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1. Wstęp do studium. 

 

1.1 Podstawa opracowania. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce zostało 

opracowane na podstawie: 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu pro-

jektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

(Dz. U. 2004 nr 118 poz. 1233). 

 

Podstawę formalną opracowania stanowi uchwała Nr 24/IV/2015  Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 

lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, obejmującej obszar w granicach administracyjnych  

gminy Kroczyce. 

 

Niniejszy dokument studium zastępuje obowiązujące do tej pory „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce” przyjęte Uchwałą nr 8/II/2002 Rady 

Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2002 r., zmienione uchwałą nr 105/XV/2012 Rady Gminy Kro-

czyce z dnia 27 kwietnia 2012 r. i uchwałą nr 296/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 

lipca 2014 r. 

 

1.2 Przedmiot i cel opracowania. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwane dalej „stu-

dium” to dokument planistyczny, który określa politykę przestrzenną gminy, w tym zasady zago-

spodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.). 

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

(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.) studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, 

jest jednak podstawowym dokumentem planistycznym kształtującym politykę przestrzenną oraz 

wyznaczającym kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy, przy uwzględnieniu zasad okre-

ślonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, pla-

nie zagospodarowania przestrzennego województwa i strategii rozwoju gminy.  Studium sporządza 

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

gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. 
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Zasadniczym celem studium jest umożliwienie prowadzenia spójnej polityki przestrzennej, powią-

zanej z rozwojem gospodarczym i społecznym, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

 

Niniejszy dokument wskazuje potencjał rozwoju przestrzennego, możliwości zagospodarowania 

nowych terenów oraz stopień przekształceń istniejącego zagospodarowania, a także konieczność 

ochrony obszarów i obiektów wartościowych. Studium może również stanowić ofertę dla przy-

szłych inwestorów, będąc jednym z ważniejszych elementów programu rozwoju gminy. 

 

1.3 Zawartość dokumentacji studium. 
 

Dokumentacja studium obejmuje: 

 część I tekstu studium „Uwarunkowania” stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr ............ 

Rady Gminy Kroczyce z dnia ............... - część tekstową określającą uwarunkowania, o któ-

rych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym             (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), 

 część II tekstu studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce” stano-

wiącą załącznik nr 2 do uchwały nr ............ Rady Gminy Kroczyce z dnia ............... - część 

tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), 

 rysunek studium nr 1 pt. „Uwarunkowania” stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr ............ 

Rady Gminy Kroczyce z dnia ............... - część graficzną określającą uwarunkowania, o któ-

rych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym             (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.), 

 rysunek studium nr 2 pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” stanowiący załącznik 

nr 4 do uchwały nr ............ Rady Gminy Kroczyce z dnia ............... - rysunek przedstawia-

jący w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania przestrzennego 

gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 

199 z późn. zm.), 

 Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz synteza ustaleń projektu 

studium, stanowiące załącznik nr 5 do uchwały nr ............ Rady Gminy Kroczyce z 

dnia ............... 

 rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do studium, stanowiące załącznik nr 6 do 

uchwały nr ............ Rady Gminy Kroczyce z dnia ............... 
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Oddzielną część opracowania stanowi dokumentacja prac planistycznych prowadzonych  

w trakcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obejmu-

jąca czynności formalno – prawne i merytoryczne związane z jego opracowaniem. 

 

1.4 Wykorzystane opracowania. 
 

W trakcie prac nad projektem studium wykorzystano informacje zawarte w następujących doku-

mentach: 

1) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252), 

2) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjęty uchwałą nr 

II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 

68 z 27 lipca 2004 r., poz. 2049) wraz ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzen-

nego Województwa Śląskiego przyjętą uchwałą nr III/56/1/2010 Semiku Województwa 

Śląskiego z dnia 22.09.2010 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 237 z 22 września 2010 r., poz. 3534), 

3) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta Uchwałą Sejmiku 

Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku stanowiąca aktualiza-

cję Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętej przez Sejmik Wo-

jewództwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, 

4) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 r. z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 przyjęty uchwałą nr V/11/8/2015 Sejmiku Województwa Ślą-

skiego z dnia 31 sierpnia 2015,   

5) Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjęty Uchwałą Nr 

IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego, 

6) Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004-2013 przyjęta 

uchwałą nr II/29/10/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20.12.2004 r., 

7) Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020, Uchwała Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego nr IV/19/3/2012 z dnia 12 marca 2012 r., 

8) Strategia rozwoju Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020, przyjęta uchwałą nr 

LI/514/10 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 28.10.2010 r., 

9) Program Ochrony Środowiska dla powiatu zawierciańskiego na lata 2012-2015, 

10) Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Zawierciańskim, 2004 r., 

11)  Plan Rozwoju Sieci Drogowej na lata 2013 – 2023 (administracja i zarządzanie siecią 

dróg powiatowych) Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, 

12) Strategia Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020, Biuro Doradcze ALTIMA s.c., 

2015, 

13) Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kroczyce na lata 2015-2020, Biuro Doradcze 

ALTIMA s.c., 2015, 
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14) Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Kroczyce, 2004 r., 

15) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kroczyce na lata 2014-2017, 

16) Plan Urządzenia Lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Koniecpol na lata 2015 – 2024, 

17) Uproszczone Plany Urządzenia Lasów prywatnych, 

18) mapy ewidencji gruntów i budynków, 

19) mapy topograficzne cyfrowe w układzie 92, 

20) mapy topograficzne w skali 1:10 000 w układzie 65, 

21) Gminna Ewidencja Zabytków utworzona zarządzeniem nr 15/2014 Wójta Gminy Kroczyce 

z dnia 13.02.2014 r., 

22) Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap II dla rzeki Krztyni. 

 

1.5 Wnioski złożone do studium. 
 

Od roku 2007 tj. od czasu opracowania planów miejscowych dla wszystkich miejscowości w gminie 

Kroczyce do momentu podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego dokumentu stu-

dium złożono 180 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu. Wnioski te są wyrazem oczekiwań 

użytkowników przestrzeni co do kierunków przeznaczania i zasad zagospodarowania tych terenów. 

Analiza tych wniosków była elementem opracowanej „Analizy zmian w zagospodarowaniu prze-

strzennym gminy Kroczyce”. Na podstawie wyników tej analizy Rada Gminy Kroczyce w uchwale nr 

315/XLI/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie w sprawie aktualności Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce oraz miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Kroczyce uznała za nieaktualne „Studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce” przyjęte Uchwałą nr 

8/II/2002 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2002 r., zmienione uchwałą nr 105/XV/2012 

Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2012 r. i uchwałą nr 296/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kro-

czyce z dnia 16 lipca 2014 r. 

W trakcie procedury planistycznej  związanej z opracowywaniem nowego dokumentu studium po 

podjęciu uchwały Nr 24/IV/2015  Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kroczyce, obejmującej obszar w granicach administracyjnych  gminy Kroczyce  złożono łącz-

nie 848 wniosków. 

Wśród złożonych wniosków najwięcej dotyczy obszaru trzech miejscowości: Kroczyce Stare, Kro-

czyce Okupne i Podlesice. Złożone wnioski w przewadze dotyczą przeznaczenia terenów pod indy-

widualną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Największa część wniosków dotyczy przeznacze-

nia pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną terenów rolnych lub leśnych. Część z tych wnio-

sków dotyczy obszarów położonych w znacznym oddaleniu od istniejących terenów zabudowy, 
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duża część dotyczy powiększenia istniejącego terenu zabudowy, jako jego uzupełnienia i kontynua-

cji. 

Analiza wniosków wykazała, że  tendencja zagospodarowania terenów gminy nie zmienia się w 

istotny sposób w stosunku do założeń opracowanego 13 lat temu studium. W dalszym ciągu naj-

większym zainteresowaniem cieszą się tereny położone w centralnej miejscowości gminy - w Kro-

czycach Starych i Kroczycach Okupnych i w najbardziej atrakcyjnych turystycznie Podlesicach.       

 

Oprócz konieczności dostosowania poprzedniego dokumentu studium do obowiązujących przepi-

sów prawa i aktualnych uwarunkowań potrzeby mieszkańców wyrażone w składanych wnioskach 

również stanowią ważny cel, dla którego sporządzany jest nowy dokument studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce. 

Studium, określając ogólne kierunki i zasady rozwoju przestrzennego gminy, stanowi kompromis 

pomiędzy polityką rozwoju prowadzoną przez władze gminy, oczekiwaniami mieszkańców i inwe-

storów, a także obiektywnymi potrzebami i wymaganiami wynikającymi z aktualnych uwarunkowań 

rozwoju gminy Kroczyce. 

 

2. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznacze-
nia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu. 

 

2.1 Położenie gminy. 
 

Gmina Kroczyce znajduje się w powiecie zawierciańskim w środkowo-wschodniej części wojewódz-

twa śląskiego. 

Gmina Kroczyce graniczy z gminą Irządze, Niegowa, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, 

oraz z miastem Zawiercie. 
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Ryc.1. Położenie administracyjne gminy Kroczyce 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Przez Gminę Kroczyce przebiega droga krajowa: DK 78 relacji: Kielce-Szczekociny-Zawiercie-Sie-

wierz-Tarnowskie Góry-Rybnik-Chałupki (granica państwa) oraz dwie drogi wojewódzkie: w za-

chodniej części Gminy – nr 792 relacji Żarki-Kroczyce i we wschodniej części Gminy – nr 794 relacji 

Pilica-Pradła-Koniecpol. Przez północną część gminy przebiega Centralna Magistrala Kolejowa 

(CMK) relacji Katowice-Zawiercie-Włoszczowa-Warszawa. 

Powierzchnia Gminy wynosi 11005 ha. Według danych GUS z 2013 r. gminę Kroczyce zamieszkuje 

6352 mieszkańców. 

Gmina Kroczyce obejmuje obszar 20 sołectw: 

 

 



     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 13 
 

Biała Błotna, Browarek, Dzibice, Dobrogoszczyce, Gołuchowice, Huta Szklana, Kostkowice, Kro-

czyce Okupne (Kroczyce I), Stare Kroczyce (Kroczyce II), Lgota Murowana, Lgotka, Podlesice, Pia-

seczno, Pradła, Przyłubsko, Siamoszyce, Siedliszowice, Siemięrzyce, Szypowice, Trzciniec. 

 

 

Ryc.2. Sołectwa gminy Kroczyce 

Źródło: Opracowanie własne 

 

2.2 Dotychczasowe przeznaczenie terenu. 
 

Obecnie polityka przestrzenna w gminie Kroczyce jest prowadzona w oparciu o następujące doku-

menty planistyczne: 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce” 

przyjęte Uchwałą nr 8/II/2002 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 grudnia 2002 r., zmienione 

uchwałą nr 105/XV/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2012 r. i uchwałą nr 

296/XXXVIII/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 lipca 2014 r., 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowane w 2006 r. lub 2007 r. dla 

każdej z 20 miejscowości gminy Kroczyce: 
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- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Biała Błotna w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr  264/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 23 października 

2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 131/3781) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Huta Szklana w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 33/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 stycznia 2007 r., (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 52/1129) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siamoszyce w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 35/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 52/1131) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kostkowice w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 71/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 96/1944) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piaseczno w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 45/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 09 marca 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 87/1785) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Trzciniec  w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 240/XXIX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 lutego 2006 r.  

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 41/1180) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogoszczyce w gminie 

Kroczyce, przyjęty uchwałą nr 267/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia  23 października 

2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 131/3784) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lgota Murowana w gminie 

Kroczyce, przyjęty uchwałą nr 37/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia  24 stycznia 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 52/1133) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pradła w gminie Kroczyce, 

przyjęty uchwałą nr 36/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śląskiego nr 52/1132) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siedliszowice w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 265/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia  23 października 

2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 131/3782) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce I w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 78/IX/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 121/2431) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Browarek w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 241/XXIX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 lutego 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr  41/1181) 
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- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dzibice w gminie Kroczyce, 

przyjęty uchwałą nr  266/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 23 października 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 131/3783) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Przyłubsko w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 34/IV/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 24 stycznia 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 52/1130) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce II w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 70/VII/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 96/1943) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podlesice w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 44/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 09 marca 2007 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego nr 87/1784) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Szypowice w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 239/XXIX/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 lutego 2006 r.  

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 41/1179) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siemięrzyce w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 261/XXXIII/2006  Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 października 

2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 125/3561) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lgotka w gminie Kroczyce, 

przyjęty uchwałą nr 262/XXXIII/2006  Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 października 2006 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 125/3562) 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gołuchowice w gminie Kro-

czyce, przyjęty uchwałą nr 263/XXXIII/2006  Rady Gminy Kroczyce z dnia 3 października 

2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 125/3563) 

 

 dwie zmiany planów opracowane w 2012 r.:    

- Zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pia-

seczno, przyjęta uchwałą Nr 115/XVI/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 16 maja 2012 r. (Dz. 

Urz. Woj. Śląskiego poz. 2310)     

- Zmiana fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Pradła, przyjęta Uchwałą Nr 139/XX/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2012 

r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5238). 

 

 plan  miejscowy opracowany w 2014 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Kroczyce Stare - Kroczyce II, obejmujący obszar części miejscowości Kroczyce Stare, przyjęty 

uchwałą Nr 314/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego poz. 5748) 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Kroczyce zo-

stały opracowane i uchwalone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenia planów stanowią obecnie bezpośrednią pod-

stawę wydania pozwolenia na budowę. 

 

Poniżej zamieszczono uogólniony wykres obrazujący przeznaczenie terenów w obowiązujących pla-

nach miejscowych. 
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Ryc.3. Struktura przeznaczenia terenu w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Kroczyce. 

 

 

Obszary przeznaczone pod zabudowę (tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekre-

acji  i inne) zajmują łączną powierzchnię 978 ha, co stanowi ok. 9% powierzchni gminy. Dominują-

cym rodzajem przeznaczenia terenu są lasy (prawie 51%) i tereny rolnicze, pod które przezna-

czone jest ok. 36% obszaru gminy. 

 

Z analizy stopnia wykorzystania terenów zabudowy wyznaczonych w planach miejscowych wynika, 

że pod zabudowę jest obecnie wykorzystane ok. 630 ha, co stanowi 64,3% powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych i 5,7% powierzchni całej 

gminy. 

 

Jedynym obszarem w gminie Kroczyce, który nie posiada obecnie planu miejscowego jest frag-

ment obszaru miejscowości Siedliszowice, dla którego została stwierdzona nieważność uchwały nr 
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265/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 23 października 2006 r. (orzeczenie NSA w Warsza-

wie sygn. akt  II OSK 882/13 z dnia 9.05.2014 r.). 

Z uwagi na niedawne stwierdzenie nieważności części uchwały dla miejscowości Siedliszowice w 

obszarze tym nie były jeszcze wydawane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. 

W pozostałym obszarze gminy decyzje nie były wydawane z uwagi na fakt, ze przeważający obszar 

gminy posiada obowiązujące plany miejscowe. 

 

2.3 Dotychczasowe zagospodarowanie i uzbrojenie terenu. 
 

Powierzchnia gminy Kroczyce wynosi 11005 ha. 

Poniższa tabela i schemat przedstawia powierzchnie geodezyjne według kierunków wykorzystania wg 

danych GUS na podstawie informacji Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

 

Rodzaj użytku 
Powierzchnia  

(ha) 

Udział w ogólnej 
powierzchni 
gminy (%) 

ogółem  11005     100,00 

użytki rolne razem  6327 57,49 

użytki rolne - grunty orne  5702 51,81 

użytki rolne - sady  31 0,28 

użytki rolne - łąki trwałe  350 3,18 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane  177 1,61 

użytki rolne - grunty pod stawami  56 0,51 

użytki rolne - grunty pod rowami  11 0,10 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem  3701 33,63 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy  3667 33,32 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i 
zakrzewione  

34 
0,31 

grunty pod wodami razem  59 0,54 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi  59 0,54 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem  783 7,11 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe  39 0,35 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe  1 0,01 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane  43 0,39 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane nieza-
budowane  

414 
3,76 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypo-
czynku  

2 
0,02 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - 
drogi  

250 
2,27 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kole-
jowe  

34 
0,31 

nieużytki  130 1,18 

tereny różne  5 0,05 
 

Tab.1. Użytkowanie terenu w gminie Kroczyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 
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Ryc.4. Użytkowanie terenu w gminie Kroczyce 

    Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 
Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane. Wodociągi obsługują istniejącą zabudowę. 

Systemem zbiorowego odprowadzania ścieków są objęte tylko miejscowości Siamoszyce, Przyłub-

sko i Szypowice. Gospodarstwa nie objęte siecią kanalizacyjną zaopatrzone są w indywidualne 

zbiorniki do gromadzenia ścieków sanitarnych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Gmina Kroczyce jest w pełni zelektryfikowana. Na terenie gminy Kroczyce nie występuje sieć ga-

zowa.   

3. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i 
wymogów jego ochrony. 

 
Jako początki istnienia Gminy Kroczyce uważa się pierwszą połowę XIX wieku. Jednak w swych 

tradycjach historycznych sięga epoki średniowiecza. 

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1262 r. W dokumencie ks. Bolesława Wstydliwego 

wymienione są Crocice wieś należąca do wojewody krakowskiego jako punkt przy szlaku z Kra-

kowa do Częstochowy. Była to osada już dość znaczna i przewyższająca rangą inne miejscowości, 

skoro jej nazwę użyto jako istotnego punktu określającego przebieg drogi.  

Na podstawie różnych źródeł można stwierdzić, że sieć osadnicza w rejonie Kroczyc ukształtowała 

się w XIV wieku. 

W latach 1470-1480 Jan Długosz w “Liber beneficiorum” odnotowuje w Kroczycach 8 łanów kmie-

cych ziemi ornej, młyn, dwór wojewody i folwark oraz dwie zagrody bez ról. W XVIII wieku na te-

renie Kroczyc istniał kościół, dwór i browar oraz okazała karczma. Już wtedy była liczącą się osadą, 
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skoro był tu usytuowany punkt celny. Pod koniec XIX wieku istniał tu młyn i gorzelnia, natomiast w 

okolicach wydobywano metodą odkrywkową torf, kamień wapienny i rudy żelaza. 

 

Pierwsze wzmianki o większości pozostałych miejscowościach  gminy pochodzą z XIV i XV wieku. 

W latach 1789-1791 odnotowano: 

 6 domów w miejscowości Lgotka 

 11 domów, dwór i browar w miejscowości Kostkowice 

 20 domów w miejscowości Gołuchowice 

 20 domów w miejscowości Lgota Murowana 

 22 domy w miejscowości Szypowice 

 22 domy w miejscowości Siedliszowice 

 25 domów w miejscowości Siamoszyce 

 26 domów w miejscowości Przyłubsko, 

 39 domów w miejscowości Siemięrzyce 

 44 domy i karczmę w miejscowości Podlesice 

 49 domów w miejscowości Kroczyce 

 51 domów w miejscowości Pradła 

 54 domy w miejscowości Dzibice 

 

Nazwa wsi Browarek zaczęła funkcjonować dopiero w XVIII wieku, kiedy to zaczęły powstawać 

nowe gałęzie produkcji, do których nawiązując zaczęto tworzyć nazwy miejscowości m. in. Browa-

rek. Podobnie nazwa Huta Szklana powstała w XVIII, w związku z rozwojem wydobycia rud i pro-

dukcją żelaza. 

 

Obecnie najintensywniej zabudowaną częścią gminy jest miejscowość Kroczyce, w której koncen-

truje się działalność usługowa i handlowa. Na obszarze gminy dominuje zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, licznie występuje też zabudowa zagrodowa. W miejscowościach Kostkowice, Pia-

seczno, Podlesice występują zgrupowania budynków rekreacji indywidualnej. 

Charakterystyczną cechą obszaru gminy jest występowanie znacznej ilości terenów otwartych (rol-

nych, łąkowych, nieużytków), które oddzielają przestrzenie pomiędzy zespołami osadniczymi po-

szczególnych sołectw. 

W każdej miejscowości znajduje się lokalne centrum usługowe, w którym występują obiekty usłu-

gowe i mieszkaniowo-usługowe, przy czym przestrzenie publiczne w tych rejonach nie odznaczają 

się cechami, które  sprzyjałyby integracji mieszkańców. 

Architektura budynków jest bardzo zróżnicowana. W niektórych częściach gminy rozplanowanie 

zabudowy nabiera cech zabudowy chaotycznej. 
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Na kształt obecnej struktury przestrzennej gminy wpływ miały zarówno czynniki historyczne, jak  

i współcześnie prowadzone działania inwestycyjne. 

Wg danych GUS od 2004 r. do 2013 r. w gminie Kroczyce oddano do użytkowania 328 nowych bu-

dynków, z czego 82% stanowiły budynki mieszkalne. Łączna kubatura nowych budynków odda-

nych do użytkowania w latach 2004-2013 wyniosła 230665 m3. 

 

 Liczba nowych budynków oddanych do użytkowania w poszczególnych latach 

Rodzaj budynku łącznie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

budynki ogółem 328 24 20 38 36 36 40 41 35 40 18 

kubatura  /m3/ 230665 14974 33321 23927 24168 14621 39695 20518 16582 31440 11419 

budynki mieszkalne 270 22 18 33 33 30 32 31 29 28 14 

budynki mieszkalne jed-
norodzinne nieprzysto-
sowane do stałego za-
mieszkania 

69 - 3 7 2 13 12 8 7 12 5 

budynki niemieszkalne 
ogółem 

58 2 2 5 3 6 8 10 6 12 4 

hotele 2 - 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

handlowo-usługowe 5 - 0 0 0 1 0 0 1 2 1 

garaże 5 - 0 0 2 1 1 0 1 0 0 

przemysłowe 1 - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

zbiornik, silosy, bud. 
magazynowe 

6 - 0 0 0 0 0 3 0 2 1 

ogólnodostępne obiekty 
kulturalne 

2 - 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

budynki kultury fizycz-
nej 

1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

budynki gospodarstw 
rolnych 

33 - 1 4 1 3 5 7 3 7 2 

pozostałe budynki nie-
mieszkalne 

1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

 

Tab.2. Budynki oddane do użytkowania w latach 2004-2013 w gminie Kroczyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2013 na terenie Gminy znajdowało się 

1926 budynków z sektora mieszkaniowego. 

W przeważającej większości budynki mieszkaniowe to wolnostojące domy jednorodzinne. Zgodnie 

z danymi GUS gminne zasoby komunalne stanowią 14 mieszkań. 

 

Istotnym uwarunkowaniem mającym wpływ na zachowanie ładu przestrzennego jest prowadzenie 

gospodarki przestrzennej gminy prawie w całości w oparciu o plany miejscowe. 

W odróżnieniu od procedur ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie de-

cyzji o warunkach zabudowy plany miejscowe zapewniają pełną koordynację w zakresie prowadze-

nia gospodarki przestrzennej w gminie. Wynika to chociażby z faktu braku ustawowego wymogu 
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zachowania zgodności ustaleń decyzji ze studium, podczas gdy dla planów miejscowych wymóg 

ten istnieje. 

Plany miejscowe zgodne z ustaleniami studium chronią gminę przed niekontrolowanym rozwojem 

zabudowy odbywającym się na podstawie wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Jest to szcze-

gólnie istotne dla ochrony terenów otwartych, których zagospodarowanie powinno być podporząd-

kowane potrzebom ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych, a także dla pozostawienia 

rezerw terenu dla inwestycji, których lokalizacja jest istotna dla gminy. 

 

Przeznaczenie nowych obszarów pod zabudowę w planach miejscowych może doprowadzić do ob-

niżenia walorów krajobrazowych oraz naruszenia harmonii otoczenia.  Szczególnym zagrożeniem 

może być lokalizacja obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe w 

miejscach eksponowanych widokowo oraz nieumiejętne kształtowanie przestrzeni i form architek-

tonicznych połączone z brakiem szacunku dla istniejącej szaty roślinnej. 

Poprawie ładu przestrzennego na terenie gminy służyć powinno uzupełnianie istniejącej zabudowy 

(wypełnianie luk budowlanych) oraz przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy. Na obszarze 

gminy szczególnie istotne jest przestrzeganie zachowania i kształtowania walorów krajobrazowych 

poprzez wprowadzanie ograniczeń dla lokalizacji nowej zabudowy oraz kontrola gabarytów i wyso-

kości zabudowy, geometrii dachów, zasad kompozycji elewacji, kolorystyki i wystroju architekto-

nicznego projektowanej zabudowy z dostosowaniem jej do zabudowy znajdującej się w jej otocze-

niu. 

 

4. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym 
stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i 
jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego 

4.1.1 Rzeźba terenu. 
 

Zgodnie z podziałem na jednostki geomorfologiczne obszar Gminy Kroczyce położony jest w obrę-

bie makroregionu Wyżyny Krakowskej należącego do podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. S. 

Gilewska (1972) zalicza cały obszar Gminy do regionu Płaskowzgórze Częstochowskie. 

Płaskowzgórze Częstochowskie ma powierzchnię wyrównaną, miejscami falistą (390-460 m 

n.p.m.). Opada stromym stokiem denudacyjnym ku wschodowi. Skłon ten rozcięły długie i głębo-

kie doliny rzeczne. Na terenie Gminy należą do nich doliny Białki, Krztyni, a także tzw. "wodące" - 

szerokie, zapiaszczone, płaskodenne doliny o odwodnieniu okresowym. Doliny te najczęściej mają 

założenia tektoniczne. Powodują one widoczne na mapach rozbicie obszaru Gminy na mniejsze 

części. 
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W dnach dolin rozwijały się podziemne zjawiska krasowe, powodując powstanie jaskiń i korytarzy 

pod dnami dolin. Proces ten jest najprawdopodobniej przyczyną powstawania części współcze-

snych zagłębień bezodpływowych i lokalnego obniżania się powierzchni stanowiąc zagrożenie dla 

budownictwa. 

W obszarach wododzielnych Płaskowzgórza (440-460 m n.p.m.) zachowały się wyraźne spłaszcze-

nia, z których sterczą malownicze skalne ostańce zbudowane z wapieni skalistych jury górnej. Na-

leży do nich Góra Zborów. Masywne ostańce są podziurawione jaskiniami. Najwyżej wzniesione 

partie wysoczyzn znajdują się w zachodniej części Gminy, gdzie w budowie geologicznej dominują 

wapienie skaliste. W obrębie tych poziomów Płaskowzgórza Częstochowskiego występują nagro-

madzenia zapadlisk krasowych wypełnionych utworami zwietrzelinowymi i piaskami kwarcowymi. 

Z uwagi na charakter rzeźby i występujące procesy geomorfologiczne, szczególną uwagę należy 

zwrócić na obszary występowania zjawisk krasowych. Zjawiska te szczególnie intensywne są w 

dnach dolin głównych. Na powierzchni objawiają się występowaniem suchych zagłębień bezodpły-

wowych, co spowodowane jest łatwym wchłanianiem wody przez zalegające najczęściej na po-

wierzchni piaski luźne i następnie migracją jej w spękane podłoże. Woda migrując w dół do pozio-

mów wodonośnych porywa za sobą luźne osady piaszczyste wypełniające szczeliny i formy kra-

sowe, powodując zapadanie powierzchni. 

 

4.1.2 Gleby, rolnicza przestrzeń produkcyjna. 
 

W strukturze gruntów gminy przeważają użytki rolne. Stanowią one około 57% ogólnej po-

wierzchni, z czego grunty orne zajmują około 88%. Gmina Kroczyce charakteryzuje się przecięt-

nymi warunkami glebowymi w aspekcie przydatności rolniczej. Najkorzystniejsze warunki glebowe, 

do prowadzenia działalności rolniczej, występują w północnej części gminy w okolicach miejscowo-

ści Dobrogoszczyce, Dzibice, Browarek i Biała Błotna. Dość powszechnie występują tam gleby klas 

bonitacyjnych  II - III. Na pozostałych terenach gminy jakość gleb jest niższa. 

Na terenach zbudowanych z glin pylastych, piasków i żwirów glacjalnych na suchym podłożu wy-

kształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe. Zwarte ich płaty występują niemal na całym ob-

szarze gminy. Nieznaczne powierzchnie zajmują czarne ziemie zdegradowane. Wykształciły się one 

w miejscach obniżeń z płytkim poziomem wód gruntowych i pod lasami, na utworach piaszczysto - 

gliniastych. Występują one zwartymi płatami pod użytkami zielonymi, w miejscach o podwyższo-

nym zawilgoceniu oraz w obrębie wilgotnych den dolinnych. W dolinach rzek występują typowe dla 

dolin rzecznych mady. Na terenie gminy występują także gleby pochodzenia organicznego: mu-

łowo - torfowe i torfowe, które występują na płaskich powierzchniach den dolinnych, często w uj-

ściowych odcinkach dolin. Duże powierzchnie tych gruntów występują także w dolnym odcinku do-

liny Wodzącej (Bagienka) w Kroczycach i poniżej Kroczyc. 
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Na terenie gminy nie istnieje żaden punkt krajowego monitoringu gleb oraz nie były prowadzone 

badania użytków rolnych. Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie gminy Kroczyce może odnosić 

się głównie do obecności metali ciężkich (kadm, ołów, nikiel, miedź, cynk) i ropopochodnych. Za-

nieczyszczenia te mogą występować przede wszystkim w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ru-

chu pojazdów oraz wokół dzikich wysypisk odpadów. Na terenach rolniczych mogą występować 

zanieczyszczenia chemicznymi środkami do produkcji rolnej w wyniku ich niewłaściwego stosowa-

nia. 

Wg danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. 567 gospodarstw rolnych utrzymuje zwierzęta 

gospodarskie. W strukturze upraw dominują zboża, powierzchnie przeznaczone pod uprawy zbóż 

zajmują ok. 80% ogólnej powierzchni zasiewów. Pozostałą powierzchnie zasiewów zajmują uprawy 

ziemniaka,  uprawy przemysłowe i uprawy strączkowych jadalnych na ziarno. Wśród upraw zbóż 

31% powierzchni zasiewów zajmują uprawy żyta, 23% jęczmienia jarego, 11% pszenżyta ozimego 

i po 9% pszenicy ozimej i owsa. Najmniejsze powierzchnie zasiewów mają uprawy pszenicy jarej, 

jęczmienia ozimego, pszenżyta jarego i mieszanek zbożowych ozimych, jarych i kukurydzy. 

Wszystkie gospodarstwa rolne są gospodarstwami indywidualnymi. Łączna powierzchnia gospo-

darstw wynosi 6981,05 ha. Cechuje je dość duże rozdrobnienie – gospodarstwa o powierzchni do 

1 ha stanowią 57% wszystkich gospodarstw rolnych. 

W latach 2002-2010 zmalała liczba gospodarstw rolnych – według danych z Powszechnego Spisu 

Rolnego z 2010 r. w gminie było ich 1194 tj. o 258 mniej niż w 2002 r. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tab.3. Struktura gospodarstw rolnych w gminie Kroczyce w 2002 r. i 2010 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszyła się z 7725,35 ha do 6981,05 ha. Zmniej-

szyła się powierzchnia zajmowana przez gospodarstwa o powierzchni 1-15 ha na rzecz wzrostu po-

wierzchni zajmowanej przez gospodarstwa najmniejsze (o powierzchni do 1ha) i największe (o po-

wierzchni powyżej 15 ha). 

 

Typ gospodarstwa powierzchnia 
gospodarstw 
w 2002 r. (ha) 

powierzchnia 
gospodarstw 
w 2010 r. (ha) 

do 1 ha włącznie 159,99 306,67 

1-5 ha 3332,81 2599,64 

5-10 ha 3027,96 2113,21 

10-15 ha 716,63 529,8 

15 ha i więcej 487,96 1431,73 

ogółem 7725,35 6981,05 
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Ryc.5.  Powierzchnia gospodarstw rolnych w 2002 r. i 2010 r. wg grup obszarowych użytków rolnych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

4.1.3 Leśna przestrzeń produkcyjna. 
 

Wg danych GUS powierzchnia lasów ogółem na terenie gminy Kroczyce wynosi 3593,30 ha. 

Na terenie gminy Kroczyce znajduje się ok. 1007 ha lasów publicznych własności Skarbu Państwa. 

771,32 ha lasów publicznych znajduje się w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Koniecpol. Na gruntach 

tych jest prowadzona gospodarka leśna zgodnie z Planem Urządzenia Lasu sporządzonym dla Nad-

leśnictwa Koniecpol na lata 2015 – 2024. Pozostały obszar lasów publicznych o powierzchni 17,90 

ha znajduje się w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Tylko 4,30 ha lasów stanowi własność gminy. Lasy prywatne zajmują obszar o powierzchni 2582 

ha. Na gruntach tych jest prowadzona gospodarka leśna zgodnie z uproszczonymi Planami Urzą-

dzenia Lasów. 

