbiornika wyrównawczegow Łazanach,
zlokalizowanego w zachodniej części wsi skąd grawitacyjnie rurociągami Ø 160 ÷ 110 mm
prowadzona jest po terenie Łazan i sołectwa Trąbki.
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Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 99 327 m, w tym :
➢
➢
➢
➢

Ø200 – 4 828 m
Ø260 – 13 919 m
Ø110 – 44 681 m
Ø90 – 35 899 m

Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej - 1 925 (stan na 30.06.2010 r.)
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Wskaźnik

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

201,8

205,2

185,3

193,0

196,8

Na 1
mieszkańca

21,7

21,8

19,4

19,9

20,1

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

11.2.2 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Od 2013r. przeprowadzono dwie inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi
oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Biskupice i Sławkowice. Były to pierwsze tego typu inwestycje
na obszarze gminy, obejmujące swym zasięgiem niewielki odsetek ludności. W pozostałych przypadkach
ścieki są oczyszczane w przydomowych oczyszczalniach lub w szczelnych zbiornikach wybieralnych oraz
wywożone przez podmioty, które uzyskały zezwolenia na wywóz nieczystości płynnych. Na terenie Gminy
znajduje się 2110 zbiorników bezodpływowych, 38 przydomowych oczyszczalni ścieków.
Uzbrojenie całego obszaru w sieć wodociągów zbiorczych – oraz źródliskowy charakter cieków płynących
przez gminę – nakłada na gminę obowiązek pilnej realizacji systemów kanalizacji zbiorczej zakończonych
oczyszczalniami ścieków, celem ograniczenia zanieczyszczeń tak wód płynących jak i podziemnych.
Nikła sieć wodna na obszarze gminy oraz ukształtowanie dorzeczy, stanowią znaczne uwarunkowania dla
projektowanych systemów kanalizacyjnych.
Sukcesywna realizacja systemów kanalizacji zbiorczej na terenie poszczególnych sołectw, stanowi główny
warunek zahamowania degradacji środowiska, tym samym stopniowej poprawy jakości życia mieszkańców
i zapewnienia warunków dla zrównoważonego rozwoju gminy.
Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr VII/112/15 z dnia 30 marca 2015 r. w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków straciło moc rozporządzenie Nr 78/06 Wojewody Małopolskiego
z dnia 14 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Biskupice (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr
617, poz. 3808). Wójt Gminy Biskupice przeprowadził analizy, które w zasadniczy sposób zweryfikowały
opłacalność ekonomiczną pierwotnie założonej budowy sieci kanalizacyjnej na terenach gminy Biskupice.
Zmiana granic istniejącej aglomeracji Kraków na terenie gminy Biskupice dotyczy rezygnacji
z budowy 82,9 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Biskupice, Szczygłów, Zabłocie, Trąbki, Zborówek,
Sułów, Łazany, Jawczyce i Sławkowice. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w miejscowości Biskupice
konieczne byłoby wybudowanie 10,5 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 992 stałych mieszkańców. Tym
samym wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 95 osób na 1 km sieci. Miejscowość Szczygłów liczy
448 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 6,8 km sieci
kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do
budowy. Dla skanalizowania miejscowości Zabłocie i części miejscowości Jawczyce konieczne byłoby
wybudowanie 7,7 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 475 stałych mieszkańców, więc wskaźnik długości
sieci wynosi 62 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy.
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Zużycie wody w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

W miejscowościach Trąbki i Zborówek konieczne byłoby wybudowanie 18,8 km sieci kanalizacyjnej dla
podłączenia 1437 stałych mieszkańców miejscowości. Tym samym wskaźnik długości sieci na tym terenie
wynosi 76 osób na 1 km sieci. Miejscowość Sułów liczy 568 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej
miejscowości konieczne byłoby wybudowanie 10,7 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym
terenie wynosi 53 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. W celu skanalizowania miejscowości
Łazany konieczne byłoby wybudowanie 10,1 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 986 stałych
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mieszkańców, więc wskaźnik długości sieci wynosi 98 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy.
Część miejscowości Jawczyce liczy 542 stałych mieszkańców. Do skanalizowania tej części miejscowości
konieczne byłoby wybudowanie 5,5 km sieci kanalizacyjnej. Wskaźnik długości sieci na tym terenie wynosi
99 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy. Dla skanalizowania miejscowości Sławkowice
konieczne byłoby wybudowanie 12,8 km sieci kanalizacyjnej dla podłączenia 849 stałych mieszkańców, więc
wskaźnik długości sieci wynosi 66 mieszkańców na 1 km sieci planowanej do budowy.
Dla skanalizowania wyłączonych obszarów konieczne byłoby wybudowanie 477,82 km sieci kanalizacyjnej
dla podłączenia 35047 mieszkańców gmin i 70 osób przebywających tymczasowo. Wskaźnik długości sieci
dla całego obszaru wyłączonego z aglomeracji wynosi 74 osoby na 1 km sieci planowanej do budowy. Jak
wynika z powyższych danych nie ma zachowanego wymaganego wskaźnika długości sieci, który nie może
być mniejszy od 120 osób na 1 km sieci planowanej do budowy z uwagi na brak obszarów: o przynajmniej
jednoprocentowym średnim spadku w kierunku oczyszczalni, stref ochronnych ujęć wody, obszarów
ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody
w przypadku miejscowości Biskupice, Szczygłów, Zabłocie, Trąbki, Zborówek, Sułów, Łazany, Jawczyce
i Sławkowice.
W/w Uchwała Sejmiku wyznacza aglomerację Kraków (powiat krakowski) o równoważnej liczbie
mieszkańców 918 288 z oczyszczalniami ścieków: Płaszów, Kujawy, Wadów, obejmującą na terenie gminy
Biskupice miejscowości: Tomaszkowice, Przebieczany, Bodzanów.
Tereny wyłączone z aglomeracji będą obsługiwane przez szczelne zbiorniki wybieralne oraz przydomowe
oczyszczalnie ścieków. Obecnie poza terenem aglomeracji Kraków istnieje 1428 przydomowych oczyszczalni
ścieków, z których korzysta 5573 mieszkańców: Miasta Kraków oraz gmin Igołomia-Wawrzeńczyce,
Kocmyrzów Luborzyca, Michałowice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki
i Biskupice. Ponadto planuje się budowę dwóch lokalnych oczyszczalni ścieków dla obsługi 905
równoważnych mieszkańców na terenie Gminy Biskupice.
Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej w obszarze planowanej aglomeracji Kraków na
terenie gminy Biskupice przewiduje się budowę 28,7 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi 3333 stałych
mieszkańców aglomeracji oraz 132 osób przebywających tymczasowo na terenie miejscowości:
Tomaszkowice – 7,8 km (809 osób), Przebieczany – 10,6 km (1285 osób) i Bodzanów – 10,3 km (1239 osób).

11.2.3 GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne z terenu gminy w całości skierowano na składowiska odpadów komunalnych. Od 2002
r. każdy zarządca nieruchomości ma obowiązek zawarcia umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów,
która posiada własne pojemniki na odpady komunalne. Zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych
objętych jest około 93 % mieszkańców gminy. Odpady selektywne odbierane są przeważnie raz w miesiącu,
wielkogabarytowe raz do roku, wg wykazów i informacji od firm.
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Na terenie gminy Biskupice nie ma zlokalizowanych wysypisk śmieci. Nieczystości wywożone są z terenu
gminy przez (wyłoniony w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego)
podmiot gospodarczy i składowane na terenie składowisk odpadów. Zorganizowanym wywozem odpadów
komunalnych objętych jest około 90 % mieszkańców gminy. Zorganizowanym wywozem odpadów
komunalnych objętych jest około 90 % mieszkańców gminy.
W związku z tym, że na terenie gminy Biskupice nie ma zakładów przemysłowych, działają tylko niewielkie
podmioty gospodarcze, które są nastawione głównie na obsługę ludności gminy. Nie można więc dokładnie
określić ilości wytwarzanych odpadów w tych przedsiębiorstwach.
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W przypadku właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (np. zakłady usługowe, produkcyjne itp.), przedsiębiorca ma obowiązek zawrzeć umowę na
odbiór odpadów komunalnych z firmą, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Biskupice.
Mieszkańcy mają obowiązek wyposażenia, we własnym zakresie, nieruchomości w pojemniki na odpady
zmieszane. Worki na odpady segregowane dostarczane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
Odpady odbierane są z częstotliwością raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej
wiadomości. Właściciele nieruchomości, którzy nie składują odpadów biodegradowalnych (resztki
żywności, skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie i inne odpady roślinne) w przydomowych
kompostownikach, mają obowiązek przekazywania ich w przeznaczonych do tego workach.
Oszacowana ilość odpadów wytworzonych w 2003 r. pochodzących z przedsiębiorstw z terenu gminy
Biskupice wynosiła około 200 Mg. Z czego odpady niebezpieczne 5,2 Mg.
Na podstawie danych z GUS można przyjąć, że co roku z terenu gminy Biskupice wywożonych jest średnio
około 960 ton śmieci.
Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku w gminie Biskupice:
Wskaźnik
2011
2012
Ogółem
908,38
966,29
Na 1
97,8
102,6
mieszkańca
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

2013
878,42
92,1

2014
1101,23
113,4

2015
1211,18
123,7

11.2.4 ELEKTROENERGETYKA
Na terenie gminy zlokalizowana jest napowietrzna jednotorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji
GPZ Niepołomice - GPZ Wieliczka.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się poprzez sieć średniego napięcia 15 kV oraz stacje
transformatorowe SN/nn. Źródła zasilania w energię elektryczną są zlokalizowane poza obszarem gminy,
jest to stacja GPZ 110/SN Wieliczka, RS w Gdowie oraz stacja elektroenergetyczna 110/15kV Niepołomice.
Sieci elektroenergetyczne niemal w całości wykonane są jako napowietrzne. Poszczególni odbiorcy
zaopatrywani są w energię elektryczną ze stacji transformatorowych SN/nn. Stacje transformatorowe
(napowietrzne, wnętrzowe) wyposażone są w jednostki transformatorowe o mocy od 30 do 400kVA.
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Ustawa zobowiązuje wszystkich mieszkańców do zbierania odpadów w sposób selektywny
(z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji). Dwa razy w roku (w miesiącach kwiecień
i październik), organizowane są bezpłatne zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów
wielkogabarytowych z terenu nieruchomości.

Zlokalizowane na terenie gminy linie elektroenergetyczne stanowią ograniczenia urbanistyczne. Należy
zachować przewidziane przepisami odrębnymi odległości zabudowy od linii elektroenergetycznych:
➢ dla linii napowietrznej 110 kV - strefa ograniczonego użytkowania wynosi 14,5 m od skrajnego
przewodu linii, łącznie 35 m licząc po 17,5 m od osi linii,
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➢ dla linii napowietrznej 15 kV – strefa ograniczonego użytkowania wynosi 5,0 m od skrajnych
przewodów z każdej strony linii, łącznie 16 m licząc po 8 m od osi linii.

11.2.5 ZAOPATRZENIE W GAZ
Na terenie gminy zlokalizowane są sieci i urządzenia gazowe wysokiego ciśnienia:
➢ gazociąg wysokiego ciśnienia ø 80 CN 6,3 MPa relacji Węgrzce Wielkie –Przebieczany – Raciborsko,
➢ stacja redukcyjno - pomiarowa I° w Przebieczanach.
Zaopatrzenie w gaz odbywa się poprzez sieć gazową średniego ciśnienia, która doprowadza gaz do
wszystkich sołectw gminy. Źródłem zasilania w gaz (za wyjątkiem wsi Bodzanów) jest stacja redukcyjno pomiarowa I° w Przebieczanach. Miejscowość Bodzanów zasilana jest ze stacji redukcyjno - pomiarowej I°
w Staniątkach (poza terenem gminy).
Główne gazociągi średniego ciśnienia:
➢ gazociąg ø100-80-90PE przebiegający od stacji redukcyjno-pomiarowej I° w Przebieczanach poprzez
wsie Biskupice, Trąbki i Łazany w kierunku gminy Gdów,
➢ gazociąg ø 80-90PE przez Biskupice i dalej wzdłuż drogi do Chorągwicy.
Poprzez wyżej wymienione gazociągi system gazowy gminy Biskupice powiązany jest z gminami Gdów i
Wieliczka. Pozostałe gazociągi średniego ciśnienia pełnią rolę sieci rozdzielczych.
Zlokalizowane na terenie gminy sieci i urządzenia gazowe wysokiego ciśnienia stwarzają ograniczenia
urbanistyczne. Należy zachować przewidziane przepisami odrębnymi minimalne odległości obiektów
budowlanych od gazociągów wysokiego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o szerokości 4 m po
2m z obu stron osi gazociągu.
Istniejąca sieć gazowa zaspokaja obecne potrzeby, posiada rezerwy przepustowości i może stanowić źródło
gazu dla nowych odbiorców.

11.2.6 CIEPŁOWNICTWO
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Istniejąca sieć elektroenergetyczna zaspokaja obecne potrzeby, posiada rezerwy przepustowości i może
stanowić źródło energii elektrycznej dla nowych odbiorców.

Na obszarze gminy Biskupice nie funkcjonują scentralizowane systemy ogrzewania. Całość zabudowy
ogrzewana jest w sposób indywidualny, poprzez źródła ciepła zasilające poszczególne obiekty lub grupy
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie. Istniejące źródła ciepła opalane są paliwem stałym (węgiel, koks),
gazem ziemnym lub olejem opałowym.

11.2.7 TELEKOMUNIKACJA
W zakresie łączności przewodowej obszar gminy obsługiwany jest przez operatora Telekomunikacja Polska
S.A. Obsługujące obszar gminy centrale telefoniczne są zlokalizowane w Wieliczce, Gdowie, Trąbkach i
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Istniejące sieci i urządzenia telekomunikacyjne posiadają rezerwy i mogą zaspokoić potrzeby nowych
odbiorców.

