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P O S T A N O W I E N I E
Na podstawie art. 16 ust. 7, w związku z art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.), art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugi  
i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy                                   
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
735 z poźn. zm.), w związku z Uchwałą nr XX/275/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dn. 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. 
Małop. z 2020 r. poz. 3363) a także Uchwałą  Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony                                   
dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych 
dla obszarów Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka 
PLH120077 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 6180), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza 
Gminy Alwernia znak: GKOŚ.6720.2.2020 z dnia 15 listopada 2021 r. (data wpływu 22 
listopada 2021 r.), uzupełnionego pismem znak: GKOŚ.6720.2.2020 z dnia 30 listopada 2021 
r. w sprawie uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy Alwernia,

postanawiam
I. odmówić uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu projektu zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy 
Alwernia;

II. wskazać, iż uzgodnienie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy Alwernia będzie możliwe                           
po doprowadzeniu do zgodności z Uchwałą nr XX/275/20 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dn. 27 kwietnia 2020 roku w sprawie Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego oraz uwzględnieniu wskazań wynikających z obowiązującej 
Uchwały  Nr XLI/631/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 
2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego uwzględniającego zakres planów zadań ochronnych dla obszarów 
Natura 2000 Rudno PLH120058 i Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077.
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UZASADNIENIE
Burmistrz Gminy Alwernia pismem znak: GKOŚ.6720.2.2020 z dnia 15 listopada 

2021 r. (data wpływu 22 listopada 2021 r.), uzupełnionym pismem znak: GKOŚ.6720.2.2020 
z dnia 30 listopada 2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Krakowie z wnioskiem o uzgodnienie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  Gminy Alwernia, z uwagi na lokalizację obszaru objętego 
projektem Studium w granicach Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. Obszar objęty 
projektem zmiany Studium położony jest również w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 Rudno PLH120058 oraz rezerwatu przyrody Dolina Potoku Rudno 
(utworzonego w celu zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych 
stanowisk łęgu olszowego (Circaeo-Alnetum) i olsu (Carici elongatae-Alnetum) jak też 
stanowisk geologicznych starego kamieniołomu oraz prowadzącego do niego przekopu. 

Rudniański Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu                             
na szczególne wartości przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Celem jego utworzenia jest 
zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego 
gospodarowania, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W trakcie analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że w projekcie zmiany Studium 
wyznaczono tereny zabudowy usługowej, ponadlokalnej – UP-I, tereny zieleni urządzonej –  
ZP-I, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MNI oraz tereny dróg publicznych 
klasy zbiorczej KZ.

W przedłożonym projekcie Studium wyznaczono tereny zabudowy usługowej 
ponadlokalnej UP-I, dla których jako przeznaczenie podstawowe wskazano m. in. tematyczny 
park rozrywki, biura, handel, gastronomia, hotele i inne budynki użyteczności publicznej, 
stajnie dla koni, padoki, wybiegi, obiekty gospodarcze, magazynowe i techniczne 
towarzyszące, tereny zabudowy sportowej i rekreacyjnej, urządzenia wytwarzające energię                  
z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (wraz ze strefami ochronnymi 
związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu),                   
z wyłączeniem urządzeń wykorzystujących energię wiatru oraz obiekty handlowe                               
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 . Zgodnie z ustaleniami przedmiotowej zmiany 
Studium, wokół terenów UP-I wyznaczono tereny zieleni urządzonej ZP-I, dla których jako 
dopuszczalne zagospodarowanie wskazuje się m. in.  zabudowę usługową, urządzenia                           
i obiekty sportowo-rekreacyjne, drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

Na omawianym  terenie występują zadrzewienia i zakrzewienia, co zostało również 
potwierdzone w Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej na potrzeby zmiany 
Studium. Zgodnie Uchwałą nr XX/275/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 
kwietnia 2020 roku w sprawie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego na terenie parku 
zakazuje się m. in. „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych                       
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
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remontów lub naprawy urządzeń wodnych”. Zdaniem tut. Dyrekcji w wyniku realizacji 
ustaleń zmiany Studium może dojść do naruszenia ww. zakazu. 