Wg danych GUS lesistość gminy wynosi 32,7% i jest ona wyższa o 2,6% od wskaźnika lesistości 

dla powiatu zawierciańskiego. 

Lasy porastają teren gminy dość równomiernie. Największy zwarty kompleks leśny stanowią Lasy 

Pradelskie. Inne duże zespoły leśne występują w paśmie Skał Kroczyckich w zachodniej części 

gminy. Kompleksy leśne częściowo związane są także z dolinami dwóch głównych rzek gminy, tj. 

Krztyni i Białki Zdowskiej. Nieco mniejsze kompleksy występują m.in. w rejonie Dobrogoszczyc 

(Las Ścięgna), a także pomiędzy Lgotą Murowaną a Piasecznem (Rzyczyska). 

 

4.1.4 Zasoby wodne - wody podziemne. 
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Gmina Kroczyce zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Głównych Zbiorników Wód Podziem-

nych zaproponowaną przez Kleczkowskiego (1990 r.) znajduje się w obrębie jednostki prowincji 

hydrogeologicznej górsko wyżynnej Monokliny Krakowsko - Śląskiej (MK-S). Gmina w przeważają-

cej części leży w granicach udokumentowanego GZWP Nr 326 Częstochowa (Wschód). Jest to 

zbiornik jurajski o powierzchni 3 257 km2. Rozciąga się od okolic Wielunia po północne obrzeża 

Krakowa. Tworzą go wapienne osady górnej jury. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 1 020 tys. m3/d. 

Zbiornik charakteryzuje się niskim stopniem naturalnej odporności na zanieczyszczenia. Jest to ce-

cha większości szczelinowo - krasowych zbiorników Monokliny Krakowsko - Śląskiej o dużych zdol-

nościach infiltracyjnych i przeważnie słabym naturalnym zabezpieczeniu przed infiltracja z po-

wierzchni ziemi. 

 

Niewielki fragment obszaru gminy położony we wschodniej części, w rejonie Lasów Pradelskich 

znajduje się w granicach udokumentowanego krasowo-szczelinowego GZWP Nr 408 Niecka Mie-

chowska. 

W rejonie gminy występuje wydzielenie jednolitych części wód podziemnych nr GW2300119. 

 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i che-

miczny jest określony, jako co najmniej „dobry”. 

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wy-

mienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 

469  z późn. zm.) badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego 

monitoringu środowiska. Ustawa Prawo wodne zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną 

do wykonywania badań i ocen stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i 

ilościowych. 

Badania i klasyfikację wód podziemnych w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego 

wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie 
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informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagro-

żeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych 

działań ochronnych. 

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie miej-

scowości Kroczyce nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w ramach sieci krajowej i 

sieci regionalnej. Wody jednolitej części wód podziemnych nr GW2300119 badane w punkcie po-

miarowym sieci krajowego monitoringu diagnostycznego w 2012 r. zlokalizowanym na terenie 

miejscowości Pilica, Kotowice, Kidów oraz w jednym z punktów w miejscowości Lgota Błotna zo-

stały zaliczone do III klasy jakości, przy czym w drugim punkcie w miejscowości Lgota Błotna od-

notowano V klasę jakości wód. 

Wody podziemne Zbiornika GZWP nr 326 badane w 2013 r. w punkcie pomiarowym sieci regional-

nego monitoringu diagnostycznego stanu wód podziemnych zlokalizowanym na terenie miejscowo-

ści Olsztyn w powiecie częstochowskim zostały zaliczone do II klasy jakości. 

Wody podziemne Zbiornika GZWP nr 408 badane w 2013 r. w punkcie pomiarowym sieci regional-

nego monitoringu diagnostycznego stanu wód podziemnych zlokalizowanym na terenie miejscowo-

ści Lelów i Kłomnice w powiecie częstochowskim zostały zaliczone do III klasy jakości. 

 

4.1.5 Zasoby wodne - wody powierzchniowe. 
 

Pod względem hydrograficznym gmina Kroczyce położona jest prawie w całości w obrębie zlewni 

Pilicy, która jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły. 

Prawie cały obszar gminy odwadniany jest przez Krztynię (lewostronny dopływ Pilicy) oraz jej do-

pływy: Żebrówkę i Białkę Błotną wraz z dopływem Wodzącą (Bagienką). Natomiast niewielki ob-

szar położony w północno - zachodniej części gminy odwadniany jest przez inny dopływ Pilicy tj. 

Białkę Lelowską. 

Występujące na obszarze Gminy Kroczyce zbiorniki wodne są pochodzenia antropogenicznego. 

Największe zbiorniki występują w dolinach rzecznych Białki i Krztyni. W Białej Błotnej są to kom-

pleksy stawów rybnych okresowo suchych. Zbiorniki te powstały w wyniku obwałowania po-

wierzchni i częściowego pogłębienia dna. Natomiast w Dzibicach są to 4 zalewiska wypełniające 

piaskownie. Najmłodszy i największy z nich jest zbiornikiem zaporowym na rzece Białce. Zbiorniki 

w Dzibicach to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla wędkarzy. Jeden zbiornik jest dostępny do 

kąpieli (niezagospodarowany). W dolinie Krztyni zbiorniki wodne występują w wyrobiskach po eks-

ploatacji piasków i żwirów (Przyłubsko i Siamoszyce). 

Zbiorniki Przyłubsko, Dzibice i Siamoszyce pełnią funkcje rekreacyjne. 

Gmina charakteryzuje się największym udziałem powierzchniowych zbiorników wód stojących na 

terenie powiatu zawierciańskiego. 
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Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dzie-

dzinie polityki wodnej) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary 

dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469  z 

późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, 

Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Dla każdego obszaru dorze-

cza opracowuje się plan gospodarowania wodami. Plany te powinny zostać uwzględnione w doku-

mentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym, np. w koncepcji przestrzennego za-

gospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, czy w wojewódzkich planach zagospodaro-

wania przestrzennego. 

Dnia 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła, opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły, (M.P. 2011 nr 49 

poz. 549).  Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką 

wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. 

aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia 

tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako mechanizm sprawozdawczy do opracowywania rapor-

tów dla Komisji Europejskiej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określa cele środowiskowe dla wód po-

wierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wod-

nej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla czę-

ści wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-

chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzch-

niowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających 

warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozpo-

rządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania 

ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekolo-

gicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele 

uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami 

wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicz-

nego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicz-

nego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne 

będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 
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Największa część obszaru gminy znajduje się w granicach JCWP PLRW200072541449 Krztynia do 

Białki.  Jest to naturalna część wód w dobrym stanie zagrożona nieosiągnięciem określonych dla 

niej celów środowiskowych. 

Wschodnia część gminy w rejonie Pradeł znajduje się w granicach JCWP PLRW200062541469, a 

północna część granicach JCWP PLRW200062541714. 

Obecnie na terenie gminy Kroczyce brak jest punktów pomiarowo - kontrolnych monitoringu wód 

powierzchniowych. 

W 2006 r. na terenie gminy badano wody powierzchniowe Białki w punkcie o nazwie Białka  

m. Biała Błotna 7,1 km. Badania prowadzono jedynie pod kątem zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz oceny pod kątem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Na podstawie uzyskanych wyników można 

stwierdzić, że wody Białki w 2006 roku nie należały do zanieczyszczonych lub zagrożonych zanie-

czyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Natomiast ocena wód Białki pod kątem bytowania ryb wykazała, że wody te nie spełniają warun-

ków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

(Dz. U. nr 176, poz. 1455). Warunki rozporządzenia przekroczyły następujące wskaźniki: azot amo-

nowy, azotyny. 

W punkcie tym nie prowadzono monitoringu diagnostycznego oraz operacyjnego, co spowodowało 

niemożność określenia klasy jakości wody. Od roku 2007 w omawianym punkcie nie jest prowa-

dzony monitoring. 

Badania wód Białki prowadzone w 2012 r. w punkcie Białka Lelowska ujście do Pilicy w Koniecpolu 

zlokalizowanym poza granicami gminy Kroczyce wykazały dobry stan wód, a w roku 2013 zły stan. 

Wody Krztyni badane są w punkcie Krztynia ujście do Pilicy 0,5 km zlokalizowanym poza granicami 

gminy Kroczyce na terenie gminy Szczekociny. Badania prowadzone w tym punkcie w 2012 r. i w 

2013 r. wykazały zły stan wód.   

Wody zbiorników wód stojących nie są objęte monitoringiem sieci krajowej ani regionalnej. 

 

4.1.6 Flora i fauna. 
 

W podziale geobotanicznym Polski gmina Kroczyce zlokalizowana jest w granicach prowincji Ni-

żowo-Wyżynnej, w dziale Bałtyckim, w poddziale Pas Wyżyn Środkowych, krainie Wyżyna Krakow-

sko-Częstochowska (Szafer, Zarzycki, 1977). 

Charakterystyczne dla obszaru gminy jest znaczne wylesienie. Lasy stanowią obecnie nie więcej 

niż 1/3 (ok. 31%) powierzchni. Zlokalizowane są głównie w zachodniej i północnej części gminy, 

tworząc niezbyt zwarte kompleksy ubogich florystycznie borów sosnowych z orlicą pospolitą (Pteri-
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dium aquilinum), borówkami (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), śmiałkiem pogiętym (Deschamp-

sia flexuosa) i jeżynami (Rubus sp.). Pozostałe fragmenty roślinności leśnej mają charakter wysp 

leśnych rozproszonych w krajobrazie postrolniczym. Na niewielkich powierzchniach np. w okolicy 

Góry Zborów występują płaty ciepłolubnej buczyny storczykowej Fagus sylvatica-Cruciata glabra, 

w której można odnaleźć objęte ochroną prawną takie gatunki jak wawrzynka wilczełyko (Daphne 

mezereum),  buławnika wielkokwiatowego (Cephalantera damasonium) czy bardzo rzadki gatunek 

storczyka żłobika koralowego (Corallorhiza trifida). 

Pozostały obszar został w głównej mierze zagospodarowany rolniczo (ok. 57% powierzchni gminy) 

i zajęty pod zabudowę mieszkaniową. Zmiany ekonomiczne przełomu lat 80-90. ubiegłego wieku 

spowodowały zarzucenie prowadzenia zabiegów gospodarczych na znacznej powierzchni agroce-

noz i użytków zielonych, a tym samym przekształcenie ich w nieużytki, co miało znaczące skutki 

dla walorów przyrodniczych tego terenu i jego bioróżnorodności. Wiele z nich ma obecnie charak-

ter mocno zubożałych gatunkowo muraw z klasy Festuco-Brometea lub charakterystycznych napia-

skowych muraw we wczesnym etapie sukcesji zaliczanych do zespołu Spergulo-Corynephoretum. 

Na wielu z nich naturalne procesy sukcesyjne prowadzą do intensywnego odnawiania się sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris) i stopniowego przekształcania ich w kierunku borów sosnowych, ty-

powych tutaj dla najuboższego, piaszczystego podłoża. 

Obszar gminy Kroczyce charakteryzuje duże zróżnicowanie siedliskowe, stąd odznacza się on zna-

czącym stopniem zróżnicowania biologicznego, wyrażającego się głównie w mozaice sąsiadujących 

ze sobą siedlisk o skrajnej charakterystyce ekologicznej, np. podmokłych łąk bagiennych (Scirpe-

tum silvatici), turzycowisk ze związku Magnocaricion i muraw psammofilnych z klasy Koelerio glau-

cae-Corynephoretea canescentis, czy też ubogich borów sosnowych; wciąż stosunkowo bogatych 

florystycznie muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea obok fragmentów wilgotnych la-

sów liściastych związanych z wywierzyskami, czy korytami rzek. 

Jednak najcenniejszymi pod względem florystycznym zbiorowiskami roślinnymi tego obszaru są 

murawy naskalne, występujące na ostańcach i kompleksach skał wapiennych, przede wszystkim w 

kompleksie Góry Zborów. Są to głównie zbiorowiska muraw ze związku Asplenion septentrionalis-

Festucion pallentis oraz paproci szczelinowych z rzędu Potentilletalia caulescentis i klasy Asplenie-

tea rupestria z takimi gatunkami jak: Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes czy Cystopteris fragi-

lis. 

Na terenie gminy mimo znacznych przekształceń i negatywnego wpływu antropopresji wciąż, choć 

na niewielkich powierzchniach, reprezentowane są siedliska wymienione w tzw. Dyrektywie Siedli-

skowej oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 w sprawie siedlisk przy-

rodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. 

U. 2013, poz. 1302). Należy do nich zaliczyć 
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- murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Fe-

stucion pallentis) - kod: 6210. 

W ramach tej grupy zbiorowisk na terenie gminy najlepiej zachowane są murawy naskalne wystę-

pujące na Górze Zborów. Najcenniejszym elementem flory tych muraw jest goździk siny (Dianthus 

gratianopolitanus), umieszczony na „Czerwonej liście roślin naczyniowych w Polsce” (Zarzycki, Sze-

ląg 2006) z kategorią wymierający (E). Jego stanowisko na Górze Zborów jest jednym z ostatnich 

odnotowanych ostatnio w Polsce. W obrębie niewielkich płatów tych zbiorowisk na skałach Góry 

Pośredniej w paśmie Skał Kroczyckich, rosną rzadkie w skali kraju, a mające jedyne stanowiska w 

tej części Jury, gatunki górskie: skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata) będąca reliktem glacjal-

nym oraz gatunkiem objętym ochroną częściową (Dz. U. 2014, poz. 1409), kostrzewa blada (Fe-

stuca pallens), a także kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris). Dużą osobliwością florystyczną tych 

muraw jest również wyspowe, położone przy południowej granicy zasięgu, na nietypowym dla sie-

bie siedlisku stanowisko mącznicy lekarskej (Arctostaphyllos uva-ursi), której liczebność zmniejsza 

się sukcesywnie od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy odnotowano jej obecność na 

czterech stanowiskach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Kurek, 2011). Ponadto w płatach 

muraw naskalnych tej grupy siedliskowej spotkać można gatunki objęte ochroną ścisłą (Dz. U. 

2014, poz. 1409) jak: rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera) czy podejźrzon księżycowy (Botry-

chium lunaria), (Michalska-Hejduk i in. 1999) . 

 

- Zarośla jałowca na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych - kod: 5130 

Większe płaty tego zbiorowiska z dominującym jałowcem zachowały się w okolicach Góry Zborów. 

Są to fitocenozy reprezentujące zaawansowane stadia sukcesji prowadzącej od muraw do zbioro-

wisk leśnych. Część z nich została wycięta w ramach akcji odsłaniania ostańców skalnych. 

 

- Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami z rzędu Potentilletalia caulescentis - kod: 8210 

Na terenie gminy Kroczyce zbiorowiska z tej grupy siedliskowej reprezentowane są głównie przez 

jedno- i dwugatunkowe skupienia paproci skalnych. W miejscach silniej nasłonecznionych częściej 

występuje zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria), w zacienionych, zanokcica skalna (A. tri-

chomanes) i paprotnica krucha (Cystopteris fragilis). 

 

- Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) - kod: 2330 

Zbiorowiska z tej grupy występują na piaszczystych ugorach w obniżeniach terenu i u podnóża 

skał. Dość licznie reprezentowane są wokół Góry Zborów. Są to zbiorowiska stosunkowo nietrwałe 

i dość szybko ulegające sukcesji w kierunku innych muraw, a nawet borów sosnowych. Mają cha-

rakterystyczną trawiastą fizjonomię, dzięki kępom szczotlichy siwej (Corynephorus canescens) i ła-
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nom mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris) rozproszonym wśród płatów odsłoniętego piaszczy-

stego podłoża. Dość często towarzyszą im drobne terofity oraz kępy mszaków Racomitrium cane-

scens i Polytrichum juniperinum, a także porostów z rodzaju Cladonia. 

 

- Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników - kod: 3260 

Ten typ siedliska występuje w dolinie Białki oraz w okresowym cieku dopływowym rzeczce Wodzą-

cej (Bagience), gdzie wykształciły się miejscami skupienia podwodnych form potocznika wąskolist-

nego (Berula erecta f. submersa). Jest to kontynentalna odmiana, znana głównie z odcinków źró-

dłowych cieków na obszarach krasowych. 

 

- Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) – kod: 9150 

Niewielkie płaty tzw. buczyny storczykowej (na tym obszarze występującej w tzw. odmianie mało-

polskiej jako zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra) można odnaleźć na południowych i połu-

dniowo-zachodnich stokach Skał Kroczyckich. Najcenniejszymi elementami runa są ściśle chro-

nione gatunki storczyków takich jak wspomniane już Cephalantera damasonium, Epipactis atroru-

bens czy Coralorrhiza trifida. 

Znaczącym elementem szaty roślinnej są również tzw. okrajki ciepłolubne z klasy Rhamno-Prune-

tea, tzw. czyżnie, występujące często jako kępy lub liniowe zadrzewienia wzdłuż agrocenoz, miedz 

lub kompleksów leśnych. Zbudowane są głównie z tarniny (Prunus spinosa), głogów (Crataegus 

sp.) i szakłaku (Rhamnus cathartica). Mają one ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowa-

niu środowiska przyrodniczego, wpływając łagodząco na mikroklimat terenów otwartych, urozmai-

cenie monotonnego krajobrazu rolniczego, jak również stanowią ważne siedlisko dla miejscowej 

fauny bytującej na otwartych przestrzeniach. 

 

Znaczne zróżnicowanie na poziomie siedliskowym odzwierciedla się nie tylko w dużej bioróżnorod-

ności roślin, ale również zwierząt. Znaczne przekształcenia krajobrazu, głównie wylesienie obszaru 

gminy, jak również intensywny wzrost penetracji obszarów wcześniej rzadko odwiedzanych przez 

człowieka, wpłynęły znacząco na skład obecnej fauny. Nie znajdują tu obecnie warunków dogod-

nych do życia duże ssaki Polski. Spośród nich spotkać można jedynie te, które najlepiej przystoso-

wały się do fragmentacji kompleksów leśnych i bliskiej obecności człowieka. Są to: sarna (Capreo-

lus capreolus), dzik (Sus scrofa), bóbr (Castor fiber), kuna domowa (Martes foina), kuna leśna (M. 

martes), łasica (Mustela nivalis) i lis (Vulpes vulpes). 

Bogata jest natomiast drobna fauna, do której zaliczyć można: badylarkę (Micromys minutus), 

mysz leśną (Apodemus flavicollis), mysz polną (A. agrarius), mysz zaroślową (A. sylvaticus), wie-

wiórkę (Sciurus vulgaris), nornicę rudą (Clethrionomys glareolus), nornika zwyczajnego (Microtus 

arvalis), zająca szaraka (Lepus europaeus), jeża wschodniego (Erinaceus concolor), kreta (Talpa 
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europaea), ryjówkę aksamitną (Sorex araneus) i ryjówkę malutką (S. minutus), ((Michalska-Hej-

duk i in. 1999; Czylok, Kłys, Szymczyk, 2001). 

Cechą charakterystyczną Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest obecność jaskiń, co wiąże się z ko-

lei z obecnością swoistej triglofauny, stanowiącej największe faunistyczne bogactwo gminy. Zali-

czyć do niej należy przede wszystkim nietoperze, wszystkie objęte ochroną ścisłą i wymagające 

ochrony czynnej zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony ga-

tunkowej zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348). Wymienić tu należy: borowca wielkiego (Nyctalus 

noctula), gacka brunatnego (Plecotus auritus), nocka dużego (Myotis myotis), nocka rudego (M. 

daubentonii), nocka wąsatka (M. mystacinus), nocka Brandta (M. brandti), nocka Natterera (Myo-

tis nattereri), mroczka późnego (Epresicus serotinus) oraz podkowca małego (Rhinolophus hipposi-

deros), (Michalska-Hejduk i in. 1999; Czylok, Kłys, Szymczyk, 2001). Bóbr, nocek duży i podkowiec 

mały wymienione są również w załączniku 2 Rozporządzenia MŚ z 6 listopada 2013 r. jako gatunki 

będące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, wymagające ochrony w formie wyznaczenia ob-

szaru Natura 2000 bez znaczenia priorytetowego (Dz. U. 2013, poz. 1302), przy czym podkowiec 

mały wymieniony jest również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią EN (zagrożony 

wymarciem).   

Spośród gadów i płazów spotkać tu można, objęte w ostatnim Rozporządzeniu MŚ (Dz. U. 2014, 

poz. 1348) ochroną ścisłą – gnieowsza plamistego (Coronella austriaca),  rzekotkę drzewną (Hyla 

arborea), traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus), czy ochroną częściową - jaszczurkę zwinkę (La-

certa agilis), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix), padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), traszkę 

zwyczajną (Triturus vulgaris), żabę trawną (Rana temporaria), ropuchę szarą (Bufo bufo), kumaka 

nizinnego (Bombina bombina) i huczka ziemnego (Pelobates fuscus),  (Hereźniak, 1996; Michal-

ska-Hejduk i in. 1999). 

Bardzo bogata jest awifauna okolic Kroczyc. Z ciekawszych gatunków stwierdzono tu obecność 

m.in.: orzechówki (Nucifraga caryocatactes) (Skowron, 2005), wilgi (Orioltis oriolu), gila (Pyrrhula 

pyrrhula), skowronka borowego (Lullula arborea), pliszki siwej (Motacilla alba) i żółtej (M. flava), 

piegży (Sylvia curruca), sikory czarnogłówki (Parus atricapillus), remiza (Remiz pendulinus), 

dzierzby gąsiorek (Lanius collurio),  dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), dzięcioła dużego 

(Dendrocopos major), i małego (D. minor), płomykówki (Tyto alba), puszczyka (Sfrix aluco), sowy 

uszatej (Asio otus), pustułki (Falco tinnunculus), jastrzębia (Accipiter gentilis) i czajki (Vanellus va-

nellus), (Michalska-Hejduk i in. 1999; Czylok, Kłys, Szymczyk, 2001). 

Spośród bezkręgowców najbardziej interesujące są takie gatunki jak: strojnica baldaszkówka (Gra-

phosoma lineatum), skoczek uszaty (Ledra aurita), chronione częściowo – jelonek rogacz (Lucanus 

cervus) i trzmiel gajowy (Bombus lucorum) (Skalski,1992) oraz reliktowe gatunki ślimaków: pira-

midka naskalna (Pyramidula rupestris), poczwarówka sklepiona (Pupilla friplicata), górski ślimak 

(Chondrina clienta) i ślimak ostrokrawędzisty (Helicigona lapicida) (Hereźniak, 1996). 
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Zwarte kompleksy leśne występujące w zachodniej, północnej i wschodniej części gminy stanowią 

korytarz ekologiczny ssaków drapieżnych D/JURA –N i D/JURA-PILICA i ssaków kopytnych K/LS-

LO/LZ i K/JURA-PILICA. 

Na terenie gminy nie występują korytarze ekologiczne ptaków, ani korytarze spójności obszarów 

chronionych. 

Stosunkowo niewielki obszar gminy charakteryzuje się niezwykłym wprost nagromadzeniem cen-

nych elementów zarówno przyrody nieożywionej, jak i ożywionej. Obecność na tym terenie, szcze-

gólnie w najbliższym otoczeniu rezerwatu „Góra Zborów”, siedlisk kwalifikujących się do ochrony w 

formie obszarów Natura 2000, chronionych, rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków roślin i 

zwierząt, sprawia że teren ten można określić nie tylko jako „perłę krajobrazu”, ale również „perłę 

przyrodniczą”. Narzuca to na gospodarzy terenu odpowiedzialność, za takie gospodarowanie i udo-

stępnianie przestrzeni, które nie naruszy walorów przyrodniczych gminy, będących jej największym 

bogactwem. 

 

4.1.7 Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy. 
 

Gmina Kroczyce leży w zespole parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Położona w obrę-

bie rzek Krztyni i Białki stanowi jeden z najatrakcyjniejszych terenów Wyżyny Krakowsko – Często-

chowskiej, zapewniając atrakcje krajobrazowe, przyrodnicze i turystyczne. 

Na urokliwość krajobrazu gminy wpływa niezwykła szata roślinna. Obok gruntów typowych dla re-

jonów górskich znajdują się tu stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej i wodnej. 

 

Do walorów krajobrazowych Kroczyc należą niewątpliwie wartościowe krajobrazy wzgórz i wy-

chodni skałek, często porośnięte lasami, zbiorowiska leśne, punkty i drogi widokowe. 

 

Na zachód od Kroczyc rozciąga się pasmo wzniesień, które z racji znajdujących się na nich wielu 

ostańców skalnych nazwano Skałami Kroczyckimi. Najwyższym z nich jest Góra Zborów-Berkowa o 

wys. 462m n.p.m. - najwyższe wzniesienie w byłym województwie częstochowskim i znakomity 

punkt widokowy. Góra Zborów jest jednym z największych skupisk skał wapiennych na terenie 

Jury. Przybrały one różnorodne kształty przypominające postacie ludzkie i zwierząt, budowli. Znaj-

duje to odzwierciedlenie w nadawanych skałom nazwach np. Zakonnica, Duży Wielbłąd, Biała 

Baszta. Na północ od Góry Zborów wznosi się Góra Kołoczek z pokrytym lasem grzbietem, którego 

grań tworzą przepiękne ostańce z Wielkim Dziadem na czele. Pomiędzy górami wije się wiele dróg 

i ścieżek, a z uwagi na bardzo interesujący i malowniczy teren poprowadzono tu kilka szlaków tu-

rystycznych, ułatwiających poruszanie się w terenie i dotarcie do najciekawszych miejsc. 

Obszar Góry Zborów jest na terenie gminy obszarem najcenniejszym przyrodniczo. W obszarze 

tym utworzono rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów. Obejmuje dwa najbardziej skaliste 
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wzgórza - Górę Zborów i Kołoczek. Spotkać tu również można ciekawą roślinność kserotermiczną. 

W szczytowej partii Kołoczka rośnie goździk siny (roślina alpejska) oraz na południowych stokach 

Góry Zborów mącznica lekarska. 

 

Skały Podlesickie tworzą grupy skalne usytuowane na zachód od wsi Podlesice. Droga Kroczyce-

Żarki wyraźnie tworzy północno-wschodnią granicę Skał Podlesickich. Największym skupiskiem 

ostańców w tym rejonie jest Góra Sulmów, na szczycie której znajduje się znana i często odwie-

dzana przez wspinaczy Biblioteka. Znaczną powierzchnię obszaru Skał Podlesickich pokrywają lasy 

z wieloma wąwozami, dolinami i grupami większych i mniejszych skał, ukrytymi często w gęstwi-

nach. Orientacje w terenie ułatwiają dwa szlaki: czerwony-biegnący od drogi Kroczyce-Żarki przez 

Górę Sowią i Apteka, oraz zielony omijający od południa Górę Sulmów i biegnący w kierunku za-

chodnim do Skał Rzędkowickich. 

Najatrakcyjniejszymi miejscami do wspinaczki są w Górze Apteka - Ruskie Skały, Wiszące Ogrody, 

w Górze Sulmów: Biblioteka, Turnia Motocyklistów, Apteka, Góra Popielowa-Jastrzębnik, Góra 

Słupsko-Wielbłąd Kostkowicki, Góra Kołaczek: Góra Okrętu, Dziewice, Tata, Mama, Głowa Cukru, 

Góra Zborów: Wielbłąd, Cyrk, Filar Wyklętych, Młyny, Turnia Blocheńska, Sfinks, Skały Morskie: 

Gips, Góra Łężec: Skała Tygrysów, Minaret, Okiennik Wielki. 

 

Na terenie gminy występują liczne jaskinie: 

 Jaskinia Głęboka - długość 160m, deniwelacja 16,5m, wysokość otworu 380m n.p.m. Jaski-

nia turystyczna, ogólnodostępna, poziomy układ korytarzy. Zwiedzanie bez trudności. Szata 

naciekowa została zniszczona w wyniku eksploatacji kalcytu. Jaskinia znajduje się w Kru-

czych Skałach. 

  Jaskinia Wielkanocna - długość 70m, głębokość 16m, otwór pionowy, wysokość otworu 

380m n.p.m. Jaskinia rozpoczyna się pionową studnią o głębokości 12m. Dostępna wyłącznie 

przy użyciu sprzętu alpinistycznego. 

  Jaskinia Piaskowa - długość 60m, wysokość otworu 365m n.p.m. jaskinia o rozwinięciu pio-

nowym. 

 Jaskinia Wielka Studnia Szpatowców - długość jaskini 58m, głębokość 36,5m, wysokość 

otworu 405m n.p.m. Na głębokości 17m znajduje się 19 metrowej głębokości studnia. Jaski-

nia pionowa dostępna wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. 

 Jaskinia Sulmowa - długość 46m, głębokość 11,5m. Jaskinia o rozwinięciu pionowym, wystę-

pują studnie 3m i 5m. 

  Jaskinia w Kroczycach - długość jaskini 60m, deniwelacja 11m, wysokość otworów 395m i 

401m n.p.m. Jaskinia o rozwinięciu pionowym. Odkryta w 1937 r przez poszukiwaczy kal-

cytu. Odkryto w niej kości ludzkie i zwierzęce oraz fragmenty ceramiki. Ciekawostką jaskini 
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jest to, że odkryte kości były zalane częściowo polewą naciekową. Wiek wykopaliska okre-

ślany jako 2000 lat. Przypuszcza się, że jaskinia była cmentarzyskiem, do którego przez 

górny otwór-komin wrzucano zwłoki w czasie epidemii. 

  Jaskinia Żabia - długość jaskini 59m, głębokość 18,5m, wysokość otworu 406m n.p.m. Ja-

skinia ma charakter studni, dostępna jest wyłącznie przy użyciu sprzętu alpinistycznego. Wy-

stępują tu kawałki wapienia i kalcytu. 

  Jaskinia Berkowa - długość 54m, wysokość otworów ok. 405m n.p.m. Jaskinia trudna do 

zwiedzania ze względu na zaciski. Posiada dwa otwory po przeciwnych stronach Góry Koło-

czek. 

 

Atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo są tereny związane z dolinami rzek Białki, Wodzącej (Ba-

gienki), Krztyni i ich dopływami oraz stawami hodowlanymi. Miejscami o szczególnych walorach są 

obszary źródliskowe: 

 źródła w dolinie Krztyni w rejonie miejscowości Siamoszyce oraz Huta Szklana, 

 źródła w dolinie Wodzącej (Bagienki) w rejonie przysiółków „Pyrek” i „Jeziórki” w Kroczy-

cach. 

 

Walory krajobrazowe gminy Kroczyce sprawiają, że obszar gminy Kroczyce jest atrakcyjny tury-

stycznie. Malownicze trasy i szlaki turystyczne są poprowadzone przez najpiękniejsze rejony Jury: 

 Szlak Orlich Gniazd - kolor czerwony, odcinek 4 biegnący od drogi Kroczyce-Żarki przez Górę 

Sowią i Górę Apteka 

 Szlak Zamonitu - kolor żółty 

 Szlak Kroczycki - kolor czarny. 

 

Miejscowe warunki sprzyjają także aktywnym formom turystyki. Można tu uprawiać rekreacyjne 

kolarstwo szosowe, narciarstwo biegowe, wspinaczkę skałkową, sporty wodne, biegi terenowe, za-

wody wędkarskie, a także jeździć konno. 

Na Krztyni i Białce w sąsiedztwie kompleksów leśnych zlokalizowane są zbiorniki wodne, tak nie-

liczne na obszarach Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 

 

Oprócz walorów przyrodniczych na terenie gminy Kroczyce występują liczne obiekty i obszary o 

wartościach kulturowych i historycznych, w tym zabytki architektury ujętych w rejestrze zabytków i 

gminnej ewidencji zabytków, opisane w rozdziale 5. 

Oprócz zabytków architektury w miejscowościach Dobrogoszczyce, Dzibice, Podlesice, Pradła, 

Przyłubsko, Siedliszowice – Górna Wieś, Szypowice, zachowały się historyczne siedliska wsi z za-

chowanymi typowymi dla tych miejscowości układami zabudowy. 

Na terenie gminy występują także liczne kapliczki, miejsca martyrologii, cmentarze i mogiły: 
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KAPLICZKI: 

 Dobrogoszczyce: Kapliczka przydrożna z 1880r. Przebudowana. 

 Dzibice: Kapliczka przydrożna z przełomu XIX i XX wieku. Przebudowana. 