ROZDZIAŁ 12 – DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU SYSTEMÓW
KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Systemy komunikacji
➢

➢

➢

➢

Gmina Biskupice obsługiwana jest wyłącznie komunikacją drogową. Sieć komunikacyjna
stanowi ważny element zagospodarowania przestrzennego- służy mieszkańcom
i przedsiębiorcom zaspokajając ich bieżące potrzeby transportowe, jednocześnie mając
duży wpływ na dalszy rozwój gminy. Przebieg drogi krajowej nr 94 w bezpośrednim
sąsiedztwie Wieliczki i Krakowa, stanowi mocny atut w kwestiach atrakcyjności
inwestycyjnej dla potencjalnych inwestorów. Obecnie planuje się utworzenie strefy
aktywności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej, której położenie jest atrakcyjne dla
inwestorów.
Aktualny układ komunikacyjny gminy generalnie nie wykazuje znaczących braków
w zakresie gęstości sieci drogowej. Powiązania zewnętrzne sołectw z siedzibą gminy są
zadowalające. Przebiegające przez gminę droga krajowa i wojewódzka (międzyregionalna
nr 94 oraz regionalna nr 966) prowadzą głównie ruch o charakterze tranzytowym.
Usytuowanie drogi nr 94 – obrzeżnie w stosunku do zwartej zabudowy wsi powoduje na
niektórych odcinkach niekorzystne nałożenie ruchu tranzytowego, źródłowo docelowego
i wewnętrznego. Przebieg drogi nr 966, na której także występuje nałożenie wszystkich
kategorii ruchu jest niekorzystny z punktu widzenia uciążliwości komunikacyjnych
(Przebieczany, Trąbki, Jawczyce). Ruch lokalny odbywa się na drogach powiatowych
i gminnych, które nie pełnią funkcji tranzytowych.
Istniejący system komunikacyjny ma uporządkowaną hierarchię i zapewnia odpowiednie
połączenia zewnętrzne. Pomimo, iż wystarcza to na chwile obecną, trzeba zaznaczyć, że
pozostają tereny przeznaczone pod zabudowę, gdzie brak jest planów rozbudowy sieci.
Należy zatem mieć na uwadze realizację nowych szlaków komunikacyjnych. W przeciwnym
wypadku napływ nowych mieszkańców, zabudowa nowych terenów i wzrost natężenia
ruchu mogą doprowadzić do dużych utrudnień komunikacyjnych, wzrostu zanieczyszczenia
środowiska i spadku atrakcyjności gminy zarówno dla nowych mieszkańców, jak
i inwestorów.
W celu zniwelowania tego zagrożenia Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego zakłada budowę dwóch parkingów w systemie
Park&Ride, w Trąbkach i Biskupicach, przy jednoczesnych staraniach o przedłużenie trasy
krakowskiego autobusu miejskiego tak, aby dojeżdżał do tych właśnie miejscowości.
Największe obciążenie ruchowe (dane z Generalnego Pomiaru Ruchu 2015r.) występują na
drodze nr 94 – 17848 pojazdów na dobę (SDR), udział ruchu ciężkiego nie przekracza 12%,
oraz na drodze nr 966 – 9031 pojazdów na dobę (SDR), przy udziale ruchu ciężkiego nie
przekraczającego 5%. Na pozostałych drogach dobowe natężenia ruchu nie przekraczają
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Biskupicach. Na obszarze gminy istnieje sieć teletechniczna magistralna i rozdzielcza. Sieci teletechniczne
przebiegają wzdłuż dróg, wykonane są głównie jako napowietrzne. Obszar gminy objęty jest zasięgiem
obsługi telefonii bezprzewodowej.
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2000 pojazdów (SDR). Największy wzrost ruchu w okresie 5-letnim – 20% nastąpił na drodze
wojewódzkiej. Na drodze krajowej, w związku z uruchomieniem odcinka autostrady A4
nastąpił spadek ruchu o ok 27%.
➢ Istniejąca sieć drogowa charakteryzuje się na wielu odcinkach niedostosowaniem
parametrów technicznych do współczesnych wymogów ruchu (zaniżone promienie łuków,
nienormatywne spadki podłużne); szczególnie duże braki występują w zakresie segregacji
ruchu pieszego i rowerowego.
Główne problemy stanowiące o skali koniecznych do wyeliminowania trudności
i ograniczeń to:
▪ szybki wzrost natężeń ruchu, szczególnie na drodze wojewódzkiej 966 (tendencja
wzrostowa ok. 60% w okresie 10-letnim, skutkujący wzrostem zagrożenia bezpieczeństwa
użytkowników i wyczerpaniem przepustowości odcinka Wieliczka – Przebieczany
w okresie najbliższych 15 lat;
▪ Niedostosowanie parametrów technicznych dróg do wymogów normatywnych dla dróg
klasy G i Z;
▪ Większość dróg na terenie gminy nie posiada chodników ani ścieżek rowerowych i ciągów
pieszych o walorach rekreacyjnych.
Systemy infrastruktury technicznej
Gmina Biskupice charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania oraz zgazyfikowania.
Infrastruktura z tych dwóch dziedzin nie wymaga w najbliższej przyszłości nowych inwestycji. W ostatnich
latach rozpoczęto budowę pierwszych lokalnych systemów kanalizacji, jednak ich niewielki (w skali gminy)
zakres nie będzie miał znaczącego wpływu na degradację wód powierzchniowych, a brak kanalizacji
w pozostałych częściach gminy może stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych. Ogranicza również
rozwój gminy, zwłaszcza w kontekście inwestycji przemysłowo- usługowych. Dla poprawy jakości wód
powierzchniowych i ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, jak również dla poprawy warunków
życia mieszkańców i umożliwienia prawidłowego rozwoju gminy niezbędna jest dalsze rozbudowa sieci
kanalizacyjnej.
Brak również scentralizowanych systemów ogrzewania. Zaopatrzenie w ciepło realizowane jest ze źródeł
indywidualnych, tj. poprzez opalanie paliwami stałymi, gazem ziemnym czy olejami opałowymi. Działa to
negatywnie na środowisko i jakość powietrza w gminie, jak i u jej sąsiadów. Stopniowy wzrost świadomości
społecznej na tematy ochrony środowiska i jakości powietrza, w połączeniu z uruchomieniem programów
dofinansowujących wymianę źródeł ciepła na wyższe technologicznie i bardziej ekologiczne pozwalają
przypuszczać, że w kolejnych latach będzie następowała stopniowa poprawa tej kwestii.
Infrastruktura elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna, podobnie jak gazowa i wodociągowa, są
rozwinięte w stopniu zadowalającym i w pełni spełniającym potrzeby mieszkańców.
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ROZDZIAŁ 13 – ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I MIENIA
13.1 ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
Obszar gminy w zakresie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego podlega Komendzie Powiatowej
Policji w Wieliczce. Znajduje się również w zasięgu Komisariatu Policji w Gdowie. Na terenie gminy nie
funkcjonuje żaden posterunek policji.
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Przestępstwa stwierdzone przez Policję w zakończonych postępowaniach przygotowawczych w
powiecie wielickim
2013
Przestępstw ogółem
2 186
O charakterze
1 636
kryminalnym
O charakterze
125
gospodarczym
Drogowe
335
Przeciwko życiu i
44
zdrowiu
Przeciwko mieniu
1053
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

2014
1 619
1 176

2015
1 526
1 009

204

274

190
28

198
26

860

757

Wskaźnik wykrywalności przestępstw w powiecie wielickim [%]
2013
Ogółem
64,6
O charakterze
56,7
kryminalnym
O charakterze
69,1
gospodarczym
Drogowe
98,5
Przeciwko życiu i
Bd
zdrowiu
Przeciwko mieniu
Bd
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

2014
60,0
52,0

2015
63,9
52,8

64,0

74,6

97,4
Bd

100,0
84,66

Bd

42,6

Ilość przestępstw na 1000 mieszkańców w powiecie wielickim
2013
Ogółem
18,59
O charakterze
13,91
kryminalnym
O charakterze
1,06
gospodarczym
Drogowe
2,85
Przeciwko życiu i
0,37
zdrowiu
Przeciwko mieniu
8,95
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

2014
13,56
9,85

2015
12,64
8,36

1,71

2,27

1,59
0,23

1,64
0,22

7,20

6,27
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Najistotniejszy wpływ na zagrożenia przestępczością ma kształtowanie się przestępstw kryminalnych,
głównie przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko mieniu (kradzieże, włamania). Ważnym zagadnieniem
rzutującym na ogólną ocenę ładu i porządku publicznego, jest stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Skalę i natężenie tych zjawisk pokazują poniższe statystyki:

Przytoczone powyżej statystyki pokazują, iż poziom przestępczości w powiecie stopniowo maleje, a co za
tym idzie- bezpieczeństwo wzrasta. Wahania natomiast odnotowuje poziom wykrywalności sprawców
przestępstw. Jednakże w 2015r. wzrósł on w porównaniu do roku poprzedniego.
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13.2 ZAGROŻENIE POŻAROWE I MIEJSCOWE

Rok 2014
Pożary
575
Miejscowe zagrożenia
1189
Alarmy Fałszywe
93
Razem
1859
Źródło: http://pspwieliczka.pl/index.php?ram=s&id=6.

Rok 2015
646
1422
173
2241

Rok 2016
409
997
124
1530

W porównaniu do 2015 roku, ilość zdarzeń każdego rodzaju znacznie zmalała. W stosunku do ogólnej liczby
interwencji, miejscowe zagrożenia stanowiły 65,16% zdarzeń, pożary 26,73% a alarmy fałszywe 8,10%.

Jednostka

Pożary Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

OSP Trąbki 20
29
1
OSP
18
10
1
Bodzanów
OSP
13
11
2
Biskupice
OSP Łazany 7
2
0
OSP
1
2
0
Sławkowice
Źródło: http://pspwieliczka.pl/zest/raport.html

Ćwiczenia

Wyjazd
gospodarczy

Razem

12
8

Przekazanie na
zabezpieczenie
operacyjne
rejonu
0
0

3
5
2

6

0

34

3
1

4
3

0
0

16
7

65
42

Istotnym z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest stan dróg dojazdowych. Ten jest na ogół dobryzdecydowana większość dróg gminnych posiada nawierzchnię asfaltową. Niewielka część dróg posiada
nawierzchnię żwirową lub utwardzoną, która w okresie niekorzystnych zjawisk pogodowych może znacznie
utrudnić dojazd jednostkom ratowniczym, zwłaszcza dla ciężkich samochodów pożarniczych.

13.3 ZAGROŻENIE POWODZIOWE
Dla obszaru gminy nie sporządzono studium określającego granice obszarów bezpośredniego zagrożenia
przepływami wód powodziowych. Jako tereny możliwych przepływów powodziowych traktuje się dna dolin
potoków.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

W 2016 roku na obszarze działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczceobejmującej swoim zasięgiem także gminę Biskupice- powstało ogółem 1530 zdarzeń. Statystyki
interwencji przedstawiają się następująco:

Sieć rzeczna na terenie gminy ma charakter zlewni górskich, charakteryzujących się dużymi spadkami
terenów oraz niewielką powierzchnią zlewni, co może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku
nawalnych opadów lub roztopów pokrywy śnieżnej.
Potoki tylko częściowo mają zabezpieczenia przeciwpowodziowe, przeważnie w miejscach, gdzie zabudowa
znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta. Poza obszarami zabudowy rzeki mają naturalny charakter.
Część cieków płynie szerokimi dolinami o płaskich dnach. Koryto rzeki jest mało zagłębione (1-3 metry)
Powoduje to, że na prawie całej szerokości istnieje terasa zalewowa.

FORMA STUDIO PROJEKTOWE – MC KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE

MAJ 2016R.

83

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

Dodatkowo wystąpienie wód z koryt powoduje zaleganie posuszu i śmieci w korytach i na brzegach cieków. 8

13.4 ZAGROŻENIA RUCHAMI MASOWYMI
Na terenie gminy Biskupice zarejestrowano 176 osuwisk. Najbardziej osuwiskowym obszarem jest teren
strefy nasunięć, położony na południowy zachód od drogi Wieliczka – Gdów (Tomaszkowice – Przebieczany
– Biskupice – Trąbki – Łazany) oraz Sułów.
Osuwiska podzielono na trzy grupy ze względu na aktywność: osuwiska aktywne, okresowo aktywne
i nieaktywne. Obszary osuwisk aktywnych i okresowo aktywnych powinny być z zasady wyłączone
z planowanej zabudowy. W przypadkach koniecznych, np. budowy lub remontów dróg, w tych obszarach,
należy przewidzieć specjalne badania geologiczno-inżynierskie. Są to badania kosztowne, a ze względu na
konieczność obserwacji długotrwałe.
Tereny osuwisk nieaktywnych powinny być wyłączone z budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności
publicznej w planie zagospodarowania przestrzennego. W wyjątkowych wypadkach jest możliwe
dopuszczenie budownictwa mieszkaniowego (np. na zdenudowanych jęzorach osuwiskowych), pod
warunkiem wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zawierającej zalecenia dotyczące
zabezpieczeń oraz takiego prowadzenia prac budowlanych, które nie doprowadzi do zaburzenia równowagi
i nie spowoduje uaktywnienia się osuwiska. Nie można wykluczyć, że osuwiska obecnie nieaktywne nie
ulegną uaktywnieniu w przyszłości. Tereny już zabudowane, na których występują osuwiska, powinny być
poddane szczególnej kontroli pod względem odwodnienia, wykonywania nasypów i wkopów.9

ROZDZIAŁ 14 – DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
LUDNOŚCI I JEJ MIENIA
Na terenie powiatu wielickiego ogólna liczba przestępstw od 2013r. do końca 2015r. spadła o około 30%.
Na przestrzeni tych lat zmalała jednak również ogólna wykrywalność przestępstw- z 64,6% do 63,9%. Na
terenie powiatu wielickiego zdecydowanie największą liczbę przestępstw stanowią przestępstwa
kryminalne oraz przestępstwa przeciwko mieniu. Największa wykrywalność przestępstw występuje w
obszarze przestępstw drogowych i o charakterze gospodarczym (odpowiednio 100% i 84,66%).
Wykrywalność w zakresie przestępstw kryminalnych wynosi natomiast ok. 52,8%.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Największe problemy z podtopieniami występują w miejscach złej lokalizacji budynków kubaturowych.
Budynki znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie koryta, są podtapiane w przypadku pojawienia się wody
Q 1% lub na linii zasięgu zalewu. Kolejnym zagrożeniem zwiększającym możliwość zalewów są zbyt małe
światła niektórych przepustów, mostów drogowych. Jest to zjawisko spotykane przede wszystkim na
małych ciekach.

W roku 2015 nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony
przeciwpożarowej. Na terenie powiatu wielickiego odnotowano wzrost liczby pożarów o 12% w stosunku
do roku wcześniejszego, a aż o 46% w stosunku do roku 2013. Najczęstszym powodem wezwań były
miejscowe zagrożenia (ok. 63%).

8
9

Program Zrównoważonego Rozwoju I Ochrony Środowiska w Gminie Biskupice
Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, T. Malata (Warszawa, 2010)
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Na obszarze Gminy Biskupice występuje niewielkie zagrożenie powodziowe, związane przede wszystkim
z tym, że sieć rzeczna ma charakter zlewni górskich. Zagrożeniem są więc opady nawalne i nagłe roztopy
pokrywy śnieżnej. Niebezpieczne mogą również okazać się osuwiska. W związku z tym zapewnienie
bezpieczeństwa dla mieszkańców i ich mienia stanowi jedno z podstawowych zadań stojących przed
władzami samorządowymi.
Działania zabezpieczające w obszarach potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi powinny mieć na celu
ograniczenie rozwoju tych procesów m.in. poprzez:
➢ zmiany użytkowania gruntów - zmniejszenie powierzchni gruntów ornych na korzyść użytków
zielonych i zalesień tj. stabilizujących powierzchnie stoków,
➢ wyłączenia z zabudowy obszarów zarejestrowanych osuwisk i terenów zagrożonych
występowaniem ruchów masowych. W przypadkach projektowania budowy na tych terenach,
jakichkolwiek obiektów kubaturowych czy liniowych, należy przewidzieć specjalne badania
geologiczno-inżynierskie i monitoring.
Główne zagrożenia powodziowe na terenie gminy wynikają ze złego stanu koryt potoków oraz przydrożnych
rowów, które są niedrożne, zarośnięte i zaśmiecane oraz braku infrastruktury przeciwpowodziowej. W celu
ochrony przed powodzią niezbędnym jest:
➢ uporządkowanie i oczyszczenie koryt cieków, dla ich udrożnienia oraz zapewnienia przepływu dużej
wody.
➢ budowa suchego zbiornika w Trąbkach
➢ zwiększenie zdolności retencyjnej, m.in. poprzez zalesienia,
➢ podjęcia czynności mających na celu stopniowe wyprowadzanie zabudowy z obszarów zagrożonych
zalaniem wodami powodziowymi w dolinach cieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy
Prawo wodne.
Poza groźbą wystąpienia powodzi nie można wykluczyć także wystąpienia innych klęsk żywiołowych –
gwałtownych zjawisk pogodowych, czy też okresów suszy (braki wody na ujęciach, straty w rolnictwie).

ROZDZIAŁ 15 – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
15.1 ROLNICTWO
15.1.1 WARUNKI PRZYRODNICZE

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Spośród pięciu funkcjonujących na terenie gminy jednostek ochotniczej straży pożarnej najbardziej aktywna
była jednostka w Trąbkach (98 wezwań) oraz Biskupicach (65).

W obszarze gminy wykształciły się:
➢ powstałe z glin wietrzelinowych i lessopodobnych gleby brunatne,
➢ gleby bielicowe i pseudobielicowe z utworów lessowych, częściowo zailonych,
➢ czarnoziemy właściwe i zdegradowane z lessów.
Według klasyfikacji glebowo-rolniczej są to w przeważającej części gleby kompleksu 2– pszennego dobrego.
Według klasyfikacji bonitacyjnej są to głównie gleby klas II i III.
Lokalnie w obrębie Pogórza Wielickiego na stokach pozbawionych miąższej warstwy utworów lessowych
oraz w obrębie podmokłych den dolin stale występują gleby klas IV i V.

FORMA STUDIO PROJEKTOWE – MC KWADRAT STUDIO PROJEKTOWE

MAJ 2016R.

