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I. WSTĘP 
 
 

1. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM 
 

Niniejszą zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Myślenice (zwaną w dalszej treści dokumentu „zmianą studium”) 
opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

 

Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i   gminy Myślenice obejęto dokument zatwierdzony Uchwałą Nr146/XVIII/99 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 31 grudnia 1999r. zmienionym: Uchwałą Nr 85/XIV/2007 Rady 
Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.09.2007r., Uchwałą Nr 102/A/XVI/2007 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 15.10.2007r.; Uchwałą Nr 194/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myśle-
nicach z dnia 22 września 2008r.; uchwałą  Nr 220/XXX/2008 z dnia 28.11.2008r. 

 
Bezpośrednią podstawę prawną sporządzenia zmiany studium stanowi Uchwała 

Nr 197/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Myślenice, obejmującej obszar gminy w jej granicach 
administracyjnych. 
 

Studium sporządzono w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych 
zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium stanowi podstawowy dokument dla 
koordynacji działań samorządu lokalnego, uwzględniające potrzeby społeczności oraz 
wypełniające wymogi zgodności z prawem.   

 
Potrzeba opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Myślenice wynikała zarówno z przesłanek formalnych, 
merytorycznych jak i oczekiwań mieszkańców wyrażonych we wnioskach do zmiany 
przeznaczenia terenu.  

 
Niniejsza zmiana studium wynika również z wymagań narzuconych obowiązującą 

ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), gdzie w art.20 ust.1 zapisany jest obowiązek 
przestrzegania zgodności zapisów planów miejscowych z ustaleniami studium. Przepis 
ten, w miejsce poprzednio wymaganej spójności rozwiązań planów z ustaleniami studium, 
rygorystycznie zobowiązuje do przenoszenia ustaleń studium do sporządzanych planów. 
Należy podkreślić, iż gmina posiada w chwili dokonywania niniejszej zmiany studium, 
obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych 
miejscowości oraz poszczególnych fragmentów miasta Myślenice. 
Zaistniała również konieczność aktualizacji ustaleń studium i doprowadzenia do jego zgod-
ności z obowiązującym “Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mało-
polskiego” (zatwierdzonym uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z 22 grudnia 2003r.), „Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego” (zatwierdzoną 
uchwałą Nr XLI/527/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.) 
oraz założeniami aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r. 
(zatwierdzonymi uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego z dnia 18.II.2010r. 
Nr 176/10), a także z innymi dokumentami strategicznymi; w tym z ”Programem ochrony 
środowiska dla miasta i gminy Myślenice”. 
 

Podstawę do opracowania zmiany studium stanowiły: 
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- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003r.  (Dz. U. 
nr 80 z 2003r. poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmian zakresu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
(Dz. U. nr 118 z 2004r. poz. 1233), 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zatwierdzony 
Uchwałą Nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 22 grudnia 2003r., 

- „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego” (zatwierdzona uchwałą Nr 
XLI/527/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r.)  

- Założenia Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do 2020r. 
(zatwierdzone uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego Nr 176/10 z dnia 
18.II.2010r.), 

- Strategia Rozwoju miasta i Gminy Myślenice na lata 2000-2010 (oraz Plan Rozwoju 
Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2007-2015 stanowiący aktualizację 
Strategii Rozwoju); 

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego: 
o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów, zatwierdzony uchwałą Nr 