Jak wynika z dostępnych dokumentów (w tym map - Google Earth) omawiany teren 
jest zróżnicowany pod względem morfologicznym i cechuje się znacznymi różnicami 
wysokości. Zgodnie z Uchwałą nr XX/275/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
27 kwietnia 2020 roku w sprawie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego na terenie parku 
zakazuje się „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,                           
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym                                            
lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem remontem lub naprawą 
urządzeń wodnych”. Zdaniem tut. Dyrekcji, realizacja planowanego zagospodarowania 
może doprowadzić do złamania ww. zakazu.

Należy zaznaczyć, że dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego zostały również 
wskazane cele ochrony, do których należy m. in.: ochrona naturalnej różnorodności 
florystycznej i faunistycznej, zachowanie charakterystycznych elementów przyrody 
nieożywionej, zachowanie korytarzy ekologicznych, zachowanie otwartych terenów 
krajobrazów jurajskich, ochrona przed przekształceniem terenów wyróżniających się 
walorami estetyczno- widokowymi. Zdaniem tutejszej Dyrekcji wyznaczenie rozległych 
terenów UP-I i realizacja obiektów parku rozrywki oraz innych obiektów dopuszczonych                     
w tych terenach, może stanowić poważne zagrożenie dla możliwości realizacji ww. celów 
ochrony. Ponadto zgodnie z informacjami otrzymanymi z Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Małopolskiego (opinia znak: OK./460/25/2021/MO z dnia 29.11.2021 r.),                     
w dokumentacji do Planu ochrony dla  Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie 
przeznaczonym do zainwestowania a także w sąsiadującym z nim rezerwacie przyrody Dolina 
Potoku Rudno i obszarze Natura 2000 Rudno PLH120058 stwierdzono siedliska                              
oraz gatunki podlegające ochronie, dla których zmiana przeznaczenia terenu                              
na zabudowę usługową, grozi utratą ważnych siedlisk, miejsc lęgowych, miejsc rozrodu                             
i żerowisk. Występowanie chronionych gatunków zostało również potwierdzone w Prognozie 
oddziaływania na środowisko. Przy uwzględnieniu istniejących zasobów przyrodniczych       
oraz stale lub okresowo obecnych na tym terenie gatunków fauny i flory, sposób 
zagospodarowania powinien mieć kierunek biocenotyczny, zmierzający do zachowania w jak 
największym stopniu istniejących na tym terenie naturalnych siedlisk przyrodniczych                         
i naturalnej bioróżnorodności. Jednocześnie, jak wskazano w dokumencie Prognozy,                       
„w północnej części obszaru znajdują się zadrzewienia o wysokich walorach, należące                       
do siedliska 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Tilio-Carpinetum).                      
Jak wskazuje dokument Prognozy, to siedlisko niewątpliwie wymaga dokładniejszej 
inwentaryzacji z uwzględnieniem aspektu wiosennego - dla precyzyjnego określenia areału 
(rozmieszczenia) i stanu wykształcenia siedliska. Biorąc powyższe pod uwagę, nie można 
wykluczyć negatywnego wpływu planowanego zainwestowania na siedliska 
przyrodnicze. W tym miejscu należy podnieść, że w stosunku do chronionych gatunków                      
i siedlisk przyrodniczych w ustawie o ochronie przyrody zostały określone zakazy. Uzyskanie 
zgodny na odstępstwa w stosunku do zakazów obowiązujących dla chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk jest możliwe w ściśle ustawowo przewidzianych 
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przypadkach określonych w ustawie o ochronie przyrody a wszelkie działania inwestycyjne 
muszą być zawsze zgodne z przepisami z zakresu ochrony gatunkowej.