 Kroczyce: - Kapliczka przy ul. Batalionów Chłopskich z początku XX wieku. - Kapliczka przy 

ul. Kopernika z początku XX wieku. - Kaplica cmentarna z końca XIX wieku. 

 Przyłubsko: Kapliczka przydrożna z około 1834r. 

 

 

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

 Dobrogoszczyce - grota w kształcie Groty z Lourdes, wybudowana w 1949r jako votum. 

 

MIEJSCA MARTYROLOGII, CMENTARZE I MOGIŁY 

 Kroczyce ul. 22 Lipca (obok kościoła) - pomnik upamiętniający 2 żołnierzy z oddziału party-

zanckiego zamordowanych przez hitlerowców 1 sierpnia 1944r. 

 Kroczyce ul. Kościuszki (obok kiosku) - pomnik w hołdzie żołnierzom Batalionów Chłopskich 

pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945. Pomnik powstał w roku 1990. 

 Kroczyce cmentarz rzymsko-katolicki - mogiły wojenne zamordowanych przez hitlerowców 11 

grudnia 1944r. 

 Mogiła wojenna Władysława Orzechowskiego oficera pułku szerewańskiego poległego 19 li-

stopada 1914r. 

 Mogiła zbiorowa 2 partyzantów P. Wieczorka i S. Surowca. 

 Kroczyce-Bleszczowa - cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. 

 Browarek - mogiła zbiorowa z obeliskiem upamiętniająca zamordowanych przez hitlerowców 

w latach 1939-1945. 

 Dzibice (obok szkoły podstawowej) - mogiła zbiorowa z obeliskiem upamiętniająca 33 żołnie-

rzy AK i BCH zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945 i 5, którzy powrócili z 

obozów koncentracyjnych. Wybudowany w 1989r. 

 Podlesice (przy drodze w kierunku Żarek - prawa strona) - tablica na skale upamiętniająca 

miejsce, w którym oddział partyzantów Armii Ludowej i Batalionów Chłopskich pod dow. 

"Wiary" stoczył zwycięską walkę z wojskiem hitlerowskim w dniu 6 sierpnia 1944r. 

  Pradła ul. Wyzwolenia Obelisk - upamiętniający 10 partyzantów Batalionów Chłopskich, 

 Pradła - cmentarz rzymsko-katolicki, zbiorowa mogiła wojenna 10 partyzantów BCH pole-

głych w latach 1939-1945. 

 

4.1.8 Klimat. 
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Na warunki klimatyczne duży wpływ wywiera usytuowanie obszaru po wschodniej stronie najwięk-

szych wyniesień Płaskowyżu Częstochowskiego. Sprawia ono, iż obszar Gminy znajduje się w cie-

niu opadowym tych wyniesień. Sumy opadów występujące na zachód od głównego pasma są rocz-

nie o ok. 100 mm wyższe niż sumy opadów w okolicach Kroczyc i Pradeł. Również zmienione są 

warunki anemologiczne. Zmniejszony jest udział wiatrów zachodnich w ogólnej częstości wiatrów. 

Wysokie położenie Gminy nad poziom morza wpływa na wydłużenie czasu zalegania pokrywy 

śnieżnej. Warto odnotować, iż obszar Gminy znajduje się na szlaku deszczów nawalnych i katastro-

falnych burz gradowych wywoływanych latem przez masy powietrza docierające nad obszar Polski 

znad Morza Śródziemnego przez Bramę Morawską. Gwałtowność tych burz potęgowana jest lokal-

nym nagrzaniem skalistego podłoża i wysokością nad poziom morza. 

Analizowany obszar Gminy Kroczyce zlokalizowany jest, według regionalizacji rolniczo-klimatycznej 

Polski R. Gumińskiego (1948), w środkowej części dzielnicy XV (częstochowsko-kieleckiej). Położe-

nie Gminy w środkowym pasie południkowym Polski sprawia, że docierają tu masy powietrza wil-

gotnego znad Atlantyku i masy suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Ścieranie się tych 

mas powietrza powoduje przejściowość klimatu w regionie, wyrażającą się dużą zmiennością wa-

runków pogodowych. Dzielnicę XV charakteryzują następujące warunki: 

 średnia temperatura stycznia wynosi – 3,0ºC, 

 średnia temperatura lipca około 17,2 ºC, 

 średnia temperatura roczna 7,6-7,7 ºC, 

 dni z przymrozkami od 112 do 130, 

 dni mroźnych oko. 20-40, 

 ostatnie przymrozki wiosenne  występują najczęściej w końcu kwietnia lub na początku 

maja, 

 czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 80 dni, 

 okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, 

 opady atmosferyczne zróżnicowane w zakresie 700-800 mm/rok, 

 przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. 

Warunki pogodowe na omawianym obszarze są głównie kształtowane przez powietrze polarno-

morskie, średnio przez 65% dni w roku. 

Opady atmosferyczne w porównaniu z innymi elementami pogody, cechuje duża zmienność, za-

równo w czasie jak i w przestrzeni. Obserwuje się duże różnice pomiędzy miesięcznymi i rocznymi 

sumami opadów w poszczególnych latach. Na obszarze Gminy średnia liczba dni z opadem rów-

nym lub większym od 0,1 mm waha się w granicach od 160 do 170 dni. Z opadem równym lub 

większym od 10,0 mm średnia roczna liczba dni z opadem waha się 15-16 dni. 

Warunki anemologiczne, szczególnie istotne dla przewietrzania obszaru i stanu sanitarnego powie-

trza (przemieszczanie zanieczyszczeń), są uzależnione od kierunku napływu głównych mas powie-
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trza. Położona najbliżej Gminy Kroczyce stacja meteorologiczna posiadająca dane anemome-

tryczne reprezentatywne dla regionu znajduje się w Częstochowie. Z danych IMiGW za lata 1961-

1997 wynika, iż w regionie dominują wiatry z sektora zachodniego (od SW do NW, ok. 48% przy-

padków), znacznie mniejszy ( ok. 24%) jest udział wiatrów wschodnich. Około 2% przypadków 

stanowią cisze. Zwraca uwagę bardzo mała częstość cisz. 

Średnia roczna liczba godzin usłonecznienia na obszarze Gminy wynosi od 1350 do 1500; odpo-

wiednio w okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) w granicach od 1000 do 1100 godzin 

(Woś, 1999). 

 

4.1.9 Jakość powietrza. 
 

Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku dla tych sub-

stancji, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie po-

ziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031)  wyznaczone są do-

puszczalne poziomy stężeń w powietrzu. Na terenie gminy Kroczyce nie jest prowadzony monito-

ring stanu jakości powietrza. Według danych dotyczących 2013 roku stan jakości powietrza w stre-

fie śląskiej dla powiatu zawierciańskiego, określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-

wiska w Katowicach przedstawiał się następująco: 

 

Nazwa substancji 

(numer CAS ) a) 

Do-

pusz-
czalny 

poziom 
sub-

stancji 

w po-
wietrzu 

(µg/m³
) 

(okres 

uśred-
niania 

wyni-
ków 

pomia-

rów - 
rok ka-

lenda-
rzowy) 

 

Zawiercie 
ul. Skło-

dowskiej 
Curie 

Tło sub-

stancji 
(µg/m³) 

na pod-
stawie 

modelo-

wania* 

 

Zawiercie 
Tło sub-

stancji 
(µg/m³) 

na pod-

stawie 
modelo-

wania* 

 

Irządze 
Tło 

sub-
stancji 

(µg/m³

) 
na pod-

stawie 
mode-

lowa-

nia* 

 

Żarnowiec 
Tło sub-

stancji 
(µg/m³) 

na pod-

stawie 
modelo-

wania* 

Pył zawieszony 

PM10 
40 c) 42 - 36,3 36,8 

Pył zawieszony 

PM2,5 
25 c) 32,3 - 29,1 30,2 
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Dwutlenek siarki 

SO2 

(w kryterium 

ochrony roślin) 

20 e) - 11 12 13 

Dwutlenek azotu 

NO2 

(10102-44-0) 

40 c) - 22 19 21 

Ołów  Pb 

(7439-92-1) 
0,5 c) - - 0,03 0,03 

Benzen (71-43-2) 5 c) - 3 2 2 

  

Tab.4. Dopuszczalne poziomy substancji i ich tło. Średnioroczne stężenia za 2013 rok (µg/m³) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ Katowice. 

 

Objaśnienia: 

a) oznaczenie numeryczne substancji zgodnie z Chemical Abstracts Service Registry Number, 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

 

* wartości uzyskane na podstawie modelowania WIOŚ w Katowicach statystyczną metodą analiz 

przestrzennych –Ważone Odwrotne Odległości (IDW) dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM 2,5, 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ołowiu oraz dla benzenu na podstawie opracowania Instytutu 

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach „Aktualizacja dla lat 2005 - 2007 oceny zanie-

czyszczenia powietrza w województwie śląskim w oparciu o modelowanie matematyczne ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wpływu różnych źródeł emisji i zastosowanych parametrów do obliczeń 

dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, benzenu, ołowiu i tlenku węgla oraz 

arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu za 2007 rok”. 

 

Na podstawie analizy przytoczonych danych można przypuszczać, że na terenie gminy Kroczyce 

dopuszczalne wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń poza stężeniem pyłu PM2,5 nie są 

przekroczone. Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM2,5 w okresie zi-

mowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w okresie letnim bliskość drogi o 

intensywnym ruchu pojazdów. 

Najbardziej dokuczliwa dla mieszkańców gminy jest tzw. niska emisja z pieców, która w niekorzyst-

nych warunkach pogodowych może lokalnie powodować powstanie szkodliwych dla zdrowia stężeń 

zanieczyszczeń. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność 

sezonową (związaną z okresem grzewczym). Spala się także różnego rodzaju materiały odpadowe, 
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w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest 

niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. 

Na terenie gminy brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło. Brak jest także infrastruk-

tury gazowej. 

Źródłem zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Kroczyce jest także emisja komunikacyjna. 

Największa emisja spalin koncentruje się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – w tym 

szczególnie w rejonie drogi wojewódzkiej Kroczyce - Żarki. Uciążliwości związane z emisją zanie-

czyszczeń z komunikacji nasilają się zwłaszcza w okresie letnim, z uwagi na obecność turystów 

korzystających z indywidualnych środków transportu. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z me-

talami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia 

ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się 

opon i nawierzchni dróg. 

Na terenie gminy nie występuje zagrożenie stanu jakości powietrza ze strony przemysłu. 

 

 

4.1.10 Klimat akustyczny. 
 

Hałas generowany w zakresie przemysłu ma na terenie gminy Kroczyce charakter lokalny. 

Największym źródłem hałasu w gminie jest układ komunikacyjny, głównie droga krajowa nr 78. Jej 

uciążliwość, w związku z bliskim sąsiedztwem terenów mieszkaniowych w centrum gminy jest 

duża. Pozostałe drogi emitują znacznie mniejszą ilość hałasu. Na stopień zagrożenia hałasem poza 

intensywnością ruchu pojazdów wpływa także stan techniczny dróg. 

Badania hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Kroczyce były prowadzone przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w porze letniej 2011 r. Opracowanie zostało wykonano w ramach 

„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa Śląskiego na lata 2010 - 

2012”, w celu określenia poziomu hałasu drogowego oddziaływującego na zabudowę chronioną 

pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejo-

nach dróg na terenie gminy Kroczyce, z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu po-

jazdów oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących 

terenów. Badania prowadzono w rejonie ul. Kościuszki (DK 78), od skrzyżowania z DW 792 do ul. 

Topolowej 940 m, i w  rejonie ul. 22 Lipca (DW 792), od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z 

droga na Lgotkę, 1500 m. 

Wyniki badań akustycznych z okresu 7-dmiu dób pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie bada-

nych odcinków dróg, przy których zlokalizowane są budynki mieszkalne na terenie gminy Kroczyce, 

wskazały na przekroczenia standardów akustycznych. 
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W rejonie ul. Kościuszki (DK 78), od skrzyżowania z DW 792 do ul. Topolowej, 940 m natężenie 

ruchu pojazdów dla pory dnia osiągnęło wartości 531 poj/godzinę, przy 27 % udziale pojazdów 

ciężkich, a dla pory nocy osiągnęło wartość 143 poj/godz przy 33% pojazdów ciężkich. Szerokość 

niezagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu powyżej 

55 dB dla całej doby wynosi około 118 m z każdej strony drogi. Natomiast szerokość niezagospo-

darowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu powyżej 50 dB dla 

pory nocy wynosi około 112 m po obu stronach badanej drogi. 

W rejonie ul. 22 Lipca (DW 792), od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z drogą na Lgotkę, 

1500 m natężenie ruchu pojazdów dla pory dnia osiągnęło wartości 152 poj/godzinę, przy 18 % 

udziale pojazdów ciężkich a dla pory nocy osiągnęło wartość 16 poj/godz przy 7% udziale pojaz-

dów ciężkich. Szerokość niezagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na 

poziom hałasu powyżej 55 dB dla całej doby wynosi około 66 m z każdej strony drogi. Natomiast 

szerokość niezagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu 

powyżej 50 dB dla pory nocy wynosi około 42 m po obu stronach badanej drogi. 

 

W gminie Kroczyce hałas komunikacyjny związany jest także z transportem kolejowym, 

z uwagi na przebieg Centralnej Magistrali Kolejowej. Na terenach wyraźnego wyeksponowania 

trakcji ponad otaczający teren, przy małym zróżnicowaniu morfologicznym i znikomym stopniu za-

lesienia terenów okalających, hałas generowany przez ruch taboru kolejowego może stanowić 

uciążliwość dla mieszkańców terenów sąsiadujących z linią kolejową. 

Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Katowicach w ramach „Programu Państwowego Monito-

ringu Środowiska dla województwa Śląskiego na lata 2010 - 2012” prowadził badania na terenie 

gminy Kroczyce w celu określenia poziomu hałasu kolejowego oddziaływującego na zabudowę 

chronioną pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybra-

nym rejonie Centralnej Magistrali Kolejowej na terenie gminy Kroczyce – Dzibice. Badania prowa-

dzono w porze wiosennej 2010 roku. 

Przedstawione wyniki badań akustycznych w bezpośrednim sąsiedztwie badanego odcinka linii ko-

lejowej CMK, przy której zlokalizowane są budynki mieszkalne na terenie gminy, wskazały na prze-

kroczenia standardów akustycznych. 

Natężenie ruchu pociągów osiągnęło liczbę 36 poc/dobę, w tym udział pociągów osobowych wyno-

sił 78 %, pociągów towarowych 19%, pociągów innych 3%. Szerokość niezagospodarowanego 

(niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu powyżej 55 dB wynosi około 350 m 

po obu stronach badanej linii kolejowej. 

 

W obowiązującym obecnie rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-

wie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) zmienione zostały 
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dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł ha-

łasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrz-

nych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D  i LAeq N, które to wskaźniki mają 

zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 

doby. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują obecnie następujące poziomy 

dopuszczalne hałasu: 

LAeq D = 61 dB     LAeq N = 56 dB 

LDWN =  64 dB,    LN = 59 dB. 

 

Z uwagi na podwyższenie dopuszczalnego poziomu hałasu szerokość strefy narażonej na ponad-

normatywny hałas w sąsiedztwie linii kolejowej będzie mniejsza niż wyliczona zgodnie z badaniami 

WIOŚ w 2010 r. Analizując wyniki badań można stwierdzić, ze w dalszym ciągu w sąsiedztwie linii 

kolejowej będą występowały przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę planowaną modernizację linii kolejowej z przystosowaniem jej do większej prędkości. 

Zgodnie z mapami akustycznymi udostępnianymi przez GDDKiA zmniejszyła się również szerokość 

strefy narażonej na ponadnormatywny hałas w sąsiedztwie drogi krajowej. Szerokość ta wynosi 

ok. 100 m od drogi, po obu jej stronach. 

Zagrożenie hałasem wynikającym z transportu kolejowego ogranicza w pewnym stopniu odpo-

wiednie zagospodarowanie terenu wzdłuż magistrali głównie w formie nasypów ziemnych i zale-

sień. Ważną rolę odgrywa też zróżnicowane ukształtowanie terenu będące naturalną barierą dla fal 

akustycznych, czego przykładem może być pas wzgórz (Skały Kroczyckie) izolujących miejscowość 

Kostkowice. Za najbardziej narażone na hałas generowany przez kolej miejscowości uznać należy 

miejscowości Dzibice, Browarek i Białą Błotną. 

Udokumentowane uciążliwości akustyczne powodowane zarówno ruchem kolejowym na badanym 

odcinku CMK, jak i ruchem kołowym na badanych drogach gminy Kroczyce stanowią podstawę do 

programowania zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenia planowych i 

doraźnych działań organizacyjnych i technicznych oraz prawidłowego podejmowania decyzji i w 

sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne (procedury lokalizacyjne) oraz właściwego 

zagospodarowania przestrzennego terenów bezpośrednio usytuowanych w sąsiedztwie uciążliwych 

dróg i terenu kolei. 

5. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej jest obecnie realizo-

wana poprzez: 

 zachowanie i ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
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 ustalenia ochrony na podstawie zapisów aktualnie obowiązujących planów miejscowych. 

 

5.1 Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa 

śląskiego. 

 

Lp Adres Obiekt 

Numer 

rejestru zabyt-
ków 

Data wpisu 
 

   

Kostkowice 

     

    Grodzisko wczesnośrednio-
wieczne na Górze Słupsko obej-

mujące swym zasięgiem natu-
ralny skalny Ogrójec oraz teren 

w obrębie dwóch pierścieni wa-

łów wraz z zawaloną jaskinią do-
stępną od wewnętrznej strony 

ogrójca, w której stwierdzono 
ślady bytowania grup ludności w 

okresach schyłkowego paleolitu i 

późnego neolitu. 
    Ochronie podlegają szczytowe 

partie Góry Słupsko (grodzisko 
wraz z terenem przyległym) – 

granice wpisu zaznaczono na za-
łączniku graficznym do decyzji. 

 

 

C/3 
6 V 1998 

województwo 
częstochow-

skie 

   
Biała Błotna 

 
    Park dworski 

664 
18 XII 1957 

645 

17 XII 1957 
 

 
Tab.5. Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WUOZ Katowice. 

 

 

5.2 Obiekty objęte ochroną w ustaleniach aktualnie obowiązujących 

planów miejscowych. 
 

Obowiązujące plany miejscowe (wg wykazu zawartego w rozdziale 2.2) zawierają ustalenia doty-

czące obiektów zabytkowych ujętych w rejestrze zabytków oraz objętych ochroną na podstawie 

ustaleń planu. 

Przy opracowywaniu planów miejscowych lub zmian planów obowiązujących wskazaniem do obję-

cia ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego jest Gminna Ewidencja Zabytków, która za-

wiera zaktualizowany wykaz obiektów zabytkowych. 
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5.3 Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków wskazane do 

ochrony w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego: 

 
Zarządzeniem nr 15/2014 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 13.02.2014 r. utworzono Gminną Ewiden-

cję Zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków zawiera zaktualizowany wykaz obiektów zabytkowych 

wskazanych do objęcia ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego. 

 

Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków: 

 
BIAŁA BŁOTNA 
 

Lp- Adres        Obiekt 

1 Nr 14 d. oficyna 

2 Nr 14 pozostałości parku 

 
DOBROGOSZCZYCE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 dz. Ew. 201 kaplica przydrożna 

 
DZIBICE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 DZ. 490/2 kaplica przydrożna 

 
GOŁUCHOWICE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 Nr 43 dom mieszkalny 

2 Nr 53 dom mieszkalny 

 
KOSTKOWICE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 ul. Szkolna 6 dom mieszkalny 

 
KROCZYCE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 dz. 116 cmentarz rzymsko-katolicki 

2 dz. 116 kaplica cmentarna 

3 dz. 246 cmentarz wojenny 'BLESZCZOWA' 

4 ul. Batalionów Chłopskich 12 dom mieszkalny 

5 ul. Batalionów Chłopskich kaplica przydrożna 
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6 ul. Kopernika kaplica przydrożna 

7 ul. 1 Maja 2 kościół p.w. św. Jacka 

8 ul. 1 Maja 2 kaplica 

9 ul. 1 Maja 2 plebania 

10 ul. 1 Maja 2 starodrzew 

 
PODLESICE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 Kajetanówka dom mieszkalny 

2 Kajetanówka Kaplica 

3 Kajetanówka pozostałości parku 

 
PRADŁA 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 DZ. 2019 cmentarz rzymsko-katolicki 

2 Batalionów Chłopskich 3 plebania 

3 ul. Wyzwolenia 76 dom mieszkalny 

 
PRZYŁUBSKO 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 dz. 282 kaplica przydrożna 

 
SIEDLISZOWICE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 Nr 19 dom mieszkalny 

2 Nr 41 dom mieszkalny 

 
SZYPOWICE 
 

Lp. Adres Obiekt 

1 dz. 484/1 kaplica przydrożna 

 

Tab.6. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Kroczyce. 

 

5.4 Stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji Archeologicznego 

Zdjęcia Polski: 

 
Lp 
 

Numer stanowiska w 
miejscowości 

Numer ob-
szaru AZP i 
numer stano-
wiska na ob-
szarze AZP 

 
Chronologia 

 
Funkcja/rodzaj stanowiska 

1 Kostkowice st. 2 91-53 / 1 Wczesne średniowiecze grodzisko 
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2 Kostkowice st. 2 a 91-53 / 2 Paleolit środkowy 
Eneolit/wcz. epoka brązu- krąg kul-
tur sznurowych 

Obozowisko jaskiniowe 
Punkt osadniczy 

3 Kostkowice st. 5 91-53 / 3 Paleolit schyłkowy 
Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 

Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

4 Kostkowice st. 6 91-53 / 4 Wczesne średniowiecze Ślad osadnictwa 

5 Kostkowice st. 7 91-53 / 5 Późne średniowiecze 
Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

6 Kostkowice st. 8 91-53 / 6 Wczesne średniowiecze Ślad osadnictwa 

7 Kostkowice st. 10 91-53 / 7 Wczesne średniowiecze Ślad osadnictwa 

8 Kostkowice st. 11 91-53 / 8 Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 
Pradzieje (ogólnie) 
Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

9 Kostkowice st. 12 91-53 / 9 Wczesne średniowiecze Ślad osadnictwa 

10 Dzibice st. 1 91-53 / 10 Epoka kamienia 
Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

11 Dzibice st. 2 91-53 / 11 Późne średniowiecze/ok. nowożytny Ślad osadnictwa 

12 Dzibice st. 3 91-53 / 12 Kult. przeworska-ok. wpływów 
rzymsk. 
Wczesne średniowiecze (X-poł.XI w.) 

Ślad osadnictwa 
osada 

13 Dzibice st. 4 91-53 / 13 Kult.przeworska-ok.wpły-
wówrzymsk. 
Wczesne średniowiecze 

Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

14 Dzibice st. 5 91-53 / 14 Kult. przeworska -ok.wpływów 
rzymsk. 
Wczesne średniowiecze 

Ślad osadnictwa 
osada 

15 Dzibice st. 6 91-53 / 15 Wczesne średniowiecze 
Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 
Ślad osadnictwa 

16 Dzibice st. 7 91-53 / 16 Epoka kamienia 
Wczesna epoka brązu? 
Kult.łużycka ? 
Kult.przeworska-ok.wpły-
wówrzymsk. 
Wczesne średniowiecze 
Pradzieje (ogólnie) 
Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
Osada 
ślad osadnictwa 
osada 
ślad osadnictwa 
slad osadnictwa 

17 Marianka  st. 1 91-53 / 17 Późne średniowiecze Ślad osadnictwa 

18 Marianka st. 2 91-53 / 18 Neolit-kult.pucharów lejowatych Pracownia siekier krzem. 

19 Marianka st. 3 91-53 / 19 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 

20 Marianka st. 4 91-53 / 20 Epoka kamienia ślad osadnictwa 

21 Marianka st. 5 91-53 / 21 neolit-kult.pucharów lejowatych ? Ślad osadnictwa 

22 Marianka st. 6 91-53 / 22 Paleolit schyłkowy 
Neolit-kult.pucharów lejowatych 

Ślad osadnictwa 
osada 

23 Marianka st. 7 91-53 / 23 Neolit-kult.pucharów lejowatych osada 

24 Marianka st. 8 91-53 / 24 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 

25 Pradła st. 1 91-53 / 25 Paleolit schyłkowy 
Neolit –kult.pucharów lejowatych 
Neolit-kult.ceramiki grzebykowo-
dołkowej 
Wcz.epoka brązu-krąg kultur sznuro-
wych 
Okres nowożytny 

Ślad osadnictwa 
Pracownia krzemieniarska 
Pracownia krzemieniarska 
Pracownia krzemieniarska 
Ślad osadnictwa 
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26 Pradła st. 2 91-53 / 26 Neolit –kult.pucharów lejowatych Pracownia krzemieniarska 

27 Pradła st. 6 91-53 / 27 Eneolit/wcz.epoka brązu Osada? 

28 Pradła st. 7 91-53 / 28 Eneolit/wcz.epoka brązu osada 

29 Pradła st. 10 91-53 / 29 Eneolit/wcz.epoka brązu Osada lub pracownia krze-
mieniarska 

30 Pradła st. 11 91-53 / 30 Eneolit/wcz.epoka brązu Osada lub pracownia krze-
mieniarska 

31 Pradła st. 12 91-53 / 31 Eneolit/wcz.epoka brązu osada 

32 Pradła st. 13 91-53 / 32 Eneolit/wcz.epoka brązu osada 

33 Pradła st. 14 91-53 / 33 Eneolit/wcz.epoka brązu Osada lub pracownia krze-
mieniarska 

34 Pradła st. 15 91-53 / 34 Eneolit/wcz. epoka brązu Ślad osadnictwa 

35 Pradła st. 16 91-53 / 35 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 

36 Browarek st. 1 91-53 / 36 Późne średniowiecze/ok. nowożytny Osada? 

37 Wrzoski st. 1 91-53 / 37 Neolit-kult.pucharów lejowatych Ślad osadnictwa 

38 Kroczyce st. 1 92-53 / 1 Wczesne średniowiecze osada 

39 Kroczyce st. 2 92-53 / 2 Kult. przeworska-ok. wpływów 
rzymsk. 

Obozowisko jaskiniowe 

40 Pradła st. 3 92-53 / 3 Epoka kamienia Osada ? 

41 Przyłubsko st. 1 92-53 / 4 Pradzieje (ogólnie) Ślad osadnictwa 

42 Bugaj st. 1 92-53 / 5 Epoka kamienia Ślad osadnictwa 

43 Huta st. 1 92-53 / 6 Wczesne średniowiecze Ślad osadnictwa 

44 Siamoszyce st. 1 93-53 / 1 Średniowiecze ? Osada ? 

45 Piaseczno st. 1 92-52 / 16 Paleolit schyłkowy 
Neolit-kult.ceramiki sznurowej 
Kult.łuzycka-halsztat CD 
Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze 

Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 
Obozowisko jaskiniowe 

46 Piaseczno st. 2 92-52 / 17 Wczesne średniowiecze XI-XII w. 
Średniowiecze XIII-XIV w. 
Średniowiecze ? 

Osada obronna 
Osada obronna 
Ślad produkcyjny (żużel) 

47 Podlesice st. 1 92-52 / 20 Mezolit- kult. świderska Obozowisko-schronisko 
skalne 

48 Podlesice st. 5 92-52 / 23 Okres nowożytny XVII-XVIII w. Ślad osadnictwa 

 
Tab.7. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UG Kroczyce. 

 

 

5.5 Obiekty o wartościach kulturowych wskazane do objęcia ochroną. 

 
Na terenie gminy Kroczyce występują następujące obiekty i obszary o wartościach kulturowych 

warte objęcia ochroną: 

 historyczne siedliska wsi Dobrogoszczyce, Dzibice, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Siedliszo-

wice – Górna Wieś, Szypowice, z zachowanymi typowymi dla tych miejscowości układami za-

budowy, 

 obszar prawdopodobnego występowania reliktów archeologicznych - schronisk, jaskiń w pa-

śmie Skał Kroczyckich, 
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 obszar skałek Kroczyckich w rejonie miejscowości Kostkowice o szczególnych walorach przy-

rodniczo-kulturowych wskazany do utworzenia parku kulturowego. 

6. Uwarunkowania wynikające z rekomendacji i wniosków za-
wartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt 
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych. 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199 z późn. zm.) w studium uwzględnia się uwa-

runkowania wynikające z rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub okre-

ślenia przez audyt krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych. 

Wymóg ten jest związany z wejściem w życie z dniem  11.09.2015 r. ustawy z dnia 24 kwietnia 

2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 774). 

Z uwagi na fakt, że audyt krajobrazowy dla obszaru województwa śląskiego nie został jeszcze 

opracowany uwarunkowań dla obszaru gminy Kroczyce w tym zakresie nie określa się. 

7. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia 
mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia. 

 

7.1 Potencjał demograficzny. 

 

7.1.1 Liczba ludności, gęstość zaludnienia. 
 

Obszar gminy Kroczyce według danych GUS w 2013 r. zamieszkiwało 6352 osób, co stanowi około 

5,2% ludności powiatu zawierciańskiego. Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi 58 

osób/km2, gęstość ta jest prawie dwukrotnie niższa od średniej gęstości zaludnienia w powiecie 

zawierciańskim, która wynosi 121 osób/km2. 

W okresie lat 2003-2013 odnotowano nieznaczny 3% wzrost  liczby ludności gminy. 

 

 

 
Liczba 

ludności 
 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ogółem 6157 6212 6244 6272 6306 6312 6306 6314 6310 6333 6352 

mężczyźni 3100 3118 3135 3146 3164 3161 3148 3168 3163 3171 3197 

kobiety 3057 3094 3109 3126 3142 3151 3158 3146 3147 3162 3155 
 

Tab.8. Zmiany liczby ludności w gminie Kroczyce w latach 2003-2013 (wg faktycznego miejsca zamieszkania) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Ryc.6.  Zmiany liczby ludności w gminie Kroczyce w latach 2003-2013 (wg faktycznego miejsca zamieszkania) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że przy utrzymującej się lekkiej tendencji spadkowej liczby 

ludności powiatu zawierciańskiego gmina Kroczyce jest jedną z trzech gmin powiatu, w której od-

notowano nieznaczny wzrost liczby mieszkańców. 

 

 
Gminy powiatu 

 

2003 
 

2013 
Wzrost (+) lub spadek (-) 

liczby ludności 

Zawiercie 53640 51258 - 

Irządze 2978 2786 - 

Kroczyce 6157 6352 + 

Łazy 16054 16101 + 

Ogrodzieniec 9570 9383 - 

Pilica 9280 8877 - 

Poręba 8855 8801 - 

Szczekociny 8532 8046 - 

Włodowice 5276 5299 + 

Żarnowiec 5005 4780 - 

    

 

Tab.9. Zmiany liczby ludności w gminach powiatu zawierciańskiego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Najliczniej zamieszkałą miejscowością w gminie są Kroczyce (przede wszystkim z uwagi na naj-

większą powierzchnię i gęstość zabudowy, a także lokalizacje w ich centrum podstawowych usług 
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dla mieszkańców). Liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości jest odzwierciedleniem anali-

zowanego powyżej trendu ogólnej liczby mieszkańców gminy. Brak danych, które świadczyłyby o 

nagłym wzroście, czy spadku zainteresowania osadzaniem się w konkretnej miejscowości. 

 

7.1.2 Przyrost naturalny. 
 

Zgodnie z danymi GUS w analizowanym okresie lat 2003-2013 przyrost naturalny w gminie Kro-

czyce osiągał zarówno wartości ujemne jak i dodatnie. Rozkład jego wartości w analizowanym 

okresie nie pozwala na określenie jednoznacznej linii trendu, przy czym należy zauważyć, że war-

tość przyrostu naturalnego odnotowana w ostatnim roku jest najniższa w całym okresie lat 2003-

2013. 

 

 

 

 

 

Tab.10. Dynamika przyrostu naturalnego w gminie Kroczyce w latach 2003-2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Ryc.7.  Dynamika przyrostu naturalnego w gminie Kroczyce w latach 2003-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

przyrost 
naturalny 

(os) -3 7 -3 -1 -1 -13 -9 6 0 -7 -18 
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Szczególnie niepokojący jest znaczny spadek liczby urodzeń (różnica o niemal 30% porównując 

rok 2014 z 2010), jest to jednak trend zasadniczo zgodny z krajowym. 