93/XVII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.IX.2003r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 388 z 13.11.2003r., wraz ze zmianą (uchwałą Nr 64/XI/2007  Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 18.06.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 572 z 
2007r.), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik, zatwierdzony uchwałą Nr 
38/VII/2003 z  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.03.2003r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 167 z 2003r., wraz ze zmianą (uchwała Nr 86/XIV/2007  Rady Miejskiej w 
Myślenicach z dnia 17.09.2007r. – ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 828 z 2007r.), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony uchwałą 
Nr 322/XVII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.02.2002r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 87 z 2002r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka, zatwierdzony uchwałą Nr 
302/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 165 z 2006r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada , zatwierdzony uchwałą Nr 
343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 638 z 2006r., wraz ze zmianami: w rejonie cmentarza, (uchwała Nr 
188/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.11.2004r. – ogłoszona w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 85 z 2005r.) oraz dla działek nr 555, 556, 557/1, (uchwała nr 
318/XLV/2009 z dnia 24.09.2009r. ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009r.) , 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta, zatwierdzony uchwałą Nr 
344/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r.. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 693 z 2006r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany, zatwierdzony uchwałą 
44/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.11.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 469 z 2007r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia, zatwierdzony uchwałą Nr 
45/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.04.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 459 z 2007r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony uchwałą 
322/XVII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.02.2002r., wraz ze zmianami: dla 
działki nr 252/2 oraz dla działek nr 1638/1, 1638/2, 1638/3, zatwierdzone uchwałą nr 
316/XLV/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.09.2009r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łęki, zatwierdzony uchwałą Nr 
352/LIV/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.10.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego nr 13 z 2007r. 
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o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia – Poręba - Zasań, 
zatwierdzony uchwałą Nr 355/XLVI/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.06.2002r. – 
ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 209 z 2002r., 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka, zatwierdzony uchwałą Nr 
303/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r, wraz ze zmianą (uchwała nr 
221/XXX/2008 z dnia 28.11.2008r), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Zarabie z sołectwem Chełm 
(zatwierdzony uchwałą nr 189/XXIX/1996 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31.12.1996; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 3/1997), zmieniony uchwałą nr 110/XSVII/2007 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8.11.2007; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 
1/2008, oraz zmieniony uchwałą nr 196/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
22.09.08r.; ogłoszony w Dz.U. Woj. Mał. nr 646/2008,  

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Sienkiewicza – Kasprowicza - 
Słowackiego (zatwierdzony uchwałą nr 151/XXV/1996 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
25.06.1996; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 28/1996), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Średniawskiego – 3 Maja 
(zatwierdzony uchwałą nr 36/V/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.06.1999; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 28/1999), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego 
(zatwierdzony uchwałą nr 81/VIII/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.04.1999; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 27/1999), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Bukówka (zatwierdzony 
uchwałą nr 94/IX/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.05..1999r; ogłoszony w Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 33/1999), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Plebańska Góra - basen 
(zatwierdzony uchwałą nr 192/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.01.2000r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 53/2000), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Traugutta 
(zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.01.2001r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 38/2001), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Daszyńskiego - Galla 
(zatwierdzony uchwałą nr 250/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.01.2001r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 38/2001), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami 
Sobieskiego i Dąbrowskiego (zatwierdzony uchwałą nr 386/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w 
Myślenicach z dnia 10.10.2002r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 8/2003),  

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego 
- Łokietka (zatwierdzony uchwałą nr 39/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
17.03.2003r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Słowackiego 
(zatwierdzony uchwałą nr 123/XXI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16.02.2004r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 74/2004), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Sienkiewicza - 
cmentarz (zatwierdzony uchwałą nr 329/XIIX/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
18.05.2006; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 301/2006), 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Myślenicach - Borzętach 
(zatwierdzony uchwałą nr 344/VII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
21.08.2006.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 693/2006), 

o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście 
Myślenice dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myślenice” 
zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 195/XXVII/2008 z dnia 22 września 
2008r), ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 646/2008) 

o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Zakładu Utylizacji Odpadów 
(zatwierdzony uchwałą nr 141/21/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.02.2008r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 227/2008), 
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Projekty miejscowych planów w opracowaniu: 
− obszar  w północnej części miasta Myślenice, osiedle Pod Dalinem – na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 148/XXII/2008 z dn.31.03.2008r, 
− obszar w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście; na podsta-

wie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 147/XXII/2008 z dn.31.03.2008r., 
− obszar osiedla Sobieskiego-Dąbrowskiego - na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Myślenicach Nr 84/XIV/2007 z dn.17.09.2007r. 
Inne opracowania planistyczne 

- „Opracowanie ekofizjograficzne /dla miasta i gminy Myślenice - /” sporządzone przez E. 
Laskosz, Pracownia “Inżynieria Środowiska”, maj 2009r., 

- opracowanie: „Plan Gospodarki Odpadami dla  gminy Myślenice na lata 2005 - 2015” 
- ”Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Myślenice na lata 2005 - 2012 ”; 
- opracowanie: ”Program Ochrony Środowiska Powiatu Myślenickiego”, 
- opracowanie: „Lokalny plan rewitalizacji miasta Myślenice” – opracowanie zbiorowe 

wykonane w Instytucie Rozwoju Miast (Zakład Ekonomiki Przestrzeni) pod kierownictwem 
Janusza Jeżaka, Kraków 2008r. 