85

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

Typ i podtyp
Powierzchnia [ha]
%
Gleby brunatne wyługowane i 1899
57,1
kwaśne
Gleby brunatne deluwialne
341
10,2
Czarnoziemy
430
12,9
Mady brunatne
104
3,2
Mady glejowe
141
4,3
Gleby glejowe deluwialne
119
3,5
Gleby inne (w tym rolniczo
299
8,9
nieprzydatne)
Razem użytki rolne
3333
100
Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice, Biuro
Rozwoju Krakowa, 1999
W gminie Biskupice występują gleby wysokiej jakości są to gleby średnio przepuszczalne brunatne i płowe,
czarnoziemy, mady i rędziny o składzie mechanicznym glin lekkich i średnich lub utworów pyłowych,
powstałe z glin zwałowych lekkich, lessów i tym podobnych zwietrzelin. Procentowy udział klas
bonitacyjnych użytków rolnych Gminy Biskupice przedstawiono w tabeli.
Gmina

Powierzchnia Klasy bonitacji w %
gruntów
(w stosunku do powierzchni gruntów rolnych)
ornych [ha]

Biskupice 22850

Razem
klasy IIII [%]

I

II

III

IV

V

VI

0,2

9,5

63,0

22,7

3,9

0,7

72,7

Źródło: Program Zrównoważonego Rozwoju I Ochrony Środowiska w Gminie Biskupice
Gminę charakteryzuje wysoki udział gleb w ustawowo chronionych klasach bonitacyjnych oraz duży udział
gleb dobrych. Według klasyfikacji bonitacyjnej są to w przeważającej części gleby klas III (RIIIa, RIIIb, ŁIII i
PsIII) – zalęgają one prawie na obszarze całej gminy. Natomiast gleby klasy II (głównie w obrębie wsi Trąbki
oraz w małej części wsi Łazany i Jawczyce) stanowią ok. 2,7% powierzchni gminy tj. 112,2 ha. Gleby o
najwyższej wartości stanowiące I klasę bonitacyjna zalęgają na niewielkim obszarze (0.5 ha) we wschodniej
części wsi Trąbki. Lokalnie w obrębie Pogórza Wielickiego na stokach pozbawionych miąższej warstwy
utworów lessowych oraz w obrębie podmokłych den dolin stale występują gleby klas IV i V. W użytkach
zielonych również przeważają gleby wysokiej klasy II i III stanowiące 60,92% wszystkich użytków zielonych
(brak klasy I). Klasa IV stanowi 37,29%, niższe klasy stanowią 1,79%.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Gminę charakteryzuję wysoki udział gleb w ustawowo chronionych klasach bonitacyjnych oraz duży udział
gleb dobrych. Udział poszczególnych typów i podtypów gleb zajętych przez użytki rolne oraz bonitacje gleb
w obszarze gminy Biskupice charakteryzuje zamieszczona poniżej tabela.

Największym zagrożeniem gleb w gminie Biskupice jest erozja, w tym erozja wietrzna. Zagrożony jest
znaczny areał gruntów, wykorzystywanych pod intensywne uprawy polowe. Sprzyja to wprowadzaniu
monokultur i nadmiernemu uproszczeniu agrocenoz. Na tych obszarach występuje równie_ niedobór
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, spełniających role wiatrochronna. Erozja to szczególnie destrukcyjne
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zjawisko, wywołujące duże straty w rolnictwie oraz w gospodarce wodnej. Występuje ona w stopniu bardzo
silnym we wsi Sułów (erozja wąwozowa), w stopniu silnym we wsiach Przebieczany, Bodzanów i Trąbki.10

Struktura użytkowania gruntów wg. Powszechnego spisu rolnego w obrębie gminy Biskupice- 2010r.
Systematyka Rodzaje gruntów i użytków rolnych
gospodarstw

gospodarstwa rolne ogółem

grunty ogółem
użytki rolne ogółem
użytki rolne w dobrej kulturze
pod zasiewami
grunty ugorowane łącznie z nawozami
zielonymi
uprawy trwałe
sady ogółem
ogrody przydomowe
łąki trwałe
pastwiska trwałe
pozostałe użytki rolne
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty
Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych

Powierzchnia
(ha)
2100,22
1660,90
1492,43
891,47
31,45

Udział
w powierzchni
gminy (%)
51,05
40,37
36,28
21,67
0,76

111,77
109,15
8,03
441,15
8,56
168,47
115,19
324,12

2,72
2,65
0,20
10,72
0,21
4,10
2,80
7,88

Powierzchnia ogólna użytków rolnych w gminie Biskupice stanowi ok. 40% powierzchni całkowitej gminy.
Wskaźnik ten jest niższy zarówno w stosunku do wskaźnika dla powiatu wielickiego (ok. 42%), jak i dla
województwa małopolskiego (ok. 43%).

15.1.3 STRUKTURA AGRARNA
Według danych Narodowego Spisu Rolnego z 2010r. na terenie gminy Biskupice łączna liczba gospodarstw
rolnych wynosiła 1457. Wszystkie stanowiły własność indywidualną.
Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i rozproszeniem
produkcji. Gospodarstwa małe- do 1 ha- stanowiły ok. 63% ogólnej ilości gospodarstw, a gospodarstwa od
1 do 5 ha- kolejnych ok. 37%. Gospodarstw dużych- powyżej 10 ha- było jedynie 5, co stanowi 0,3% ogółu.

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

15.1.2 STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW

Spośród ogółu gospodarstw rolnych 1001 z nich prowadziło działalność rolniczą, tj. 69%.

Prognoza Oddziaływania Na Środowisko Dla Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest Z Terenu Gminy Biskupice Na Lata 2012 2032
10
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Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych – gmina Biskupice (2010r.)

do
ogół
powyżej 1
1
ha
em
ha razem
włącznie

1 - 5 1 - 10 1 - 15 5 - 10 5 - 15 10 5 ha i
ha
ha
ha
ha
ha
15 ha więcej

10 ha i
więcej

15 ha i
więcej

1457 917

512

5

0*

540

535

0*

23

0*

0*

28

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą –ilość
do
ogół
powyżej 1
1
ha
em
ha razem
włącznie

1 - 5 1 - 10 1 - 15 5 - 10 5 - 15 10 5 ha i
ha
ha
ha
ha
ha
15 ha więcej

10 ha i
więcej

15 ha i
więcej

1001 496

477

5

0*

505

500

0*

23

0*

0*

28

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Powierzchnia gospodarstw rolnych wg grup obszarowych użytków rolnych- gmina Biskupice (2010r.)
gospodarstwa ogółem-ilość
do
ogół
powyżej 1
em 1 ha
ha razem
włącznie

1-5
ha

2100
,22
545,67

1160 1321,
,38
40
0*

1554,55

1 - 10 1 - 15 5 - 10 5 - 15 10 5 ha i
ha
ha
ha
ha
15 ha więcej

10 ha i
więcej

15 ha i
więcej

394,17

233,15

0*

1 - 10 1 - 15 5 - 10 5 - 15 10 5 ha i
ha
ha
ha
ha
15 ha więcej

10 ha i
więcej

15 ha i
więcej

233,15

0*

161,0
2
0*

0*

gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą –ilość
do
ogół
powyżej 1
1
ha
em
ha razem
włącznie

1-5
ha

1852
,94
365,20

1093 1254,
,57
59
0*

1487,74

161,0
2
0*

0*

394,17

*- tajemnica statystyczna lub wypełnienie pozycji niemożliwe lub niecelowe
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gospodarstwa ogółem-ilość

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

15.1.4 PRODUKCJA ROLNA
Podstawowym kierunkiem produkcji roślinnej gospodarstw są zboża oraz ziemniaki. Poza zbożami i
ziemniakami, z innych upraw wymienić można warzywa gruntowe, uprawy przemysłowe i buraki cukrowe.
Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów– gmina Biskupice (2010r.)
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og
ółe
m

zboża
raze
m

zboża podstawowe z
mieszankami
zbożowymi

71 632
624
0
*- tajemnica statystyczna

zie
mni
aki

uprawy
buraki
przemysło cukrow
we
e

515

17

Rz
ep
ak i
rze
pik
raz
em
5

12

strączkowe
jadalne na ziarno
razem

warzywa
gruntow
e

0*

30

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Produkcja zwierzęca zdominowana jest przede wszystkim przez hodowlę drobiu (głównie kurzego). Druga
co do wielkości wartość dotyczy bydła. Trzodę chlewną hoduje bardzo zbliżona liczba gospodarstw.
Zdecydowanie najrzadsza jest hodowla koni.
Pogłowie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, drób) – gmina Biskupice (2010r.)
gospodarstwa rolne ogółem
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Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych

15.1.5 CHARAKTERYSTYKA ROLNICTWA GMINY
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działalności rolniczej
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działalności
gospodarczej
z dochodem z pracy
najemnej

z dochodem z
emerytury i renty

Ogółem

z dochodem z
działalności rolniczej

Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł – gmina Biskupice (2010r.)
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1422

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Analiza danych dotyczących rodzaju prowadzonej działalności i struktury dochodów gospodarstw rolnych
według danych GUS za 2010r. wykazała, że około 69% gospodarstw prowadziło działalność rolniczą.
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Czynnikiem o istotnym znaczeniu dla dobrego funkcjonowania gospodarstwa rolnego jest posiadanie
własnej siły roboczej.

15.2 GOSPODARKA LEŚNA
Tereny leśne zajmują powierzchnię 342,66ha, co stanowi 8,27% ogólnej powierzchni gminy.
Od roku 2011 nastąpił nieznaczny spadek powierzchni lasów.

Gmina

Lasy ogółem

Lasy publiczne ogółem

Lasy publiczne Skarbu Państwa

Lasy publiczne Skarbu Państwa
w zarządzie Lasów
Państwowych

Lasy publiczne Skarbu
Państwa- Parki Narodowe

Lasy publiczne Skarbu Państwa
w zasobie Własności Rolnej SP

Lasy publiczne gminne

Lasy prywatne ogółem

Struktura własnościowa lasów w gminie Biskupice prezentuje się następująco (2015r.):

Biskupice

342,66

115,86

115,86

114,78

0

0

0

226,80

Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Administracją lasów państwowych na terenie Gminy Biskupice zajmuje się Nadleśnictwo Myślenice. Swoim
zasięgiem obejmuje ono 6 powiatów: krakowski, m. Kraków, myślenicki, suski, wadowicki i wielicki, 6 gmin
miejskich: Kraków-Podgórze, Skawina, Myślenice, Wieliczka, Jordanów, Sułkowice oraz 19 gmin wiejskich:
Mogilany, Skawina, Świątniki Górne, Myślenice, Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Sułkowice,
Tokarnia, Wiśniowa, Jordanów, Bystra-Sidzina, Lanckorona, Biskupice, Gdów, Niepołomice, Wieliczka.
W Nadleśnictwie stwierdzono występowanie 15 typów siedliskowych lasu, należących do siedlisk nizinnych,
wyżynnych i górskich w wariantach świeżym i wilgotnym. Siedliska górskie stanowią 64,77 %, siedliska
wyżynne 35,17 % ogólnej powierzchni leśnej. Siedliska nizinne tylko 0,06 %. Spośród siedlisk podstawowe
znaczenie dla Nadleśnictwa mają siedliska lasowe górskie i wyżynne. Siedliska lasowe górskie zajmują
łącznie – 62,27 % powierzchni leśnej, w tym LG – 50,11 %. Siedliska wyżynne zajmują łącznie 34,19 %
powierzchni leśnej, w tym Lwyż – 22,76 %. Bory wysokogórski, mieszany górski i górski zajmują łącznie 2,48
% powierzchni. Sporadycznie występują siedliska łęgowe: górskie i wyżynne, olsy. Wraz z pozostałymi
stanowią element różnorodności przyrodniczej obszaru Nadleśnictwa.
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Struktura dochodów wskazuje, że działalność rolnicza była głównym źródłem dochodów dla 68,70 ogółu
gospodarstw. Praca najemna była głównym źródłem dochodów dla 33,6%, a gospodarstw utrzymujących
się głównie z emerytury lub renty było aż 26,97%.

W Nadleśnictwie dominują dwie grupy drzewostanów: drzewostany z panującą jodłą i bukiem. Ich udział
procentowy jest zbliżony i wynosi odpowiednio dla drzewostanów jodłowych 30,16 %, drzewostanów
bukowych 26,29 %. Drzewostany z panującymi sosną i świerkiem zajmują odpowiednio 14,62 % i 13,96 %
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powierzchni leśnej, z panującym dębem 6,58 %, z modrzewiem 4,33 %. Udział pozostałych gatunków
panujących wynosi 4,06 %.11

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

15.3 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
2013
2014
2015
podmioty gospodarki narodowej ogółem
Powiat wielicki
12 891
13 318
13 736
Gmina Biskupice
764
781
813
sektor publiczny - ogółem
Powiat wielicki
196
200
199
Gmina Biskupice
14
14
14
sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
Powiat wielicki
161
163
161
Gmina Biskupice
12
12
12
sektor publiczny - spółki handlowe
Powiat wielicki
11
12
13
Gmina Biskupice
0
0
0
sektor publiczny – przedsiębiorstwa państwowe
Powiat wielicki
1
1
1
Gmina Biskupice
0
0
0
sektor prywatny - ogółem
Powiat wielicki
12 695
13 115
13 481
Gmina Biskupice
750
767
796
sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Powiat wielicki
10 302
10 581
10 852
Gmina Biskupice
658
662
690
sektor prywatny - spółki handlowe
Powiat wielicki
695
773
800
Gmina Biskupice
14
18
19
sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
Powiat wielicki
105
108
107
Gmina Biskupice
2
2
2
sektor prywatny - spółdzielnie
Powiat wielicki
22
23
24
Gmina Biskupice
1
1
1
sektor prywatny - fundacje
Powiat wielicki
27
31
40
Gmina Biskupice
2
3
3
sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne
Powiat wielicki
303
317
333
Gmina Biskupice
19
21
22
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Widoczny jest systematyczny wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza zarówno
w skali powiatu, jak i gminy. Świadczy to pozytywnie o tendencjach do uruchamiania działalności
gospodarczej przez mieszkańców gminy.