 

 

7.1.3 Saldo migracji. 
 

W analizowanym okresie lat 2003-2013 obserwujemy przewagę dodatniego kształtowania się 

wskaźnika salda migracji ogółem (uwzględniającego zarówno migracje wewnętrzne, jak i ze-

wnętrzne). Za wyjątkiem roku 2010 i 2011, kiedy saldo migracji osiągnęło wartość ujemną w pozo-

stałych latach wartości salda utrzymywały się na dodatnim poziomie, co korzystnie wpływa na 

kształtowanie potencjału demograficznego w gminie. Zachodzące zjawisko może świadczyć o  

atrakcyjności gminy jako docelowego miejsca zamieszkania, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że 

saldo migracji w powiecie zawierciańskim w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymywało się na poziomie 

ujemnym. 

 

 

Tab.11. Dynamika salda migracji ogółem w gminie Kroczyce w latach 2003-2013. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Ryc.8.  Dynamika salda migracji ogółem w gminie Kroczyce w latach 2003-2013. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Saldo mi-
gracji (os) 28 59 19 17 38 6 24 -11 -4 49 19 
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Walory krajobrazowe gminy Kroczyce, jej położenie w pobliżu ośrodków miejskich oraz dobre sko-

munikowanie z ośrodkami miejskimi i dalej z aglomeracją Śląską (główną drogą jest droga krajowa 

DK 78 biegnąca do Kroczyc z Zawiercia i dalej przez Pradła w kierunku Kielc) powoduje spory od-

setek migracji wewnętrznych (szczególnie z miast). 

 

7.1.4 Struktura wieku i płci. 
 

W 2013 r. w gminie Kroczyce na 100 mężczyzn przypadało 99 kobiet. Ten niski wskaźnik feminiza-

cji utrzymywał się na równym poziomie w ciągu całego analizowanego okresu lat 2003-2013. Dla 

powiatu wskaźnik feminizacji w 2013 r. osiągnął wartość 106. 
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Ryc.9.  Struktura wieku i płci mieszkańców gminy Kroczyce w 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 
Struktura wieku i płci analizowana na przestrzeni lat 2003-2013 potwierdza niekorzystną tenden-

cję, która wskazuje na proces starzenia się społeczności lokalnej (podobnej również do sytuacji w 

całej Polsce). 

 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku 
Liczba ludno-

ści w 2003 r. 

Liczba ludno-

ści w 2013 r. 

w wieku przedprodukcyjnym 
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ogółem 1456 1222 

mężczyźni 748 647 

kobiety 708 575 

w wieku produkcyjnym 

ogółem 3732 3919 

mężczyźni 2035 2156 

kobiety 1697 1763 

w wieku poprodukcyjnym 

ogółem 969 1211 

mężczyźni 317 394 

kobiety 652 817 

 
Tab.12. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w gminie Kroczyce w latach 2003-2013. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Struktura wiekowa mieszkańców gminy charakteryzuje się dużym udziałem osób w wieku produk-

cyjnym, który stanowi około 62% ogółu mieszkańców (kobiety w wieku 18-59 lat i mężczyźni w 

wieku 18-64 lata). Obecnie powyższa struktura pod względem gospodarczo-ekonomicznym pre-

zentuje się mniej korzystnie niż miało to miejsce 10 lat temu. Przy nieznacznym wzroście liczby 

osób w wieku produkcyjnym nieznacznie wzrasta również liczba osób w wieku poprodukcyjnym. 

Spada natomiast liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, co może być symptomem początku pro-

cesu starzenia się społeczeństwa. 
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Ryc.10.  Porównanie udziału ludności wg ekonomicznych grup wieku w latach 2003  i 2013. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 
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Ryc.11.  Struktura płci w poszczególnych ekonomicznych grupach wieku. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 
Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczba osób w wieku przedprodukcyjnym jest niemal 

równa liczbie osób w wieku poprodukcyjnym, co stwarza dla gminy lepsze perspektywy na przy-

szłość. Podobna analiza wykonana dla powiatu zawierciańskiego wykazuje przy podobnym udziale 

ludności w wieku produkcyjnym (62,7%), zdecydowanie większy udział ludności w wieku popro-

dukcyjnym (21,2%) nad ludnością w wieku przedprodukcyjnym (16,1% ogółu ludności powiatu). 

Od 2003 r. w gminie Kroczyce nieznacznie zmniejszył się wskaźnik obciążenia demograficznego 

określający liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 

 

 

Wskaźnik obciążenia 

demograficznego 

gmina gmina powiat powiat 

2003 r. 2013 r. 2003 r. 2013 r. 

ludność w wieku nieprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyj-
nym 

65,0 62,1 58,2 59,5 

ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku przedproduk-
cyjnym 

66,6 99,1 90,2 131,4 

ludność w wieku poprodukcyjnym 
na 100 osób w wieku produkcyj-
nym 

26,0 30,9 27,6 
 

33,8 
 

 
Tab.13. Wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2003-2013. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 
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7.2 Rynek pracy. 
 

Wg danych GUS na terenie gminy w 2013 r. działało 427 podmiotów gospodarki narodowej. 

 

Sektory własności 

Liczba podmiotów 
gospodarki narodo-
wej wpisanych do re-
jestru REGON 
 

podmioty gospodarki narodowej ogółem  427 

sektor publiczny - ogółem  12 

sektor publiczny - państwowe i samorządowe jednostki prawa budżeto-
wego  

8 

sektor prywatny - ogółem  415 

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  351 

sektor prywatny - spółki handlowe  15 

sektor prywatny - spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  2 

sektor prywatny - spółdzielnie  1 

sektor prywatny - fundacje  3 

sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje społeczne  24 

 

Tab.14. Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Liczba podmiotów sektora publicznego jest prawie niezmienna od 2003 r., natomiast liczba pod-

miotów sektora prywatnego systematycznie wzrasta – od roku 2003 odnotowano wzrost ich liczby 

o 23%. Wśród jednostek gospodarczych zdecydowanie przeważały podmioty prywatne (97%). 

Podmiotów gospodarczych sektora publicznego było w 2013 r. 12. 
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Ryc.12.  Podmioty gospodarcze sektora publicznego wg sekcji PKD 2007 w 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

Wśród podmiotów gospodarczych sektora prywatnego wg sekcji PKD 2007 największy udział przy-

padł następującym jednostkom: 

- jednostki sekcji G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle (33%), 

- jednostki z sekcji F – budownictwo (15%), 

- jednostki z sekcji C – przetwórstwo przemysłowe (13%). 
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Ryc.13.  Podmioty gospodarcze sektora prywatnego wg sekcji PKD 2007 w 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 
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Ryc.14.  Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007 w 2009 r. i 2013 r. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

W ciągu ostatnich lat zmniejszyła się liczba podmiotów gospodarczych w sektorze rolniczym i prze-

mysłowo-budowlanym, wzrosła natomiast liczba podmiotów prowadzących działalność w zakresie 

pozostałych sekcji. 

 

Przedsiębiorczość mieszkańców gminy Kroczyce nie jest zbyt wysoka w porównaniu do innych 

gmin powiatu zawierciańskiego. W 2013 r. 9 na 100 osób fizycznych w wieku produkcyjnym pro-

wadziło działalność gospodarczą. Wskaźnik ten dla powiatu zawierciańskiego w 2013 r. wyniósł 

11,6. 

 

W 2013 r. wskaźnik podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys. ludności wyniósł w gminie 672. 

Wskaźnik ten jest zdecydowanie niższy od wskaźnika dla powiatu zawierciańskiego, który wynosi 

901. 

Wskaźnik podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w 

gminie w 2013 r. 1090, co stawia gminę na 8 miejscu spośród 10 gmin powiatu zawierciańskiego. 

Dla powiatu wskaźnik ten wyniósł 1436 podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys. ludności powiatu 

w wieku produkcyjnym. 

 

Wg danych GUS pochodzących z 2006 r. 709 osób wyjeżdża do pracy poza obszar gminy, a 103 

osoby przyjeżdżają z innych gmin pracować w Kroczycach. 

Liczba pracujących w gminie w 2013 r. wyniosła 500 osób, przy czym liczba ta dotyczy wyłącznie 

podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, bez pracujących w go-

spodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 
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Wskaźnik liczby pracujących na 1000 ludności wynosi w gminie 79 i jest prawie dwukrotnie niższy 

od wskaźnika dla powiatu wynoszącego 161, przy czym nie wlicza się tutaj pracujących w jednost-

kach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób 

pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w or-

ganizacjach, fundacjach i związkach oraz podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 

osób. 

 

7.3 Stan zatrudnienia i bezrobocie. 
 

W 2013 roku wg danych GUS w gminie Kroczyce zarejestrowanych było 460 osób bezrobotnych, 

co stanowiło 11,7% liczby ludności w wieku produkcyjnym. 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest w gminie Kro-

czyce większy w porównaniu do analogicznego wskaźnika dla powiatu zawierciańskiego, który w 

2013 r. osiągnął wartość 9,9. 

W ogólnej liczbie bezrobotnych mężczyźni stanowią 56%. Od 2003 r. do roku 2013 liczba bezrobot-

nych spadła, co przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Tab.15. Liczba bezrobotnych w gminie Kroczyce w latach 2003-2013 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Liczba 
bezrobot-
nych (os) 

637 603 578 550 486 338 446 452 436 473 460 
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Ryc.15.  Liczba bezrobotnych w gminie Kroczyce w latach 2003-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS. 

 

Wyhamowanie zaobserwowanego trendu spadkowego nastąpiło w 2008 r., kiedy zaobserwowano 

wzrost liczby bezrobotnych. Począwszy od roku 2010 r. liczba ta podlega nieznacznym wahaniom. 

W roku 2014 odnotowano najniższą w całym analizowanym okresie lat liczbę bezrobotnych - 357 

osób. 

Rynek pracy cechuje duża sezonowość – zauważalne jest znaczne zwiększenie podaży ofert w 

okresie wakacyjnym (pomoc w rolnictwie, obsługa ruchu turystycznego). 

 

7.4 Infrastruktura społeczna. 
 

W gminie Kroczyce funkcjonuje sieć instytucji opieki medycznej i jest ona dobrze zorganizowana. 

W 2013 r. na terenie gminy Kroczyce funkcjonowały 3 przychodnie. Na jedną przychodnię przypa-

dało 2117 osób.  W 2013 r. udzielono 41636 porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i  

60975 porad lekarskich w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. Średnio 1 mieszkańcowi gminy udzie-

lono 6,6 porady lekarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Biorąc pod uwagę fakt, że na 

1 mieszkańca powiatu zawierciańskiego w 2013 r. przypadło średnio 3,8 porady lekarskiej, można 

stwierdzić, że dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Kroczyce jest za-

dowalający. 

 



     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 61 
 

Na terenie gminy funkcjonują 2 apteki i 1 punkt apteczny, co oznacza że na 1 aptekę przypada 

średnio 3176 mieszkańców gminy. Dla porównania wskaźnik ten dla powiatu zawierciańskiego wy-

nosi 3202. Rozmieszczenie placówek opieki zdrowotnej i aptek ułatwia mieszkańcom gminy korzy-

stanie z ich usług.   

 

164 gospodarstwa domowe korzystają z pomocy społecznej. Z pomocy tej korzysta 517 osób, co 

stanowi 8,2% ludności. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2010-2013 

utrzymywała się na podobnym poziomie, lecz należy wskazać, że odsetek ten w gminie Kroczyce 

jest wyższy w porównaniu z odsetkiem dla powiatu zawierciańskiego, który wynosi 7,6 %. 

 

Na terenie gminy działają 2 biblioteki, z której usług korzysta 928 czytelników. Wskaźnik liczby 

czytelników bibliotek publicznych na 1000 ludności stawia gminę Kroczyce na 6 miejscu wśród 

gmin powiatu zawierciańskiego. Ponadto na terenie gminy działa 12 świetlic wiejskich, oferujących 

ofertę spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. 

Za organizację życia kulturalnego na terenie gminy odpowiedzialny jest prężenie działający od 

2011 roku Dom Kultury w Kroczycach. Dom Kultury zrzesza w swych działaniach następujące koła 

zainteresowań: związku emerytów, taneczne, plastyczne, poezji śpiewanej, muzyczne, jednak naj-

ważniejszym podmiotem działającym w strukturach DK jest Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Kro-

czycka. Zespół doskonale spełnia swoje zadanie jakim jest popularyzowanie folkloru, dawnych pie-

śni, obrzędów i zwyczajów ziemi kroczyckiej. Aktualnie zespół liczy 30 osób. 

Na terenie Gminy Kroczyce działa osiem Kół Gospodyń Wiejskich: Koło Gospodyń Wiejskich Kro-

czyce (sołectwa Kroczyce Okupne i Stare), Dzibice, Podlesice, Biała Błotna, Lgota Murowana, Pra-

dła, Szypowice oraz Kostkowice (Kostkowianki). Tradycja Kół Gospodyń Wiejskich na terenie gminy 

sięga lat 50. XX wieku. KGW działające na terenie gminy zrzeszają łącznie 145 osób. 

 

Bazę edukacyjną gminy stanowią 4 szkoły podstawowe oraz 1 gimnazjum. Do szkół podstawowych  

uczęszcza 363 uczniów (na 1 oddział przypada 16 uczniów), a do gimnazjum 213 uczniów (na 1 

oddział przypada 24 uczniów). Liczba uczniów szkół podstawowych i szkoły gimnazjalnej systema-

tycznie spada. 

W gminie działają także 4 placówki wychowania przedszkolnego, w tym 2 przedszkola. Z placówek 

wychowania przedszkolnego w 2013 r. korzystało 193 dzieci. Wg danych GUS w 2013 r. w gminie 

mieszkało 200 dzieci w wieku dla lat 3. Na terenie gminy brakuje niestety placówki, która oferowa-

łaby opiekę dla tych dzieci (żłobek, klub itp.). Realizacja takich potrzeb wymaga jednak rozeznania 

społecznego, z uwagi na fakt, że jednak w wiejskich społecznościach charakteryzujących się znacz-

nym udziałem rodzin wielopokoleniowych występują inne tradycje związane z wychowaniem dzieci.    
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Wg danych GUS, w ostatnich latach gmina Kroczyce jest najchętniej odwiedzaną na pobyt dwu lub 

kilkudniowy gminą powiatu zawierciańskiego. Liczba turystów odwiedzających gminę wzrasta 

z roku na rok. Zgodnie z danymi GUS w 2013 r. z miejsc noclegowych na terenie gminy korzystało 

18662 turystów. 

 

Na gminę Kroczyce przypada prawie połowa miejsc noclegowych powiatu zawierciańskiego. Im-

prezy organizowane na terenie gminy corocznie przyciągają ogromną liczbę gości, nie tylko miesz-

kańców powiatu, ale również turystów zatrzymujących się na jego terenie. 

Wg danych GUS oraz UG Kroczyce liczba miejsc noclegowych całorocznych w gminie wynosi obec-

nie ok. 830, w tym ok. 600 w hotelach i gościńcach i ok. 230 w obiektach agroturystycznych. Baza 

noclegowa w gminie jest bardzo dobrze rozwinięta i prezentuje duży przekrój standardów, co po-

zwala na kierowanie oferty turystycznej do różnych grup odbiorców (turystyka biznesowa, wyjazdy 

rodzinne, wyjazdy grupowe dla szkół, etc.). Na terenie gminy funkcjonują 2 hotele w standardzie 

***, co stanowi 2/3 zasobu tego rodzaju obiektów w skali całego powiatu zawierciańskiego. Zgod-

nie z danymi Starostwa Powiatowego w Zawierciu, na terenie gminy Kroczyce występują następu-

jące hotele i zajazdy: Hotel "Ostaniec" ***, Hotel Fajkier Wellness& Spa ***, Jura Hotel, Gościniec 

Jurajski, Zajazd "Jurajski", Zajazd "Magda", Zajazd HETMAN, 1 ośrodek wypoczynkowy – „Ciechan-

Zdrój", 29 obiektów agroturystycznych i 2 pola namiotowo-campingowe. 

 

Do dyspozycji mieszkańców i turystów odwiedzających gminę pozostają liczne place zabaw, 5 pla-

ców treningowych (siłownia na wolnym powietrzu), boisko „Orlik”, basen otwarty wraz z systemem 

zjeżdżalni, amfiteatr, zadaszone punkty wypoczynkowe (altany), wydzielone miejsce do grillowania. 

8. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa lud-
ności i jej mienia. 

 

Obszar gminy Kroczyce znajduje się częściowo w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powo-

dzią rzeki Krztyni wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap II dla rzeki 

Krztyni”. Studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 

Sporządzone mapy zagrożenia powodziowego nie objęły terenu gminy Kroczyce. 

Przedmiotowy obszar stanowią w głównej mierze tereny rolnicze, zalesione i nieużytki. W obszarze 

tym występują także pojedyncze zabudowania, głównie stare młyny obecnie przekształcone na 

cele mieszkalne. Ewentualne wystąpienie rzeki z koryta nie spowoduje istotnego zagrożenia dla 

mienia mieszkańców (w kontekście zalania terenów zabudowanych). 

 

W sąsiedztwie cieków na terenie gminy występują duże wahania poziomu wód gruntowych, 

zwłaszcza w okresie wiosennych roztopów. 
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Na terenie gminy nie występuje zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych. 

Na terenie gminy żaden z zakładów nie został zakwalifikowany jako zakład o dużym lub zwiększo-

nym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W obszarze objętym opracowaniem zagrożeniem dla środowiska mogą być wypadki komunika-

cyjne i awarie pojazdów przewożących tranzytem materiały niebezpieczne. Największe potencjalne 

zagrożenie może wystąpić w sąsiedztwie dróg tranzytowych drogi krajowej nr DK78 i drogi woje-

wódzkiej nr 792. 

W związku z przebiegiem przez teren gminy Centralnej Magistrali Kolejowej wśród potencjalnych 

zagrożeń wymienić także można katastrofy kolejowe.   

 

W „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” określono listę działań na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa publicznego: 

 podjęcie starań o przywrócenie posterunku policji, 

 systematyczne uzupełnianie infrastruktury i wyposażenia OSP, 

 rozbudowa oświetlenia ulicznego, 

 rozbudowa systemu gminnego monitoringu. 

9. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju 
gminy. 

 
Przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. przez Radę Ministrów Koncepcja Prze-

strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252) wyznacza nowe ramy polityk 

posiadających wpływ terytorialny i stanowi podstawę do formułowania wytycznych oraz ustaleń dla 

wszystkich dokumentów strategicznych, mających znaczenie dla realizacji zapisanych w dokumen-

cie celów. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski. 

Koncepcja otwiera drogę do wprowadzenia zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju 

zakładając wykorzystanie przestrzeni i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów dla osiągania 

celów ogólnorozwojowych — konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa 

oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookreso-

wym. Wizja ta będzie spełniana poprzez realizacje tzw. celów priorytetowych, wśród których jako 

te, które mogą mieć szczególne znaczenie w odniesieniu do obszaru gminy Kroczyce jest: 

- przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego, 

- poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 

integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielo-

funkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich te-

rytoriów. 
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„Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego” jest to działanie niezmiernie istotne z punktu wi-

dzenia prowadzenia polityki przestrzennej gmin, niemniej jednak odnoszące się głównie do miej-

scowych planów zagospodarowania przestrzennego. Powinno być ono również uwzględnione w za-

pisach studium a uszczegółowione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Plan zagospodarowania przestrzennego może uruchomić tereny inwestycyjne w części wskazanej 

w polityce przestrzennej gmin. 

 

W ramach Koncepcji przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 obszar gminy Kroczyce został 

wskazany jako wiejski obszar funkcjonalny uczestniczący w procesach rozwojowych. 

Obszary wiejskie uczestniczące w procesach rozwojowych kraju znajdują się w procesie postępują-

cej integracji funkcjonalnej z najważniejszymi ośrodkami miejskimi. Charakteryzują się one: 

 położeniem w strefie silnego oddziaływania głównych ośrodków miejskich lub ośrodka w są-

siedztwie głównych ośrodków miejskich (poza zurbanizowaną strefą podmiejską), 

 specjalizacją wynikającą z bliskości miast lub/i miejscami pracy w innych niż rolnictwo sekto-

rach gospodarki (przemysł, budownictwo, turystyka, rekreacja – drugie domy mieszkańców 

miast, leśnictwo, uzupełniająco administracja oraz inne służby publiczne), 

 dostępem do zatrudnienia w ośrodkach miejskich (migracje wahadłowe), 

 zazwyczaj dobrym i średnim dostępem do podstawowych usług publicznych, 

 względnie dobrą dostępnością komunikacyjną do usług wyższego rzędu zlokalizowanych w 

ośrodkach miejskich, 

 stosunkowo dobrym potencjałem rolniczym wykorzystywanym rynkowo i miejscami pracy w 

obsłudze rolnictwa (zmierzającego do zwiększenia towarowości i wydajności). 

Jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju na tych obszarach jest utrzyma-

nie i rozwijanie więzi społeczności lokalnych i zachowanie prawidłowych relacji między istniejącymi 

strukturami przestrzennymi, ponieważ najważniejszym zagrożeniem dla tych obszarów są dezinte-

gracja i niepełne procesy urbanizacyjne. Obszary te powinny zostać wyznaczone w ramach strate-

gii rozwoju województwa i pzpw jako obszary o dobrych warunkach do rozprzestrzeniania się pro-

cesów rozwojowych. 

 
Dokumenty na poziomie wojewódzkim, powiatowym i lokalnym, których ustalenia są powiązane z 

dokumentem studium określają również strategiczne możliwości rozwoju gminy. W dokumentach 

tych istotne miejsce zajmują zagadnienia zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, rozwoju 

turystyki, komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 

9.1 Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z dokumentów szczebla 

wojewódzkiego. 
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Spośród najważniejszych informacji wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-

jewództwa Śląskiego należy wyróżnić położenie obszaru gminy Kroczyce: 

- na mapie „Obszarów problemowych”: 

     -  w obszarze strukturalnie słabego rolnictwa i depresji demograficznej, 

     -  w obszarze o słabym wyposażeniu w podstawową infrastrukturę techniczną, 

     -  w obszarze o wysokim stopniu zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami   

        przenikającymi z powierzchni, 

     -  w obszarze konfliktów pomiędzy wymogami ochrony przyrody a osadnictwem i 

        zagospodarowaniem rekreacyjnym (zachodnia część gminy) 

- na mapie „Dynamizacji i restrukturyzacji przestrzeni województwa”: 

     - w obszarze wsparcia rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej, 

     - w obszarze wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich poprzez różnicowanie działalności 

       gospodarczej, 

     - w obszarze przeciwdziałania procesom marginalizacji, rozwoju potencjału wewnętrznego 

       obszarów zmarginalizowanych, 

     - w europejskim i krajowym paśmie rozwoju, wspierania rozwoju infrastruktury technicznej i 

       transportowej, poprawiającej warunki inwestowania, 

- na mapie „Wzmocnienia funkcji węzłów sieci osadniczej”: 

     - w europejskim i krajowym paśmie rozwoju – lokalizowanie funkcji dynamizujących rozwój i 

       chroniących środowisko, efektywnie wykorzystujących teren, 

- na mapie „Obszarów ochrony przyrody”: 

     - w obszarze Parku Krajobrazowego i węzła krajowej Sieci Ekologicznej ECONET POLSKA,   

- na mapie „Obszarów ochrony dziedzictwa kulturowego” 

     - w obszarze jurajskiego krajobrazu kulturowego do ochrony i wykorzystania rekreacyjnego 

- na mapie „Obszarów ochrony środowiska i uzdrowisk” 

     - w obszarze wskazywanym do ochrony zasobowej wód podziemnych, 

- na mapie „Ochrony zasobów środowiska, wzmocnienia systemów obszarów chronionych, i wielo-

funkcyjnego rozwoju terenów otwartych – preferowane funkcje gospodarcze” 

     - w większości w strefie rekreacyjno-leśnej (o przewadze lasów, predestynowanej do pełnienia 

       wiodącej funkcji rekreacyjnej z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska i gospodarki 

       leśnej). Północna część gminy w strefie rolno-leśnej (o przewadze dobrych warunków 

       rolniczej przestrzeni produkcyjnej, predestynowanej do rozwoju produkcji rolnej 

       – promowanie systemów produkcji rolnej 

- na mapie „Koncepcji struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa śląskiego”: 

     -  w strefie wielofunkcyjnej – obszarów otwartych oraz lokalnych i mniejszych ośrodków 

        osadniczych, 

      - w europejskim i krajowym paśmie rozwoju złożonym z ośrodków osadniczych, głównych 
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        ciągów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

 

Jednym z kierunków polityki przestrzennej ustalonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego jest segregacja ruchu samochodowego tranzytowego i lokalnego z wypro-

wadzeniem przejazdów tranzytowych poza tereny o gęstej zabudowie, w tym budowa obwodnicy 

miejscowości Kroczyce w ciągu drogi krajowej DK78. 

 

W ustaleniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zostały określone 

następujące cele i kierunki polityki przestrzennej województwa, które można odnieść do obszaru 

gminy Kroczyce: 

 Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa. 

 Wspieranie   tworzenia   warunków   przestrzennych   rozwoju   przedsiębiorczo-

ści,   innowacji gospodarczej i transferu technologii 

 Rozwój i wspieranie restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych 

 Przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa bezpieczeństwa publicznego 

 Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego 

 Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej warunki inwesto-

wania 

 Rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją 

 

 Ochrona     zasobów     środowiska,     wzmocnienie     systemu     obszarów     chronionych 

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 

 Ochrona zasobów środowiska 

 Racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej atrakcyj-

ności dla rozwoju rekreacji i turystyki 

 Przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa 

 Wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów wiej-

skich 

 

 Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

 Wspieranie     rozwoju     infrastruktury     komunikacyjnej     oznaczeniu     po-

nadregionalnym i regionalnym 

 Promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego 

 Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów transportu kombinowanego 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej 

 

 Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią 
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 Promowanie innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią 

 
 Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego 

 Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w obszarze makroregionu 

 Rozwijanie współpracy ponadnarodowej 

 

W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” określono następujące obszary prio-

rytetowe i cele strategiczne: 

 Nowoczesna gospodarka i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem nowoczesnej go-

spodarki rozwijającej się w oparciu o innowacyjność i kreatywność. 

 Szanse rozwojowe mieszkańców i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem o wyso-

kiej jakości życia opierającej się na powszechnej dostępności do usług publicznych o wyso-

kim standardzie. 

 Przestrzeń i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem atrakcyjnej i funkcjonalnej prze-

strzeni. 

 Relacje z otoczeniem i cel strategiczny: Województwo śląskie regionem otwartym będącym 

istotnym partnerem rozwoju Europy. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa obszar gminy Kroczyce jest położony w centralnym 

obszarze funkcjonalnym województwa śląskiego. Sąsiaduje z lokalnym ośrodkiem rozwoju Zawier-

ciem. Gmina Kroczyce została wskazana jako: 

 obszar wiejski, 

 obszar cenny przyrodniczo, 

 obszar położony w korytarzu sieci transportowych - są to obszary zlokalizowane wzdłuż 

głównych istniejących i planowanych szlaków komunikacyjnych, 

 

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego określono cele i kierunki ochrony 

środowiska do 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024: 

 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana z realiza-

cją kierunków działań naprawczych, 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowo-

czesnymi technologiami 

 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umoż-

liwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu 

co najmniej dobrego stanu wód. 

 Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem 

jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, 
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recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komu-

nalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych od-

padów palnych z odzyskiem energii. 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 

oraz ochrona krajobrazu. 

 Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych. 

 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi. 

 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgod-

nie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. 

 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

 Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, 

niskich poziomach. 

 

Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim określa priorytety rozwoju, cele i kierunki 

działań na rzecz turystyki. Wśród celów tych można wymienić te, które szczególnie odnoszą się do 

obszaru gminy Kroczyce:  

 rozwój produktu markowego - turystyka miejska i kulturowa - Zwiększenie dostępności 

obiektów archeologicznych dla celów turystycznych, (Kostkowice w gminie Kroczyce zostały 

wymienione wśród miejsc występowania najbardziej znanych obiektów archeologicznych po-

siadających antropogeniczną formę krajobrazową), 

 rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich, 

 rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna. 

 

W Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim została określona została wizja rozwoju 

sportu w województwie śląskim oraz trzy cele strategiczne: 

 Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług sportowych, 

 Województwo Śląskie regionem odnoszącym sukcesy sportowców 

 Organizacja wielkich wydarzeń sportowych oraz promocja sportu. 

 

9.2 Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z dokumentów szczebla 

powiatowego. 

 
Strategia rozwoju Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020, zawiera długookresowy plan dzia-

łania, określający strategiczne cele rozwoju powiatu i przyjmujący takie cele i kierunki działania, 

które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych. W strategii zawarto następu-

jącą misję powiatu zawierciańskiego: 
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 Obszar zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na dużym potencjale go-

spodarki rolnej, sprzyjający aktywizacji zawodowej mieszkańców oraz rozwojowi małej i 

średniej przedsiębiorczości, kultury i usług rekreacyjno-turystycznych, 

 Atrakcyjny turystycznie powiat o licznych walorach kulturowych opartych o bazę cennych za-

bytków architektury, 

 Czyste środowisko i przyjazny klimat do rozwoju turystyki opartej o zintegrowaną promocję 

powiatu zawierciańskiego. 

 

Wśród priorytetów, celów szczegółowych i kierunków działania wymienić można te, które będą od-

nosiły się do polityki przestrzennej gminy Kroczyce: 

 Budowa i remont dróg powiatowych, w tym szczególnie o znaczeniu zwiększającym dostęp-

ność do centrów skupiających miejsca pracy i poprawiających bezpieczeństwo komunikacji 

oraz dróg transportu rolnego w powiecie. 

 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury około drogowej (chodniki, parkingi, ścieżki rowe-

rowe, oświetlenie uliczne), w tym w ramach partnerstwa publiczno- publicznego (gmina – 

 powiat). 

 Inicjowanie działań na rzecz rewitalizacji obiektów zabytkowych i ochrony dóbr kultury na 

terenie powiatu. 

 Stworzenie systemu promocji atrakcji turystycznych powiatu w oparciu o przewodniki druko-

wane i multimedialne skierowane do turystów i inwestorów. 

 Stworzenie Powiatowej Sieci Szerokopasmowej. 

 Tworzenie podstaw do wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych - wspieranie 

nowoczesnych form rolnictwa i przeobrażeń gospodarczych na terenach wiejskich poprzez m.in. 

promocje nowych technologii, wspieranie zintegrowanej i wielofunkcyjnej produkcji przy ade-

kwatnych wysiłkach administracji w zakresie scalania gruntów. 

 Uruchamianie i promocja alternatywnych źródeł zarobkowania poza rolnictwem i tworzenie 

podstaw do rozwoju sprawnie funkcjonującego, nowoczesnego doradztwa rolniczego, 

 Promocja obszarów turystycznych i rekreacyjnych w oparciu o media lokalne, krajowe i ak-

tywne strony internetowe. 

 Stworzenie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej opartej na drogach lądowych oraz 

infrastrukturze linii kolejowych. 

 Działanie na rzecz poprawy konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, obejmującego prace 

geodezyjne – scalania i wymiany gruntów rolnych wraz z zagospodarowaniem poscalenio-

wym, 

 Wyznaczanie i zagospodarowanie rekreacyjnych szlaków turystycznych. 

 Promocja terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod rozbudowę infrastruktury turystycz-

nej. 
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 Aktywne włączanie się gmin w działania zmierzające do ochrony obszarów naturowych z wy-

korzystaniem szans pozyskania środków z UE na ich ochronę. 

 Lepiej wykorzystać istniejące tereny leśne i zbiorniki wodne dla rozwoju turystyki (turystyka 

kwalifikowana) i agroturystyki. 

 Likwidacja i ograniczenie niskiej emisji m.in. poprzez budowę sieci gazowniczej lub nowocze-

snych sieci ciepłowniczych w obszarach zwartej zabudowy oraz promocje 

nowych technologii grzewczych wśród mieszkańców. 

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod względem prawnym i technicznym dla rozwoju 

produkcji energii odnawialnej i opartej o HT. 

 Ochrona najcenniejszych przyrodniczo obszarów powiatu. 

 Zagospodarowanie gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej i nieprzydatnych rolniczo - celowe są 

działania w kierunku zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i planów miejsco-

wych na poziomie gmin na rzecz nowych funkcji gospodarczych oraz prowadzenia zalesień. 

 
W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012-2015” został okre-

ślony nadrzędny cel polityki ekologicznej powiatu zawierciańskiego:  „Rozwój gospodarczy Powiatu 

przy zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego”. Określone zostały też cele długookre-

sowe do 2019 r.: 

 Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia ener-

gii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

 Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych 

 Racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi Powiatu oraz zapobieganie skutkom wez-

brań powodziowych 

 Zachowanie różnorodności biologicznej oraz georóżnorodności 

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

 Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

 Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego i środowiska po-

przez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów 

 Ochrona mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego przed nadmiernym promieniowaniem elek-

tromagnetycznym 

 Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie 

składowania pozostałych odpadów. 