- uchylony wyrokiem NSA miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie 
Osiedla Plebańska Góra (zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej w 
Myślenicach z dnia 29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 383/2001), wraz 
ze zmianą (zatwierdzoną uchwałą nr 46/IX/2007 z 25.04.2007r.) 

- opracowanie: „Monografia Ziemi Myślenickiej”, wykonane przez UNIVERSITAS 
Kraków,1993r., 

- opracowanie: „Monografia powiatu Myślenickiego”, wydane przez Wydawnictwo 
Literackie Kraków,1970r., 

- wnioski o zmianę przeznaczenia terenów, złożone przed ogłoszeniem o przystąpieniu 
do sporządzania zmiany studium; 

- wnioski o zmianę przeznaczenia terenów, złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do 
sporządzania projektu zmiany studium; 

- wnioski złożone przez instytucje i organy po zawiadomieniu o przystąpieniu do 
sporządzania zmiany studium; 

- wykazy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych od roku 
2006; 

- wykazy decyzji pozwoleń na budowę od roku 2006.  
 

W odpowiedzi na rozesłane zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania zmiany 
studium, wpłynęło szereg uwag i sugestii od instytucji i organów. Wnioski te dotyczyły w 
szczególności konieczności przestrzegania ładu przestrzennego i zasad jego ochrony oraz 
uwzględnienia zasad zrównoważonego rozwoju, zasad zagospodarowania terenów, 
obsługi komunikacyjnej, gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadami komunalnymi i prze-
mysłowymi, terenów o niekorzystnych warunkach geotechnicznych, ochrony przyrody 
i krajobrazu, zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nie-
leśne oraz określenia obszarów, dla których wskazane jest sporządzenie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Wniesiono szereg sugestii dotyczących 
uwzględnienia w projekcie zmiany studium działań związanych z kształtowaniem rozwoju 
osadnictwa, ochroną i właściwym gospodarowaniem zasobami środowiska naturalnego, 
zwiększeniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zalesianiem nieużytków i słabych 
użytków rolnych, ochroną zasobów kulturowych i kształtowania krajobrazu, dziedzictwa 
kulturowego, zwiększeniem obszaru objętego różnorodnymi formami ochrony przyrody.  
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1.a. PODSTAWA I CEL OPRACOWANIA ZMIANY STUDIUM 
Podstawę prawną opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice zatwierdzonej Uchwałą 
Nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 31 maja 2010r., w zakresie 
określonym w Uchwale nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, stanowi ustawa z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 
1073) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 

Celem zmiany studium jest aktywizacja gospodarcza gminy poprzez wyznaczenie 
nowych obszarów dla realizacji inwestycji produkcyjnych i usługowych oraz  określenie 
zasad ich zagospodarowania. 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w spra-
wie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, niniejszy dokument został opracowanym w formie ujednoliconego tekstu, w 
którym zmiany wyróżniono kursywą i kolorem niebieskim czcionki. 
 
2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Rada Miejska w Myślenicach podjęła Uchwałę Nr 197/XXVII/2008 z dnia 22 września 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice. Zmianą objęto obszar gminy 
w jej granicach administracyjnych. 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w studium uwzględniono uwarunkowania określone w art.10, ust.1. 
Przystępując do opracowania niniejszej zmiany szczegółowo przeanalizowano aktualność 
uwarunkowań zapisanych w „starym” studium. 
 
 

Po analizie materiałów wyjściowych stwierdzono, iż uwarunkowania wynikające 
w szczególności z:  

- dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu – uległy w czę-
ści dezaktualizacji i wymagają korekty - dotyczy to zwłaszcza istniejącego zasięgu te-
renów zainwestowanych. Oczywistym jest, iż od chwili uchwalenia obowiązującego stu-
dium gmina intensywnie się rozwijała, powstało wiele nowych obiektów na terenach do 
niedawna użytkowanych rolniczo, jak również wiele budynków zmieniło sposób użytko-
wania. Ponadto zrealizowane zostały nowe odcinki dróg i sieci infrastruktury technicznej; 

- stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony – uległy w części 
dezaktualizacji i wymagają korekty;  

- stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości 
i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego – uległy w części dezaktualizacji i wymagają korekty - zaistniałe 
zmiany dotyczą poprawy sytuacji w zakresie ochrony środowiska w tym sieci infra-
struktury technicznej i komunikacji; 

- stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – uległy 
w części dezaktualizacji i wymagają korekty, zwłaszcza w zakresie ewidencji obiektów 
zabytkowych; 

- warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia – uległy 
dezaktualizacji i wymagają korekty; 

- zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia – wymagają uaktualnienia; 
 

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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- potrzeb i możliwości rozwoju gminy - uległy w części dezaktualizacji i wymagają 

korekty - zaistniała potrzeba wyznaczenia nowych terenów dla zabudowy usługowej 
i produkcyjnej oraz mieszkaniowej wyrażona we wnioskach złożonych o prze-
kwalifikowanie gruntów na cele budowlane; 

- stanu prawnego gruntów – uległy w części dezaktualizacji i wymagają korekty; 
- występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych - 

uległy w części dezaktualizacji w zakresie obowiązujących przepisów odrębnych; 
- występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych – wymagają 

uaktualnienia; 
- występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych - 

wymagają aktualizacji; 
- występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych –uległy dezaktualizacji i wymagają korekty; 
- stanów systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami – uległy dezaktualizacji i wymagają korekty w związku z intensywnym 
rozwojem gminy; 

- zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych - uległy w części 
dezaktualizacji i wymagają korekty. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w studium określa się w szczególności: 
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenu -   

ustalone w „starym studium” wymagają one aktualizacji w zakresie struktury i zasięgu 
terenów wyznaczonych dla rozwoju; 

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i przeznaczenia oraz użytkowania 
terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy – wymagają one określenia i dopre-
cyzowania. Ustawa, na podstawie której opracowywano w roku 1999 studium nie 
wymagała umieszczania w studium tego rodzaj zapisów; 

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego i uzdrowisk - w wymagają aktualizacji. Obecnie obowiązują nowe ustawy 
wraz z rozporządzeniami dotyczące ochrony środowiska;  

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej - uległy w części dezaktualizacji; zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami 
odrębnymi, w tym zadaniem własnym gminy jest aktualizacja gminnej ewidencji 
zabytków;  

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej - uległy dezaktu-
alizacji;  w  związku z intensywnym  rozwojem  gminy i potrzebą wyposażenia  terenów 
w infrastrukturę,  

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym oraz ponadlokalnym – wymagają aktualizacji zgodnie z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz innymi dokumentami 
strategicznymi,  

7) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie planów miejscowych, w tym tereny 
rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – zagadnienie wymaga 
szczegółowej analizy sporządzonej pod kątem potrzeb mieszkańców i możliwości 
lokalizacji tego typu obiektów handlowych w obszarze gminy; 

8) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plany miejscowe, w tym obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne - należy podkreślić, iż gmina posiada w chwili dokonywania niniejszej zmiany 
studium, obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
w przeważającej części pokrywają jej obszar, za wyjątkiem części miasta Myślenice oraz 
wsi Jasienica i Bysina); 
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9) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej - uległy w czę-
ści zmianie i wymagają aktualizacji; 

10) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych – 
wymagają aktualizacji; 

11) obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny - 
stwierdzono brak takich obiektów i obszarów na terenie gminy, 

12) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych – stwierdzono brak takich  obszarów 
na terenie gminy; 

13) obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji - wymagają 
określenia; 

14) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych - stwierdzono brak takich  obszarów 
na terenie gminy. 

 
 

Zmianą studium objęto tekst ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Myślenice oraz części graficzne studium, które 
zastąpiono nową edycją z nowymi rysunkami opracowanymi w wersji cyfrowej na mapach 
topograficznych w skali 1 : 10’000. 

 
Elaborat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Myślenice składa się z: 
 
□ części tekstowej obejmującej: 

� tom I zatytułowany 
Diagnoza stanu istniejącego - Uwarunkowania i możliwości rozwoju; 
� tom II zatytułowany 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice; 

□ części graficznej obejmującej: 
� rysunek nr 1 zmiany studium zatytułowany 

Uwarunkowania i możliwości rozwoju; 
� rysunek nr 2 zmiany studium zatytułowany 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego; 
� rysunek poglądowy nr 3 zatytułowany 

Schemat kierunków rozwoju  infrastruktury technicznej.  
� rysunek poglądowy nr 4 zatytułowany 

Schemat kierunków rozwoju układu komunikacyjnego; 
� rysunek poglądowy nr 5 zatytułowany 

Schemat pokrycia planami miejscowymi obszaru gminy 
Myślenice.  
 