11

http://www.myslenice.krakow.lasy.gov.pl/zasoby-lesne#.V6L3HTuLTcs
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2013
2014
2015
podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
Powiat wielicki
1087
1109
1130
Gmina Biskupice
794
802
824
jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
Powiat wielicki
101
103
106
Gmina Biskupice
81
95
83
jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. Ludności
Powiat wielicki
69
76
80
Gmina Biskupice
64
76
62
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
Powiat wielicki
13,6
13,9
14,2
Gmina Biskupice
10,7
10,7
11,0
fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
Powiat wielicki
28
29
31
Gmina Biskupice
22
25
25
podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
Powiat wielicki
157
161
166
Gmina Biskupice
126
149
129
podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym
Powiat wielicki
170,4
174,7
179,2
Gmina Biskupice
124,6
126,3
129,7
Źródło: GUS- Bank Danych Lokalnych
Największa ilość podmiotów w sektorze prywatnym w gminie związana jest z handlem hurtowym i
detalicznym oraz naprawą pojazdów samochodowych, z budownictwem oraz transportem i gospodarką
magazynową. Rolnictwo stanowi niewielki odsetek.
Na terenie powiatu wielickiego na 13 736 podmiotów gospodarczych, w ramach sektora rolniczego
funkcjonuje 83 podmiotów (0,6%), a w ramach sektora przemysłowego i budowlanego 3 437 podmiotów
(25%).
Na terenie gminy Biskupice na 813 podmiotów gospodarczych, w ramach sektora rolniczego funkcjonuje
jedynie 7 podmiotów (niecałe 0,9%), w ramach sektora przemysłowego i budowlanego 197 podmiotów
(24,23%).
Wskaźnik przedsiębiorczości wskazujący na kondycję gospodarczą gminy, czyli ilość podmiotów
gospodarczych na 10 000 mieszkańców jest dla gminy dużo niższy niż dla powiatu wielickiego.
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15.4 TURYSTYKA I REKREACJA
Pomimo, że położenie gminy oraz atrakcyjne ukształtowanie terenu mogłoby stanowić o atrakcyjności
gminy dla potencjalnych turystów, sektor turystyczny jest jednym z najsłabiej rozwiniętych. W gminie
funkcjonują jedynie 2 obiekty hotelowe. Są to hotel „Koral” w Przebieczanach oraz „Dworek Emilii” w
Tomaszkowicach. Brakuje innych form noclegowych, takich jak pensjonaty, motele itp. Słabo rozwinięta
infrastruktura i baza turystyczna niekorzystnie wpływa na atrakcyjność i potencjał rozwojowy gminy.
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ROZDZIAŁ 16 – DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Grunty rolne zajmują ok. 51% powierzchni gminy. Większość z nich (ok. 72%) należy do klas dobrych i bardzo
dobrych. Łączna liczba gospodarstw rolnych wynosiła 1457, wszystkie stanowiły własność indywidualną.
Struktura agrarna charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych i rozproszeniem
produkcji. Wg danych z 2010 roku gospodarstwa małe- do 1 ha- stanowiły ok. 63% ogólnej ilości
gospodarstw, a gospodarstwa od 1 do 5 ha- kolejnych ok. 37%. Gospodarstw dużych- powyżej 10 ha- było
jedynie 5, co stanowi 0,3% ogółu.
Największym zagrożeniem gleb w gminie Biskupice jest erozja, w tym erozja wietrzna. Erozją wietrzną
zagrożony jest znaczny areał gruntów, które wykorzystywane są pod intensywne uprawy polowe, co sprzyja
wprowadzaniu monokultur i nadmiernemu uproszczeniu agrocenoz. Na tych obszarach występuje również
niedobór zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, spełniających rolę wiatrochronną. Erozja to szczególnie
destrukcyjne zjawisko, wywołujące duże straty w rolnictwie oraz w gospodarce wodnej. Występuje ona w
stopniu bardzo silnym we wsi Sułów (erozja wąwozowa), w stopniu silnym we wsiach Przebieczany,
Bodzanów i Trąbki. Drugim niekorzystnym zjawiskiem dla rozwoju rolnictwa w gminie jest nadmierne
rozdrobnienie gospodarstw oraz duży udział działek rolniczych tj. obszarów poniżej 1,0ha.
W produkcji zwierzęcej dominuje chów bydła mlecznego, lecz znaczna jest też hodowla trzody chlewnej.
Gospodarka leśna
Gminę Biskupice charakteryzuje słaby poziom zalesienia. W warunkach gminy Biskupice lasy należące do
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Myślenice należą do typu lasu wyżowego o głównych
składnikach drzewostanu: dąb z domieszką buka i modrzewia, niemniej jednak w składzie lasu znajduje się
sosna. Lasy w gminie Biskupice spełniają rolę lasów wodochronnych i jako takie winny stanowić przedmiot
ochrony.
Zagrożeniem środowiska leśnego w obszarze gminy są dzikie wysypiska i sąsiedztwo terenów zabudowy
mieszkaniowej powodującej zagrożenie pożarowe lasów.
Głównym kierunkiem polityki przestrzennej w leśnictwie winno być umiejętne godzenie różnorodnych
funkcji, jakie spełniają lasy przy zachowaniu ich trwałości i ciągłości użytkowania. Zasadzie tej powinno
towarzyszyć:
➢ kontynuowanie powiększania powierzchni leśnej poprzez dolesienia m.in. terenów nieprzydatnych
dla rolnictwa, nieużytków. Dolesienia powinny zapewnić zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia
terenów leśnych oraz zmierzać do kształtowania powiązań pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi
i obszarami o funkcjach ekologicznych,
➢ zagospodarowanie lasów na cele nieleśne powinno być dokonane tylko w uzasadnionych
przypadkach i przy braku innych rozwiązań przestrzennych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi,
➢ uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń planów
urządzania lasu dotyczących granic i powierzchni lasów,
➢ eliminowanie kolizji lasów z innymi funkcjami terenów, zwłaszcza mieszkalnictwem,
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Rolnictwo

Racjonalne udostępnienie lasów dla celów rekreacji i turystyki, wymaga przystosowania kompleksów
leśnych do tej funkcji m.in. poprzez wyposażenie w małą infrastrukturę turystyczną jak parkingi, ścieżki
rowerowe i piesze, miejsca obsługi szlaków.
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Działalność gospodarcza

Najwięcej podmiotów w sektorze prywatnym związana jest z handlem hurtowym i detalicznym oraz
naprawą pojazdów samochodowych, z budownictwem oraz transportem i gospodarką magazynową.
Rolnictwo stanowi niewielki odsetek.
Na terenie gminy Biskupice na 813 podmiotów gospodarczych. Większość funkcjonuje w ramach sektora
przemysłowego i budowlanego (197 podmiotów- 24,23%), jedynie 7 (niecałe 0,9%) w sektorze rolniczym.
Rozwój przedsiębiorczości oraz szeroko pojętych usług pozarolniczych uwarunkowany jest działaniem władz
samorządowych w zakresie:
➢ poszukiwania i pozyskiwania inwestorów z zewnątrz,
➢ opracowania ofert lokalizacyjnych dla inwestorów oraz tworzenia korzystnego klimatu dla inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze gminy,
➢ wspierania wszelkich inicjatyw tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze usług i wytwórczości
m.in. poprzez przygotowanie oferty uzbrojonych terenów, szczególnie we wsi Bodzanów,
➢ stworzenia korzystnych warunków stymulujących rozwój różnych form zatrudnienia.
Dla pozyskania nowych inwestorów, a zwłaszcza większych podmiotów gospodarczych, niezbędne będą
inwestycje w wyposażenie terenu gminy (a przynajmniej stref aktywności gospodarczej) w pełną
infrastrukturę techniczną, w tym- w kanalizację.
Turystyka i rekreacja
W zakresie turystyki i rekreacji gmina nie posiada rozwiniętej bazy noclegowej, kompleksów sportowo –
rekreacyjnych, pól namiotowych lub kampingowych, ani obiektów usługowych w tym gastronomicznych.
Ogranicza to znacznie rozwój turystyki na jej terenach. Bezpośrednie sąsiedztwo Wieliczki i Krakowa –
ośrodków o ogromnym zapotrzebowaniu na usługi turystyczne i rekreacyjne, dogodne skomunikowanie z
miejscowościami gminy sprawia, iż tereny gminy mogą stanowić ważne miejsce wypoczynku
weekendowego mieszkańców tych miast. Malownicze położenie oraz rolniczy charakter umożliwiają
gminie rozwój agroturystyki na bazie zasobów gospodarstw rolnych. Agroturystyka stwarza dużą szansę
aktywizacji terenów wiejskich. Powinna uzupełniać funkcję rolniczą i stanowić alternatywną formę
dochodów dla rolników.
Podniesienie atrakcyjności przestrzeni gminy predestynowanej do rozwoju funkcji turystyczno–
rekreacyjnej oraz wykorzystania jej atutów przyrodniczo– kulturowych wymaga:
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Widoczny jest systematyczny wzrost ilości zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, także biorąc pod
uwagę wskaźnik przedsiębiorczości, czyli ilość podmiotów gospodarczych na 10 000 mieszkańców jest dla
gminy. Pozostaje on jednak dużo niższy, niż dla powiatu wielickiego.

➢ dbałości o czystość środowiska poprzez rozwijanie i usprawnianie gospodarki wodno– ściekowej, w
tym np. likwidacji dzikich wysypisk,
➢ rozwoju bazy usług noclegowych,
➢ realizacji infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej o odpowiednich standardach,
➢ wytyczenie i realizowanie nowych szlaków turystycznych oraz tras rowerowych dla celów
rekreacyjnych prowadzących przez najbardziej atrakcyjne tereny gminy,
➢ budowy obiektów usługowych wzbogacających ofertę wypoczynkową.
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ROZDZIAŁ 17 – STAN PRAWNY GRUNTÓW

Największa ilość gruntów jest własnością osób fizycznych 3666 ha), co stanowi 89,11% całej powierzchni
Gminy. 230 ha jest własnością Skarbu Państwa, co stanowi 5,59% powierzchni gminy, natomiast własność
gminy to 121ha, co stanowi 2,94% całości (stan na koniec 2016r.).
Tereny będące własnością osób prywatnych, zwłaszcza przy jednoczesnym dużym rozdrobnieniu działek,
stanowią niesprzyjające uwarunkowania dla kreowania zagospodarowaniu obszarów, ponieważ mogą
wywoływać problemy z ich wykupem, przejęciem i zagospodarowaniem na cele realizacji zadań
publicznych zarówno lokalnych jak i rządowych, szczególnie infrastrukturalnych oraz właściwe
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi.

ROZDZIAŁ 18 – PRZESĄDZENIA PLANISTYCZNE
Cały obszar gminy jest pokryty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Plany obowiązujące na terenie gminy Biskupice:
➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i Zabłocie w
gminie Biskupice, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/335/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20.08.2004r. oraz
jego zmiany:
o Uchwała nr IV/28/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i
Zabłocie w gminie Biskupice
o Uchwała Nr LIX/433/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Szczygłów i Zabłocie w gminie Biskupice
o Uchwała nr XL/281/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Szczygłów i
Zabłocie w gminie Biskupice
➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Tomaszkowice i
Przebieczany w gminie Biskupice, przyjęty uchwałą Nr XXIII/334/04 Rady Gminy Biskupice z dnia
20.08.2004r. oraz jego zmiany:
o Uchwała Nr IV/27/2007 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
o Uchwała Nr LIX/432/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
o Uchwała Nr XL/282/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
o Uchwała Nr LIX/432/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Tomaszkowice i Przebieczany w gminie Biskupice
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➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w
gminie Biskupice, przyjęty Uchwałą Nr XXIII/336/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 sierpnia 2004
r. oraz jego zmiany:
o Uchwała Nr IV/29/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Łazany i Jawczyce w Gminie Biskupice
o Uchwała Nr LIX/430/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice
o Uchwała Nr XL/280/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i
Jawczyce w gminie Biskupice
o Uchwała Nr XI/102/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i
Jawczyce w gminie Biskupice
➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Sławkowice w gminie
Biskupice, przyjęty Uchwałą Nr XVII/357/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 17 grudnia 2004 r. oraz
jego zmiany:
o Uchwała Nr IV/ 30/ 07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Sławkowice w gminie Biskupice
o Uchwała Nr LIX/431/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Sławkowice w gminie Biskupice
o Uchwała Nr LXII/455/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 30 października 2014 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Sławkowice w gminie Biskupice
o Uchwała Nr XXXII/233/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Sławkowice w gminie Biskupice
➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice, Bodzanów,
Sułów, Trąbki w gminie Biskupice, przyjęty Uchwałą Nr XLIX/484/06 Rady Gminy Biskupice z dnia
28.04.2006 r. oraz jego zmiany:
o Uchwała Nr LIX/429/10 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 października 2010 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego
miejscowości Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
o Uchwała Nr XL/279/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
o Uchwała Nr X/84/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
o Uchwała Nr XV/123/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 1 października 2015 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
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o

o

Uchwała Nr XX/148/15 Rady Gminy Biskupice z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Biskupice,
Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice
Uchwała Nr XXXII/232/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości
Biskupice, Bodzanów, Sułów i Trąbki w gminie Biskupice

Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową na terenie poszczególnych jednostek bilansowych, wyznaczone
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:

SŁAWKOWICE

ŁAZANY I
JAWCZYCE

BISKUPICE,
BODZANÓW,
SUŁÓW I TRĄBKI

Jednostka Oznaczenie terenu
Funkcja
Szacunkowa
na mpzp
powierzchnia [ha]
Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
MN
Tereny zabudowy mieszkaniowej
482,39
jednorodzinnej
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
96,58
Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
MN
Tereny zabudowy mieszkaniowej
123,68
jednorodzinnej
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
27,29
Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
MN
Tereny zabudowy mieszkaniowej
152,60
jednorodzinnej

TOMASZKOWICE I
PRZEBIECZANY

SZCZYGŁÓW I
ZABŁOCIE

MU*

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

7,20

Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
MN
Tereny zabudowy mieszkaniowej
101,38
jednorodzinnej
MU*

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług

26,29

Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
MN
Tereny zabudowy mieszkaniowej
208,16
jednorodzinnej

MU*

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
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Tereny rozwoju zabudowy pod działalność usługową oraz wytwórczą itp. na terenie poszczególnych
jednostek bilansowych wyznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
Oznaczenie
terenu
na mpzp

Funkcja

Szacunkowa
powierzchnia
[ha]

BISKUPICE,
BODZANÓW,
SUŁÓW I TRĄBKI

Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
U, UP
Tereny zabudowy usługowej o charakterze 34,01
komercyjnym lub publicznym
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
96,58
PU
Tereny zabudowy przemysłowo60,49
usługowej
ŁAZANY I
Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów
JAWCZYCE
zagospodarowania przestrzennego
U, UP
Tereny zabudowy usługowej o charakterze 6,25
komercyjnym lub publicznym
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
27,29
PU
Tereny zabudowy przemysłowo0,75
usługowej
SŁAWKOWICE
Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
U, UP
Tereny zabudowy usługowej o charakterze 0,57
komercyjnym lub publicznym
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
7,20
SZCZYGŁÓW I
Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów
ZABŁOCIE
zagospodarowania przestrzennego
U, UP
Tereny zabudowy usługowej o charakterze 1,96
komercyjnym lub publicznym
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
26,29
PU
Tereny zabudowy przemysłowo0,90
usługowej
TOMASZKOWICE Tereny wyznaczone na podstawie obowiązujących miejscowych planów
I PRZEBIECZANY zagospodarowania przestrzennego
U, UP
Tereny zabudowy usługowej o charakterze 21,30
komercyjnym lub publicznym
MU*
Tereny zabudowy mieszkaniowej i usług
20,37
PU
Tereny zabudowy przemysłowo0,57
usługowej
*szacunkowa powierzchnia dla terenu MU została podzielona w proporcjach 50/50 dla obu tabel w
powyższym rozdziale

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Jednostka

ROZDZIAŁ 19 –UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN, WÓD PODZIEMNYCH ORAZ
UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA
DWUTLENKU WĘGLA ORAZ TERENY GÓRNICZE
➢ Przeprowadzone na potrzeby niniejszego studium analizy potwierdziły brak występowania
w obszarze gminy udokumentowanych i eksploatowanych (na podstawie wydanych koncesji)
złóż surowców mineralnych. Obszar Górniczy Kopalni Soli w Wieliczce (położony w części
północno-zachodniej gminy w rejonie Tomaszkowic) został zniesiony w momencie zaprzestania
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przez Kopalnię działalności wydobywczej zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego
(Kopalnia zaprzestała eksploatacji w 1996 roku i nie posiada obszaru ani terenu górniczego dla
złoża). Pomimo braku prawnie ustalonych granic terenu górniczego powierzchnia terenu
w dalszym ciągu podlegać będzie szkodliwym wpływom od prowadzonej w przeszłości
eksploatacji górniczej. W związku z tym na niewielkim fragmencie terenu wyznaczony został
przez jednostki naukowo-badawcze teren pogórniczy Kopalni Soli w Wieliczce, stanowiący
obszar potencjalnego występowania szkodliwych wpływów. Lokalizowane w tym obszarze
obiekty budowlane muszą być zabezpieczone przed wpływami pogórniczymi a projekty tych
obiektów muszą uwzględniać prognozy deformacyjne terenu.

➢ Część terenu gminy położona jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych - GZWP
451 Subzbiornik Bogucice. Dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych decyzją Ministra
Środowiska (GDiKGkdh-4731-23/6876/44395/11/MJ z dnia 30.09.2011r. zatwierdzona została
dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku
z ustanowieniem obszarów ochronnych GZWP nr 451.
W obrębie zbiorników wymagane jest wykluczenie zainwestowania i użytkowania mogącego
zagrozić jakości wód podziemnych w szczególności poprzez:
▪
▪
▪
▪
▪

wyposażenie terenów inwestycji w niezbędne dostępne uzbrojenie techniczne
wyprzedzająco lub równocześnie z realizacją inwestycji.
realizacja odwodnienia za pośrednictwem kanalizacji z oczyszczeniem przed
odprowadzeniem do naturalnych cieków.
podłączanie obiektów do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, sukcesywnie
wraz z jego budową.
zakaz lokalizacji wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi
i toksycznymi.
zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi oraz
stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, które
mogłyby powodować dostawanie się zanieczyszczeń do wód i gleby.