 
W „Strategia Rozwoju Turystyki w Powiecie Zawierciańskim” (2004 r.) gminę Kroczyce wskazano 

jako jedną z najciekawszych miejscowości na mapie powiatu. Zwrócono uwagę na fakt, ze Kro-

czyce posiadają znane w Polsce tereny uprawiania wspinaczki skałkowej oraz speleologii, które 
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przyciągają licznych turystów z całej Polski. Kroczyce dysponuje też najlepiej rozwiniętą bazą noc-

legową spośród wszystkich gmin w powiecie zawierciańskim. Obiekty noclegowe oferują ponad 

1300 miejsc noclegowych w 30 obiektach noclegowych, skoncentrowanych głównie w dwóch miej-

scowościach, Podlesicach i Kroczycach. Równie dobrze rozwinięta jest baza gastronomiczna. 

Wyzwaniem dla polityki rozwoju turystyki w powiecie zawierciańskim jest przede wszystkim moder-

nizacja i rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej, która stanowi niejako motor rozwoju małej 

przedsiębiorczości, wzrostu dochodów ludności oraz poprawie kondycji ekonomicznej gmin i po-

wiatu. Przyczyniłoby się to do ukształtowania nowego, atrakcyjnego wizerunku powiatu poprzez: 

 rozwój turystyki krótkoterminowej i świątecznej, rehabilitacyjnej, rozwój turystyki w ramach 

aktywnych form wypoczynku (tzw. sporty nowoczesne) 

 zagospodarowanie zbiorników wodnych w Przyłubsku, Kostkowicach, Dzibicach i przystoso-

wanie ich do wypoczynku mieszkańców i turystów (budowa sanitariatów, okresowych punk-

tów gastronomicznych, wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerowego, stworzenie infrastruk-

tury technicznej w postaci ławek, koszy na śmieci, placu zabaw dla najmłodszych, itp. Waż-

nym elementem jest także oczyszczenie terenów przyległych do akwenów  wodnych. 

 budowa punktów gastronomicznych i noclegowych przy głównych drogach powiatu zawier-

ciańskiego 

 rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę tanich hoteli, pól namiotowych i cam-

pingowych, budowa tzw. małej gastronomii 

 zagospodarowanie i wykorzystanie dla potrzeb turystyki budynków po szkołach i istniejących 

placówkach oświatowych i utworzenie w nich schronisk młodzieżowych. 

 podniesienie standardu bazy noclegowej, 

 budowę obiektów umożliwiających uprawianie sportów wodnych w tym także budowa par-

ków wodnych oraz otwarcie całorocznej trasy narciarskiej. 

 stworzenie planu atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu turystów poprzez szeroką 

ofertę rozmaitych form turystycznych na każdą porę roku. Wymagać to będzie rozbudowy 

infrastruktury turystycznej obejmującej m.in.: budowę szlaków turystycznych np. konnych, 

poprawę oznakowania już istniejących szlaków i miejsc atrakcyjnych, organizację rozmaitych 

atrakcji turystycznych, w tym także imprez kulturalno – sportowo – folklorystycznych, wyko-

rzystując w tym celu walory Jury na terenie powiatu. Mogą to być np. imprezy i zawody 

wspinaczkowe, organizowanie turystyki w zakresie łowiectwa, wędkarstwa, jeździectwa, po-

kazy wspinaczki skałkowej itd. Stworzenie warunków, które umożliwiałyby uprawianie spor-

tów i rekreacji osobom niepełnosprawnym. 

 rozwój komplementarnej infrastruktury turystycznej jak: pływalnie, korty tenisowe, wypoży-

czalnie książek, pism, place zabaw, skanseny, kluby folklorystyczne, pracownie służące za-

spakajaniu zainteresowań turystów, pola golfowe, kręgielnie itd. 
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 budowę i modernizację dróg powiatowych ułatwiających dostęp do gmin turystycznych i za-

bytków oraz budowę parkingów strzeżonych i niestrzeżonych głównie przy kąpieliskach, 

atrakcjach turystycznych, zabytkach. 

 

9.3 Uwarunkowania rozwoju gminy wynikające z dokumentów szczebla 

lokalnego. 

 
W „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” (Biuro Doradcze ALTIMA s.c., 2015) zde-

finiowano ogólną wizję rozwoju Gminy Kroczyce, która brzmi następująco: 

 

„W roku 2020 Gmina Kroczyce będzie miejscem przyjaznym mieszkańcom, zapewniającym dostęp 

do różnorodnych miejsc pracy i rozwijającym się z poszanowaniem zasobów środowiska natural-

nego”. 

 

Wizję Gminy Kroczyce zdefiniowano dla każdego z trzech kluczowych kryteriów rozwoju gminy: 

 w obszarze społeczeństwo: „W roku 2020 Gmina Kroczyce będzie atrakcyjnym miejscem do 

życia dla obecnych i potencjalnym mieszkańców”. 

 w obszarze gospodarka: „W roku 2020 Gmina Kroczyce będzie obszarem rozwiniętym gospo-

darczo, głownie w branży turystycznej, ekologicznej produkcji rolniczej oraz produkcji nieu-

ciążliwej” 

  w obszarze środowisko naturalne: „W roku 2020 czyste środowisko naturalne w Gminie Kro-

czyce będzie jedną z podstawowych determinant świadczących o atrakcyjności gminy na tle 

regionu.” 

 

Misja gminy Kroczyce została określona jako zbiór zasad, jakimi gmina powinna się kierować w 

celu realizacji zdefiniowanej wizji: 

 Modernizacja i rozwój podstawowej infrastruktury społecznej (opieka zdrowotna, edukacja, 

kultura, rekreacja, etc.). 

 Wyrównanie poziomu dostępności do infrastruktury technicznej we wszystkich sołectwach 

gminy (wodociągi, kanalizacja, oświetlenie uliczne, drogi lokalne, etc.). 

 Intensywna promocja oferty turystycznej i inwestycyjnej gminy. 

 Stworzenie optymalnych warunków do rozwoju gospodarki i rolnictwa, w oparciu o dużą 

atrakcyjność turystyczną i przyrodniczą gminy oraz przy wykorzystaniu mody na produkty i 

usługi bio/eko. 

 Ochrona i poprawa stanu istniejących zasobów środowiskowych gminy. 
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Ogólnym, nadrzędnym celem strategicznym Gminy Kroczyce jest podejmowanie konsekwentnych i 

systematycznych działań zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju Gminy Kroczyce 

we wszystkich aspektach jej funkcjonowania. 

W strategii zostały sformułowane również 3 cele strategiczne określone dla każdego z kluczowych 

kryteriów rozwoju gminy: 

 w obszarze społeczeństwo: „Utrzymanie odpowiedniego tempa wzrostu rozwoju społecznego 

i zasobów infrastrukturalnych gminy”. 

 w obszarze gospodarka: „Tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia na terenie 

gminy działalności gospodarczej i rolniczej oraz lokowania nowych inwestycji, a także dalsze 

wykorzystywanie atrakcyjności turystycznej obszaru w celach zarobkowych” 

  w obszarze środowisko naturalne: „Wykorzystywanie zasobów środowiskowych gminy do 

podniesienia atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i społecznej gminy, z poszanowaniem 

przyrody” 

 

W „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” określono również kluczowe uwarunko-

wania rozwojowe gminy. Największy wpływ na kształtowanie i dynamizację rozwoju gminy w nad-

chodzących latach powinno mieć: 

 dążenie do pełnienia przez gminę funkcji centrum turystyki aktywnej regionu, przy wzmoc-

nieniu trendu bio i eko. Wykorzystać należy w tym celu: potencjał przyrodniczy gminy, atrak-

cyjność turystyczną gminy, rolniczy charakter obszaru. 

 stworzenie sieci kooperacji branży turystycznej i rolniczej działających na terenie gminy. Wy-

korzystać należy w tym celu: bogatą bazę infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej w 

gminie, rolniczy charakter obszaru, doskonałe warunki przyrodnicze. 

 wzmożone działania skierowane na promocję walorów turystycznych gminy, stała współpraca 

w tym zakresie z gminami sąsiednimi. 

 efektywna i spójna koncepcja wykorzystania terenów inwestycyjnych gminy, pozwalająca na 

dywersyfikację zatrudnienia w gminie i pozwalająca na aktywną walkę z bezrobociem (szcze-

gólnie wśród mężczyzn). 

 dalsze działania inwestycje zmierzające do podniesienia jakości lokalnej infrastruktury drogo-

wej i infrastruktury towarzyszącej. 

 
W „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” został określony dłu-

goterminowy cel główny /strategiczny, który brzmi: „Poprawa stanu powietrza atmosferycznego 

przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie Gminy Kroczyce.” Jako cele szczegółowe wymienione zostały następu-

jące : 

 Wzrost efektywności energetycznej obiektów znajdujących się na terenie Gminy. 
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 Cel realizowany ma być poprzez następujące działania: termomodernizację obiektów komu-

nalnych, konkursy dla szkół w zakresie oszczędzania mediów, promocję działań przyczyniają-

cych się do wzrostu efektywności energetycznej obiektów. 

 Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM 10, CO2 pochodzących zwłaszcza z indywidualnych 

źródeł ciepła. 

 Cel realizowany ma być poprzez następujące działania: montaż instalacji OZE w obiektach 

komunalnych, dopłaty do wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne + montaż instalacji OZE. 

 Redukcja zanieczyszczeń pochodzących z sektora transportu drogowego. 

 Cel realizowany ma być poprzez następujące działania: remont drogi gminnej w Dobrogosz-

czycach i remont drogi gminnej Siemięrzyce – Bugaj. 

 

9.4 Analiza potrzeb i możliwości rozwoju gminy – bilans terenów prze-

znaczonych pod zabudowę. 

 

9.4.1 Analiza prognoz demograficznych. 

 
Prognozę dla gminy Kroczyce oparto na wykonanej przez GUS w 2014 roku „Prognozie dla powia-

tów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050”, a w szczególności na pro-

gnozie dla powiatu zawierciańskiego, w skład którego wchodzi gmina Kroczyce. Ponieważ przyjęte 

przez GUS w prognozie dla powiatów założenia opierają się na przygotowanej przez GUS w tym 

samym czasie prognozie dla województw, to uzasadnione jest użycie tych samych założeń w pro-

gnozie dla pojedynczej gminy – po dokonaniu niezbędnych korekt. 

W prognozie dla powiatów przyjęto założenie analogiczne jak w prognozie wojewódzkiej, że przez 

cały okres prognozy będzie następowało systematyczne zmniejszanie się różnicy we współczynniku 

dzietności (TFR) pomiędzy miastem, a wsią. 

Zróżnicowanie powiatów poszczególnych województw  pod względem wartości średniego wieku 

macierzyństwa będzie w końcu horyzontu prognozy mniejsze o 2/3 w porównaniu do roku bazo-

wego. 

Do obliczeń przyjęto wojewódzkie parametry trwania życia z uwzględnieniem zróżnicowania ze 

względu na płeć oraz w przekroju miasto-wieś. 

Strumienie napływu i odpływu (migracje wewnętrzne i zagraniczne) dla powiatów w przekroju 

miasto-wieś uzyskano z rozszacowania wojewódzkich strumieni napływu i odpływu ludności na 

podstawie średniej struktury zróżnicowania terytorialnego z ostatnich lat: dla migracji wewnętrz-

nych z lat 2010-2013, dla migracji zagranicznych z lat 2011-2013. 

Współczynniki odpływu migracyjnego wewnętrznego i zagranicznego  dla każdego powiatu zostały 

przyjęte na poziomie jednostki nadrzędnej (uwzględniając podział na część miejską i wiejską po-

wiatu). 
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Aby wykorzystać wyniki prognozy dla powiatu zawierciańskiego w celu sporządzenia prognozy dla 

wchodzącej w skład tego powiatu gminy Kroczyce konieczne jest stwierdzenie stopnia podobień-

stwa struktury ludności gminy do struktury ludności powiatu. 

Liczba ludności gminy Kroczyce na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 6331 osób, co stanowiło 

około 5,23% ludności powiatu zawierciańskiego, wynoszącej 121012 mieszkańców. Struktura płci 

ludności gminy jest najbardziej zbliżona do struktury ludności w obszarze wiejskim powiatu, jed-

nak widoczne jest  zróżnicowanie struktury ludności gminy Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego 

wg płci. W strukturze ludności gminy Kroczyce zauważalna jest przewaga mężczyzn, podczas gdy 

w strukturze ludności powiatu ogółem, identycznie jak w części miejskiej powiatu przeważają ko-

biety. 

 

Jednostka terytorialna ogółem mężczyźni kobiety 

powiat zawierciański 121012 58590 62422 

miasto 76723 36601 40122 

obszar wiejski 44289 21989 22300 

gmina Kroczyce 6331 3201 3130 

obszar wiejski 6331 3201 3130 

 
Tab.16. Porównanie liczbowe struktury ludności gminy Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego w roku 2014 wg płci 

oraz w podziale na miasto i obszar wiejski (wg faktycznego miejsca zamieszkania). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

 

Jednostka terytorialna ogółem mężczyźni kobiety 

    powiat zawierciański 100,00% 48,00% 52,00% 

miasto 63,00% 48,00% 52,00% 

obszar wiejski 37,00% 50,00% 50,00% 

gmina Kroczyce 100,00% 51,00% 49,00% 

obszar wiejski 100,00% 51,00% 49,00% 

 
Tab.17. Porównanie procentowe struktury ludności gminy Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego w roku 2014 wg 

płci oraz w podziale na miasto i obszar wiejski (wg faktycznego miejsca zamieszkania). 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
Proporcje poszczególnych funkcjonalnych grup wieku również przedstawiają się inaczej w gminie 

Kroczyce, a inaczej w powiecie.  W ocenie potencjału demograficznego struktura ta w gminie Kro-

czyce jest zdecydowanie korzystniejsza od struktury ludności powiatu, tzn. udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym w gminie jest zdecydowanie większy od analogicznego wskaźnika dla powiatu. 
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Przy zbliżonym udziale ludności w wieku produkcyjnym przewaga udziału ludności w wieku popro-

dukcyjnym w gminie jest wyższa tylko o 1% od udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym, 

podczas gdy dla ludności powiatu przewaga ta wynosi 6%. Powyższe porównanie wypada korzyst-

niej dla części wiejskiej powiatu (przewaga wynosi 4%), natomiast dla miasta wynosi  7%. 

 
 
 
 
 
 

Jednostka teryto-

rialna 
ogółem 

w wieku 

przedprodukcyj-
nym 

w wieku 

produkcyjnym 

w wieku 

poprodukcyj-
nym 

powiat zawierciań-

ski 
121012 19371 75163 26478 

miasto 76723 11810 47770 17143 

obszar wiejski 44289 7561 27393 9335 

gmina Kroczyce 6331 1197 3890 1244 

obszar wiejski 6331 1197 3890 1244 

 
Tab.18. Porównanie liczbowe struktury ludności gminy Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego w roku 2014 wg wg 

ekonomicznych grup wieku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
 

Jednostka tery-
torialna 

w wieku 

przedprodukcyj-

nym 

w wieku produk-
cyjnym 

w wieku popro-
dukcyjnym 

powiat zawier-
ciański 

16,00% 62,00% 22,00% 

miasto 15,00% 62,00% 22,00% 

obszar wiejski 17,00% 62,00% 21,00% 

gmina Kroczyce 19,00% 61,00% 20,00% 

obszar wiejski 19,00% 61,00% 20,00% 

 
Tab.19. Porównanie procentowe struktury ludności gminy Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego w roku 2014 wg 

wg ekonomicznych grup wieku. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

Do porównania ruchu ludności gminy Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego wykorzystane zo-

stały dane dotyczące ruchu ludności za okres od 2002 do 2014 roku, bo za ten okres dostępne są 

wskaźniki ruchu ludności w przeliczeniu na 1000 osób. 

Z uwagi na zróżnicowanie wskaźnika salda migracji na 1000 osób dla gminy i dla powiatu doko-

nano też wyliczenia wskaźników migracji wewnętrznej na pobyt stały (wskaźnik napływu i odpływu 
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na 1000 osób), oraz migracji zewnętrznej na pobyt stały (wskaźnik imigracji i emigracji na 1000 

osób), w celu ustalenia, który z tych wskaźników jest w największym stopniu odpowiedzialny za to 

zróżnicowanie.    

 

 
Tab.20. Porównanie wskaźników przyrostu naturalnego na 1000 ludności oraz salda migracji na 1000 ludności gminy 

Kroczyce oraz powiatu zawierciańskiego w okresie 2002-2014. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 
 
Jak widać na podstawie danych z tabeli 5, średnia wartość wskaźnik a urodzeń w okresie 20002-

2014 jest dla gminy wyższa niż dla powiatu, natomiast średni wskaźnik  zgonów jest w gminie 

nieco niższy niż w powiecie. W sumie daje to średni wskaźnik przyrostu naturalnego zdecydowanie 

wyższy w gminie Kroczyce (-0,9) niż dla powiatu (-3,9). Wskaźnik salda migracji  również jest 

zróżnicowany w obydwu przypadkach: -0,3 dla powiatu, a dla gminy 3,1. 

Za zróżnicowanie wskaźnika salda migracji na 1000 osób dla gminy i dla powiatu w największym 

stopniu odpowiadają wskaźniki migracji wewnętrznej, w tym zdecydowanie wyższy w gminie 

wskaźnik napływu na 1000 osób i niższy dla gminy wskaźnik odpływu.  Niższy dla gminy jest też 

wskaźnik emigracji.    

Z analizy powyższych wskaźników wynika pewne zróżnicowanie ludności gminy Kroczyce w sto-

sunku do ludności powiatu zawierciańskiego. Zróżnicowanie to występuje zarówno w przypadku w 

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 średnio

Urodzenia żywe na 1000 ludności

powiat 7,7 7,9 8,1 8,1 8,3 8,7 9,7 9,3 9 9 9 8,3 8,1 8,6

gmina 9 11,7 10,8 9,5 9,6 10,9 10 10,2 10,3 11,9 10,4 9,2 9,3 10,2

Zgony na 1000 ludności

powiat 11,82 12,32 11,54 12,19 12,53 12,4 13,25 12,67 12,31 12,53 13,14 13,06 12,71 12,5

gmina 13,07 12,22 9,7 9,98 9,78 11,02 12,1 11,61 9,36 11,89 11,55 12,02 10,74 11,2

Przyrost naturalny na 1000 ludności

powiat -4,1 -4,4 -3,4 -4,1 -4,2 -3,7 -3,6 -3,4 -3,3 -3,5 -4,2 -4,8 -4,6 -3,9

gmina -4,1 -0,5 1,1 -0,5 -0,2 -0,2 -2,1 -1,4 1 0 -1,1 -2,8 -1,4 -0,9

Saldo migracji na 1000 ludności

powiat -0,3 -0,1 -0,2 -0,7 0,1 0 -0,2 -0,1 -0,3 0 -1,5 -0,5 -0,3

gmina 4,6 9,5 3,1 2,7 6 1 3,8 -1,7 -0,6 7,7 3 0,6 3,1

Napływ na 1000 ludności

powiat 10,6 9,6 10,1 10,7 10,5 10,8 8,9 9,0 9,3 9,3 8,6 8,8 9,3 9,7

gmina 16,5 11,7 18,8 15,9 14,3 15,4 8,9 10,9 7,9 11,3 14,5 11,3 10,3 12,9

Odpływ na 1000 ludności

powiat 10,2 9,9 10,1 10,6 10,8 10,7 8,9 9,2 9,3 9,6 8,6 9,8 9,5 9,8

gmina 8,3 7,3 9,3 12,8 11,8 9,5 7,9 7,3 9,5 11,9 6,8 8,5 9,5 9,3

Imigracja na 1000 ludności

powiat 0,02 0,02 0,02 0,08 0,05 0,15 0,16 0,15 0,07 0,20 0,22 0,11 0,11 0,1

gmina 0,00 0,16 0,00 0,00 0,16 0,32 0,32 0,48 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,1

Emigracja na 1000 ludności

powiat 0,11 0,03 0,16 0,40 0,53 0,21 0,20 0,11 0,11 0,20 0,32 0,53 0,45 0,3

gmina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,32 0,32 0,16 0,00 0,00 0,00 0,16 0,1
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przypadku porównania ludności gminy oraz powiatu ze względu na wiek i płeć , jak również w wy-

kazanych powyżej analizach wskaźników przyrostu naturalnego oraz salda migracji na 1000 osób. 

Pod względem wieku i płci struktura ludności gminy jest najbardziej zbliżona do struktury ludności 

części wiejskiej powiatu. 

Zasadne jest użycie w prognozie ludności gminy Kroczyce wskaźników użytych w prognozie ludno-

ści powiatu w zakresie jej  obszaru wiejskiego. Biorąc jednak pod uwagę zaobserwowane w okre-

sie  lat 2002-2014 zróżnicowanie ludności gminy i powiatu w zakresie  wskaźników przyrostu natu-

ralnego oraz salda migracji na 1000 ludności prognozie tej zastosowano następujące współczynniki 

wynikające ze zróżnicowania ww. wskaźników: 

 wskaźnik  urodzeń na 1000 ludności – 1,19 wskaźnika dla powiatu, 

 wskaźnik  zgonów na 1000 ludności – 0,89 wskaźnika dla powiatu,    

 wskaźnik  napływu na 1000 ludności – 1,34 wskaźnika dla powiatu,    

 wskaźnik  odpływu na 1000 ludności – 0,95 wskaźnika dla powiatu, 

 wskaźnik  imigracji na 1000 ludności – 1,18 wskaźnika dla powiatu, 

 wskaźnik  emigracji na 1000 ludności – 0,33 wskaźnika dla powiatu. 
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Tab.21. Prognozowane wskaźniki przyrostu naturalnego na 1000 ludności oraz migracji na 1000 ludności w okresie 

2015-2045. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS dla powiatu zawierciańskiego na lata 2014-2050 

 
 
 
 
 
 

Rok

Ruch naturalny

Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Imigracja Emigracja

Na 1000 ludności

2015 10,1 10,8 12,7 8,3 0,2 0,0

2016 10,0 10,8 12,3 8,0 0,2 0,0

2017 9,9 10,8 12,2 8,1 0,2 0,0

2018 9,8 10,8 12,3 8,1 0,2 0,0

2019 9,7 10,8 12,4 8,2 0,2 0,0

2020 9,7 10,8 12,4 8,2 0,2 0,0

2021 9,6 10,8 12,4 8,2 0,2 0,0

2022 9,4 10,8 12,4 8,2 0,3 0,0

2023 9,3 10,7 12,4 8,2 0,3 0,0

2024 9,1 10,7 12,3 8,2 0,3 0,0

2025 9,0 10,7 12,3 8,3 0,3 0,0

2026 8,8 10,8 12,3 8,3 0,3 0,0

2027 8,7 10,8 12,3 8,3 0,3 0,0

2028 8,6 10,8 12,2 8,4 0,3 0,0

2029 8,5 10,9 12,2 8,4 0,3 0,0

2030 8,3 10,9 12,2 8,5 0,3 0,0

2031 8,3 11,1 12,2 8,6 0,3 0,0

2032 8,2 11,2 12,2 8,7 0,3 0,0

2033 8,1 11,3 12,2 8,8 0,3 0,0

2034 8,1 11,4 12,3 8,8 0,4 0,0

2035 8,0 11,6 12,3 8,9 0,4 0,0

2036 8,0 11,7 12,3 9,0 0,4 0,0

2037 8,0 11,8 12,4 9,1 0,4 0,0

2038 7,9 11,9 12,5 9,1 0,4 0,0

2039 7,9 12,1 12,6 9,2 0,4 0,0

2040 7,9 12,2 12,7 9,3 0,4 0,1

2041 7,9 12,2 12,8 9,3 0,4 0,1

2042 7,9 12,3 12,9 9,4 0,4 0,1

2043 7,8 12,4 13,0 9,5 0,4 0,1

2044 7,8 12,4 13,1 9,5 0,4 0,1

2045 7,7 12,5 13,2 9,6 0,4 0,1

Migracje wewnętrzne 

na pobyt stały

Migracje zagraniczne 

na pobyt stały
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Tab.22. Prognoza ludności gminy Kroczyce w okresie 2015-2045. 
Źródło: Opracowanie własne  

 
Prognozuje się wzrost liczby ludności gminy Kroczyce do 2045 roku o 289 osób, czyli o 4,6% w 

stosunku do stanu na koniec 2014 roku. 

Prognoza demograficzna do 2045 roku jest korzystniejsza dla gminy Kroczyce w porównaniu do 

prognozy dla powiatu zawierciańskiego, która zakłada spadek liczby ludności. 

Podstawowym założeniem tej prognozy jest jednak utrzymanie się na dotychczasowym poziomie 

wyższych niż w powiecie wskaźników salda migracji i przyrostu naturalnego, które do tej pory 

Rok
Ruch naturalny

Urodzenia Zgony Napływ Odpływ Imigracja Emigracja

2015 64 68 80 53 1 0

2016 63 69 78 51 1 0

2017 63 69 78 52 1 0

2018 63 69 79 52 2 0

2019 63 69 79 53 2 0

2020 62 70 80 53 2 0

2021 62 70 80 53 2 0

2022 61 70 80 53 2 0

2023 60 70 81 54 2 0

2024 60 70 81 54 2 0

2025 59 70 81 54 2 0

2026 58 71 81 54 2 0

2027 57 71 81 55 2 0

2028 56 71 81 55 2 0

2029 56 72 80 56 2 0

2030 55 72 81 56 2 0

2031 55 73 81 57 2 0

2032 54 74 81 57 2 0

2033 54 75 81 58 2 0

2034 54 76 81 59 2 0

2035 53 77 81 59 2 0

2036 53 78 82 60 3 0

2037 53 79 83 60 3 0

2038 53 79 83 61 3 0

2039 53 80 84 61 3 0

2040 53 81 84 61 3 0

2041 52 81 85 62 3 0

2042 52 82 85 62 3 0

2043 52 82 86 63 3 0

2044 52 82 87 63 3 0

2045 51 83 87 64 3 0

Ludność 

na 31 XII

Migracje wewnętrzne 

na pobyt stały

Migracje zagraniczne 

na pobyt stały

6 331

6 355

6 377

6 398

6 421

6 443

6 464

6 485

6 505

6 524

6 543

6 561

6 577

6 591

6 604

6 614

6 624

6 632

6 638

6 642

6 644

6 644

6 644

6 644

6 643

6 642

6 640

6 637

6 633

6 629

6 626

6 620
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wpływały korzystnie na kształtowanie się potencjału demograficznego w gminie.  Przewaga dodat-

niego kształtowania się wskaźnika salda migracji ogółem (uwzględniającego zarówno migracje we-

wnętrzne, jak i zewnętrzne) w analizowanym okresie lat 2002-2014 może świadczyć o atrakcyjno-

ści gminy jako docelowego miejsca zamieszkania, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że saldo mi-

gracji w powiecie zawierciańskim w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymywało się na poziomie ujem-

nym. Przy utrzymującej się lekkiej tendencji spadkowej liczby ludności powiatu zawierciańskiego 

gmina Kroczyce jest jedną z trzech gmin powiatu, w której w latach 2002-2014 odnotowano 

wzrost liczby mieszkańców. 

 

9.4.2 Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę na pod-
stawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz de-
mograficznych oraz możliwości finansowych gminy. 

 
Maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę formułuje się, na podstawie analiz 

ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finanso-

wych gminy w zakresie  wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, a także infra-

struktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy. 

 

W „Strategii Rozwoju Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” wśród projektów strategicznych z punktu 

widzenia zrównoważonego rozwoju gminy wymieniono: 

- Rozwój infrastruktury okołoturystycznej /działania zmierzające do wydłużenia sezonu 

turystycznego, 

- Koncentracja na rozwoju kapitału ludzkiego. 

 

W strategii zdefiniowano następujące wskaźniki oddziaływania: 

- Poprawa atrakcyjności warunków zamieszkania w gminie dla obecnych i potencjalnych mieszkańców. 

- Standaryzacja dostępności do usług publicznych i infrastruktury technicznej w każdym sołectwie. 

- Poprawa estetyki gminnego krajobrazu. 

- Podniesienie jakości kapitału ludzkiego. 

- Wzrost atrakcyjności gospodarczej, rolniczej i inwestycyjnej gminy. 

- Podniesienie atrakcyjności oferty sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy (szczególnie dla młodzieży). 

- Podniesienie atrakcyjności oferty kulturalno-oświatowej na terenie gminy. 

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy. 

- Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego w gminie. 

- Poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie całej gminy. 
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Co do zasady ww. wskaźniki oddziaływania są niemierzalne i stanowią odzwierciedlenie subiektywnych 

odczuć obywateli, w strategii wskazane zostały następujące mierzalne wskaźniki, które świadczyć będą 

o skuteczności jej wdrażania: 

- wzrost liczby mieszkańców gminy [osoba] 

- wzrost liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy [szt.] 

- wzrost liczby aktywnie produkujących gospodarstw rolnych [szt.] 

- wzrost liczby nowych inwestorów [szt.] 

- wzrost liczby turystów odwiedzających gminę [osoba] 

 

Ww. wskaźniki zakładają wzrost liczby mieszkańców, inwestorów, podmiotów gospodarczych, 

inwestorów i turystów. Realizacja celów wyznaczonych w strategii wymaga stworzenia w studium 

warunków przestrzennych dla podniesienia potencjału gospodarczego i społecznego gminy, w tym dla 

realizacji takich zadań strategicznych jak: 

- podniesienie standardów życia mieszkańców gminy, 

- stworzenie podstaw przestrzennych dla wzrostu demograficznego, 

- stworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa, 

- zmniejszenie bezrobocia i podniesienie dochodów osobistych mieszkańców gminy, 

- zwiększenie dochodów samorządu. 

 

9.4.2.1 Podniesienie standardów życia mieszkańców gminy. 
 

Wg danych GUS w 2014 r. zasób mieszkaniowy gminy Kroczyce stanowiło 1937 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej 180854 m2. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę wynosiła w gminie Kroczyce 28,6 m2. Pomimo 

wzrostu tej powierzchni w stosunku do roku 2002 o 4,8 m2, wskaźnik ten jest niższy od wskaźnika dla 

powiatu, który w 2014 r. wynosił 29,2m2. 

Analogiczne wskaźniki w krajach europejskich przedstawiają się następująco: 

 

 

 

Lokalizacja 
Przeciętna powierzchnia nieruchomości przypadająca na jednego mieszkańca 

(w m kw.) 

Rumunia** 15,0 

Łotwa** 17,9 

Polska**** 24,7 

Litwa** 24,9 

Słowacja** 25,0 

Bułgaria** 31,6 
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Estonia** 33,5 

Grecja** 34,0 

Hiszpania* 36,4 

Finlandia** 38,0 

Niemcy** 43,4 

Szwecja*** 44,3 

Luksemburg (księstwo)** 51,8 

Austria** 52,1 

Dania* 53,0 

Źródło: Eurostat, GUS * - 2004, ** - 2008, *** - 2009, **** - 2010 

 

Z analizy powierzchni mieszkalnej w Polsce oraz w Europie, uznaje się za właściwe przyjęcie śred-

niej powierzchni użytkowej mieszkań na poziomie 50 m2/na osobę, co jest zgodne z wysokimi pa-

rametrami mieszkalnictwa w UE. Dlatego też prognozując rozwój obszarów zabudowy w gminie 

zdecydowano się sięgnąć po parametry charakteryzujące najwyższe europejskie standardy za-

mieszkania i uwzględnić je w rezerwie terenowej.   

 

Wykazuje się zapotrzebowanie na zwiększenie powierzchni mieszkalnej  w celu pod-

niesienia standardu życia mieszkańców gminy w ilości 135 483 m2 powierzchni użytko-

wej. 

 

Liczba 

mieszkańców 

gminy 

przeciętna powierzchnia 
użytkowa mieszkania na 

1 osobę  (m2) 

Zapotrzebowanie na 
zwiększenie po-

wierzchni mieszkalnej 
wyrażone w pow. 

użytkowej mieszkań 
(m2) 

Europa 
Gmina 

Kroczyce 
różnica 

6331 50 28,6 21,4 135483 

 
Tab.23. Zapotrzebowanie na zwiększenie powierzchni mieszkalnej w celu podniesienia standardu życia mieszkańców 

gminy. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

9.4.2.2 Stworzenie podstaw przestrzennych dla wzrostu demograficznego. 

 
Prognoza demograficzna dla gminy Kroczyce do roku 2045 przedstawiona w rozdziale 9.4.1 jest 

jednym z elementów analizy mającej na celu określenie maksymalnego w skali gminy zapotrzebo-

wania na nową zabudowę. 