Przez obszar objęty zmianą Studium przebiega regionalny korytarz ekologiczny łączący 
obszary cenne przyrodniczo położone w Rudniańskim Parku Krajobrazowym, Tenczyńskim 
Parku Krajobrazowym i biegnący dalej w kierunku południowym i północnym. Jednocześnie 
zgodnie z Planem ochrony dla Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, w terenie bezpośrednio 
sąsiadującym z proponowanym terenem zabudowy usługowej UP-I przebiega lokalny 
korytarz ekologiczny. Zgodnie z zapisami ww. Planu ochrony „ustala się konieczność 
zachowania korytarzy ekologicznych umożliwiających swobodną migrację zwierząt”. 
Zdaniem tut. Dyrekcji wprowadzanie proponowanego zagospodarowania na omawiany teren           
i generowany w związku z tym hałas, światło, wzrost penetracji terenu, zaburzy 
funkcjonalność korytarza ekologicznego, i tym samym doprowadzi do zaburzenia jego 
ciągłości i drożności. Zdaniem tut. Dyrekcji wyznaczanie terenów zabudowy usługowej na 
omawianym terenie w odniesieniu celu ochrony Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, jakim 
jest ochrona wartości przyrodniczych m. in. poprzez zachowanie korytarzy ekologicznych bez 
wątpienia będzie negatywnym czynnikiem zagrażającym wartościom przyrodniczym 
obszarów objętych ochroną (w tym Rudniańskiego Parku Krajobrazowego). Utrzymanie 
korytarzy migracyjnych jest bardzo ważne dla zachowania różnorodności biologicznej                       
i równowagi przyrodniczej, szczególnie w obrębie obszarów podlegających ochronie. 
Nadmierne zawężanie lub zamykanie połączeń ekologicznych pomiędzy obszarami 
biologicznie cennymi poprzez np. wprowadzanie zabudowy jest działaniem mającym 
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Korytarze migracyjne, łącząc ze sobą 
poszczególne ostoje przyrodnicze, w tym podlegające ochronie, zapewniają integralność                      
i spójność całej krajowej sieci ochrony przyrody. W celu zachowania różnorodności 
biologicznej na poziomie krajowym konieczne jest zapewnienie kompleksowej ochrony                    
nie tylko w obszarach o wysokim reżimie ochronnym (parki narodowe, rezerwaty przyrody), 
lecz również  w pozostałych obszarach objętych ochroną prawną, których skuteczna ochrona 
musi być zapewniona na etapie planowania przestrzennego. Tylko w ten sposób państwo 
polskie, działając za pośrednictwem organów władzy publicznej (rządowej i samorządowej) 
może skutecznie realizować zawarty w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
obowiązek zapewnienia ochrony środowiska, z zachowaniem zasady zrównoważonego 
rozwoju.
        Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że realizacja ustaleń przewidzianych 
zmianą Studium doprowadzi do wzrostu antropopresji - zwiększona penetracja przez ludzi 
(ruch samochodowy i pieszy), znaczna intensyfikacja ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie 
rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000. Należy przypuszczać, że zmiana 
zagospodarowania terenu na południe od rezerwatu przyrody Dolina Potoku Rudno przyczyni 
się do znacznego zwiększenia ruchu na drodze przecinającej rezerwat, co będzie miało 
negatywny wpływ na przyrodę rezerwatu poprzez zwiększenie śmiertelności zwierząt                   
oraz zanieczyszczenia. Dla zachowania populacji niektórych gatunków niezbędne jest 
utrzymanie niezagospodarowanych terenów otwartych sąsiadujących z rezerwatem,  
stanowiących ich żerowiska. Nie bez znaczenia pozostaje również kwestia zawlekania 
gatunków obcych oraz zanieczyszczenia rezerwatu przyrody światłem i hałasem z terenu 
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objętego zmianą Studium. Zgodnie z Planem ochrony dla Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego na omawianym obszarze jako zagrożenie dla środowiska przyrodniczego 
wskazano presję budowlaną. Na przykładzie innych tego typu inwestycji, które podlegają 
rozwojowi i obszarowemu powiększaniu, za bardzo realne w przyszłości należy uznać 
zagrożenie dalszej presji inwestycyjnej w tym rejonie, z próbami uwolnienia                                   
pod zainwestowanie kolejnych, przyległych terenów zielonych. Jednocześnie należy wskazać, 
że obawy tut. Dyrekcji związane są również z ponadlokalnym charakterem inwestycji                         
i związaną z tym koniecznością obsługi tego terenu a więc rozbudową sieci dróg, parkingów            
i pozostałą niewystarczająca do obsługi planowanego zagospodarowania infrastrukturą 
techniczną. W problematyce środowiskowej najistotniejsza kwestia dotyczy niedostatecznej 
infrastruktury, w tym braku zbiorczej kanalizacji sanitarnej na obszarze objętym zmianą 
Studium. Nieprawidłowe funkcjonowanie indywidualnej lub grupowej oczyszczalni ścieków, 
bądź utrata pełnej szczelności zbiorników wybieralnych, skutkować będzie stopniowym 
pogorszeniem warunków siedliskowych, co w aspekcie bliskości potoku Rudno 
przynależnego do obszaru Natura 2000 PLH120058 może stanowić zagrożenie dla chronionej 
w obszarze i związanej z wodami potoku Poczwarówki zwężonej (Vertiego angustior).