Rysunki zmiany studium zostały zapisane w formie elektronicznej na bazie 
programu EWMAPA 8.0 .  

 
2.a. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Obowiązujący dokument Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy miasta i gminy Myślenice został uchwalony Uchwałą Nr 407/LVIII/2010 
Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 31 maja 2010r. 

Rada Miejska w Myślenicach w dniu 24 czerwca 2016r. podjęła Uchwałę 
Nr 186/XXIII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, w której 
dokładnie określiła dwa obszary objęte zmianą, których granice zostały określone na jej 
załącznikach graficznych. Obszar wskazany na załączniku graficznym nr 1 znajduje się na 
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styku trzech wsi: Polanki, Jawornika i Krzyszkowic, obszar wskazany na załączniku 
graficznym nr 2, obejmuje obszar położony we wsi Trzemeśnia.  

 
Zaktualizowane do potrzeb niniejszej zmiany studium opracowania obejmują: 
□ Część tekstową: 

� Załącznik nr 1 do Uchwały, stanowiący Tekst zmiany studium; 
� Załącznik nr 4 do Uchwały, zawierający Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

w Myślenicach o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany 
studium;  

� Załącznik nr 5 do Uchwały, stanowiący Tom I – „Diagnoza stanu istniejącego - 
Uwarunkowania i możliwości rozwoju”, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem 
zmian studium; 

� Załącznik nr 6 do uchwały, stanowiący Tom II – „Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego”, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian studium; 

� Załącznik nr 9 do uchwały zawierający uzasadnienie przyjętych rozwiązań 
oraz syntezę ustaleń zmiany studium  

□ Część graficzną: 
� Załączniki nr 2a i 2b do uchwały, obejmujące zmienione fragmenty rysunku pn 

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
� Załączniki nr 3a i 3b do uchwały, obejmujące zmienione fragmenty rysunku pn 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 
� Załącznik nr 7 do uchwały, obejmujący rysunek zatytułowany Uwarunkowania 

i możliwości rozwoju, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem zmian studium,  
� Załącznik nr 8 do uchwały, obejmujący rysunek zatytułowany Kierunki 

zagospodarowania przestrzennego, w formie ujednoliconej z wyróżnieniem 
zmian studium. 

 

Rysunki zmiany studium zostały zapisane w formie elektronicznej na bazie programu 
EWMAPA 12FB.  

 

3.  MATERIAŁY WYJŚCIOWE 
� Uchwała Nr 197/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice; 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Myślenice zatwierdzone uchwałą nr 146/XVIII/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
31.12.1999r., zmienione: Uchwałą Nr 85/XIV/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
17.09.2007r., Uchwałą Nr 102/A/XVI/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
15.10.2007r.; Uchwałą Nr 194/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 
września 2008r.; uchwałą Nr 220/XXX/2008 z dnia 28.11.2008r.; 

� Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie gminy Myślenice: 
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów, zatwierdzony uchwałą 

Nr 93/XVII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.IX.2003r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 388 z 13.11.2003r., wraz ze zmianą (uchwałą Nr 64/XI/2007  Rady 
Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.06.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
nr 572 z 2007r.), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik, zatwierdzony uchwałą 
Nr 38/VII/2003 z  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.03.2003r. – ogłoszony w  Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 167 z 2003r., wraz ze zmianą (uchwała Nr 86/XIV/2007  Rady 
Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.09.2007r. – ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
nr 828 z 2007r.), 