Prognoza dla gminy Kroczyce zakłada wzrost liczby mieszkańców gminy do 2045 roku o 289 osób, 

czyli o 4,6% w stosunku do stanu na koniec 2014 roku. Przewaga dodatniego kształtowania się 
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wskaźnika salda migracji ogółem (uwzględniającego zarówno migracje wewnętrzne, jak i ze-

wnętrzne) w analizowanym okresie lat 2002-2014 świadczy o atrakcyjności gminy jako docelowego 

miejsca zamieszkania. 

Przyjmując powierzchnię użytkową mieszkania na poziomie 50 m2/na osobę wykazuje się zapo-

trzebowanie na nową powierzchnię mieszkalną dla prognozowanego wzrostu demo-

graficznego w ilości 14 450 m2 powierzchni użytkowej. 

9.4.2.3 Stworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa. 
Atrakcyjność gminy wynikająca z jednej strony z walorów przyrodniczo-krajobrazowych, a z drugiej 

strony z położenia w sąsiedztwie przeludnionych ośrodków przemysłowych GOP-u i z dobrego sko-

munikowania gminy drogami publicznymi i komunikacją zbiorową sprzyja także rozwojowi na tere-

nie gminy zjawiska tzw. „drugich domów”. 

Zjawisko to nie ma bezpośredniego związku z prognozami demograficznymi, ma jednak bardzo 

istotny wpływ na sferę ekonomiczną, społeczną i środowiskową gminy Kroczyce. 

Rozwój drugich domów na terenie gminy rozpoczął się w latach 70 ubiegłego wieku i trwa do 

chwili obecnej.   

Drugie domy to już nie tylko typowe domy letnie, ale coraz częściej w pełni wyposażone, cało-

roczne domy, nie różniące się formą i funkcją od domów jednorodzinnych. 

Drugie domy są dzisiaj wykorzystywane przede wszystkim w celach rekreacyjnych, głównie lub wy-

łącznie przez właścicieli i ich rodziny. Ze względu na sezonowość, a z drugiej strony trwałość użyt-

kowania, mobilność ludzi związana z drugimi domami mieści się pomiędzy kategoriami ruchu tury-

stycznego i sezonowych migracji. Jednak dzięki rosnącej elastyczności czasowej i przestrzennej 

pracy w domach tych można spędzać coraz więcej czasu, również pracując na odległość. 

Drugie domy stanowią więc już nie tyle drugie, co alternatywne domy, dla wielu właścicieli waż-

niejsze niż stałe miejsce zamieszkania w mieście. 

W ostatnich dekadach zwraca się jednak coraz więcej uwagi na korzyści płynące z rozwoju drugich 

domów, głównie dla peryferyjnych regionów, dla których może to być droga ucieczki od marginali-

zacji i depopulacji. Rozwojowi zjawiska drugich domów sprzyja zmiana praktyk zamieszkania wyni-

kające z postępu technicznego (praca na odległość) i przemiany społeczno-demograficzne (starze-

nie się społeczeństw, polaryzacja ekonomiczna). 

Drugie domy stanowią ważny element przemian wielu obszarów wiejskich w stronę „wsi postpro-

dukcyjnej”, gdzie głównym sposobem użytkowania i czynnikiem antropogenicznych zmian krajo-

brazu nie jest już produkcja rolna, ale konsumpcja walorów krajobrazu. 

 

Określenie dokładnej liczby drugich domów w gminie Kroczyce jest niemożliwe ze względu na brak 

pełnych i wiarygodnych danych na ten temat. 



     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 85 
 

Jednym ze źródeł informacji na temat liczby i rozmieszczenia typowych domów letniskowych mogą 

być ewidencje nieruchomości prowadzone przez gminę dla celów podatkowych. Gmina nalicza od-

rębną stawkę podatku od nieruchomości – od budynków letniskowych. Nie wszystkie jednak dru-

gie domy są typowymi domami letniskowymi, znaczna ich część jest domem jednorodzinnym użyt-

kowanym sezonowo. Informacje na ten temat nie są objęte statystyką publiczną, a użytkownicy 

drugich domów, z reguły zameldowani poza gminą głównie w miastach GOP-u nie wliczają się do 

ogólnej liczby mieszkańców gminy. 

Z danych Urzędu Gminy Kroczyce prowadzonych dla celów komunalnych (wywóz śmieci, użytkow-

nicy projektowanej infrastruktury kanalizacyjnej) wynika, że obecnie na terenie gminy znajduje się 

ok. 400 takich domów, co przy założeniu średniego wykorzystywania takiego domu przez 2 osoby 

daje gminie ok. 800 sezonowych mieszkańców. 

Rzetelnych informacji o rozmieszczeniu i charakterystyce tych domów może dostarczyć tylko in-

wentaryzacja terenowa. 

Drugie domy stanowią istotny element zagospodarowania terenów gminy, przede wszystkim w 

miejscowościach takich jak Kostkowice, Przyłubsko, Siamoszyce, Kroczyce Stare, Piaseczno, Podle-

sice. 

Ekonomiczne korzyści dla gminy płynące z istnienia drugich domów można rozpatrywać na dwóch 

etapach funkcjonowania tych domów: budowy lub zakupu nieruchomości oraz ich użytkowania. 

Największe korzyści ekonomiczne powstają na pierwszym etapie, kiedy przybysze kupują działki i 

oferują zatrudnienie lokalnym mieszkańcom przy budowie lub remoncie nieruchomości. 

Działki zwykle są sprzedawane przez indywidualnych właścicieli, dla których ich sprzedaż stanowi 

często istotny przychód, który może być inwestowany m. in. w unowocześnienie gospodarstwa rol-

nego. 

Pozytywny wpływ drugich domów na ekonomię obszaru gminy wyraża się także wsparciem roz-

woju gminnego zaplecza usługowego. Dzięki dodatkowym mieszkańcom gminy wzrasta popyt na 

lokalne towary i usługi, w tym nieformalne, świadczone bezpośrednio przez mieszkańców (np. 

sprzątanie, remonty, dozorowanie, praca w ogrodzie itd.), wzrastają też wpływy do gminnego bu-

dżetu m. in. z tytułu podatków od nieruchomości. 

Rozwój zjawiska drugich domów będzie korzystny dla gminy Kroczyce jeśli będzie podlegać takim 

samym zasadom i ograniczeniom jak rozwój wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej. Zgodnie z przyjętym w studium założeniem nowe tereny zabudowy powinny powstawać 

przede wszystkim jako uzupełnienie luk w zabudowie w najintensywniej zabudowanych częściach 

gminy, co umożliwi bardziej racjonalne planowanie sieci infrastruktury technicznej. 

 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażone zostało poprzez wnioski złożone do studium, któ-

rych przedmiotem jest wyznaczenie nowych terenów zabudowy. 
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Od roku 2007 tj. od czasu opracowania planów miejscowych dla wszystkich miejscowości w gminie 

Kroczyce do momentu podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania nowego dokumentu stu-

dium złożono 180 wniosków o zmianę przeznaczenia terenu na działki o łącznej powierzchni 208,8 

ha. W trakcie procedury planistycznej  związanej z opracowywaniem nowego dokumentu studium, 

po podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do jego sporządzenia wniesiono łącznie 848 wnio-

sków, na działki o łącznej powierzchni 739 ha. Łączna powierzchnia działek będących przedmiotem 

złożonych wniosków wynosi łącznie 947,8 ha. 

 

Na etapie opracowywania projektu studium nie ma możliwości weryfikacji, które spośród złożonych 

wniosków dotyczą umożliwienia realizacji tzw. drugiego domu, a które są wnioskiem o realizację 

zabudowy, której użytkownikiem będzie mieszkaniec gminy.   

 

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z Urzędu Gminy Kroczyce ilość zarejestrowanych aktów 

notarialnych obejmujących transakcje związane ze zbyciem nieruchomości w latach 2007-2015 

przedstawiają się następująco:   

- 2007 r. – 165 transakcji, 

- 2008 r. – 218 transakcji, 

- 2009 r. - 155 transakcji, 

- 2010 r. – 151 transakcji, 

- 2011 r. – 149 transakcji, 

- 2012 r. - 172 transakcji, 

- 2013 r. - 153 transakcji, 

- 2014 r. - 178 transakcji, 

- 2015 r. - 195 transakcji. 

Zgodnie z ww. informacjami w analizowanym okresie rocznie zawierano średnio 170 transakcji 

dotyczących zbycia nieruchomości. 

Obrót nieruchomościami w gminie Kroczyce świadczy o znaczącym zainteresowaniu inwestorów 

nabywaniem działek w celach inwestycyjnych. 

Zakładając utrzymanie się tej tendencji w przyszłości można prognozować, że do roku 2045  zawartych 

zostanie 5100 transakcji, z których ok. 80% (4080 transakcji) może prowadzić do budowy domu na 

terenie gminy. 

Przy założeniu, że w wyniku nabywania terenu w gminie mogą zostać zbudowane domy o powierzchni 

użytkowej min. 100 m2  (1 dom dla min. 2 osób, przy założeniu wskaźnika 50 m2 powierzchni użytkowej 

na osobę) można przyjąć, że w gminie powstanie maksymalne zapotrzebowanie na nową 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni użytkowej 408 000 m2.   
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9.4.2.4 Zmniejszenie bezrobocia i podniesienie dochodów osobistych mieszkańców gminy. 

 
Niezwykle istotnym kierunkiem rozwoju aktywności gospodarczej na terenach wiejskich jest stworzenie 

możliwości dla prowadzenia nieuciążliwych działalności gospodarczych, zlokalizowanych w budynkach 

mieszkalnych lub w przystosowanych obiektach znajdujących się na posesji mieszkalnej. Ten kierunek 

rozwoju lokalnej przedsiębiorczości może się przyczynić do zmniejszenia bezrobocia i podniesienia 

dochodów osobistych. Może on stać się podstawą rozwoju rodzin, zwłaszcza, że opłacalność produkcji 

rolnej w tym terenie jest niska, a rynek pracy najemnej stosunkowo niewielki. Do stworzenia lokalnego 

potencjału gospodarczego opartego na własnych zasobach i możliwościach może przyczynić się rozwój 

lokalnej, niewielkiej przedsiębiorczości, w szczególności obejmującej przetwórstwo rolno-spożywcze, 

które może być wzmocnieniem dla działających jeszcze gospodarstw rolnych, drugie to rozwój 

niewielkich zakładów rzemieślniczych, trzecie to turystyka, w tym agroturystyka. Gmina Kroczyce ma 

ogromny potencjał dla rozwoju turystycznego. Przestrzeń winna go wspierać. 

Dlatego też planuje się wzmocnić potencjał obszarowy dla rozwoju przydomowych działalności 

gospodarczych poprzez zwiększenie areału obszarów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-

usługowej i zagrodowej z możliwością lokalizacji zabudowy agroturystycznej. Podstawą do oszacowania 

zapotrzebowania na powierzchnię użytkową będzie iloczyn liczby osób w wieku produkcyjnym i 

niezbędnej powierzchni do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej.    

Wykazuje się zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową do prowadzenia indywidualnej 

działalności gospodarczej w ilości 350 100 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Liczba 
mieszkańców 

gminy w 
wieku pro-

dukcyjnym 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa niezbędna do 
prowadzenia działalno-

ści gospodarczej na 

1 osobę (m2) 
 

wskaźnik zain-

teresowania 
społecznego 

Zapotrzebo-

wanie na po-

wierzchnię  
użytkową do 

prowadzenia 
indywidualnej 

działalności 
gospodarczej   

(m2) 

3890 150 0,6 350100 

 
Tab.24. Zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową do prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

 

 

Zakłada się stworzenie rezerwy terenowej w ramach obszarów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-

usługowej i zagrodowej, pozwalającej na lokalizację działalności agroturystycznej. Podstawą do 

oszacowania zapotrzebowania na powierzchnię użytkową będzie nadwyżka zapotrzebowania na 

powierzchnie użytkową dla agroturystyki ponad standardową powierzchnię dla rozwoju innej działalności 

gospodarczej, przy założeniu że: 
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- liczba wynajmowanych pokoi nie przekroczy 5 (do tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do 

wyłącznej dyspozycji gości), 

- do dyspozycji gości będą również pomieszczenia ogólnodostępne, tj.: jadalnia, miejsca odpoczynku i 

rekreacji. Goście będą mogli korzystać także z innych pomieszczeń lub atrakcji znajdujących się w 

obiektach należących do osoby prowadzącej agroturystykę, 

- pokoje będą znajdować się w budynkach, które pełnią funkcję mieszkalną. 

 

Biorąc powyższe warunki pod uwagę oszacowano powierzchnię niezbędną dla prowadzenia działalności 

agroturystycznej (bez powierzchni użytkowej domu przeznaczonego na zamieszkanie właściciela 

gospodarstwa) na poziomie 350 m2. Po odjęciu wykazanej powierzchni potrzebnej na prowadzenie 

działalności gospodarczej (150 m2), wynosi 200 m2. 

Wykazuje się zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową do prowadzenia działalności 

agroturystycznej w ilości 116 700 m2 powierzchni użytkowej. 

 

Liczba 

mieszkańców 
gminy w 

wieku pro-

dukcyjnym 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa niezbędna do 
prowadzenia działalno-

ści agroturystycznej na 
1 osobę  (m2) 

 

wskaźnik zain-
teresowania 

społecznego 

Zapotrzebo-

wanie na po-
wierzchnię  

użytkową do 
prowadzenia 

indywidualnej 

działalności 
agroturystycz-

nej   (m2) 

3890 200 0,15 116700 

 
Tab.25. Zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową do prowadzenia indywidualnej działalności agroturystycznej. 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

9.4.2.5 Zwiększenie dochodów samorządu. 
 

W niniejszym rozdziale przedstawia się zapotrzebowanie na funkcje związane z działalnością 

produkcyjną i usługową. Zapotrzebowanie to dotyczy konkretnych lokalizacji istniejących lub 

planowanych ośrodków zabudowy produkcyjnej i usługowej, i planowanych w ich rejonie inwestycji.  

Lokalizacja takich funkcji jest pożądana na terenie gminy z punktu widzenia realizacji jej strategicznych 

celów rozwojowych. 

 

Podstawowym dochodem gminy z działalności gospodarczej są: podatek od nieruchomości, podatek od 

środków transportu, udział w podatkach (VAT, podatek dochodowy). Jednak najważniejszą korzyścią z 

rozwoju gospodarczego jest zwiększenie dochodów osobistych mieszkańców i ich siły nabywczej, co ma 

również przełożenie na zmniejszenie obciążeń socjalnych gminy. W tym kontekście ogromne znaczenie 
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ma rozwój przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju terenów o charakterze przemysłowym i usługowym, 

które stanowić będą lokalne ośrodki aktywności gospodarczej. 

 

W strategii rozwoju gminy Kroczyce na lata 2015-2020 zwraca się uwagę na konieczność efektywnej 

i spójnej koncepcji wykorzystania terenów inwestycyjnych gminy, pozwalającą na dywersyfikację 

zatrudnienia w gminie i pozwalająca na aktywną walkę z bezrobociem (szczególnie wśród mężczyzn). 

Grupą docelową są bezrobotni z terenu gminy Kroczyce, których liczba na koniec 2014 r. wynosiła 

357.   

 

W obszarach tych będą mogły być lokalizowane funkcje, które mogą zapewnić dodatkowe miejsca pracy 

dla mieszkańców gminy, a jednocześnie pomóc lokalnym i napływowym przedsiębiorcom w rozwoju 

swojego potencjału gospodarczego. 

 

Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie społeczne przyjmuje się jako właściwe stworzenie na terenie gminy 

terenów przemysłowych i usługowych zlokalizowanych w ten sposób, by zapewnić dostęp dla 

mieszkańców różnych części gminy. Mając na względzie położenie w sąsiedztwie ponadlokalnego układu 

drogowego oraz odpowiednie areały gruntowe, za pożądane uznaje się przeznaczenie gruntów w 

następujących miejscowościach: 

- w Pradłach jako powiększenie obszaru terenów inwestycyjnych, położonych poza obszarem zwartej 

jednostki osadniczej wsi. Obszar ten stanowi już teren zabudowy w obowiązującym planie 

miejscowym, ale nie został jeszcze zabudowany. Teren ten jest już skomunikowany drogą 

wojewódzką nr 794, natomiast głównym atutem tego terenu jako przyszłego lokalnego ośrodka 

aktywności gospodarczej jest położenie w sąsiedztwie projektowanej obwodnicy. 

- w Przyłubsku jako powiększenie istniejącego terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej związanej 

z przemysłem drzewnym, 

- w Siedliszowicach jako powiększenie terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej, składów, baz i 

magazynów. 

 

Wszystkie ww. tereny to projektowane powiększenia istniejących terenów przemysłowych już 

funkcjonujących lub terenów projektowanych rezerwowanych pod funkcje produkcyjne. 

Biorąc powyższe warunki pod uwagę oszacowano powierzchnię niezbędną dla lokalizacji nowych i 

rozwoju istniejących funkcji produkcyjnych i produkcyjno-usługowych w gminie Kroczyce. Przy założeniu 

wskaźnika 3,5 ha powierzchni użytkowej zabudowy techniczno-produkcyjnej na obecnych 1000 

mieszkańców gminy łączna powierzchnia użytkowa całej zabudowy techniczno-produkcyjnej w gminie 

powinna wynosić ok. 22,16 ha powierzchni użytkowej. Na terenie gminy znajduje się obecnie nieco 

ponad 1 ha istniejącej zabudowy techniczno-produkcyjnej, stąd maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nową zabudowę techniczno-produkcyjną określa się na poziomie ok. 
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21 ha tj. 210 000 m2 powierzchni użytkowej zabudowy techniczno-produkcyjnej i 

techniczno-produkcyjnej z usługami. 

  

Jednym z celów strategicznych gminy Kroczyce jet standaryzacja dostępności do usług publicznych i 

infrastruktury technicznej w każdym sołectwie. 

W celu zatrzymania w gminie ludności, szczególnie młodej, gmina powinna zadbać o zapewnienie 

odpowiednich warunków życia i rozwoju. Szczególnie ważna jest dbałość o rozwój infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej, atrakcyjność gminnych przestrzeni ogólnodostępnych i usług. 

Nowe tereny dla lokalizacji terenów usługowych powinny być wyznaczone w otoczeniu najważniejszych 

szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren gminy, jak również w obrębie centralnych części 

miejscowości. 

W przypadku gminy Kroczyce zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową dotyczy konkretnych 

potrzeb inwestycyjnych związanych z rozwojem istniejących ośrodków usługowych i sportowo-

rekreacyjnych. 

Na terenie gminy Kroczyce planuje się powiększyć teren rezerwowany pod usługi związane z handlem 

w Kroczycach Starych. Obszar ten będzie stanowił powiększenie niezabudowanej jeszcze strefy 

usługowej położonej w centralnej części gminy. Obszar ten wyróżnia się dostępnością komunikacyjną, 

którą zapewniają istniejące drogi gminne. 

Planowane jest także powiększenie terenu usługowego w miejscowości Kroczyce Okupne w sąsiedztwie 

stadionu sportowego, gdzie planowane jest prowadzenie działalności związanej z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury i Sportu. 

 

Gmina Kroczyce wykorzystując swe położenie od dłuższego czasu skutecznie wzmacnia swój 

wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ślad 

za wzrostem liczby turystów odwiedzających gminne tereny rozwija się dynamicznie infrastruktura 

turystyczna, co potwierdza trafność dotychczasowych inwestycji i wciąż rosnący popyt na produkty 

turystyczne. Potrzeba kolejnych ośrodków obsługi ruchu turystycznego i terenów rekreacyjnych to 

wyzwanie dla inwestorów zainteresowanych Jurą. Planowane jest powiększenie terenów 

funkcjonujących ośrodków obsługi ruchu turystycznego w Lgocie Murowanej. 

Mając na względzie lokalizację planowanych inwestycji związanych z zabudową usługową,  odpowiednie 

areały gruntowe i powiązania komunikacyjne wykazuje się maksymalne w skali gminy 

zapotrzebowanie na nowe tereny zabudowy usługowej w ilości ok. 40 ha gruntów, na 

których możliwa będzie lokalizacja 350 000 m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy 

usługowej. 

 

Na terenie gminy występuje zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i nową 

zabudowę związaną z obsługą ruchu turystycznego wraz z parkingami, zlokalizowaną na obrzeżach 
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obszarów najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie. Zapotrzebowanie to wynika konkretnych 

potrzeb związanych z obsługą nasilonego ruchu turystycznego, weekendowego i sezonowego. Na 

terenie gminy planuje się lokalizację terenów sportowo-rekreacyjnych wraz z parkingami, na obrzeżach 

obszarów najbardziej atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie, w tym: 

– parkingi w rejonie Góry Zborów, 

– w sąsiedztwie zbiornika wodnego Dzibice w Kostkowicach, 

– w rejonie ośrodka narciarskiego na terenie Lgotki. 

 

Mając na względzie potrzebę przeznaczenia terenu pod przyszłą lokalizację ww. inwestycji za pożądane, 

wykazuje się zapotrzebowanie na ok. 40 ha terenów pod usługi związane ze sportem i 

rekreacją wraz z parkingami i obiektami obsługi ruchu turystycznego, na których możliwa 

będzie lokalizacja nie więcej niż 56 000 m2 powierzchni użytkowej zabudowy. 

 

9.4.2.6 Rezerwa terenowa na wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną. 
Tworzy się rezerwę terenową na wyposażenie terenu w niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej o powierzchni ok. 40 000 m2, z możliwością lokalizacji zabudowy o powierzchni 

użytkowej 10000 m2. 

9.4.2.7 Zestawienie zapotrzebowania  na nową zabudowę. 
 

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na 

nową zabudowę wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabu-

dowy. 

 

     Funkcja zabudowy 
Rodzaj zapotrzebowania 

 

 Po-
wierzchnia 

użytkowa 

zabudowy 
(m2) 

Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna 
zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna z usługami 
zabudowa zagrodowa 

zabudowa rekreacji 

indywidualnej 

zapotrzebowanie na zwiększenie powierzchni 

mieszkalnej  w celu podniesienia standardu 
życia mieszkańców gminy 

135483 

zapotrzebowanie na nową powierzchnię 

mieszkalną dla prognozowanego wzrostu 
demograficznego 

14450 

zapotrzebowanie na nową zabudowę 

mieszkaniową związaną z rozwojem 

osadnictwa 

408000 

zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową do 

prowadzenia indywidualnej działalności 

gospodarczej 

350100 
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zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową do 

prowadzenia działalności agroturystycznej 
116700 

Zabudowa techniczno-pro-

dukcyjna, 

zabudowa techniczno-pro-
dukcyjna z usługami, 

obsługi produkcji w gospo-
darstwach rolnych, ho-

dowlanych, ogrodni-

czych, leśnych i rybac-
kich, 

zapotrzebowanie na nową zabudowę techniczno-

produkcyjną 
210000 

Zabudowa usługowa  zapotrzebowanie na nową zabudowę  usługową 350000 

Zabudowa usługowa zwią-
zana ze sportem i re-

kreacją 

 zapotrzebowanie na zabudowę usługową 
związaną ze sportem i rekreacją 

56000 

urządzenia i obiekty infra-
struktury technicznej 

Rezerwa terenowa na wyposażenie terenu w 
infrastrukturę techniczną 

10000 

razem 1650733 

 

Tab.26. Zestawienie zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową zabudowy w podziale na funkcje zabudowy 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Z powyższego zestawienia maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę wynika, że łączne 

w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę wynosi 1 650 733 m2 powierzchni 

użytkowej zabudowy. W podziale na poszczególne funkcje zabudowy zapotrzebowanie to przed-

stawia się następująco: 

 

     Funkcja zabudowy 
      Powierzchnia użytkowa za-

budowy (m2) 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami 
zabudowa zagrodowa 

zabudowa rekreacji indywidualnej 

1024733 

Zabudowa techniczno-produkcyjna, 
zabudowa techniczno-produkcyjna z usługami, 

obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 

ogrodniczych, leśnych i rybackich, 

210000 

Zabudowa usługowa 350000 

Zabudowa usługowa związana ze sportem i rekreacją 56000 

urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej 10000 

razem 1650733 
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Tab.27. Zbiorcze zestawienie zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową zabudowy w podziale na funkcje zabu-

dowy 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Na terenie gminy Kroczyce pomimo objęcia prawie całego jej obszaru planami miejscowymi występuje  

rozproszona, istniejąca zabudowa w przeważającej części zagrodowa lub mieszkaniowa nie ujmowana 

w dotychczasowych dokumentach planistycznych. Zabudowa ta obejmuje rozproszone zabudowania  

zlokalizowane w obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Występują też zabudowania 

zagrodowe, które powstały na tyłach istniejących terenów zabudowy zagrodowej. Pomimo faktu, że 

zabudowa ta znajduje się poza terenami zabudowy wyznaczonymi w obowiązujących planach 

miejscowych, wyznaczając dla tej zabudowy obszary w studium nie można ich zakwalifikować do nowych 

terenów zabudowy.   

Istnieje zapotrzebowanie na ujęcie tej zabudowy w studium. Zabudowa ta obejmuje zabudowę 

mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową i zagrodową. Występuje ona na powierzchni ok. 44,05 ha. 

Łączna powierzchnia użytkowa tej zabudowy wynosi około 205 149 m2. . 

 

W gminie nie występuje zapotrzebowanie na: 

- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, 

- zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – na obszarze gminy występuje istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna, przeważnie jako budynki, w których znajdują się więcej niż dwa lo-

kale mieszkalne, które swoimi gabarytami nie odbiegają od standardów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Z racji położenia gminy w obszarze o szczególnych uwarunkowaniach krajobrazo-

wych nie określa się zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Utrzyma-

nie istniejącej zabudowy wielorodzinnej z ewentualnym jej uzupełnieniem powinno następować w 

ramach realizacji zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową, z zacho-

waniem standardów, parametrów i wskaźników ustalonych dla tych rodzajów zabudowy. 

 

9.4.3 Chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabu-
dowę. 

Dla potrzeb oszacowania możliwości lokalizacji nowej zabudowy na terenie gminy Kroczyce szacuje 

się: 

- chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, 

tzn. w granicach wyodrębnionego przestrzennie obszaru zabudowy mieszkaniowej wraz z obiek-

tami infrastruktury technicznej zamieszkanego przez ludzi, rozumianą jako możliwość lokalizowania 

na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy. 
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- chłonność obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę rozumie się jako 

możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną w powierzchni użytkowej 

zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

 

Gmina Kroczyce prawie w całości jest pokryta obowiązującymi planami miejscowymi. Jedynie nie-

wielki fragment obszaru miejscowości Siedliszowice (oznaczony w tabelarycznym zestawieniu 

chłonności jako Siedliszowice - u) nie posiada obowiązującego planu miejscowego. 

Wszystkie pozostałe tereny gminy stanowiące obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, tzn. w 

granicach wyodrębnionego przestrzennie obszaru zabudowy mieszkaniowej wraz z obiektami infra-

struktury technicznej zamieszkanego przez ludzi, również są objęte planami miejscowymi. Ustale-

nia obowiązujących planów miejscowych będą określały więc również dla tych obszarów możliwo-

ści lokalizacji nowej zabudowy. 

 

Przedstawiona poniżej analiza chłonności zawiera więc zarówno analizę chłonności terenów prze-

znaczonych w planach miejscowych pod zabudowę rozumianą jako możliwość lokalizowania na 

tych obszarach nowej zabudowy, jak również analizę chłonności, położonych na terenie gminy, ob-

szarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jed-

nostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych na-

zwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
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Tab.29. Analiza chłonności – podsumowanie. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że rzeczywisty stopień wykorzystania terenów 

pod zabudowę generalnie nie powoduje wykorzystania maksymalnej dopuszczonej w ustaleniach 

planów miejscowych powierzchni zabudowy – wykorzystanie terenów zabudowy nie osiąga więcej 

niż 1/3 maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy określonego w planie miejscowym. 

 

 

9.4.4 Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

 
W poniższym zestawieniu przedstawione zostało porównanie maksymalnego w skali gminy zapo-

trzebowania na nową zabudowę, z oszacowaną chłonnością terenów. 
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maksymalne w skali gminy zapo-
trzebowanie na nową zabudowę 

(Z) 

chłonność terenów 
(CH) 

różnica 
(Z-CH) 

 
Funkcja zabudowy 

Powierzch-
nia użytkowa 
zabudowy m2 

 
Funkcja zabudowy 

Powierzch-
nia użytkowa 
zabudowy m2 

Powierzchnia 
użytkowa za-
budowy m2 

Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna z usłu-

gami 

zabudowa zagrodowa 
zabudowa rekreacji indy-

widualnej 

1024733 

Zabudowa mieszka-
niowa: jednorodzinna,  

jednorodzinna z usłu-
gami, rekreacji indywi-

dualnej 

453568 

475500 
 

 
zabudowa zagrodowa 

95665 

Zabudowa techniczno-

produkcyjna, 

zabudowa techniczno-
produkcyjna z usługami, 

obsługi produkcji w go-
spodarstwach rolnych, 

hodowlanych, ogrodni-
czych, leśnych i rybac-

kich, 

210000 

Zabudowa techniczno-

produkcyjna, 
zabudowa techniczno-

produkcyjna z usłu-
gami, 

166690 

29999 
Zabudowa obsługi pro-

dukcji w gospodar-

stwach rolnych, hodow-

lanych, ogrodniczych, 
leśnych i rybackich, 

13311 

Zabudowa usługowa 350000 Zabudowa usługowa 308348 41652 

Zabudowa usługowa 
związana ze sportem i 

rekreacją 

56000 Zabudowa związana ze 

sportem i rekreacją 
15511 40489 

Urządzenia i obiekty in-

frastruktury technicznej 
10000 Zabudowa infrastruk-

tury technicznej 
1526 8474 

razem 1650733  1054619 596114 

 
Tab.30. Analiza bilansu terenów. 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabu-

dowę przekracza oszacowaną chłonność terenów. 

Bilans terenów pod zabudowę może więc być uzupełniony w studium o różnicę tych wielkości, 

która wynosi łącznie 596 114 m2 wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na 

funkcje zabudowy: 

− 475 500 m2 - zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna,  jednorodzinna z usługami, rekreacji 

indywidualnej, zabudowa zagrodowa, 

− 29 999 m2  –  zabudowa techniczno-produkcyjna, zabudowa techniczno-produkcyjna z usłu-

gami, zabudowa obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 

leśnych i rybackich, 
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− 41 652 m2  –  zabudowa usługowa, 

− 40 489 m2  –  zabudowa związana ze sportem i rekreacją, 

− 8 474 m2  –  zabudowa infrastruktury technicznej. 

 

 

W ustaleniach studium przewiduje się więc lokalizację nowej zabudowy poza obszarami przezna-

czonymi pod zabudowę w planach miejscowych maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego 

bilansu. 

 

Biorąc pod uwagę zaobserwowaną w analizie stanu istniejącego tendencję zagospodarowania tere-

nów zabudowy w sposób, który nie powoduje wykorzystania maksymalnej dopuszczonej w ustale-

niach planów miejscowych powierzchni zabudowy, należy również założyć, że dla nowych terenów 

zabudowy wyznaczonych w studium ich rzeczywisty stopień wykorzystania pod zabudowę również 

nie będzie osiągał tych ustalonych w studium maksymalnych parametrów. 

W stanie istniejącym tylko ok. 10-15% istniejącej zabudowy wykorzystuje maksymalną dopusz-

czoną w planach intensywność zabudowy. Istnieje pewien odsetek inwestycji, dla których maksy-

malne dopuszczone wykorzystanie działki pod zabudowę jest niezbędne z uwagi na jej wielkość, 

położenie i ukształtowanie, stąd też takie parametry zakłada się w studium jako wytyczne dla reali-

zacji zabudowy. Jednak w większości przypadków z racji dominującego wiejskiego charakteru miej-

scowości na terenie gminy i walorów przyrodniczo-krajobrazowych realizujący zabudowę nie dążą 

do pełnego wykorzystania dopuszczonej intensywności zabudowy. 