ROZDZIAŁ 20 – REKOMENDACJE I WNIOSKI ZAWARTE W AUDYCIE
KRAJOBRAZOWYM
Do czasu uchwalenia przez sejmik województwa audytu krajobrazowego, o którym mowa w art.
38a i art. 38b ustawy o planowaniu przestrzennym (przepisy wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2015
r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Dz. U. z 2015 r.
poz. 774]) nie jest możliwe wymagane w art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. a określenie kierunków zmian w strukturze
przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów z uwzględnieniem rekomendacji i wniosków zawartych w
audycie krajobrazowym, w tym określonych w audycie granic krajobrazów priorytetowych. Zgodnie z art.
13 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
audyt krajobrazowy uchwala się w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (11 września 2015 r.).
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ROZDZIAŁ 21 – OBSZARY ZDEGRADOWANE
Zagadnienie obszarów zdegradowanych w ramach procesu rewitalizacji regulowane jest na
podstawie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017r. poz. 1023 z późn. zm. Za
obszary zdegradowane ustawa przyjmuje te, na których występuje koncentracja negatywnych zjawisk
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społecznych, takich jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji oraz dodatkowo
negatywne zjawiska gospodarcze (np. słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw), środowiskowe (np.
przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. brak dostępu do
podstawowych usług albo ich niska jakość) lub techniczne (np. degradacja stanu technicznego obiektów
budowalnych). Ze względu na konieczność zachowania skoncentrowanego charakteru interwencji uznano,
że proces rewitalizacji nie w każdym przypadku powinien obejmować cały obszar zdegradowany. Z uwagi
na to wprowadzono w art. 10 prawną kategorię obszaru rewitalizacji. Obszar ten stanowi całość lub część
obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi
na istotne znaczenie dla rozwoju gminy, przygotowywana lub prowadzona jest rewitalizacja. Ustawa
ogranicza zasięg obszaru rewitalizacji przesądzając, że nie może on obejmować łącznie terenów większych
niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy, przy czym może
być podzielony na podobszary.
Rewitalizacja została określona w/w ustawą jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, przez zintegrowane działania na rzecz
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie
gminnego programu rewitalizacji.
Na obszarze gminy Biskupice występują rejony, które charakteryzują się cechami "obszarów
zdegradowanych" i "obszarów rewitalizacji", o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji 42 – w tym "znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym", a
jednocześnie cechujące się innymi niekorzystnymi zjawiskami, o których mowa w ustawie o rewitalizacji.
Zgodnie z cyt. ustawą, obszar zdegradowany, oprócz występowania negatywnych zjawisk społecznych,
powinien charakteryzować się co najmniej jednym z niekorzystnych zjawisk: gospodarczych,
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.
W wyniku analizy sfery społecznej oraz pozostałych sfer, tj. gospodarczej, środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, dokonanej w ramach opracowania „Diagnoza służąca
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice”, Instytut Rozwoju
Miast, 2016r. otrzymano macierz ukazującą koncentrację negatywnych zjawisk w poszczególnych
jednostkach urbanistycznych. W poniższej tabeli plusem zaznaczono występowanie negatywnych zjawisk
w poszczególnych sferach. Dodatkowo kolorem czerwonym wyróżniono jednostki zdegradowane w sferze
społecznej i w przynajmniej jednej z pozostałych sfer.
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Z przeprowadzonej w ramach analizy jakościowej i ilościowej wynika, że na terenie gminy Biskupice
znajdują się cztery podobszary obszaru zdegradowanego, które mogłyby podlegać rewitalizacji. Obszary te
łącznie nie przekraczają limitów dotyczących obszaru rewitalizacji, które przewiduje ustawa o rewitalizacji:
maksymalnie 30% - liczba ludności, maksymalnie 20% - powierzchnia terenu.
Zapisy ustawy o rewitalizacji, a także szczególna koncentracja negatywnych zjawisk w badanych
jednostkach urbanistycznych stały się podstawą do wskazania całości obszaru zdegradowanego jako
obszaru rewitalizacji, wybierając tereny, które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy mają istotne znaczenie dla
rozwoju lokalnego, w których gmina zamierza prowadzić rewitalizację.
Obszarem rewitalizacji objęto cztery zamieszkałe podobszary obszaru zdegradowanego, będące
równocześnie zamieszkałymi jednostkami urbanistycznymi:
▪

Bodzanów (jednostka nr 3),

▪

Zabłocie (jednostka nr 6),

▪

Sułów (jednostka nr 8),

▪

Jawczyce (jednostka nr 10).
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Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchniowo 303,04 ha (7,37% ogólnej powierzchni gminy)
i zamieszkiwany jest przez 2 658 mieszkańców, co stanowi 27,41% ogółu ludności gminy.
Powyższe podobszary obszaru zdegradowanego zostały wskazane jako obszar rewitalizacji
z uwagi na znaczne nasilenie problemów społecznych (są to cztery najbardziej kryzysowe jednostki w sferze
społecznej) oraz gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych i zostały
przyjęte Uchwałą nr XXXI/222/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Biskupice.
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Granice obszaru rewitalizacji przedstawione zostały na rysunkach studium zatytułowanych
”Uwarunkowania rozwoju” oraz „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z 2017r. poz. 1023
z późn. zm., dla obszaru rewitalizacji opracowuje się gminny program rewitalizacji (GPR), który jest
podstawą do stosowania na obszarze rewitalizacji specjalnych rozwiązań ustawowych – Specjalnej Strefy
Rewitalizacji (SSR) oraz miejscowego planu rewitalizacji.
GPR przyjmuje rada gminy w formie uchwały, jako dokument o charakterze aktu kierownictwa
wewnętrznego, wiążący organy gminy w podejmowanych działaniach. GPR zawiera szczegółową analizę
obszaru rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań, listę planowanych
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podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ramy finansowe programu wraz ze wskazaniem źródeł
finansowania.

22.1.
PLAN
ZAGOSPODAROWANIA
MAŁOPOLSKIEGO

PRZESTRZENNEGO

WOJEWÓDZTWA

Kierunki rozwoju wynikające z ustaleń obowiązującego „Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Małopolskiego”:

➢ Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ustala podstawowe zasady, do
przestrzegania przy opracowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniu
gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, to jest:

▪

ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów
mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania;

▪

rozszerzanie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy miejscowości
w pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone zabudową rozproszoną oraz rezygnacja z
wprowadzania nowej i utrwalania istniejącej zabudowy w terenach otwartych;

▪

ograniczanie rozwoju terenów budowlanych liniowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych;

▪

oznaczanie obszarów zalewowych i osuwiskowych, rezygnacja z wprowadzania nowej oraz
utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią i osuwiskami;

▪

ochrona dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu poprzez
wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i podniesienia atrakcyjności obszarów poprzez
uwzględnienie ustaleń konserwatorskich i dostosowanie nowej architektury do tradycji i
charakteru substancji zabytkowej;

▪

nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów, zachowywanie
regionalnego krajobrazu kulturowego.
➢ Kierunki działań w sferze ochrony zasobów glebowych.
Zgodnie z informacjami zawartymi w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małopolskiego” zapewnienie racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych wymaga realizacji
następujących kierunków działań:
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ROZDZIAŁ 22 – ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW
PUBLICZNYCH

▪

ochrona zasobu gleb zwłaszcza wysokiej jakości (klasy bonitacyjne: I-III) przed
nieuzasadnionymi wyłączeniami z użytkowania rolniczego i przeznaczania ich na inne cele, np.
różnego typu inwestycje;

▪

realizacja ochrony gleb przed erozją głównie poprzez:

▪

prawidłowy sposób prowadzenia upraw,

▪

nie pozostawianie nagiej powierzchni gruntu, bez okrywy roślinnej, - zalesienia śródpolne;
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Założenia „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” w zakresie tworzenia
warunków
przestrzennych
dla
zapewnienia
ochrony
walorów
przyrodniczych
i krajobrazowych w tym ochrona cieków wodnych z ich otoczeniem oraz innych ciągów obszarowych
mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej obejmuje działania:

▪

ochrona naturalnych siedlisk,

▪

odbudowa utraconych wartości naturalnych w przyrodzie,

▪

konsekwentne przeciwdziałanie fragmentacji środowiska przyrodniczego wywołanej
powstawaniem kolejnych barier ograniczających swobodny rozwój populacji,

▪

poprawa i unaturalnianie walorów krajobrazów leśnych, rolniczych i dolinnych,

▪

objęcie ochroną walorów krajobrazowych terenów otwartych.

➢ Kierunki działań w sferze powiązań komunikacyjnych
Zgodnie z informacjami zawartymi w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Małopolskiego” modernizacja i przebudowa układu wymaga realizacji następujących kierunków działań:

▪

modernizacja i przebudowa istniejących tras, dostosowująca je do prognozowanego ruchu
i gabarytów pojazdów, eliminacja bądź ograniczenie ruchu kołowego z obszarów zabudowanych
oraz dostosowanie dróg do obowiązujących parametrów,

▪

aktywizacja terenów w pobliżu tras drogowych poprzez właściwe kształtowanie przebiegu
tych dróg i obsługę terenów przyległych;

▪

segregacja ruchu na drogach poprzez stworzenie odrębnych tras dla ruchu tranzytowego
i lokalnego, a także oddzielenie ruchu kołowego od ruchu rowerowego i pieszego, zwłaszcza przy
przejściu przez miejscowości;

▪

dbałość o ochronę środowiska, kształtowanie sieci drogowej w zgodzie z ładem
przestrzennym i warunkami naturalnymi terenu;

▪

zapewnienie dla terenów o określonym użytkowaniu dojść i dojazdów od drogi publicznej.

▪

zabezpieczenie dróg przed osuwiskami i działalnością erozyjną,

▪

modernizację drogi krajowej nr 4 oraz drogi wojewódzkiej nr 966.

➢ Kierunki działań w sferze ochrony zasobów kulturowych.
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➢ Kierunki działań w sferze ochrony przyrody i krajobrazu.

▪

Obiekty wpisane do rejestru zabytków w obszarze gminy są na ogół dobrze utrzymane.
W złym stanie jest natomiast większość zespołów zabytkowej zieleni. Wykorzystywane przez
długi czas niezgodnie z funkcją lub pozostające bez zagospodarowania wymagają działań
rewaloryzacyjnych oraz zmiany sposobu użytkowania. Układy przestrzenne założeń parkowych
są często nieczytelne. Obiekty stając się nieprzydatnymi w swoich pierwotnych funkcjach,
pozostają nie zagospodarowane i niszczeją. Działaniom rewaloryzacyjnym sprzyjać może
tworzenie atrakcyjnych ofert inwestycyjnych i poszukiwanie inwestorów proponujących
wykorzystanie zasobów w sposób nie kolidujący z charakterem i pierwotną funkcją obiektów oraz
prowadzenie działań promocyjnych dla podniesienia świadomości społeczeństwa odnośnie
znaczenia i wartości obiektów zabytkowych, a także możliwości ich wykorzystania.
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▪

Obejmowanie ochroną w dokumentach planistycznych wartościowych obiektów i zespołów
znajdujących się poza rejestrem zabytków, w tym zabytków inżynierii.
Ochrona, utrzymanie i przywracanie zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez
ustanawianie nowych form ochrony zasobów kulturowych takich jak parki kulturowe.
zlokalizowane w miejscowościach Biskupice, Jawczyce, Łazany, Bodzanów, obejmujących
szczególnie wartościowe pod względem zachowania krajobrazu kulturowego obszary gminy;
włączenie południowej części gminy do wyznaczonych w studium obszarów
o najwyższych walorach krajobrazu kulturowego.

▪

Wspieranie podmiotów gospodarczych zainteresowanych ochroną i konserwacją oraz
wykorzystaniem obiektów zabytkowych;

▪

Promocja gminy na rynku krajowym i zagranicznym.

„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” zwraca uwagę na wykorzystanie
zasobów dziedzictwa kulturowego dla ochrony tożsamości regionalnej oraz promocji województwa i jego
rozwoju gospodarczego.
Propozycje lokalizacji parków kulturowych dotyczą najcenniejszych zachowanych zespołów zabudowy.

➢ Strefy i obszary problemowe.
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” zakwalifikował gminę Biskupice do
strefy problemowej C – obszarów pośrednich, w której występuje wyjątkowo duże zróżnicowanie stanu
czystości środowiska, walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz zainwestowania i uprzemysłowienia
terenu. W obrębie w.w. strefy plan ten wyróżnia obszary:

▪

o znacznych walorach przyrodniczych, które nie zostały objęte strefą B;

▪

intensywnie i ekstensywnie użytkowane rolniczo;

▪

silnie i słabo zurbanizowane;

▪

uprzemysłowione o zachowanej i zachwianej równowadze pomiędzy rozwojem
gospodarczym a środowiskiem.
Są to obszary o dominującej roli rolnictwa i „wyspowej” urbanizacji i uprzemysłowieniu,
w których działalność gospodarcza i stan środowiska pozostają w pewnej równowadze. Działania na tych
obszarach powinny zmierzać do utrzymania tej równowagi poprzez eliminowanie, ograniczanie lub
łagodzenie już występujących lub mogących się pojawiać zagrożeń dla środowiska lub niekorzystnych
tendencji w działalności gospodarczej i zagospodarowaniu przestrzennym, m.in. takich jak nadmiernie
intensywny rozwój inwestycji w sąsiedztwie tranzytowych dróg transportu samochodowego oraz
intensyfikacja produkcji rolnej.
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▪

➢ Integracja przestrzenna.
Jako docelowy model hierarchii ośrodków w zakresie wyposażenia w infrastrukturę społeczną w „Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa”, przyjęto układ składający się z pięciu poziomów:

▪

ponadregionalny (krajowy),
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▪

regionalny,

▪

ponadlokalny I stopnia,

▪

ponadlokalny II stopnia,

▪

lokalny.

W przedstawionym powyżej układzie gmina Biskupice plasuje się jako ośrodek o poziomie lokalnym. Gmina
Biskupice wchodzi w skład Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. „Plan Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Małopolskiego”
podkreśla
znaczenie
w rozwoju województwa Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, obejmującego metropolię Kraków wraz
z sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, powiązanych z metropolią różnymi związkami
interakcyjnymi.
Prawidłowy rozwój całego obszaru metropolitalnego musi prowadzić do:

▪

stworzenia silnych podstaw dla rozwoju biznesu i inwestycji, zarówno w ośrodku
centralnym, jak również w strefie zewnętrznej (usługi dla biznesu);

▪

przemyślanej koncepcji funkcjonowania komunikacji masowej, integrującej Kraków ze
swoim zapleczem w jeden system metropolitalny.

➢ Turystyka i agroturystyka
Jako obszary szczególnie atrakcyjne dla rozwoju szerokiego spektrum usług agroturystycznych „Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” wskazuje tereny podgórskie i górskie,
przy wykorzystaniu zachowanego tradycyjnego wiejskiego krajobrazu kulturowego i walorów
przyrodniczych na bazie obszarów agroturystycznych, łatwo dostępnych urządzeń obsługi z zakresu kultury,
rozrywki, handlu itp. Taka forma wypoczynku wymaga wielostronnego zaangażowania władz lokalnego
samorządu dla pobudzania społeczności wiejskiej do tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych.
Dotyczy to także pomocy w przygotowaniu atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty w rozwiązywaniu licznych
problemów ekonomicznych oraz udziału w promocji i marketingu.
Nadrzędnym celem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Biskupice jest kształtowanie zrównoważonej struktury przestrzennej, pozwalającej na ochronę,
wykorzystanie zasobów i walorów gminy oraz realizację wielokierunkowych potrzeb rozwojowych, w
szczególności jej „zadań własnych" i zobowiązań w zakresie zadań ponadlokalnych. Działania te należy
prowadzić z uwzględnieniem obowiązku ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego, na podstawie
uwarunkowań fizjograficznych, przyrodniczych, kulturowych, zainwestowania, przepisów prawnych i
sytuacji demograficzno-gospodarczej Gminy.
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22.2. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
NA LATA 2014-2020 ORAZ ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
12 lutego 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła regionalny program operacyjny dla regionu
Małopolska „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego”. Całkowity budżet programu
wynosi około 2 878,2 mln EUR, w tym wkład unijny z EFRR 2 068,6 mln EUR oraz wkład z EFS 809,6 mln EUR
(w przybliżeniu 3,5% całkowitych środków europejskich inwestowanych w Polsce w ramach polityki
spójności 2014-2020).
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➢ Główne cele szczegółowe (oczekiwane zmiany) programu operacyjnego

▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych.
Zwiększanie konkurencyjności gospodarki, w szczególności, w zakresie dotyczącym wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza poprzez tworzenie warunków dla bardziej
elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora MŚP oraz wzrostu ich znaczenia
gospodarczego.
Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty
nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, zapewniającego
bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z
poszanowaniem zasad ochrony środowiska.
Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi
pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz
minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.
Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa
regionalnego, zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego.
Tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju
gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa, poprzez rozwój
infrastruktury transportowej sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej
regionu, przyczyniającej się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.
Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w szczególności poprzez: zwiększenie poziomu
zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (powyżej 50 r.ż., długotrwale
bezrobotnych, niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych oraz kobiet), zwiększenie liczby
nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią
funkcje opiekuńcze nad dziećmi, zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności
zawodowej w programach zdrowotnych.
Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym, w szczególności:
poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzięki
poprawie oraz wzmocnieniu ich szans na zatrudnienie, zwiększenie dostępności do usług
społecznych i zdrowotnych, wyższy poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji regionu w
szczególności poprzez: zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty
dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego, podniesienie u uczniów kompetencji
kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy, poprawę efektywności
kształcenia zawodowego, podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych.
Ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich poprzez
przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej w
oparciu o programy rewitalizacji
Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie.
Utworzenie regionalnego ośrodka popularyzowania nauki i innowacji

DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO- UWARUNKOWANIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na
działalność badawczo-rozwojową.