Biorąc pod uwagę walory przyrodnicze omawianego obszaru oraz zagrożenia 
wynikające z planowanego zagospodarowania mogące mieć negatywny wpływ                            
na  przyrodę obszarów chronionych, w tym Rudniańskiego Parku Krajobrazowego                      
(m. in. możliwość naruszenia zakazów, niezgodność z celami ochrony Parku) oraz bliskie 
sąsiedztwo rezerwatu przyrody Dolina Potoku Rudno oraz obszaru Natura 2000 Rudno 
PLH120058, należy zrezygnować z wyznaczania terenów UP-I oraz ZP-I w kształcie 
zaproponowanym w przedmiotowej zmianie Studium. 

Dodatkowo wskazuje się, że na przedłożonym rysunku Studium (Załącznik                                 
nr 6 Kierunki rys. jednolity) wskazano nieprawidłowy przebieg granic Rudniańskiego Parku 
Krajobrazowego a także w granicach Gminy Alwernia wskazano obszar Natura 2000 
Wiśliska PLH120084, który znajduje się na terenie Gminy Spytkowice.

 Należy podkreślić, że prawidłowe wykorzystanie walorów krajobrazowych                              
i przyrodniczych może być jedną z głównych cech warunkujących rozwój gminy zgodnie                      
z zasadą zrównoważonego rozwoju, w oparciu o którą ma przebiegać rozwój przestrzenny 
poszczególnych jednostek osadniczych. Ważne jest, by już na etapie planowania osiągnąć 
kompromis między zagospodarowaniem a potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego. 
Dlatego przy opracowywaniu dokumentów mających wpływ na zagospodarowanie obszaru 
gminy oprócz zapewnienia rozwoju społeczno-gospodarczego należy uwzględnić konieczność 
zachowania najcenniejszych wartości przyrodniczych terenu i trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych. Właściwe podzielenie funkcji, z zachowaniem terenów otwartych 
o istotnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych oraz zwartych terenów zabudowy 
znacząco wpłynie na atrakcyjność gminy. 

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, uzgodnienia                                                
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska wymagają projekty studiów uwarunkowań                 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej parku krajobrazowego                   
i jego otuliny w zakresie ustaleń studium mogących mieć negatywny wpływ na ochronę 
przyrody parku krajobrazowego (art.16 ust. 7),

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy, ochrona przyrody polega na zachowaniu, 
zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody. 

Celem ochrony przyrody jest:
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
2) zachowanie różnorodności biologicznej;
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego 
stanu ochrony;

5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, 

informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy cele ochrony przyrody 
są realizowane m.in. przez uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w dokumentach 
przyjmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego, w tym w strategiach 
rozwoju gmin, studiach uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także w działalności gospodarczej 
i inwestycyjnej. Zgodnie z zapisami art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                                  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uwzględnia się wymagania ładu przestrzennego, walory architektoniczne                    
i krajobrazowe oraz wymagania ochrony środowiska. Zgodnie z art. 71 ust. 3 i art. 72 ust. 1 
pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396, z późn. zm.), w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
zapewnia się ochronę i zachowanie walorów krajobrazowych terenu.

Zgodnie z art. 11 pkt 5 lit. i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje 
o opinię/uzgodnienie projektu studium z wymienionymi organami. Na podstawie art. 24 ust. 
1 tej ustawy organy dokonują uzgodnień w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, tj. w drodze postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z  art. 106 § 5 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta na niniejsze postanowienie 
służy zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem 
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
postanowienia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Z up. Regionalnego Dyrektora 
       Ochrony Środowiska w Krakowie
       mgr Małgorzata Mordarska-Duda
       Zastępca Regionalnego Dyrektora
      Regionalny Konserwator Przyrody 
                   /podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Burmistrz Gminy Alwernia (ESP)
2. a/a

Do wiadomości:
1. ZPKWM (ESP)
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