Przeprowadzony w rozdziale 9.4.4. bilans daje możliwość wyznaczenia w studium nowych terenów 

zabudowy poza obszarami przeznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych, dla lokalizacji 

zabudowy o łącznej maksymalnej powierzchni użytkowej 596 114 m2.  Zakłada się jednak, że w 

ustaleniach studium nie zostanie wyznaczona taka powierzchnia nowych obszarów zabudowy, na 

której będzie mogła być zlokalizowana nowa zabudowa o ww. maksymalnej, wyliczonej z bilansu 

powierzchni użytkowej, lecz że zostanie pozostawiona rezerwa terenu dla realizacji ok. 5-15 % wy-

kazanego maksymalnego zapotrzebowania. 

 

9.4.5 Możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych 
i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji zadań wła-
snych gminy. 

 
Wszystkie sołectwa gminy Kroczyce są wyposażone w komplet usług publicznych, stąd też finanso-

wanie ich stworzenia jest zbędne.   
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Powierzchnia nowych obszarów zabudowy planowanych do wyznaczenia w studium poza obsza-

rami przeznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych, dla lokalizacji nowej zabudowy o po-

wierzchni użytkowej ok. 5-15% mniejszej niż wykazane maksymalne zapotrzebowanie wyniesie ok. 

187 ha tj. 1,87 km2. 

Dodatkowo 348 ha tj. 3,48 km2 stanowi rezerwy terenów niewykorzystanych pod zabudowę w 

ustaleniach planów miejscowych. 

Nowa zabudowa będzie mogła więc powstawać na terenach o łącznej powierzchni 535 ha tj. 5,35 

km2 , a możliwość realizacji tej zabudowy na niezainwestowanych jeszcze terenach będzie zwią-

zane z realizacją nowych dróg oraz sieci infrastruktury technicznej. 

 

Z punktu widzenia możliwości zapewnienia obsługi infrastrukturą techniczną kanalizacyjną w ra-

mach realizowanej obecnie sieci nowe tereny zabudowy powinny zostać wyznaczone przede 

wszystkim w miejscowościach, które docelowo zostaną objęte realizowaną i projektowaną obecnie 

siecią. 

Nowe tereny zabudowy powinny zostać wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących tere-

nów zabudowy jako ich uzupełnienia, w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących dróg, co skutkować 

będzie wykorzystaniem sieci istniejących dróg dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej oraz możli-

wością łatwego włączenia do istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 

Przyjmując wskaźnik gęstości dróg jak dla województwa śląskiego – 180 km x 100 km2 po-

wierzchni terenu, w nowych obszarach zabudowy wyznaczonych w studium i w terenach niewyko-

rzystanych rezerw w planach miejscowych będzie konieczna budowa 9,6 km dróg. 

Sposób rozmieszczenia nowych terenów inwestycyjnych, które koncentrują się wzdłuż istniejących: 

krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych powoduje, że można zastosować wskaźnik 0,6, 

co implikuje, że ostateczna konieczna długość nowych dróg winna wynieść 5,76 km. 

 

Wg katalogu cen jednostkowych i robót i obiektów drogowych – Bistyp drogi 2015 – cena brutto 1 

km drogi lokalnej o szer. 4 m wynosi 1.525.164 zł, tym samym zapotrzebowanie na kapitał dla za-

bezpieczenia dojazdu do nowych terenów inwestycyjnych wynosi w zaokrągleniu ok. 8 785 000,00 

zł w ciągu 30 lat.   

 

W nowych obszarach zabudowy wyznaczonych w studium konieczne będzie uzupełnienie sieci wo-

dociągowej dla obsługi projektowanej zabudowy. Zakłada się realizację jedynie wodociągu wiej-

skiego układanego w nowych ciągach drogowych o długości ok. 6 km. Koszt ich realizacji wyniesie 

ok. 600 000 zł. 

Uzupełnienie sieci kanalizacji sanitarnej (poza zakresem już zaplanowanych inwestycji związanych 

z realizacją sieci kanalizacyjnej) będzie obejmować realizację sieci o długości ok. 17 km. Koszt jej 

realizacji wyniesie ok. 9 520 000 zł. 
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Łączne koszty wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, służących realizacji 

zadań własnych gminy, związanych z lokalizacją nowej zabudowy w rezerwach terenu niewykorzy-

stanego pod zabudowę w ustaleniach planów miejscowych i w nowych obszarach zabudowy wy-

znaczonych w studium wynosi 18 905 000 zł. 

 

Obecnie realizowany program budowy gminnej kanalizacji sanitarnej umożliwi realizację nowej za-

budowy przy zachowaniu pełnych standardów uzbrojenia. 

Na terenie gminy Kroczyce zrealizowana jest już sieć kanalizacji sanitarnej jest już w Przyłubsku, 

Siamoszycach i Szypowice. Najbliższe 3 lata obejmują inwestycje w budowę oczyszczalni ścieków 

w Kostkowicach i realizację sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmie miejscowości Podlesice, 

Lgotka, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare i Kostkowice. 

W drugim etapie sieć kanalizacji sanitarnej będzie projektowana i realizowana w miejscowościach 

takich jak Dzibice, Gołuchowice i Pradła. 

Systemem przydomowych oczyszczalni ma być skanalizowane Piaseczno, Lgota Murowana, Trzci-

niec, Dobrogoszczyce, Biała Błotna, Browarek, Huta Szklana, Siemięrzyce, Siedliszowice. 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2016-2030 przyjętej uchwałą nr 

114/XV/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 grudnia 2015 r. do roku 2018 przewidziana jest  rea-

lizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej takich jak budowa oczyszczalni ście-

ków w miejscowości Kostkowice, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostkowice i bu-

dowa kanalizacji na odcinku Kostkowice – Podlesice (która obejmie miejscowości Podlesice, 

Lgotka, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare i Kostkowice). 

Zgodnie z ww. prognozą każdego roku począwszy od 2019 r. na nowe wydatki inwestycyjne gmina 

będzie dysponowała kwotami w wysokości: od 525 539,00 zł  w 2019 r. do kwoty 928 288,00 w 

2030 r. Łącznie w latach 2019-2030 Gmina będzie dysponowała kwotą 7 770 839 zł, którą będzie 

mogła  przeznaczyć na realizację dalszych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komuni-

kacyjnej. 

Przyjmując, że w latach 2031-2045 kwota ta wyniesie min. 800 000 zł rocznie (a na takim pozio-

mie jest przyjęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy w latach 2027-2030) można zakła-

dać, że gmina w latach 2031-2045 będzie dysponowała łączną kwotą w wysokości 12 000 000 

zł. Łączna kwota, którą Gmina będzie dysponowała w latach 2019-2045 wyniesie 19 

770 839 zł, co zapewni pokrycie kosztów wykonania projektowanych sieci komunika-

cyjnych i infrastruktury technicznej. 
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Realizacja sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej jest wymieniona w „Strategii Rozwoju 

Gminy Kroczyce na lata 2015-2020” wśród projektów strategicznych z punktu widzenia zrówno-

ważonego rozwoju gminy. Projekty te obejmują: 

1. Rozbudowę systemu kanalizacji na terenie gminy. 

2. Budowę oczyszczalni ścieków. 

3. Modernizację dróg lokalnych oraz DW 792 i DW 794 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

 

W strategii wskazano także możliwości zewnętrznego dofinansowania ww. projektów. Wsparciem 

środków własnych gminy mogą być środki z kredytu banków komercyjnych lub środki pozyskane w 

ramach emisji papierów wartościowych, np. obligacji komunalnych. Wykorzystywane są także kre-

dyty i pożyczki o charakterze preferencyjnym, tj. nisko oprocentowane bądź z możliwością czę-

ściowego umorzenia. 

Do najczęściej wykorzystywanych źródeł współfinansowania inwestycji należą środki będące w 

dyspozycji Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest 

wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na 

zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów 

gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego po-

ziomu ekonomicznego w UE. Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym 

i regionalnym słabiej rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów go-

spodarczych. 

W latach 2014-2020 fundusze polityki spójności zainwestowane zostaną poprzez 6 programów kra-

jowych. Programami krajowymi zarządzać będzie minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. 

Ponadto każde z województw korzystać będzie z pomocy regionalnej przyznawanej w ramach Re-

gionalnych Programów Operacyjnych. 

Środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dysponowane będą 

za pośrednictwem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Biorąc pod uwagę zakres działań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Kroczyce 

oraz dotychczas udostępniony zakres planowanego do udzielenia wsparcia w ramach poszczegól-

nych programów, rekomenduje się, iż Gmina wykorzystać będzie mogła unijne wsparcie głównie 

poprzez aplikacje o środki w ramach: 

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

Potrzeby inwestycyjne, wynikające z konieczności realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją 

nowej zabudowy w rezerwach terenu niewykorzystanego pod zabudowę w ustaleniach planów 
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miejscowych i w nowych obszarach zabudowy wyznaczonych w studium, nie przekraczają możli-

wości ich finansowania przez gminę. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę jest dostosowane do możliwości finansowania 

przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. 

 

 

10. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów. 
 

W gminie Kroczyce największą grupą własnościową stanowią grunty osób fizycznych. Grunty te 

zajmują 8899 ha, co stanowi ponad 80% powierzchni obszaru gminy. Grunty Skarbu Państwa zaj-

mują powierzchnię 1741 ha, co stanowi ok. 15,8% obszaru gminy. Wśród gruntów Skarbu Pań-

stwa ok. 1007 ha stanowią lasy, z czego 771,32 ha znajduje się w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa 

Koniecpol. 

Powierzchnia gruntów gminnych wynosi jedynie 148,0857 ha, co stanowi 1,38% gruntów całej 

gminy. 

    Niecałe 2% gruntów gminy stanowi własność firm i instytucji. 

11. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i te-
renów chronionych na podstawie przepisów odrębnych. 

 

11.1 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przy-

rody. 
 

11.1.1 Obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032. 
 

Na terenie gminy Kroczyce występuje specjalny obszar ochrony siedlisk PLH240032. Obszar zaj-

muje powierzchnię 1391.16 ha, przy czym na obszarze gminy Kroczyce znajdują się fragmenty 

tego obszaru o powierzchni łącznej ok. 695 ha.   

Obszar Ostoi Kroczyckiej usytuowany jest w środkowej części Wyżyny Częstochowskiej. Obejmuje 

on kilka pasm wzniesień jurajskich (m. in. Skały Kroczyckie, Skały Podlesickie, Skały Rzędkowic-

kie), z których większość jest zwieńczona licznymi ostańcami skalnymi o różnorodnych kształtach. 

Szata roślinna tego terenu jest zróżnicowana. Duża jego część jest pokryta lasami; na wzniesie-

niach można spotkać płaty różnych zespołów buczyn, w tym ciepłolubnych buczyn storczykowych, 

a w ich niższych partiach i obniżeniach wyścielonych piaskami - drzewostany sosnowe. 

Płaty buczyny storczykowej znajdują się na południowych, południowo-zachodnich i zachodnich 

stokach kilku wzgórz należących do Skał Kroczyckich: Góra Pośrednia, Góra Popielowa, Góra Łysak 
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i Góra Jastrzębnik. We wszystkich najlepiej zachowanych płatach buczyny storczykowej drzewo-

stan bukowy osiągnął wiek ponad 100 lat i liczne są w nim buki o grubości około 80 cm. W runie 

obecne są niemal wszystkie gatunki charakterystyczne dla siedliska buczyny storczykowej. Licznie 

występują gatunki z rodziny storczykowatych: Cephalantera alba, Cephalantera longifolia, Epipactis 

helleborine, Epipactia atrorubens, Neotia nidus-avis, Platantera bifolia. Na północnych stokach 

wzgórz znajdują się rozległe płaty żyznych buczyn - w ujęciu fitosocjologicznym: żyznej buczyny 

sudeckiej. Stan ich zachowania jest doskonały (w stopniu A), a zajmowana powierzchnia nieco 

większa niż buczyny storczykowej. Odlesione stoki wzgórz porastają zarośla z jałowcem, szakła-

kiem, dereniem, głogami, tarniną i leszczyną oraz fragmenty muraw kserotermicznych. W wielu 

miejscach dużą powierzchnię zajmują zarośla zdominowane przez jałowiec pospolity. Na skałach, 

które nie są otoczone i ocienione przez las rozwinęły się murawy naskalne. Ze skalicami ostańców 

związane są też zbiorowiska paproci szczelinowych. 

 

O wartościach przyrodniczych tego obszaru decydują przede wszystkim typy siedlisk przyrodni-

czych ważnych dla Europy (z Zał. I Dyr. Siedliskowej): 

 5130 – formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub nawa-

piennych murawach 

 6210  - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion sep-

tentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 

storczyków, 

 8210 – wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

 8310 – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae – Fagenion , Galio odorati-Fagenion) 

 9150 – Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 

 

Do głównych zagrożeń obszaru należą: 

 

dla muraw kserotermicznych: 

 zaniechanie wypasu, które uruchamia naturalną sukcesję. 

 duży ruch turystyczny powodujący ich intensywne wydeptywanie, szczególnie w miejscach 

łatwo dostępnych. 

 

dla zarośli jałowca: 

 zaniechanie wypasu, 

 nadmierne ocienienie prowadzi do stopniowego zamierania jałowców. 

 

dla zbiorowisk muraw naskalnych oraz zbiorowisk paproci szczelinowych: 
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 wspinaczka skałkowa. 

 

dla zachowania siedliska ciepłolubnej buczyny storczykowe: 

 niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna (zbyt silne zwarcie drzewostanu eliminujące ro-

śliny typowe dla ciepłolubnej buczyny, jak i jego zbytnie rozrzedzenie sprzyjające wnikaniu 

obcych gatunków, rębnia wielkopowierzchniowa, protegowanie sosny na siedlisku buczyny. 

 

 

11.1.2 Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd”. 

 
Cały obszar gminy za wyjątkiem miejscowości Trzciniec, fragmentu obszaru miejscowości Browa-

rek i fragmentu obszaru miejscowości Biała Błotna znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd” i jego otuliny. 

 

Park został utworzony na mocy Uchwały nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 

czerwca 1980 r. oraz Rozp.17/95 Woj. Katowickiego z 1 lutego 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Katowickiego 

Nr 3/95), Uchwała Woj. Rady Narodowej w Częstochowie z 17 czerwca 1982 r. nr XVI/70/82 oraz 

rozporządzenie nr 15/98 Woj. Częstochowskiego z 22 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Częstochow-

skiego nr 10 poz. 74 zmiana 1998 nr. 20 poz. 220). 

 

Park obejmuje obszar Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Powierzchnia parku wynosi 600,85 

km2, a jego otuliny 483,88 km2. Powierzchnia i budowa geologiczna terenu Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd” ma odbicie w zróżnicowaniu krajobrazowym i przyrodniczym. Czynnikiem wpływa-

jącym na rozwój rzeźby tego terenu jest zjawisko krasowienia. Występujące tutaj liczne jaskinie 

oraz schroniska skalne. Pierwszoplanową formą krajobrazu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 

stanowiącą również jeden z elementów rzeźby krasowej są licznie występujące tu ostańce wa-

pienne. 

Najbardziej charakterystycznymi elementami krajobrazu tego terenu jest mozaika wierzchowin wa-

piennych, urozmaiconych pasmami skałek oraz rozcinających je, pozbawionych wody dolin kraso-

wych.  

 

Aktualnym aktem prawnym określającym m.in. zasady gospodarowania na terenie parku jest Roz-

porządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazo-

wego „Orlich Gniazd” – 51/1423. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarze Parku obowiązują zakazy: 
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 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późn. 

zm.); 

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb, 

oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i ło-

wieckiej; 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie wyni-

kają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogo-

wego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urządzeń wod-

nych; 

 pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopal-

nych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-

zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym, lub budową, odbu-

dową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody, racjo-

nalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, go-

spodarce wodnej lub rybackiej; 

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodnobłotnych; 

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową, 

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wod-

nych. 

 

Dla Parku został także ustanowiony plan ochrony, przyjęty Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajo-

brazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). 

 

Plan ochrony jest dokumentem sporządzonym z uwzględnieniem: charakterystyki i oceny stanu 

przyrody, identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrz-
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nych; charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych; analizy skuteczności do-

tychczasowych sposobów ochrony; charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzen-

nego. Plan ochrony dla parku krajobrazowego zawiera: 

 cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarunkowania ich reali-

zacji; 

 identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

 wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych; 

 określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem krajobrazu; 

 wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, re-

kreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form gospodarowania oraz określenie 

sposobów korzystania z tych obszarów; 

 ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania prze-

strzennego województw (…) dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych 

lub zewnętrznych. 

W ustaleniach planu ochrony Parku na obszarze gminy Kroczyce obszarem działań ochronnych nr 1 

– objęto teren rezerwatu Góra Zborów. Obszar ten określono jako obszar krajobrazu podlegający 

niewielkiej antropopresji – stanowią go tereny o dużej naturalności procesów przyrodniczych oraz 

licznym występowaniu gatunków objętych ochroną prawną w formie rezerwatów – obszar ochrony 

ścisłej. 
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Ryc.16.  Podstrefy Planu Ochrony Parku Krajobrazowego na tle Gminy Kroczyce 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Zgodnie z ustaleniami planu ochrony Parku na obszarze gminy położonym w granicach Parku Kra-

jobrazowego wyznaczone zostały następujące podstrefy: 

 

Podstrefa IA - obszary o wysokich walorach przyrodniczych (zasięgiem odpowiadająca Podobsza-

rowi działań ochronnych 2A). 

Podstrefa została wyznaczona w Strefie I – przyrodniczej, w obszarze działań ochronnych nr 2 – 

obszar krajobrazu podlegający częściowej antropopresji – stanowią go tereny o częściowej natural-

ności procesów przyrodniczych oraz występowania gatunków objętych ochroną prawną. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IA w stu-

diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących: 
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a) zachowawczą ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy, 

c) utrzymanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych: 

a) dopuszczających budowę i rozbudowę obiektów kubaturowych, 

b) dopuszczających realizowanie zabudowy zagrodowej poza działkami siedliskowymi wyznaczo-

nymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w momencie wej-

ścia w życie Planu, 

c) dopuszczających prowadzenie linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych przez 

tereny leśne i zespoły skałkowe, 

d) związanych z lokalizowaniem nowych dróg publicznych (z zastrzeżeniem pkt. i, j), 

e) związanych z lokalizowaniem obiektów obsługi ruchu turystycznego, 

f) związanych z lokalizowaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych (związanych z aktywnym wy-

poczynkiem), 

g) związanych z lokalizowaniem parkingów, 

h) związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie nawiązują-

cych do tradycji lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy miejscowej, i) związanych z 

lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wy- łączeniem inwesty-

cji liniowych, których z przyczyn technicznych nie można realizować poza podstrefą, 

j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich elemen-

tów, dla których istnieją możliwości lokalizacyjne poza Podstrefą, 

k) dopuszczających zalesianie łąk, pól i nieużytków poza granicą rolno – leśną, 

l) dopuszczających wydobywanie kopalin, 

ł) dopuszczających organizowanie imprez masowych, 

m) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów, 

n) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu stanowi 

gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

3) Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szcze-

gólności przewidujących: 

a) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich elementy, dla 

których nie istnieją możliwości lokalizacji poza Podstrefą, 

b) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, których z przy-

czyn technicznych nie można realizować poza Podstrefą, 

c) lokalizację ekstensywnego zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego niezagrażające wła-

ściwemu stanowi gatunków i siedlisk przyrodniczych, takiego jak: ścieżki spacerowe, rowerowe, 

hippiczne, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe, postojowe itp. 



     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 117 
 

d) realizację zabudowy zagrodowej na działkach siedliskowych wyznaczonych w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w momencie wejścia w życie Planu. 

 

Podstrefa IB - obszary atrakcyjne turystycznie - rejony nagromadzenia walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych charakterystycznych dla obszaru Parku (zasięgiem odpowiadająca Podobszarowi 

działań ochronnych 2B). 

Podstrefa została wyznaczona w Strefie I – przyrodniczej, w obszarze działań ochronnych nr 2 – 

obszar krajobrazu podlegający częściowej antropopresji – stanowią go tereny o częściowej natural-

ności procesów przyrodniczych oraz występowania gatunków objętych ochroną prawną. 

 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IB w stu-

diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących: 

a) ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy, 

c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych: 

a) dopuszczających budowę obiektów kubaturowych, w tym także zabudowy zagrodowej, 

b) dopuszczających rozbudowę istniejących obiektów kubaturowych, a także zmiany sposobu użyt-

kowania tych obiektów i ich otoczenia w sposób odbiegający od zasad ochrony przyjętych dla tej 

Podstrefy, 

c) dopuszczających prowadzenie linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych przez 

tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skałkowe, 

d) związanych z lokalizowaniem nowych dróg publicznych (z zastrzeżeniem pkt. j), 

e) związanych z lokalizowaniem parkingów, z wyłączeniem wskazanych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obrzeży Podstrefy i bezpośredniego sąsiedztwa istniejących 

dróg publicznych, 

f) związanych z lokalizowaniem kubaturowych obiektów obsługi ruchu turystycznego, 

g) związanych z lokalizowaniem obiektów sportowych, 

h) związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie nawiązują-

cych do tradycji lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy miejscowej, 

i) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, 

j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich elemen-

tów, dla których istnieją możliwości lokalizacyjne poza Podstrefą, 

k) dopuszczających wydobywanie kopalin, 

 l) dopuszczających organizowanie imprez masowych 
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m) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów, 

n) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu stanowi 

gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szczegól-

ności przewidujących lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki tury-

styki pieszej i rowerowej, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspi-

naczkowe oraz ściany wspinaczkowe, punkty widokowe, postojowe, kosze na śmieci itp., 

 

 

Podstrefa IIA - obszary o wysokich walorach krajobrazowych (zasięgiem odpowiadająca Obszarowi 

działań ochronnych nr 3). 

Podstrefa została wyznaczona w Strefie II - zachowania powiązań przyrodniczych i krajobrazo-

wych, w obszarze działań ochronnych nr 3 – obszar krajobrazu kulturowego zharmonizowanego – 

stanowią go tereny w przeszłości kształtowane przez człowieka, o harmonijnej kompozycji agroce-

noz, obszarów leśnych, zadrzewionych oraz zabudowań gospodarczych i mieszkalnych, w których 

obecnie, w wyniku zaniechania działalności rolniczej, zachodzą wzmożone procesy sukcesji wtór-

nej. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IIA w stu-

diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących: 

a) ochronę walorów krajobrazowych i kulturowych, 

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy, 

c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

d) realizację nowego budownictwa zagrodowego na nowych działkach siedliskowych w sposób na-

wiązujący do tradycji lokalnej - zapewniając zachowanie jego charakterystycznych cech związa-

nych z: 

- dachami dwuspadowymi symetrycznymi i wielospadowymi z kalenicą, z ewentualnymi naczółkami 

i przyczółkami, minimalnym wysięgu okapu i wiatrownic poza ścianę szczytową, nie mniejszym niż 

60 cm, jednorodnymi formami dachu w całym budynku (nad gankami i przybudówkami), pokry-

ciem - dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi. Lukarnami o jednakowym kącie nachyle-

nia, takim samym jak głównych połaci, dachami lukarn występującymi na jednej połaci dachowej 

niełączącymi się. 

- preferowanym wydłużonym, prostokątnym rzutem poziomym budynku, z ewentualnymi gankami 

i podcieniami, 

- wyraźnie zaakcentowanymi poziomami okapu i cokołu (np.: poprzez zróżnicowanie kolorystyki i 

faktur) a także odcięciem dachu na linii okapu od ściany szczytowej. 
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- kolorystyką obiektów kubaturowych zachowującą ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość, 

czarny), elewacjami zharmonizowanymi z dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza 

drewnianych, kamiennych, murowanych), kolorystyką kominów i innych elementów na dachu sto-

nowaną z kolorystyką dachu. 

e) realizację nowego budownictwa mieszkalnego w obrębie istniejącej działki siedliskowej w spo-

sób nawiązujący do tradycji lokalnej - zapewniając zachowanie wymienionych w pkt. d) charakte-

rystycznych cech oraz niżej wymienionych tradycyjnych rozwiązań polegających na zastosowaniu: - 

dachów dwuspadowych symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 30-

45 stopni, 

- maksymalną wysokość budynku: do 12 m, licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku, do kalenicy dachu, 

- horyzontalnego kształtu bryły budynku – szerokość traktu określającego maksymalną dopusz-

czalną rozpiętość dachu mierzoną po zewnętrznych krawędziach ścian max. 9,5 m, 

- powierzchni biologicznie czynnej: dla działki o powierzchni do 1000 m2 - min 45 % powierzchni 

całkowitej; dla działki o powierzchni powyżej 1000 m2 - min. 60 % powierzchni całkowitej, 

f) dla istniejących w obrębie działki siedliskowej obiektów kubaturowych mieszkalnych przeznaczo-

nych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech charaktery-

stycznych wymienionych w pkt. e) oraz: 

- dachów dwuspadowych symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 

30-45 stopni, 

- maksymalną wysokość budynku: do 12 m, licząc od poziomu terenu przy najniżej położonym 

wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej bu-

dynku, do kalenicy dachu, 

- horyzontalnego kształtu bryły budynku, 

g) w nowym budownictwie gospodarczym i gospodarczo - garażowym – zapewnienie zachowania 

tradycji lokalnej i cech charakterystycznych takich jak: 

- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, min. wysięg okapu i wiatrownic poza ścianę szczy-

tową nie mniejszym niż 60 cm, pokryciu dachu - dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi, 

- wysokość budynku - równa jednej kondygnacji, 

- kształt bryły - preferowany horyzontalny, 

- rzut poziomy - preferowany prostokątny, 

- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość - czarne), elewacje 

zharmonizowane z dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamien-

nych, murowanych), kolorystyka kominów i innych elementów na dachu stonowana z kolorystyką 

dachu. 

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych: 



     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 120 
 

a) dopuszczających budowę i rozbudowę kubaturowych obiektów budowlanych (z zastrzeżeniem 

pkt. c), 

b) dopuszczających prowadzenie linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych przez 

tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skałkowe, 

c) dopuszczających realizowanie zabudowy zagrodowej poza działkami siedliskowymi wyznaczo-

nymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

d) związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie nawiązują- 

cych do tradycji lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy miejscowej, 

e) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, z wyjąt-

kiem liniowych inwestycji infrastrukturalnych, których z przyczyn technicznych nie można realizo-

wać poza podstrefą, 

f) dopuszczających wydobywanie kopalin, 

g) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów, 

h) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu stanowi 

gatunków i siedlisk przyrodniczych (z zastrzeżeniem pkt 3. lit. i) 

3) Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szcze-

gólności przewidujących: 

a) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich elementów, dla 

których nie istnieją możliwości lokalizacji poza Podstrefą, 

b) lokalizację liniowych inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, których z przy-

czyn technicznych nie można realizować poza Podstrefą, 

c) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego, takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowe-

rowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinacz-

kowe, kosze na śmieci itp., 

d) lokalizację inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym, 

e) organizowanie imprez masowych, 

f) zakładanie stawów i hodowlę ryb, 

g) realizację zabudowy zagrodowej na działkach siedliskowych wyznaczonych w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego, 

h) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne niezagrażające właściwemu stanowi gatunków i sie-

dlisk przyrodniczych. 

i) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu stanowi gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, jeśli nie ma możliwości ich zlokalizowania poza Podstrefą, a interes społeczny 

przemawia za ich realizacją, jednocześnie w rozwiązaniach planistycznych przewidziano działania 

kompensacyjne. 
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Podstrefa IIB - obszary o pośrednich wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, rejon poszuki-

wania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju obszaru (zasięgiem odpowiadająca Podob-

szarowi działań ochronnych 4A) 

Podstrefa została wyznaczona w strefie II - zachowania powiązań przyrodniczych i krajobrazowych, 

w obszarze nr 4 – obszar krajobrazu kulturowego-nieharmonijnego – stanowią go tereny prze-

kształcone w wyniku działalności człowieka, o chaotycznym występowaniu agrocenoz, obszarów 

leśnych, zadrzewionych, o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i gospodarczej. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IIB w stu-

diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących: 

a) realizację nowego budownictwa mieszkalnego, zagrodowego, letniskowego oraz rekreacyjnego 

w sposób nawiązujący do tradycji lokalnej: zapewniając zachowanie jego charakterystycznych cech 

określonych odpowiednio w ust. 5 pkt. 1 lit. d i e, 

b) dla istniejących obiektów kubaturowych mieszkalnych, rekreacyjnych i letniskowych przeznaczo-

nych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech charaktery-

stycznych określonych w podpunkcie a), 

c) w nowym budownictwie użyteczności publicznej (np. kościoły, szkoły, sklepy, hotele itp.) – za-

pewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech charakterystycznych wymienionych w podpunkcie a) 

oraz: 

- dachów dwuspadowych, symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 

10-45 stopni, 

- wysokości budynku harmonijnie wkomponowanej w teren, 

- horyzontalnego kształtu bryły 

d) w nowym budownictwie gospodarczym i gospodarczo - garażowym zapewnienie zachowania 

tradycji lokalnej i cech charakterystycznych takich jak: 

- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, minimalny wysięg okapu i wiatrownic poza ścianę 

szczytową nie może być mniejszy niż 60 cm, pokrycie dachu: dachówką lub materiałami dachów-

kopodobnymi. 

- wysokość budynku – równej jednej kondygnacji, 

- horyzontalny kształt bryły, - prostokątny rzut poziomy, 

- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość, czarny), elewacje zhar-

monizowane z dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamien-

nych, murowanych), kolorystyka kominów i innych elementów na dachu stonowana z kolorystyką 

dachu. 

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych: 

a) dopuszczających realizowanie zabudowy mieszkaniowej w sposób rozproszony, 
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b) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wy- 

łączeniem inwestycji liniowych, których z przyczyn technicznych nie można realizować poza pod-

strefą, 

c) dopuszczających wydobycie kopalin na powierzchni powyżej 2 ha lub w ilości przekraczającej 

20.000 m3 /rok. 

3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szczegól-

ności przewidujących: 

a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowero-

wej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinacz-

kowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe itp., 

b) lokalizację parkingów, 

c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów sportowych, 

d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym, 

e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, których z przyczyn technicz-

nych nie można realizować poza Podstrefą, 

f) realizację inwestycji związanych z rolnictwem: gospodarstwa rolne, usługi, przetwórstwo, pro-

dukcja na rzecz rolnictwa itp., 

g) realizację budownictwa mieszkaniowego, 

h) realizację zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, 

i) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w ilości nie przekraczającej 20.000 m3 /rok, 

j) organizowanie imprez masowych 

 

 

Podstrefa IVB - obszary ograniczania negatywnego oddziaływania na otoczenie (zasięgiem odpo-

wiadająca Obszarowi działań ochronnych nr 6). 

Podstrefa została wyznaczona w strefie IV - działań zachowawczych, rekultywacyjnych i rewitaliza-

cyjnych, w obszarze nr 6 – obszar krajobrazu zdegradowanego – stanowią go tereny silnie prze-

kształcone w wyniku ingerencji człowieka, wymagające działań naprawczych. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IVB w stu-

diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych przewidujących wydobycie kopalin na po-

wierzchni powyżej 2 ha lub w ilości przekraczającej 20.000 m3 /rok, 

2) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1, w szczególności 

przewidujących: 
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a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowero-

wej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinacz-

kowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe, kosze na śmieci itp., 

b) lokalizację parkingów, 

c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów sportowych, 

d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym, 

e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, 

f) realizację inwestycji zwianych z rolnictwem: gospodarstwa rolne, usługi, przetwórstwo, produk-

cja na rzecz rolnictwa, 

g) realizację budownictwa mieszkaniowego, 

h) realizację zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, 

i) realizację inwestycji zwianych z usługami, przetwórstwem, produkcją, 

j) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w ilości nieprzekraczającej 20.000 m3/rok, 

k) organizowanie imprez masowych. 

 

11.1.3 Rezerwat przyrody. 

 
Na terenie miejscowości Podlesice występuje rezerwat przyrody Góra Zborów o powierzchni 45 ha 

utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 

1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. 1957 nr 75 poz. 461). Obejmuje on obszar, 

na którym występują liczne skały wapienne tworzące grupę ostańców. W granicach rezerwatu, o 

powierzchni 45 ha, leżą dwa wzgórza: Góra Zborów i Wzgórze Kołoczek. Góra Zborów jest najwyż-

szym wzniesieniem byłego województwa częstochowskiego (462 m n.p.m.) 