W ramach RPO przewiduje się zastosowanie zintegrowanej inwestycji terytorialnej, tj. instrumentu
dedykowanego interwencji w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa – Metropolia Krakowska
(MK), o alokacji 236,06 mln euro.
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Tryb pozakonkursowy może zostać zastosowany do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze
względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty jednoznacznie określone przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie
projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, regionu lub obszaru
objętego realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) lub projekty dotyczące realizacji zadań
publicznych.
Wśród projektów (zgłoszonych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska) do realizacji w ramach trybu
pozakonkursowego, Gminy Biskupice dotyczą:
▪
▪
▪
▪

Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej (powierzchnia 20ha, szacowana całkowita wartość
projektu- 8 000 000 zł);
Wymiana pieców i kotłów w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Biskupice (25
szt., szacowana wartość – 350 000 zł);
Budowa parkingów w systemie P&R (parkuj i jedź) w miejscowości Trąbki i Biskupice (2 szt. (w tym
1 węzeł przesiadkowy), szacowana wartość 1 050 000 zł);
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bodzanowie (szacowana wartość425 000 zł)

22.3. POZOSTAŁE INWESTYCJE SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW
PUBLICZNYCH
1) 28 października 2016r. Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XXIX/415/16 wyznaczył
nowy wariant aglomeracji Kraków. Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i
przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych albo do końcowego punktu zrzutu tych
ścieków.
W Uchwale wyznacza się aglomerację Kraków (powiat krakowski) o równoważnej liczbie
mieszkańców 925 500 z oczyszczalniami ścieków na terenie Miasta Kraków: „Płaszów”, „Kujawy”,
„Wadów”.
Dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki ściekowej w obszarze planowanej aglomeracji
Kraków na terenie gminy Biskupice przewiduje się budowę 28,7 km sieci kanalizacyjnej dla obsługi
3 333 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 132 osoby przebywających tymczasowo na terenie
miejscowości: Tomaszkowice – 7,8 km (809 osób), Przebieczany – 10,6 km (1 285 osób)
i Bodzanów – 10,3 km (1 239 osób).
Łącznie w ramach aglomeracji Kraków konieczne jest wykonanie 303,94 km zbiorczej sieci
kanalizacyjnej dla 34 839 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 2 073 osób czasowo
przebywających na terenie aglomeracji.
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Zgodnie z przewidzianymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 zasadami wyboru projektów w formule ZIT przewidziano tryby: pozakonkursowy i konkursowy.

2) Ponadto, w zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na terenie gminy
Biskupice wskazuje się realizację planowanej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko w ramach zadania
„Budowa nowej linii na odcinku Podłęże-Szczyrzyc-Tymbark/Mszana Dolana oraz modernizacja linii
na odcinku Chabówka-Nowy Sącz” realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
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ROZDZIAŁ 23– POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
Sformułowane uwarunkowania rozwoju gminy Biskupice w oparciu o diagnozę stanu istniejącego gminy,
wskazują preferencje i możliwości oraz ograniczenia jej rozwoju. Opracowanie kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy wymaga uwzględnienia m.in. długofalowego programu rozwoju
sformułowanego w Strategii Rozwoju Gminy Biskupice do roku 2024, przyjętej do realizacji Uchwałą Nr
LXI/453/14 Rady Gminy Biskupice z dnia 25 września 2014 r.
Analiza SWOT
Analiza SWOT jest narzędziem diagnostycznym, opisującym stan obecny Gminy Biskupice. Składa się z opisu
czterech elementów obszaru diagnozowanego: jego atutów i słabych stron- czyli elementów wewnętrznych
warunków pozytywnych i negatywnych; szans i zagrożeń- czyli zewnętrznych czynników negatywnych i
pozytywnych.

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE
ATUTY

SŁABOŚCI

Walory krajobrazowe umożliwiające rozwój
Niekorzystna struktura agrarna (rozdrobnienie
turystyki pieszej, rowerowej, konnej, a także
gospodarstw rolnych)
agroturystyki
Duży odsetek osób w wieku produkcyjnym

Niewielki stopień skanalizowania

Bardzo korzystne usytuowanie gminy względem
Niski poziom infrastruktury oraz bazy turystycznej
ośrodków miejskich – Kraków i Wieliczka
Rozwijająca się przedsiębiorczość,
różnorodny handel i usługi
Atrakcyjne tereny pod
produkcyjnego i logistyki

Stosunkowo gęsta sieć dróg

rozwój

w

tym Słabo rozwinięta przedsiębiorczość w zakresie
przetwórstwa i rzemiosła

przemysłu Słaby rozwój agroturystyki oraz brak terenowych
urządzeń do obsługi szlaków turystycznych
Zanieczyszczone środowisko - zaśmiecanie
terenów i zanieczyszczanie wód, zwłaszcza
ściekami pochodzącymi z gospodarstw domowych
i rolnych
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23.1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY BISKUPICE

Działalność różnych zespołów artystycznych
i sportowych, mających szerokie możliwości Niska lesistość
promowania gminy na zewnątrz
Wysokiej klasy gleby rolnicze

Brak systemu transportu publicznego

Położenie wzdłuż drogi krajowej i wojewódzkiej
Narastający problem tzw. „niskiej emisji”
oraz w bliskości autostrady A4
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CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE
ZAGROŻENIA

Wzrost zainteresowania turystyką,
agroturystyką i zdrowym stylem życia

rekreacją,

Ograniczony udział środków na inwestycje w
budżecie gminy

Rozwój przedsiębiorczości (przetwórstwo, usługi, Duże potrzeby finansowe w zakresie infrastruktury
handel, rzemiosło)
technicznej
Utrzymujące się rozdrobnienie gospodarstw
rolnych z tendencją do dalszych nieuzasadnionych
ekonomicznie i gospodarczo podziałów terenów
rolnych

Rozwój infrastruktury technicznej

Szerokie
zaangażowanie
różnych
kręgów Brak jasnej wizji, kierunków i sposobu
społecznych w rozwój ekonomiczny i społeczny przeprowadzenia przeobrażeń strukturalnych w
gminy
rolnictwie ze strony władz
Funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej i
pomoc dla gminy z funduszy strukturalnych oraz Dalsza presja inwestycyjna na tereny otwarte
dostępnych programów pomocowych
Uregulowanie statusu prawnego tzw. gospodarstw
rodzinnych i możliwość ich subwencjonowania z
funduszy UE
Dostęp do edukacji wyższej na terenie Krakowa
Dalszy rozwój Krakowa i Wieliczki
Plany rozbudowy aglomeracji Kraków (kanalizacji)
Plany rozwoju dot. Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego (budowa Strefy Aktywności
Gospodarczej w gminie, wymiana pieców i kotłów
indywidualnych w gosp. Domowych, 2 parkingi P&R
oraz budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Bodzanowie)
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SZANSE

Misja to opis wizji Gminy (najczęściej jednozdaniowy) zawierający główne pola aktywności w
przyszłości, stanowiący najogólniejszy cel Gminy.
Misję Gminy Biskupice określono w perspektywie do roku 2024.

„Zatrzymaj się… zostań”
Gmina Biskupice – w środku powiatu wielickiego – ekologiczna, gościnna,
bezpieczna, otwarta na współpracę.
Cele strategiczne zostały opracowane w 3 głównych wyznaczonych wcześniej obszarach funkcjonowania
Gminy. Cele strategiczne w podziale na obszary prezentują się następująco:
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Obszar: Potencjały i zasoby Gminy.
2.
Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura techniczna Gminy
3.
Uporządkowana gospodarka przestrzenna
4.
Zachowane i wyeksponowane dziedzictwo kulturowe
5.
Gmina przyjazna środowisku naturalnemu
6.
Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy
Obszar: Gospodarka i promocja Gminy.
7.
Poprawa stanu sfery gospodarczej Gminy
Osiąganie celów w sferze gospodarczej jest zadaniem, które mogą realizować tylko podmioty działające
w sferze gospodarczej. Zadania Gminy dotyczą przede wszystkim tworzenia warunków do działalności
gospodarczej, wspierania podmiotów przez odpowiednią politykę i promocję Gminy. Ważnym elementem
wsparcia będą również działania związane z planowaniem przestrzennym i rozwojem infrastruktury
technicznej na terenach wykorzystywanych i możliwych do wykorzystania do celów gospodarczych.
Cele strategiczne w sferze gospodarczej powinny wpływać na decyzje podejmowane przez wszystkie
podmioty działające w Gminie oraz przyszłych inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych.
Systematykę celów strategicznych i operacyjnych przedstawia poniższa tabela:
Cele strategiczne
1. Poprawa standardu i jakości życia
mieszkańców

2. Rozwinięta, nowoczesna infrastruktura
techniczna Gminy

Cele operacyjne
1.1. Poprawa sytuacji materialnej
mieszkańców
1.2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie
Gminy
1.3. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców
1.4. Poprawa dostępu do opieki nad osobami
potrzebującymi (osoby niepełnosprawne,
osoby starsze, wykluczone społecznie i
inne)
1.5. Poprawa dostępności opieki
przedszkolnej, z uwzględnieniem opieki
nad dziećmi poniżej 3 roku życia
1.6. Rozszerzona oferta edukacyjna
1.7. Rozwinięte życie kulturalne w Gminie
1.8. Poprawa aktywności społecznej i
integracji mieszkańców
1.9. Zmniejszanie zjawiska wykluczenia
cyfrowego
1.10. Poprawa dostosowania rozkładów jazdy
komunikacji publicznej do potrzeb
mieszkańców
2.1. Baza opieki przedszkolnej (wraz z
oddziałami żłobkowymi) dostępna na
terenie Gminy
2.2. Nowoczesna baza szkolna oraz sportoworekreacyjna
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Obszar: Zaspokojenie potrzeb mieszkańców.
1.
Poprawa standardu i jakości życia mieszkańców
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2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3. Uporządkowana gospodarka
przestrzenna

3.1.
3.2.

4. Zachowane i wyeksponowane
dziedzictwo kulturowe

4.1.
4.2.
4.3.

5. Gmina przyjazna środowisku
naturalnemu

5.1.

5.2.
5.3.

6. Zdrowi i aktywni mieszkańcy Gminy

6.1.
6.2.
6.3.

7. Poprawa stanu sfery gospodarczej
Gminy

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Dostępne nowoczesne obiekty
użyteczności publicznej
Dobrze skomunikowana Gmina
Skuteczna i efektywna gospodarka
wodno-ściekowa oraz gospodarka
odpadami komunalnymi
Zwiększona dostępność nowoczesnych
sieci internetowych
Poprawa zabezpieczenia
przeciwpowodziowego i
przeciwpożarowego Gminy
Zagospodarowane wszystkie obiekty
komunalne
Poprawa funkcjonalności obszarów
Gminy
Poprawa funkcjonalności obszarów
atrakcyjnych dla zabudowy
mieszkaniowej i przemysłowo-usługowej
Poprawa stanu technicznego zabytków
Podtrzymane lokalne tradycje i zwyczaje
ludowe
Mieszkańcy zintegrowani poprzez kulturę
i wspólne działania
Zwiększenie wykorzystania
Odnawialnych Źródeł Energii na terenie
Gminy
Podwyższenie poziomu świadomości
ekologicznej mieszkańców
Ograniczenie zanieczyszczenia
środowiska ściekami bytowymi i
odpadami komunalnymi
Lepsze możliwości dbania o zdrowie
Ograniczenie niekorzystnych zjawisk
demograficznych
Zwiększona aktywność mieszkańców na
rynku pracy
Zagospodarowane tereny inwestycyjne
na terenie Gminy
Wzrost konkurencyjności lokalnych
przedsiębiorstw
Produkcja w gospodarstwach rolnych
dostosowana do potrzeb sąsiadujących
rynków
Stworzona oferta turystyki weekendowej
Aktywna promocja gminy
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23.2. PODSTAWOWE OBSZARY I ZAGADNIANIA PROBLEMOWE
Podstawowe problemy związane z rozwojem gminy w zakresie zagospodarowania
przestrzennego należy uszeregować w następujących kategoriach:
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▪
▪
▪
▪

ludności i jej mienia,
problemy z zakresu ochrony zabytków,
problemy gospodarcze,
problemy socjalne,
problemy w sferze przestrzennej.

➢ W grupie problemów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń
bezpieczeństwa ludności i jej mienia jako istotne wymienić należy:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zachowanie dla przyszłych pokoleń szczególnie cennych wartości przyrodniczych,
likwidację lub ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych oraz podziemnych,
ograniczanie zagrożeń związanych z występowaniem osuwisk,
ograniczanie zagrożeń powodziowych,
likwidację lub ograniczanie zagrożeń mogących powstawać w wyniku składowania
i utylizacji odpadów i ścieków,
likwidację lub ograniczanie zagrożeń związanych ze skażeniem powietrza atmosferycznego,
którego źródłami są lokalne kotłownie, paleniska domowe, transport samochodowy,
rolnictwo,
ograniczanie uciążliwości komunikacyjnych (hałas, spaliny),
likwidację lub ograniczanie zagrożeń związanych z erozją gleb,
ograniczanie zagrożeń związanych zanieczyszczeniami pochodzącymi z ośrodków hodowli
zwierząt oraz terenów intensywnej gospodarki rolnej,
ograniczanie zagrożeń pożarowych.

➢ W grupie problemów z zakresu ochrony zabytków zagadnieniem istotnym jest wspieranie
działań na rzecz zachowania dla przyszłych pokoleń cennych zabytków znajdujących się w
obszarze gminy.
➢ W grupie problemów gospodarczych za istotne uznaje się:

▪ konieczność restrukturyzacji rolnictwa, (obejmującej przekształcenia struktury agrarnej,
w kierunku powiększania powierzchni gospodarstw, zmniejszania zatrudnienia w samym
rolnictwie, a powiększania liczby osób zatrudnionych w usługach związanych z rolnictwem,
zmianę profilu produkcji rolnej w dostosowaniu do zmieniających się potrzeb i możliwości
zbytu),
▪ brak dostatecznego wykorzystania walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji,
▪ konieczności stworzenia warunków dla rozwoju usług związanych z szeroko rozumianą
obsługą ludności,
▪ konieczności stworzenia warunków dla działalności gospodarczej, obejmującej
przetwórstwo, składowanie, rzemiosło, produkcję przy zachowaniu zasad ochrony
środowiska.
➢ W grupie problemów socjalnych rozwiązania wymagają:
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▪ problemy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego oraz zagrożeń bezpieczeństwa

▪ równoważenie dysproporcji w zakresie standardów obsługi ludności w zakresie
infrastruktury społecznej;
▪ równoważenie dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną,
▪ wspieranie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia.
➢ W sferze przestrzennej problemem jest zapewnienie ładu przestrzennego w warunkach
powszechnych nacisków inwestycyjnych na tereny wolne od zabudowy oraz tendencji
rozpraszania zabudowy.
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23.3. NARZĘDZIA ELIMINACJI ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

środki budżetowe gminy,
środki pozabudżetowe gminy (fundusze pomocowe),
środki z zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji,
aktywność i zdolność organizacyjna lokalnego samorządu w zdobywaniu środków
pozabudżetowych oraz wykorzystania mienia gminnego,
dostępne środki prawne, w tym tworzone prawa lokalnego z zachowaniem procedury
umożliwiającej negocjacje wszystkich zainteresowanych podmiotów,
pomoc państwa zarówno w realizacji inwestycji istotnych dla gminy a leżących w gestii
organów administracyjnych państwowych (drogi wojewódzkie) jak i w rozwiązywaniu
problemów związanych z ochroną środowiska i zabytków oraz zadań przekazywanych
samorządom lokalnym,
aktywność i przedsiębiorczość społeczności lokalnej,
dostępność najnowszych technologii i środków technicznych.

➢ W grupie problemów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego i zabytków zachowanie dla
przyszłych pokoleń szczególnie cennych wartości przyrodniczych i kulturowych, wiąże się
niejednokrotnie z konfliktem pomiędzy koncentracją tych wartości na obszarze gminy a jej
rozwojem gospodarczym i przestrzennym. Rozwiązaniem tych problemów byłoby
zaprojektowanie takiej organizacji przestrzeni, która złagodziłaby wymienione konflikty dając
priorytety dla elementów szczególnie cennych. Politykę w tym zakresie ustala niniejsze
studium, a możliwości jej realizacji dają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Szansę na eliminację konfliktów stwarza podejmowanie działań proekologicznych przez
podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub nadzorujące urządzenia wywołujące skutki
na środowisko poprzez zastosowanie szeroko obecnie dostępnych technologii i urządzeń
technicznych lub ograniczenia zasięgu działań negatywnych.
➢ Podstawowym zagrożeniem dla środowiska w obszarze gminy Biskupice jest znaczny brak sieci
kanalizacyjnej. Nieuregulowana gospodarka ściekowa powoduje skażenie środowiska w tym
wód powierzchniowych i ziemi, stanowi zagrożenie do skażenia wód podziemnych.
Rozwiązanie problemu zagrożeń skażeniami wód powierzchniowych oraz podziemnych,
zwłaszcza tych, które stanowią źródła wody pitnej, wiąże się przede wszystkim z dalszą
rozbudową systemów odprowadzania ścieków.
➢ Likwidacja skażeń powietrza atmosferycznego, wywołanych tak zwaną „niską emisją”, może
być ograniczana poprzez stosowanie do celów grzewczych proekologicznych nośników energii,
ewentualnie zastosowanie urządzeń technicznych, które zapewnią nieprzekraczalnie
standardów jakości środowiska. Należy popierać i stwarzać możliwości realizacji inwestycji
produkujących (np. elektrowni wiatrowych) i korzystających z ekologicznych źródeł energii (np.
geotermalnych, odnawialnych).
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➢ Rozwiązanie przedstawionych problemów zależy od szeregu czynników do których należą:

➢ Problemem szczególnie trudnym do rozwiązania jest utylizacja odpadów komunalnych
w warunkach ograniczonych możliwości lokalizacyjnych wysypiska komunalnego z uwagi na
uwarunkowania środowiskowe. Obecnie nieczystości stałe (odpady bytowe) wywożone są
z terenu gminy Biskupice i składowane poza terenem gminy (składowiska odpadów:
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w Krakowie – Barycz, i Półłanki 64; w Janiszowicach) - Docelowe, aktywne działanie dla
rozwiązania tego problemu zarówno pod względem technicznym jak i organizacyjnym wymaga
znacznych nakładów finansowych gminy Biskupice, stąd też istnieje konieczność
podejmowania wspólnych działań z sąsiednimi gminami w tym zakresie. Zgodnie z przyjętymi
szczegółowymi zasadami określonymi w Gminnych Planach Gospodarki Odpadami
honorującymi założenia zawarte w krajowym, wojewódzkim, powiatowym planie i strategii.
Jednocześnie likwidacja dzikich wysypisk i przeciwdziałanie ich powstawaniu wiąże się
z koniecznością stale prowadzonej, profesjonalnej edukacji mieszkańców gminy.
➢ Dla zabudowy należy zapewnić stosowne odległości od dróg, ustalone w planach miejscowych,
różne w zależności od obciążenia ruchem, a określone na podstawie specjalistycznych badań
i raportów. Dla zabudowy istniejącej eliminacja uciążliwości komunikacji wiąże się z nakładami
środków finansowych, gdyż istnieje na rynku szereg dostępnych rozwiązań technicznych,
skutecznie je eliminujących, ale są one kosztowne.
➢ W zakresie zagrożenia erozyjnego gruntów rolnych (związanego z występowaniem na terenie
gminy erozji wodnej, powierzchniowej, wąwozowej i wietrznej) prowadzenie skutecznych
działań przeciwerozyjnych wymaga stałej obserwacji zjawiska, celem ustalenia skali i przyczyn
jego powstawania oraz strategii przedsięwzięć niezbędnych dla jego powstrzymania
opracowywanej we współpracy z właścicielami gruntów, na których erozja występuje lub
istnieje realne zagrożenie jej powstania.
➢ Przeciwdziałanie erozji, w zależności od stopnia jej występowania, wiąże się zatem ze:
stosowaniem upraw poprzeczno – stokowych (przy niewielkim stopniu erozji),
stosowanie fitomelioracyjnego zagospodarowania stoków podlegających erozji wodnej lub
potencjalne narażonych na jej działanie oraz założenie pasów zieleni ochronnej lub izolacyjnej
(przy silnym i bardzo silnym stopniu erozji). Skuteczną formą przeciwdziałania erozji jest
zalesianie.
➢ Problem zagrożeń związanych z powstawaniem na terenie gminy zanieczyszczeń
pochodzących zarówno z ośrodków hodowli zwierząt jak i terenów intensywnej gospodarki
rolnej (sadownictwa i warzywnictwa a także upraw rolnych) wiąże się z koniecznością ustalenia
zasad i zapewnienia właściwego składowania i stosowania nawozów sztucznych czy środków
ochrony roślin.
➢ Rozwiązanie problemu zagrożeń pożarowych wiąże się z prowadzeniem skutecznych działań
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przed pożarem, poprzez realizację dróg
pożarowych zapewniających dojazd jednostek ratowniczych do obiektów oraz sieci hydrantów
zewnętrznych zapewniających odpowiednią ilość wody do gaszenia.
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➢ Istotnym problemem jest występowanie na terenie gminy Biskupice terenów osuwiskowych
lub terenów potencjalnie zagrożonych osuwaniem, którym sprzyjają znaczne spadki terenu
i budowa geologiczna. Czynnikami mogącymi przyspieszać lub opóźniać zainicjowanie ruchu
osuwiskowego jest: stan zagospodarowania terenu, a tym samym obciążenia podłoża,
obecność roślinności na powierzchni i na szczytach stoków, oddziaływanie klimatu, głównie
wód opadowych i roztopowych lub zamrozów, a także miąższość pokrywy glebowej
(zwietrzeliny). Powstanie osuwisk w warunkach gminy Biskupice nie jest zjawiskiem
przewidywalnym, zważywszy na cechy geologiczne terenu. Ograniczanie zagrożeń związanych
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z występowaniem osuwisk wiąże się ze stosowaniem zarówno dostępnych środków
zabezpieczenia technicznego, jak i biologicznego (odpowiednie nasadzenia zielenią dla
związania z podłożem). Za narzędzia wspierające uznaje się ustalenia planów miejscowych
ograniczające sposób zainwestowania na terenach osuwisk aktywnych jak i na terenach
osuwisk aktywnych okresowo. Lokalizacja obiektów budowlanych na terenach
predysponowanych do osuwania się mas ziemnych wymaga pełnego rozpoznania
geologicznego.
➢ Dla rzek w obszarze gminy Biskupice nie zostało wykonane studium ochrony powodziowej,
o którym mowa w przepisach odrębnych, zatem przyjmuje się, iż w obszarze gminy nie
występują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią. Wezbrania na terenie gminy
związane są głównie z występowaniem na tym obszarze deszczy nawalnych (nie są one jednak
częstym zjawiskiem) oraz występowaniem spływów powierzchniowych, które mogą stanowić
zagrożenie głównie przez możliwość uaktywnienia ruchów masowych ziemi, z uwagi na
specyfikę budowy geologicznej gminy. Rozwiązanie problemu środkami planistycznymi
dotyczy:

▪ wyłączenia z zabudowy terenów zagrożonych,
▪ zabezpieczenia zabudowy istniejącej przy ograniczeniu jej uzupełniania w terenach
zagrożonych.
Zabezpieczenie terenu środkami technicznymi (obwałowania, przepusty odpowiedniej
wielkości w przebiegu dróg itp.), wiąże się z odpowiednimi środkami finansowymi przy
możliwości wykorzystania funduszy pomocowych.
➢ Konieczność restrukturyzacji rolnictwa to jeden z kluczowych problemów dotyczących całego
regionu i wymaga rozwiązań systemowych przy możliwości korzystania z funduszy
pomocowych.
➢ Wykorzystanie walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji wiąże się z Rozwojem usług
w tym zakresie, co wywołuje powstawanie nowych miejsc pracy w obszarze gminy. Szanse dla
rozwiązania tych problemów stanowią:

▪ przygotowanie nowych terenów dla inwestycji związanych z rozwojem turystyki i rekreacji,

▪
▪
▪
▪

w tym wyznaczenie obszarów pod usługi turystyczno - gastronomiczne (motele,
restauracje) oraz stacje benzynowe, w terenach położonych np. wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr 966,
przekształcanie istniejących zasobów,
aktywność lokalnego samorządu w promocji oraz wsparciu podejmowanych działań
gospodarczych,
korzystanie z funduszy pomocowych,
aktywność lokalnej społeczności.
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➢ Rozwiązanie problemu dysproporcji w zakresie standardów obsługi ludności oraz wyposażenia
w infrastrukturę techniczną, między sygnalizowanymi potrzebami społecznymi
a możliwościami ich realizacji zależy wyłącznie od środków ekonomicznych gminy, a można go
osiągnąć zarówno środkami organizacyjnymi jak i inwestycyjnymi. Niewątpliwie bazą dla tych
działań jest określenie zasad wyposażenie w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej terenu
gminy w planach miejscowych.
➢ Wspieranie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia wiąże się z tworzeniem odpowiedniej
ilości różnorodnych miejsc pracy na terenie gminy, które zależy od aktywności lokalnego
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➢ Zapewnienie ładu przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Analiza zgłaszanych
wniosków wykazuje duże zainteresowanie przeznaczaniem terenów rolnych na cele
nierolnicze, a cechą charakterystyczną zgłaszanych wniosków jest:

▪ rozproszenie (z dala od zabudowy istniejącej i wyznaczonych w planie terenów
przewidzianych do zainwestowania),
▪ kolizja z występującymi uwarunkowaniami.
➢ Rozwiązanie wyżej wymienionych problemów może zaistnieć w trakcie opracowywania
i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających kierunki
zagospodarowania przestrzennego prezentowane w niniejszym dokumencie.

23.4. DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY WYNIKAJĄCE Z ISTNIEJĄCYCH
UWARUNKOWAŃ
Na podstawie istniejących uwarunkowań można stwierdzić, że główne kierunki rozwoju Gminy
stanowić powinny:
➢ stworzenie warunków przestrzennych dla poprawy warunków życia mieszkańców;
➢ zwiększenie efektywności gospodarowania przestrzenią - zapobieganie rozproszeniu
osadnictwa (konieczność jednoznacznych i precyzyjnych ograniczeń w dokumentach
planistycznych zmierzających do ochrony terenów otwartych przed zainwestowaniem oraz
zahamowanie rozwoju zabudowy rozproszonej),
➢ stworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju gospodarczego gminy (w tym szczególnie dla
rozwoju usług, w tym turystyki, przekształceń rolnictwa, tworzenia miejsc pracy związanych
z obsługą, produkcją rzemieślniczą, wytwórczością i przetwórstwem).
Zaktywizowanie rozwoju gospodarczego w obszarze gminy poprzez politykę przestrzenną
ukierunkowaną na:

▪ tworzenie warunków dla rozwoju działalności związanej z obsługą ludności w zakresie usług
komercyjnych i publicznych,

▪ zapewnienie przestrzennych warunków realizacji inwestycji drobnej wytwórczości,
działalności gospodarczej i przetwórstwa w obszarach ustalonych dla rozwoju urbanizacji
pod warunkiem uwzględnienia występujących uwarunkowań i ograniczeń;
▪ tworzenie warunków dla rozwoju nieuciążliwych dla środowiska rolniczych gospodarstw
specjalistycznych oraz rozwoju agroturystyki;
▪ wspieranie inicjatyw związanych z obsługą ruchu turystycznego (np. baza noclegowa,
gastronomia, rekreacja, urządzenia sportowe itp.) - w tym udostępnianie mienia gminnego.
Turystyka i rekreacja są kierunkiem aktywności gospodarczej przed którym, w miarę
wzrostu zamożności społeczeństwa, otwierać się będą coraz większe perspektywy i który
będzie stanowił szansę na dynamiczny rozwój gminy. Rozwój różnorodnych usług
turystycznych i związanych z rekreacją zapewni powstanie na obszarze gminy dodatkowych
miejsc pracy.
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Za czynniki sprzyjające uznaje się zabezpieczenie w planach miejscowych stosownych terenów
dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz elastyczne zapisy w tym zakresie, nie
kolidujące z wymogami ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.
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▪ tworzenie warunków dla rozwoju nieuciążliwych dla środowiska rolniczych gospodarstw
specjalistycznych oraz rozwoju agroturystyki.
obszarów dla lokalizacji obiektów i urządzeń działalności gospodarczej, produkcyjnej,
magazynowej, składowej, spedycyjnej, przetwórczej, rzemieślniczej i szeroko rozumianej
działalności usługowej, z dopuszczeniem lokalizacji jednostek naukowo badawczych,
parków technologicznych i centrów innowacyjności, uzyskanie nowych miejsc pracy
z jednoczesnym zapewnieniem ładu przestrzennego poprzez tworzenie ich koncentracji.
Specjalna Strefa Ekonomiczna, stanowiąca szansę dla lokalizacji inwestycji
i przedsięwzięć wpływających znacząco na rozwój ekonomiczny gminy, będzie się
koncentrować na terenach produkcyjno – usługowych i usługowych w sąsiedztwie drogi
krajowej w Bodzanowie, gdzie powinna nastąpić intensyfikacja działalności gospodarczej,
wspierana przez władze gminy m.in. poprzez przygotowanie oferty dla inwestorów
w zakresie terenów rozwojowych przeznaczonych pod funkcje usługowe i produkcyjne,
tworzenie warunków dla rozwoju nowych rodzajów działalności, przygotowanie
uzbrojonych terenów, uwzględnionych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i nadających się do zainwestowania. Istotną sprawą jest wzbogacanie
struktury biologicznej tych obszarów poprzez wprowadzanie zieleni izolacyjnej
i towarzyszącej.
Podniesienie atrakcyjności Gminy predestynowanej do rozwoju funkcji turystyczno - rekreacyjnej
i wykorzystania jej atutów przyrodniczo-kulturowych wymaga:

▪ dbałości o czystość środowiska, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej;
▪ rozbudowy bazy noclegowej;
▪ wyposażenia w niezbędną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną: miejsca biwakowe,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

obiekty i urządzenia sportowe, gastronomiczne, usługowe dla wzbogacenia oferty
wypoczynkowej oraz infrastruktury związanej z rekreacją i sportem;
organizowania i oznakowania nowych tras turystycznych i rekreacyjnych.
Działania Gminy na rzecz rozwoju turystyki i rekreacji obejmować powinny:
kreowanie i promocję oferty turystyczno-rekreacyjnej Gminy;
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki;
promocję atrakcji turystycznych i miejsc godnych zwiedzania (miejsca historyczne,
kulturowe, przyrodnicze);
ochronę terenów otwartych, kształtujących walory krajobrazowe i bioklimatyczne oraz
stanowiące ostoję wartości przyrodniczych, pośrednio wykorzystywane w celach
turystycznych i rekreacyjnych;
rozwijanie edukacji społeczności lokalnej w zakresie przedsiębiorczości gospodarczej,
w tym dotyczących uruchamiania gospodarstw agroturystycznych oraz działalności
związanej z obsługą turystyczną;
budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.
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▪ wspieranie rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej - w zakresie wytworzenia atrakcyjnych

Zwiększenie udziału przestrzeni publicznej i usługowej:

▪ w istniejących centrach sołectw, poprzez stopniowe wypieranie funkcji mieszkaniowej na
rzecz usługowo-mieszkaniowej;

▪ w nowych terenach, stosując prawidłowe kształtowanie terenów mieszkaniowych
i usługowych.
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Jako główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy oraz w przeznaczeniu terenów
określa się:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

warunków zagospodarowania umożliwiających bezkolizyjny przyrost nowych terenów
budowlanych i ich harmonijną koegzystencję z terenami rozwoju usług lokalnych
i ponadlokalnych;
rozwój obszarów aktywności gospodarczej Gminy Biskupice, w tym w szczególności
specjalnej strefy ekonomicznej.
porządkowanie i rozwój terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej,
wzbogacanie jej o obiekty infrastruktury społecznej, turystyki i rekreacji oraz integracji
mieszkańców wsi;
ograniczanie i przeciwdziałanie rozproszeniu zabudowy metodą porządkowania,
uzupełniania i kontynuacji istniejących układów osadniczych;
zachowanie wysokiej jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju rolnictwa;
preferencje dla rolnictwa ekologicznego oraz dolesień w całym obszarze;
rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej.