 

11.1.4 Pomniki przyrody. 

 
Na terenie gminy Kroczyce występują 2 pomniki przyrody: 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata), znajdująca się w miejscowości Kroczyce  obok kościoła pa-

rafii Rz.K. Pomnik przyrody został ustanowiony Orzeczeniem nr 13 b/4/54 o uznaniu za po-

mnik przyrody PWRN w Katowicach z dn. 17.03.1954r., rozporządzeniem nr 4/96 z dn. 

06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

 Sosna pospolita (Pinus sylvestris) znajdująca się na terenach Nadleśnictwa Koniecpol leśnic-

two Pradła w oddziale leśnym 296f. Pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem nr 

4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

 

11.2 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy prawo wodne. 
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Na przeważającej części obszaru Gminy Kroczyce występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

„Zbiornik Częstochowa” (E) nr 326. 

Teren gminy leży w granicach jeszcze nieustanowionego, projektowanego obszaru ochronnego ju-

rajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP-326 (według „Dokumentacji określającej 

warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia obszarów ochronnych Zbiornika Wód Podziemnych 

Częstochowa (E) GZWP-326, opracowanej w 2008 r. 

Niewielki fragment obszaru gminy położony we wschodniej części, w rejonie Lasów Pradelskich 

znajduje się w granicach udokumentowanego krasowo-szczelinowego GZWP Nr 408 Niecka Mie-

chowska. 

Obszar gminy Kroczyce znajduje się częściowo w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powo-

dzią rzeki Krztyni wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap II dla rzeki 

Krztyni”. Studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 

Sporządzone mapy zagrożenia powodziowego nie objęły terenu gminy Kroczyce. 

Objęte ochroną na podstawie ustawy prawo wodne jest również 7 ujęć wód podziemnych zlokali-

zowanych w: 

 miejscowości Lgota Murowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 744/1, 

 miejscowości Przyłubsko na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 291/4, 

 miejscowości Siedliszowice na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 454, 

 miejscowości Kroczyce, wykonane dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", 

 miejscowości Siedliszowice, na terenie rozlewni wód "TAKO" studnie S-1, S-2, oraz na terenie 

RSP, 

 miejscowości Pradła dla wodociągu wiejskiego oraz stawów rybackich S.K.R.-S 

 miejscowości Przyłubsko - źródło (decyzja Wojewody Katowickiego nr 19/74 zatwierdzająca 

zasoby eksploatacyjne źródła), 

wraz z terenami ich ochrony bezpośredniej. 

 

11.3 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy prawo geolo-

giczne i górnicze. 
 

Na terenie gminy Kroczyce występują udokumentowane złoża kopalin, wyszczególnione w roz-

dziale 13.1. Złoża te podlegają ochronie na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. 
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11.4 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o lasach. 
 

Obszar lasów ochronnych  został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska  Zaso-

bów Naturalnych i Leśnictwa nr 69 z dnia 29 maja 1996 r. 

Zagospodarowanie, użytkowanie i ochrona lasów stosownie do uznanych kategorii ochronności, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz planem urządzania lasów. 

 

11.5 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie grun-

tów rolnych i leśnych. 
 

Gleby najwyższych klas bonitacyjnych II-III występują w północnej części gminy w okolicach miej-

scowości Dobrogoszczyce, Dzibice, Browarek i Biała Błotna. Na pozostałych terenach gminy jakość 

gleb jest niższa. Gleby klas I-III są objęte ochroną na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lu-

tego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.). 

 

11.6 Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami. 

 
Obiektami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami są: 

 obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego, wymienione w 

rozdziale 5.1. 

 obiekty obecnie objęte ochroną na podstawie ustaleń aktualnie obowiązujących planów miej-

scowych. 

Przy opracowywaniu planów miejscowych lub zmian planów obowiązujących wskazaniem do obję-

cia ochroną na podstawie ustaleń planu miejscowego jest Gminna Ewidencja Zabytków, która za-

wiera zaktualizowany wykaz obiektów zabytkowych. Wykaz obiektów ujętych w Gminnej Ewidencji 

Zabytków zawiera rozdział 5.3, a wykaz stanowisk archeologicznych zawiera rozdział 5.4. 

 

12. Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów na-
turalnych zagrożeń geologicznych. 

 

Na terenie gminy Kroczyce nie występują obszary osuwania się mas ziemnych. 

Występują natomiast inne niekorzystne zjawiska geologiczne, które mogą decydować o powstaniu 

skomplikowanych warunków gruntowych. Do zjawisk takich należą zjawiska i formy krasowe.  

Procesy krasowe przebiegają zarówno na powierzchni pozostawiając po sobie leje krasowe, skałki 

ostańcowe, okna, bramy i mosty skalne, a na powierzchni skał – żłobki i jamki krasowe, jak i pod 

powierzchnią ziemi – drążąc masywy skalne formują jaskinie. 
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Główne doliny występujące na terenie Gminy Kroczyce: Białki, Wodząca (Bagienka) i Krztynia mają 

założenia tektoniczne. Niewykluczone jest także, że w ich dnach rozwijały się podziemne zjawiska 

krasowe, powodując powstanie jaskiń i korytarzy pod dnami dolin. Proces ten jest najprawdopo-

dobniej przyczyną powstawania części współczesnych zagłębień bezodpływowych i lokalnego obni-

żania się powierzchni, które może stanowić zagrożenie dla budownictwa. 

 

13. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumento-
wanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz udoku-
mentowanych kompleksów podziemnego składowania dwu-
tlenku węgla. 

 

13.1 Złoża kopalin. 
 

Na terenie gminy Kroczyce występują udokumentowane złoża kopalin: 

 Złoża piasków formierskich: „Gołuchowice”, „Kroczyce I i II”, „Siemierzyce” 

 Złoża kruszywa naturalnego „Kroczyce”. 

 

Są to złoża trzeciorzędowych piasków kwarcowych wypełniające leje krasowe w obrębie wierzcho-

win. Zasoby bilansowe tych złóż wynoszą łącznie 890 tys. Mg. 

 

 

Nr 
złoża 

Nazwa złoża Kopalina Po-
wierzc
hnia 
[ha] 

Stan zago-
spodarowania 

Sposób i sys-
tem eksploata-
cji 

PF 
1193 

Gołuchowice Złoża pia-
sków for-
mierskich 

10,80 złoże rozpo-
znane wstęp-
nie 

odkrywkowy 
spod wody 

PF 
1165 

Kroczyce I i II Złoża pia-
sków for-
mierskich 

5,55 złoże rozpo-
znane szcze-
gółowo 

odkrywkowy, 
ścianowy 

PF 
1166 

Siemierzyce Złoża pia-
sków for-
mierskich 

2,50 złoże rozpo-
znane szcze-
gółowo 

odkrywkowy, 
ścianowy 

KN 
5058 

Kroczyce Złoża pia-
sków poza 
piaskami 
szklarskimi 

1,60 złoże rozpo-
znane szcze-
gółowo 

odkrywkowy 

 

Tab.31. Udokumentowane złoża kopalin w gminie Kroczyce 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGI. 
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Na terenie gminy znajduje się również złoże piasków formierskich Kostkowice, złoże to jednak zo-

stało wykreślone z bilansu zasobów. Eksploatacja tego złoża zakończona została 1995-12-31. 

 

Żadne ze złóż występujących na terenie gminy nie jest obecnie eksploatowane. Złoża odgrywają 

obecnie niewielką rolę w aspekcie gospodarczym. 

 

13.2 Zasoby wód podziemnych. 

 
Na przeważającej części obszaru Gminy Kroczyce występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

„Zbiornik Częstochowa” (E) nr 326. Jest to zbiornik szczelinowo-krasowo-porowy. Zasadniczym po-

ziomem wodonośnym jest poziom jury górnej. Wapienie jury górnej na znacznej powierzchni przy-

kryte są utworami czwartorzędowymi i lokalnie marglami kredowymi. Miąższość utworów jury gór-

nej gromadzących wodę wynosi od kilkudziesięciu do ok. 400 m. Szczeliny i kanały krasowe tworzą 

drogi przepływu wód, natomiast przestrzeń porowa jest miejscem magazynowania wody. Duża 

przepuszczalność utworów jurajskich spowodowana ich szczelinowatością i krasowieniem, a także 

brak na znacznym obszarze warstwy izolującej od powierzchni powoduje iż wody te są szczególnie 

narażone na zanieczyszczenia z powierzchni. 

 

Teren gminy leży w granicach projektowanego obszaru ochronnego jurajskiego Głównego Zbior-

nika Wód Podziemnych GZWP-326 (według „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne 

dla ustanowienia obszarów ochronnych Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa (E) GZWP-326, 

opracowanej w 2008 r. 

Niewielki fragment obszaru gminy położony we wschodniej części, w rejonie Lasów Pradelskich 

znajduje się w granicach udokumentowanego krasowo-szczelinowego GZWP Nr 408 Niecka Mie-

chowska. 

W obszarze gminy nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwu-

tlenku węgla. 

 

14. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górni-
czych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych. 

 

Na obszarze gminy Kroczyce nie występują tereny górnicze. 

15. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
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gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami. 

 

15.1 Komunikacja. 
 

Przez teren gminy Kroczyce przebiega droga krajowa DK 78 klasy głównej ruchu przyśpieszonego. 

Droga ta jest podstawowym szlakiem komunikacji drogowej pomiędzy Górnośląskim Okręgiem 

Przemysłowym a wschodnią częścią Polski i miastami takimi jak Kielce, Lublin czy Radom. Jest to 

na terenie powiatu zawierciańskiego jedyna trasa o dużym znaczeniu dla komunikacji ponadlokal-

nej, jednocześnie najbardziej uczęszczana droga w powiecie. Służy także komunikacji w obrębie 

samego powiatu relacji zachód - północny wschód. 

Miejscem szczególnie niebezpiecznym dla ruchu drogowego i ruchu pieszych, jest skrzyżowanie 

dróg lokalnych z drogą krajową w centrum Kroczyc. 

 

Na terenie gminy planowana jest inwestycja pod nazwą: „Budowa drogi krajowej nr 78 Siewierz-

Szczekociny z obwodnicami miejscowości: Poręba i Zawiercie, Kroczyce i Pradła oraz Szczekociny.   

Na rysunkach studium pt. „Uwarunkowania” ujęto przebieg drogi zgodnie z decyzją o środowisko-

wych uwarunkowaniach nr WOOŚ.4200.11.2011.JB z dnia 13 maja 2011 r. wydaną przez Regional-

nego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Obsługę komunikacyjną terenów przyległych do drogi krajowej nr 78 należy zapewnić poprzez wy-

konanie lub wykorzystanie istniejącej drogi niższej klasy technicznej. W przypadku, gdy nie jest 

uzasadnione lub możliwe wykonanie albo wykorzystanie drogi niższej klasy, jak również ustanowie-

nie drogi koniecznej lub służebności przejazdu obsługę komunikacyjną z drogi krajowej dopuszcza 

się wyjątkowo w miejscu, które nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz o 

parametrach dostosowanych do planowanego zagospodarowania. 

 

Przez obszar gminy w zachodniej jej części przebiega droga wojewódzka nr 792 Kroczyce – Żarki o 

długości 4,662 km, we wschodniej części gminy przebiega natomiast droga wojewódzka nr 794 

relacji Pilica - Pradła - Koniecpol o długości 9,930 km. 

 

Przez teren gminy przebiegają następujące drogi powiatowe: 

  1017S – miejscowość Przyłubsko, Kroczyce, Dzibice 

 1709S – miejscowość Piaseczno, Lgota Murowana 

 1729S – miejscowości Przyłubsko, Siamoszyce, 

 1772S – miejscowości Szypowice, Siamoszyce, 

 1773S – miejscowość Siamoszyce, 

 1775S – miejscowość Pradła, 
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 1789S – miejscowości Dobrogoszczyce, Kostkowice, 

Drogi powiatowe na terenie gminy Kroczyce posiadają łączną długość 35,643 km. 

 

Lokalny układ drogowy tworzony jest przez drogi gminne funkcjonujące jako drogi publiczne klasy 

„lokalnej” lub klasy „dojazdowej”. 

Drogi gminne zapewniają bezpośrednią obsługę terenów zainwestowanych. Większość dróg tego 

układu już istnieje, ale wymagają modernizacji głównie ze względu na brak pożądanych parame-

trów technicznych lub nawierzchni gminnych. Część dróg nie wymaga uregulowania stanu praw-

nego, w tym zaliczenia do odpowiedniej kategorii. 

 

Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa nr 4 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie, Centralna Magi-

strala Kolejowa. Jest to linia kolejowa o długości 223,859 km, przebiegająca przez wojewódz-

twa mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie. Linia ta jest częścią międzynarodowego koryta-

rza transportowego E 65. 

Tereny kolejowe w/w linii stanowią tereny zamknięte, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z z 2010 r. Nr 193 z późn. zm.). 

Biorąc pod uwagę tranzytowy charakter ww. linii należy przyjąć, że komunikacja kolejowa będzie 

miała marginalne znaczenie dla planowania rozwoju przestrzennego gminy. Istniejące linie kole-

jowe przebiegają na obrzeżach obszaru gminy. Należy jednak uwzględnić uciążliwość oddziaływa-

nia linii kolejowych, szczególnie w aspekcie modernizacji linii i przystosowania jej do osiągania 

prędkości min. 250 km/h w ruchu pasażerskim, co wiązało się będzie ze znacznym zwiększeniem 

uciążliwego oddziaływania hałasu. 

 

Na terenie gminy występuje łącznie 16,1 km ścieżek rowerowych. 

Przez teren gminy biegnie oznakowana trasa rowerowa o łącznej długości 14,24 km z elementami 

ścieżki rowerowej i punktami postojowymi w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Trasa jest inte-

gralną częścią systemu ścieżek  rowerowych w centralnej części Jury Krakowsko – Częstochow-

skiej, w którego realizację zaangażowane są także gminy: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręb, Wło-

dowice i Zawiercie. 

 
 
 
 

15.2 Infrastruktura techniczna. 

15.2.1 Zaopatrzenie w wodę: 
 

Zaopatrzenie w wodę w Gminie Kroczyce prowadzone jest przez Komunalny Zakład Budżetowy. Na 

terenie gminy Zakład obsługuje 92 km sieci wodociągowej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisk_Mazowiecki_(stacja_kolejowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawiercie_(stacja_kolejowa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_łódzkie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_świętokrzyskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_śląskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_E_65


     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 130 
 

Gmina jest zaopatrywana w wodę dla celów komunalnych z ujęć wód podziemnych zlokalizowa-

nych w: 

 miejscowości Lgota Murowana na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 744/1, 

 miejscowości Przyłubsko na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 291/4, 

 miejscowości Siedliszowice na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 454. 

Oprócz wyżej wymienionych na terenie gminy występują także inne ujęcia wody nie wykorzysty-

wane aktualnie przez gminę: 

 miejscowości Kroczyce, wykonane dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", 

 miejscowości Siedliszowice, na terenie rozlewni wód "TAKO" studnie S-1, S-2, oraz na terenie 

RSP, 

 miejscowości Pradła dla wodociągu wiejskiego oraz stawów rybackich S.K.R.-S 

 miejscowości Przyłubsko - źródło (decyzja Wojewody Katowickiego nr 19/74 zatwierdzająca 

zasoby eksploatacyjne źródła). 

 

Ujęcia te mają strefy ochronne obejmujące wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. 

Dostęp do wody wodociągowej mają prawie wszyscy mieszkańcy gminy.  

 

Wg danych GUS w 2013 r. z sieci wodociągowej korzystało 91,2% ogółu ludności gminy. Wskaźnik 

ten stawia gminę na 5 miejscu spośród 10 gmin powiatu zawierciańskiego (92,5% ogółu ludności 

powiatu korzysta z sieci wodociągowej). 

Stan techniczny sieci wodociągowej ocenia się jako dobry. 

Analiza danych GUS wskazuje, że średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w ciągu minionych 

10 lat wzrosło z 29 m3 do 33,8 m3.  Udział przemysłu w zużyciu wody ogółem wynosi 2,8%. 

 

15.2.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
 

Na terenie gminy długość sieci kanalizacyjnej na 100 km2 wynosi około 7,8 km. 

Wg danych GUS w 2013 r. z sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni korzystało 

865 osób, co stanowiło 11,6% ogółu ludności gminy. Wskaźnik ten stawia gminę na 7 miejscu spo-

śród 10 gmin powiatu zawierciańskiego (47,9% ogółu ludności powiatu korzysta z sieci kanaliza-

cyjnej). 

Ścieki sanitarne są odprowadzane do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Siamoszy-

cach o maksymalnej wydajności 150m3/d, z usuwaniem związków biogennych. Oczyszczone ścieki 

odprowadzane są bezpośrednio do Krztyni. Systemem zbiorowego odprowadzania ścieków są ob-

jęte tylko miejscowości Siamoszyce, Przyłubsko i Szypowice. Gospodarstwa nie objęte siecią kana-

lizacyjną zaopatrzone są w indywidualne zbiorniki do gromadzenia ścieków sanitarnych lub przydo-

mowe oczyszczalnie ścieków. 
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Na terenie gminy ścieki są odprowadzane do 1487 zbiorników bezodpływowych oraz do 

3 oczyszczalni przydomowych. 

Dodatkowo planowana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kostkowice. 

Brak podstawowej infrastruktury kanalizacyjnej jest istotnym ograniczeniem rozwoju gospodar-

czego gminy, szczególnie w kierunku związanym z rozwojem turystyki. Dodatkowy problem sta-

nowi położenie większej części obszaru gminy w zlewni Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

Częstochowa E 326, który jest zanieczyszczany za sprawą mocno ograniczonej infrastruktury sani-

tarnej. 

15.2.3 Elektroenergetyka: 
 

Gmina Kroczyce jest w pełni zelektryfikowana. 

Na terenie Gminy Kroczyce nie występuje zakład produkujący energię elektryczną. Całość energii 

elektrycznej jest importowana za pomocą infrastruktury przesyłowej. Dystrybucją energii elektrycz-

nej na terenie Gminy Kroczyce zajmuje się TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie. 

TAURON Dystrybucja S.A nie posiada na terenie Gminy Kroczyce stacji elektroenergetycznej 

WN/SN, która stanowiłaby Główny Punkt Zasilania (GPZ) dla odbiorców energii elektrycznej. Miesz-

kańcy gminy zaopatrywani są w energię elektryczną ze stacji 110/15 kV zlokalizowanych na terenie 

sąsiednich gmin tj.: 

 GPZ 110/15 kV „ Kotowice” w gminie Żarki, 

 GPZ110/15 kV „Zawada” w gminie Irządze. 

 

W wyżej wymienionych stacjach zainstalowane są po dwa transformatory 110/15 kV o mocach: 10 

MVA i 16 MVA. 

Północną część obszaru Gminy przecina linia 110 kV łącząca GPZ „Kotowice” z GPZ „Zawada”. 

Linie średniego napięcia wyprowadzone z ww. GPZ-tów relacji: SE Zawada – Irządze, SE Zawada – 

Niegowa, SE Kotowice – Kroczyce i SE Kotowice – Zawada zasilają 47 stacji transformatorowych 

15/0,4 kV stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. 

Aktualnie istniejąca na terenie Gminy Kroczyce infrastruktura elektroenergetyczna jest w dobrym 

stanie technicznym oraz zapewnia zasilanie wszystkim zgłoszonym do podłączenia obiektom. Moc 

transformatorów zainstalowanych w GPZ – tach oraz stacjach transformatorowych 15/04 kV po-

krywa obecne zapotrzebowanie odbiorców na moc. Istniejące typy stacji umożliwiają w razie ko-

nieczności wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy. 

Należy jednak liczyć się z koniecznością budowy nowych stacji i linii SN i nN, podyktowaną potrze-

bami przyszłych inwestorów – zgodnie z wydanymi przez spółkę warunkami przyłączenia do sieci 

oraz zawartymi umowami. 

Budowa infrastruktury elektroenergetycznej będzie także konieczna na terenach wyznaczonych w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod nową zabudowę mieszkaniową. 
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15.2.4 Zaopatrzenie w gaz: 
 

Na terenie gminy Kroczyce nie występuje sieć gazowa. Wszelkie inwestycje związane z budową 

sieci gazowej na obszarze gminy będą realizowane w przypadkach spełniających warunek opłacal-

ności ekonomicznej. 

W chwili obecnej ze względu na dużą odległość od gazociągów magistralnych i małą ilość poten-

cjalnych odbiorców nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla pełnej gazyfikacji gminy. 

 

15.2.5 Gospodarka odpadami: 
 

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kroczyce reguluje uchwała nr 

182/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce. 

 

Odpady z terenu Gminy Kroczyce, odebrane od mieszkańców, kierowane są do Zakładu Unieszko-

dliwiana Odpadów Komunalnych w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, który zgodnie z Wojewódzkim 

Planem Gospodarowania Odpadami jest instalacją zastępczą. 

Zgodnie z danymi GUS w ciągu 2013 r. zebrano 1159,27 t. odpadów zmieszanych (183,3 kg na 

mieszkańca gminy). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recy-

klingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpa-

dów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 

maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biode-

gradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 

odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)  oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 2013r. poz. 

1399 z późn, zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina zobowiązana była osiągnąć 

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

dla roku 2013.  

Osiągnięty przez Gminę Kroczyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zebra-

nych odpadów: tworzyw sztucznych, szkła, metali i papieru wyniósł  5,84 %. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje również gminę do ograniczenia 

masy odbieranych z gospodarstw domowych odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
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w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. od 16 lipca 2013 r. powinien wynosić 

nie więcej niż 50 %. Poziom ten dla odpadów pochodzących z nieruchomości w Gminie Kroczyce w 

2013 r. wyniósł 0 %. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 100 %.  

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kroczycach (PSZOK) zlokalizowany jest 

przy Urzędzie Gminy w bazie Komunalnego Zakładu Budżetowego, ul. Batalionów Chłopskich. 

Na terenie gminy Kroczyce znajduje się szereg miejsc nielegalnego składowania odpadów. Szcze-

gólnie narażone są tu lasy, stare wyrobiska, doliny cieków. Bieżąca likwidacja tzw. dzikich wysypisk 

stanowi jedno z zadań z zakresu gospodarki odpadami do realizacji w regionach, wynikających z 

Planu Gospodarki Odpadami  dla Województwa Śląskiego 2014 r. 

 

Zgodnie z Mapą Geośrodowiskową Polski arkusz Pradła nr 880 (autor. Marek Trzepala, Krystyna 

Wojciechowska, Józef Lis, Anna Pasieczna, Stanisław Wołkowicz, 2004 r. PGI) na obszarze gminy 

Kroczyce nie występują tereny, na których możliwa jest lokalizacja składowisk odpadów. 

 

16. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji po-
nadlokalnych celów publicznych. 

 
Na terenie gminy Kroczyce występują zadania o znaczeniu ponadlokalnym, przyjęte w Planie Zago-

spodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 68 z dnia 27 lipca 2004 

r., poz. 2049) pn.: 

 

„Modernizacja linii kolejowych w tym Warszawa- Katowice – Wiedeń”, 

„Budowa dróg ekspresowych nr S78” (węzeł Pyrzowice na A1) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny 

(Jędrzejów) 

 

Cele publiczne szczegółowo określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomo-

ściami (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.). W przypadku gminy Kroczyce celami publicznymi 

są: 

 wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe, budowa, utrzymywanie oraz wy-

konywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a 

także łączności publicznej i sygnalizacji; 

 wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 

 budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyła-

nia lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urzą-

dzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 
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 budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 

 budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 

gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodli-

wiania odpadów, w tym ich składowania; 

 budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i 

innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie 

przed powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, 

będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 

 opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie za-

bytków i opiece nad zabytkami; 

 budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, szkół pu-

blicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki spo-

łecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych; 

 budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w 

zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a także innych 

obiektów i pomieszczeń związanych ze świadczeniem tych usług; 

 budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności pań-

stwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w 

tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nielet-

nich; 

 poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 

 poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 

oraz podziemne składowanie dwutlenku węgla; 

 zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 

 ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody. 

 

17. Uwarunkowania wynikające z wymagań dotyczących 
ochrony przeciwpowodziowej. 

 
Powodzie mogą być wynikiem normalnych zjawisk przyrodniczych, którym człowiek  

nie może zapobiec albo wynikiem działalności człowieka poprzez zakłócenie normalnych zjawisk 

przyrodniczych, a także wynikiem awarii technicznych urządzeń. Główną przyczyną powodzi  

jest większy opad wody w stosunku do możliwości infiltracyjnych gleby w jednostce czasu. 

W Programie małej retencji dla Województwa Śląskiego (Uchwała nr II/43/1/2006 z dnia  

16 stycznia 2006 r. Sejmiku Województwa Śląskiego) z aneksem z dnia 28 sierpnia 2006 r. 

(Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/51/2/2006) ujęto działania na rzecz poprawy, 



     STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROCZYCE 

 
 

 

 
                                                                  Str. 135 
 

stanu, odbudowy oraz powiększenia zasobów wodnych kraju i elementów ochrony przeciwpowo-

dziowej. Jako priorytetowe kierunki działań z zakresu małej retencji przyjęto: 

 odbudowę, modernizację i budowę urządzeń piętrzących w celu wykorzystania wody  

do nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych, 

 uzupełnienie i modernizację obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania równowagi eko-

logicznej biotopów, 

 odbudowę, modernizację i budowę budowli piętrzących i stopni przeciwerozyjnych  

dla podniesienia poziomu wody gruntowej na obszarach przyległych, 

 odbudowę, modernizację i budowę nowych sztucznych zbiorników wodnych o pojemności  

do 5 mln m3 na rzekach i potokach, 

 odbudowę, modernizację i budowę nowych stawów rybnych, 

 piętrzenie istniejących małych jezior i magazynowanie dodatkowych zasobów wody  

z jednoczesnym podniesieniem walorów krajobrazowych i estetycznych środowiska przyrod-

niczego. 

Ochronie przeciwpowodziowej służy również zwiększenie retencji terenu poprzez zalesianie. 

 
Wystąpienie stanów powodziowych na terenie Powiatu Zawierciańskiego mocno ograniczają natu-

ralne warunki środowiskowe tj. wyżynne położenie części gmin powiatu. Do wyżynnej części po-

wiatu należy właśnie gmina Kroczyce, posiadająca rzeźbę terenu, w której nie brak wzniesień i 

wzgórz o wysokościach względnych powyżej 400 m n. p. m. 

Zagrożenia powodziowe na terenie powiatu jest związane ze zwiększeniem ilości przepływającej 

wody przy jednoczesnym zmniejszeniu spadku nachylenia przepływu wody występuje w kilku miej-

scach. Dolina Przemszy wraz z systemem dorzeczy (tereny gmin Łazy i Poręba), dolina Pilicy poni-

żej Wierbki wraz zasilającymi potokami, są obszarami wrażliwymi w odniesieniu do całego Powiatu. 

Obszar gminy Kroczyce znajduje się częściowo w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powo-

dzią rzeki Krztyni wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap II dla rzeki 

Krztyni”. Studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 

Sporządzone mapy zagrożenia powodziowego nie objęły terenu gminy Kroczyce. 

Obszar zagrożony powodzią stanowią w głównej mierze tereny rolnicze, zalesione i nieużytki. W 

obszarze tym występują także pojedyncze zabudowania, głównie stare młyny obecnie przekształ-

cone na cele mieszkalne. Ewentualne wystąpienie rzeki z koryta nie spowoduje istotnego zagroże-

nia dla mienia mieszkańców (w kontekście zalania terenów zabudowanych). 

 
Podstawowymi elementami zabezpieczeń na terenie Powiatu zawierciańskiego są systemy obwało-

wań wzdłuż terenów zalewowych, rowy i kanały przeciwpowodziowe. Na terenie gminy Kroczyce 

progi i nasypy oraz jazy występują we wsi Siamoszyce na rzece Krztynia. 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciań-

skiego na lata 2012-2015” na terenie gminy Kroczyce w ostatnich latach nie były prowadzone in-

westycje związane z ochroną przed powodzią. Inwestycji takich nie planuje się też w kolejnych la-

tach. 

 

18. Wpływ uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1 
ustawy, na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

 

18.1 Uwarunkowania sprzyjające rozwojowi gminy: 
 
 uwarunkowania sprzyjające rozwojowi turystyki: 

 występowanie wysokich walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego w gmi-

nie i regionie, 

 położenie na tle istotnych połączeń komunikacyjnych regionu (szybki i wygodny 

dojazd), 

 bliskie sąsiedztwo dwóch aglomeracji (Górnośląskiej i Częstochowskiej) umożliwia-

jące kształtowanie oferty turystycznej weekendowej i biznesowej dla mieszkańców 

sąsiednich dużych miast i firm działających na ich terenie, 

 dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna, 

 uwarunkowania sprzyjające osiedlaniu się na terenie gminy: 

 sąsiedztwo przeludnionych ośrodków przemysłowych GOP-u, 

 dobre skomunikowanie gminy drogami: krajową, wojewódzką oraz dogodne połą-

czenia komunikacją zbiorową z Zawierciem, 

 walory przyrodniczo-krajobrazowe jako czynnik zwiększający atrakcyjność gminy 

jako miejsca zamieszkania, 

 oferta opieki zdrowotnej i oferta edukacyjna na dobrym poziomie, odpowiadają-

cym bieżącym potrzebom mieszkańców, 

 polityka przestrzenna gminy realizowana prawie w całości w oparciu o plany miej-

scowe, zapewniająca ochronę przed niekontrolowanym rozwojem zabudowy, 

 niewykorzystane jeszcze rezerwy wśród terenów przeznaczonych pod zabudowę w 

obowiązujących planach miejscowych, stwarzające możliwość wyznaczenia no-

wych terenów dla działalności gospodarczych bez konieczności znacznego posze-

rzania terenów zabudowy kosztem terenów otwartych pełniących funkcje przyrod-

nicze, 

 możliwość dokonywania przekształceń w strukturze funkcjonalno-przestrzennej 

gminy w celu umożliwienia realizacji ważnych dla gminy inwestycji komercyjnych, 
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 zachowane w obszarze gminy rezerwy terenów pod rozbudowę układu drogo-

wego, w tym pod budowę obwodnicy, 

 położenie gminy w obrębie ważnych szlaków komunikacyjnych, w tym drogi krajo-

wej nr 78, sprzyjające rozwojowi usług, w tym także usług związanych z transpor-

tem i komunikacją, 

 możliwość utrzymania produkcji rolnej na terenach wsi Dobrogoszczyce, Dzibice, 

Browarek i Biała Błotna gdzie występują dobre kompleksy glebowe, 

 występowanie terenów o korzystnych  warunkach topoklimatycznych i gruntowych 

dla lokalizacji zainwestowania. 

 przy utrzymującej się lekkiej tendencji spadkowej liczby ludności powiatu zawier-

ciańskiego gmina Kroczyce jako jedna z trzech gmin powiatu, w której odnoto-

wano nieznaczny wzrost liczby mieszkańców - skutki niekorzystnego zjawiska 

ujemnego przyrostu naturalnego (przewaga zgonów nad urodzeniami) niwelowane 

dodatnim saldem migracji (przewaga zameldowań nad wymeldowaniami), 

 nieznaczne zmniejszenie się od 2003 r. wskaźnika obciążenia demograficznego 

określającego liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku pro-

dukcyjnym – przy odwrotnej tendencji w powiecie 

 systematyczny wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej sektora prywat-

nego, 

 
 

18.2 Uwarunkowania stanowiące utrudnienia dla rozwoju gminy: 

 
 prowadzenie ruchu tranzytowego przez centralą część gminy. 

 konieczność inwestowania w rozbudowę i modernizację urządzeń sieciowych, w tym kanali-

zacji, 

 występowanie zagrożenia powodziowego, 

 spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, potwierdzający niekorzystną tendencję sta-

rzenia się społeczności lokalnej (podobnie do sytuacji w całej Polsce). 

 niska przedsiębiorczość mieszkańców gminy Kroczyce w porównaniu do innych gmin powiatu 

zawierciańskiego -  wskaźnik podmiotów w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku pro-

dukcyjnym stawiający gminę na 8 miejscu spośród 10 gmin powiatu zawierciańskiego, 

 udział bezrobotnych zarejestrowanych w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym 

większy w porównaniu do analogicznego wskaźnika dla powiatu zawierciańskiego, 

 zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

 zagrożenie hałasem – największe dla terenów położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 78 

w Kroczycach i linii kolejowej CMK w miejscowościach Browarek i Biała Błotna. 