23.3. WYNIKI BILANSU TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Potrzeba sporządzenia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę odpowiada wymogom
stawianym projektom studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Sporządzanie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę ma charakter obligatoryjny od dnia 18
listopada 2015 r. Obowiązek ten wynika z art. 10 ust. 1 pkt. 7. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Bilans ma na celu pomoc w ustaleniu potrzeb i możliwości rozwoju
gminy, m.in. w określeniu wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenu. Tym samym
procedowane projekty studiów lub ich zmian powinny bazować na przeprowadzonych analizach, w tym na
wynikach bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
W związku z art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w ramach opracowania projektu studium lub jego zmiany uwzględnia się potrzeby i możliwości rozwoju
gminy, uwzględniające w szczególności:
• analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,
• prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to uzasadnione, migracje
w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodka wojewódzkiego,
• możliwości
finansowania
przez
gminę
wykonania
sieci
komunikacyjnej
i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań
własnych gminy,
• bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;
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▪ rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zmierzający do ustalenia

Metodyka została opracowana na podstawie art. 10 ust. 5-7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.). Ustawa
nie określa jednoznacznie metod sporządzania bilansu terenów przeznaczonych po zabudowę ani
niezbędnych materiałów wyjściowych, ograniczając się jedynie do sprecyzowania procedury sporządzania
opracowania i sposobu interpretowania wyników analizy. Ze względu na zróżnicowany zasób materiałów,
jakimi dysponują poszczególne gminy, sposób opracowywania bilansu powinien być dostosowany do
rodzaju otrzymanych materiałów oraz powinien stanowić jak najbardziej rzetelny obraz potrzeb i
możliwości gminy.
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Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognozy demograficznej oraz
możliwości finansowych gminy, sformułowano maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę w podziale na poszczególne funkcje zabudowy.
Celem określenia zapotrzebowania jest ustalenie możliwości lokalizacji nowej zabudowy na
terenach nie przewidzianych do zainwestowania w aktualnie obowiązujących dokumentach planistycznych,
z uwzględnieniem rodzajów planowanej zabudowy oraz jej lokalizacji.
Z uwagi na złożone uwarunkowania dotyczące położenia Gminy Biskupice oraz stopnia jej
zainwestowania przy oszacowaniu zapotrzebowania wzięto pod uwagę głównie następujące czynniki oraz
dokumenty kierunkowe wyznaczające ramy rozwoju Gminy:
• diagnoza stanu istniejącego i dotychczasowego rozwoju Gminy oraz rozpoznania głównych
uwarunkowań jej przyszłego rozwoju;
• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego;
• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020;
• Strategia Rozwoju Gminy Biskupice do roku 2024;
• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biskupice na lata 2014-2017 z perspektywą na lata
2018-2021;
• analizy wniosków zgłoszonych przez mieszkańców oraz zainteresowane osoby prywatne
i prawne;
• propozycje zawarte w wytycznych instytucji, a także władz gminnych;
• planowane inwestycje celu publicznego.
Na podstawie powyższych określono główne funkcje rozwoju Gminy wraz z oceną stopnia ich
zaawansowania oraz potencjalnych możliwości rozwoju:
➢ Funkcja mieszkaniowa – w formie zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej, zgodnie
z potrzebami mieszkańców Gminy oraz ludności napływowej;
➢ Funkcja produkcyjno - usługowa – rozwijanej szczególnie w sąsiedztwie drogi krajowej nr 94 oraz
drogi wojewódzkiej nr 966.
Na terenie Gminy Biskupice dominującą formą podmiotów gospodarczych są zakłady osób
prywatnych. Funkcjonujące podmioty dotyczą głównie handlu i naprawy, transportu, budownictwa
oraz działalności produkcyjnej.
Układ komunikacyjny Gminy jest jednym z ważnych czynników jej rozwoju. Przebiegająca na
północy droga krajowa nr 94 stanowi, obok autostrady A4, jedną z głównych osi komunikacyjnych
i transportowych w regionie, natomiast droga wojewódzka nr 966 przecina cały obszar gminy,
będąc jej główną osią komunikacyjną.
Dla tworzenia ośrodków usługowo-handlowych oraz rozwoju usług komercyjnych
i publicznych, tereny usługowe winny zostać wyznaczone w poszczególnych jednostkach
osadniczych, dla bieżącej obsługi ludności. Kluczową rolę winny odgrywać tereny produkcyjnousługowe zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej w Przebieczanach i Bodzanowie, a zwłaszcza te
położone w strefie aktywności gospodarczej.
Celem zróżnicowania i rozszerzenia działalności gospodarczej, w Studium dopuszcza się:
w zabudowie jednorodzinnej – obiekty nieuciążliwych usług oraz drobnego rzemiosła;
w zabudowie zagrodowej – obiekty usługowe i drobnej produkcji, nie kolidującej
z funkcją mieszkaniową.
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BISKUPICE

Inwestycje celu publicznego, planowane do realizacji na terenie Gminy Biskupice, to inwestycje
o znaczeniu ponadlokalnym oraz lokalnym.
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Na podstawie przedstawionych w dokumencie studium analiz określono podstawowe czynniki
i uwarunkowania rozwojowe Gminy, które w sposób bezpośredni warunkują zapotrzebowanie na nowe
tereny budowlane w podziale na poszczególne funkcje zabudowy:
➢ Wnioski mieszkańców w tym szczególnie wnioski świadczące o zapotrzebowaniu na nowe tereny
mieszkaniowe i produkcyjno-usługowe oraz turystyczne jako wyznacznik potencjału rozwojowego
gminy. Nowe miejsca pracy wiązać się będą z napływem ludności nie wynikającym wprost z prognoz
demograficznych.
➢ Inwestycje celu publicznego jako czynnik warunkujący atrakcyjność gminy jako zaplecza
mieszkaniowego oraz turystyczno-rekreacyjnego Krakowa i Wieliczki. Aktywizacja Gminy poprzez
uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych zwiększy napływ mieszkańców reprezentujących
tendencje do odpływu ludności z większych miast do ośrodków i gmin podmiejskich.
➢

Inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym:
•

wspieranie układu komunikacyjnego o randze krajowej i wojewódzkiej jako czynnik
wpływający na aktywizację terenów inwestycyjnych, przyciągający nowych inwestorów,
generujący nowe miejsca pracy dzięki zwiększeniu potencjału inwestycyjnego głównie
Bodzanowa oraz, częściowo, Przebieczan, Szczygłowa i Zabłocia. Przebiegająca przez
gminę droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec- Korczowa jest bezpłatną alternatywą dla
autostrady A4. Przebiega przez teren całego państwa w relacji wschód- zachód,
zapewniając połączenie z takimi ośrodkami miejskimi, jak Kraków, Wieliczka, Olkusz,
Katowice, Opole, Wrocław (w kierunku zachodnim), oraz Brzesko, Tarnów, Dębica, Rzeszów
i Przeworsk (w kierunku wschodnim).

•

realizacja kanalizacji może wpłynąć na aktywizację terenów inwestycyjnych, przyciągając
nowych inwestorów i generując nowe miejsca pracy dzięki zwiększeniu potencjału
inwestycyjnego terenów położonych głównie w miejscowościach Tomaszkowice,
Przebieczany i Bodzanów.

➢ Uwarunkowania środowisko-przyrodnicze jako czynnik stymulujący rozwój funkcji turystycznorekreacyjnej Gminy - w tym wykorzystanie potencjału terenów wolnych od zabudowy w tym lasów.
Analiza oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, opracowana została na okres max.
30 lat wskazując na zasadność wyznaczenia w gminie Biskupice nowych terenów inwestycyjnych w ramach
wszystkich planowanych funkcji zabudowy.
Z uwagi na niepewność procesów rozwojowych przyjęto zwiększenie zapotrzebowania
w stosunku do wyników analizy na poziomie max. 30% co umożliwia harmonijny i dalekowzroczny rozwój
gminy, ułatwia sprawne reakcje polityki przestrzennej samorządu na zmiany zachodzące w strukturze
przestrzennej oraz na poziomie społecznym.
Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz
możliwości finansowych gminy oszacowano maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, których wartości przedstawia poniższa tabela:
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Inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, jest budowa kanalizacji w ramach
aglomeracji Kraków o równoważnej liczbie 918 288. Na terenie gminy Biskupice inwestycja obejmie
miejscowości Tomaszkowice, Przebieczany i Bodzanów.
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZABUDOWY [HA]
947,75
153,19
199,53
1300,47

Powyższe liczby nie są równoznaczne z wartościami zabudowy, która- potencjalnie- będzie mogła
powstać na terenach wyznaczonych jako nowe w ramach procedowanego dokumentu. Duża część z
powyższych wartości będzie musiała zostać zrealizowana na obszarach, które zostały przeznaczone pod
zabudowę już w ramach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub
poprzedniego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z roku
2008r., a które wciąż czekają na zagospodarowanie. Tereny te jednak nie będą w stanie zaspokoić całości
prognozowanego zapotrzebowania- co dało podstawę do wyznaczenia nowych obszarów inwestycyjnych.
Szacunkowe wartości powierzchni użytkowej zabudowy, które będzie w stanie osiągnąć
budownictwo w ramach już obowiązujących aktów prawa miejscowego, nazwano chłonnościami i
przedstawiono- stosownie do zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w dwóch
poniższych tabelach:
1) Chłonność położonych na terenie gminy obszarów o w pełni wykształconej, zwartej strukturze
funkcjonalno- przestrzennej:
ZABUDOWA WG FUNKCJI
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZABUDOWY [HA]
MIESZKANIOWA
68,38
USŁUGOWA
5,72
PRZEMYSŁOWA
112,88
SUMA
186,98
2) Chłonność pozostałych, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w planach
miejscowych pod zabudowę:
ZABUDOWA WG FUNKCJI
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZABUDOWY [HA]
MIESZKANIOWA
316,23
USŁUGOWA
26,44
PRZEMYSŁOWA
56,44
SUMA
399,11
Z powyższych danych wynika więc wprost, iż obecnie wyznaczone tereny inwestycyjne nie są w
stanie zaspokoić zapotrzebowania na poszczególne funkcje zabudowy w perspektywie kolejnych
(maksymalnie) 30 lat.
Konieczne więc było takie zwiększenie możliwości lokowania zabudowy na terenie gminy, które
zaspokoi prognozowane zapotrzebowanie. Brakujące wartości przedstawia poniższa tabela:
ZABUDOWA WG FUNKCJI
MIESZKANIOWA
USŁUGOWA
PRZEMYSŁOWA
SUMA
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ZABUDOWA WG FUNKCJI
MIESZKANIOWA
USŁUGOWA
PRZEMYSŁOWA
SUMA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ZABUDOWY [HA]
563,14
121,03
30,21
714,38

Warto również zaznaczyć, że uzupełnienie powyższych wartości zapotrzebowania nie osiągnięto
jedynie poprzez wyznaczenie zupełnie nowych terenów inwestycyjnych, ale także poprzez nieznaczne
podniesienie (w stosunku do obowiązujących dokumentów) poszczególnych wskaźników intensywności
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zainwestowania w terenach już zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Pozwoli to na
zaspokojenie, w wielu przypadkach, rosnących potrzeb inwestorów jedynie poprzez rozbudowę obiektów
już istniejących, zamiast naruszania terenów dotychczas niezagospodarowanych.
Różnice wynikłe pomiędzy ujawnionym zapotrzebowaniem na tereny inwestycyjne
a obszarami wyznaczonymi w studium, są głównie wynikiem przyporządkowania poszczególnych rodzajów
zabudowy do odpowiadających im funkcji projektowanych w sytuacji dynamicznego rozwoju oraz zmian
zachodzących w strukturze funkcjonalnej terenów.
Wynikają także bezpośrednio z potrzeby
optymalizowania dokumentu studium, mającego na długie lata wyznaczać kierunki działań gospodarki
przestrzennej gminy, z jednoczesnym określeniem funkcji w sposób elastyczny, stanowiący o atutach
i potencjale rozwojowym gminy.
Stąd, z uwagi na szerokie spektrum problemowe, w studium wyznaczono obszary potencjalnego
rozwoju zabudowy, uwzględniające oprócz istniejącej zabudowy także docelowe kształtowanie granic
zwartych struktur przestrzennych poszczególnych jednostek osadniczych.
Optymalne obszary zabudowy, spełniające potrzeby mieszkańców wyrażone we wnioskach
i w obowiązujących planach miejscowych oraz potrzeby w zakresie wskazania potencjału inwestycyjnego
dla przyszłych inwestorów zostały zaplanowane z uwzględnieniem walorów przyrodniczych oraz
uwarunkowań fizjograficznych, ochrony środowiska i elementów krajobrazu kulturowego.
Studium nie przewiduje nowych obszarów pod zabudowę, wymagających znaczących inwestycji
samorządu gminy w zakresie dostępu do dróg publicznych lub infrastruktury technicznej gdyż
wyznaczone w studium tereny budowlane znajdują się w większości przy istniejących drogach
publicznych, posiadają dostęp do ciągle rozbudowywanej sieci wodociągowej. Tym samym, należy
stwierdzić, że wskazane w studium tereny inwestycyjne zostały wytypowane rzetelnie jako naturalna
kontynuacja istniejącego układu osadniczego oraz wcześniejszych działań samorządu
w zakresie infrastruktury.
Analiza możliwości finansowych gminy oraz sposobu i trybu finansowania poszczególnych
inwestycji celu publicznego wskazuje, iż szereg z nich, dotyczących infrastruktury drogowej, społecznej
i technicznej zostało zrealizowanych w ramach zadań własnych gminy, ale także przy pomocy programów
i funduszy spoza budżetu zasadniczego gminy. Planowane na najbliższe lata inwestycje, które zostały
uwzględnione w niniejszej analizie wynikają bezpośrednio z oceny zakończonych i rozliczonych inwestycji
lat poprzednich.
Zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową przyjętą przez Radę Gminy Biskupice w perspektywie do roku
2019 wydatki związane z infrastrukturą kształtują się na następującym poziomie:
•
•

drogi i parkingi - ok. 5.010.000 zł
wodociągi i kanalizacja - 3.868.720 zł

Zapotrzebowanie na nowe tereny budowlane wyrażone we wnioskach o zmianę przeznaczenia
a także to, wynikające z analizy struktury przestrzennej poszczególnych miejscowości oraz czynników
predysponujących poszczególne obszary do rozwoju inwestycyjnego wykazuje, iż nowe tereny
uruchomiane w ramach dalekowzrocznego planu rozwojowego gminy nie są rozbieżne z możliwościami
finansowania zadań własnych gminy. Należy tu wskazać szczególnie brak konieczności poniesienia
znacznych kosztów na rozbudowę układu komunikacyjnego oraz infrastruktury komunalnej, z uwagi na fakt,
iż planowana zabudowa wyznaczona zostanie wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, bądź
układów realizowanych w ramach inwestycji ponadlokalnych, oraz fakt dobrego zwodociągowania gminy
i dobrego poziomu dostępu do tymczasowych bądź docelowych rozwiązań zastępczych dla sieci kanalizacji
gminnej.
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