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 



 12 

 
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony 

uchwałą Nr 322/XVII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.02.2002r. – ogłoszony 
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 87 z 2002r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka, zatwierdzony uchwałą 
Nr 302/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. – ogłoszony w  Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 165 z 2006r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada , zatwierdzony uchwałą 
Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 638 z 2006r., wraz ze zmianami: w rejonie cmentarza, (uchwała Nr 
188/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.11.2004r. – ogłoszona w  Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 85 z 2005r.) oraz dla działek nr 555, 556, 557/1, (uchwała nr 
318/XLV/2009 z dnia 24.09.2009r.) , 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta, zatwierdzony uchwałą Nr 
344/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r.. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 693 z 2006r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany, zatwierdzony uchwałą 
44/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.11.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 469 z 2007r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia, zatwierdzony uchwałą 
Nr 45/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.04.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 459 z 2007r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony 
uchwałą 322/XVII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.02.2002r., wraz ze 
zmianami: dla działki nr 252/2 oraz dla działek nr 1638/1, 1638/2, 1638/3, zatwierdzone 
uchwałą nr 316/XLV/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.09.2009r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łęki, zatwierdzony uchwałą Nr 
352/LIV/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.10.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 13 z 2007r. 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia – Poręba - Zasań, 
zatwierdzony uchwałą Nr 355/XLVI/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
28.06.2002r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 209 z 2002r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka, zatwierdzony uchwałą Nr 
303/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r, wraz ze zmianą (uchwała 
nr 221/XXX/2008 z dnia 28.11.2008r), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kazimierza 
Wielkiego (zatwierdzony uchwałą nr 81/VIII/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
24.04.1999; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 27/1999), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Bukówka 
(zatwierdzony uchwałą nr 94/IX/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.05..1999r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 33/1999), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Plebańska Góra - 
basen (zatwierdzony uchwałą nr 192/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2000r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 53/2000), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Traugutta 
(zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 38/2001), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Daszyńskiego - 
Galla (zatwierdzony uchwałą nr 250/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 38/2001), 
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− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Osiedla Plebańska 
Góra (zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 383/2001), wraz z punktową 
zmianą (zatwierdzoną uchwałą nr 46/IX/2007 z 25.04.2007r -  uchyloną przez NSA), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  ograniczonego ulicami 
Sobieskiego i Dąbrowskiego (zatwierdzony uchwałą nr 386/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w 
Myślenicach z dnia 10.10.2002r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 8/2003),  

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kazimierza 
Wielkiego - Łokietka (zatwierdzony uchwałą nr 39/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach 
z dnia 17.03.2003r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Słowackiego 
(zatwierdzony uchwałą nr 123/XXI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16.02.2004r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 74/2004), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Sienkiewicza - 
cmentarz (zatwierdzony uchwałą nr 329/XIIX/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
18.05.2006; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 301/2006), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Myślenicach - Borzętach 
(zatwierdzony uchwałą nr 344/VII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
21.08.2006.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 693/2006), 

− obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście 
Myślenice dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria 
Myślenice” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 195/XXVII/2008 z dnia 22 
września 2008r), ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 646/2008, 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Zakładu Utylizacji Odpadów 
(zatwierdzony uchwałą nr 141/21/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.02.2008r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 227/2008), 

� plany będące w opracowaniu z terenu miasta i gminy Myślenice: 
− obszar  w północnej części miasta Myślenice, osiedle Pod Dalinem – na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 148/XXII/2008 z dn.31.03.2008r, 
− obszar  w północnej części miasta Myślenice, osiedle  Dolne Przedmieście – na podstawie 

uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 147/XXII/2008 z dn.31.03.2008r., 
− obszar osiedla Sobieskiego-Dąbrowskiego - na podstawie uchwały Rady Miejskiej 

w Myślenicach Nr 84/XIV/2007 z dn.17.09.2007r. 
� inne opracowania  

− uchylony wyrokiem NSA miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w 
rejonie Osiedla Plebańska Góra (zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 29.01.2001r; ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Małopolskiego nr 383/2001), 
wraz ze zmianą (zatwierdzoną uchwałą nr 46/IX/2007 z 25.04.2007r.) 

− wnioski o zmianę przeznaczenia terenów, złożonych przed ogłoszeniem o przystąpieniu 
do sporządzania projektu zmiany studium; 

− wnioski o zmianę przeznaczenia terenów, złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do 
sporządzania projektu zmiany studium tj. od 20.10.2008 do 28.11.2008 oraz od 
29.12.2008 do 10.01.2009r; 

− wnioski o zmianę przeznaczenia terenów, złożonych po terminie zbierania wniosków do 
projektu zmiany studium tj. po 19.09.07r.; 

− pisma złożone przez instytucje i organy po ich zawiadomieniu o przystąpieniu do spo-
rządzania projektu zmiany studium; 

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (przyjęty przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą nrXV/174/03 z 22.12.2003r.); 

− Założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa małopolskiego do 2020r. (za-
twierdzone uchwałą Zarząd Województwa Małopolskiego Nr 176/10 z dnia 18.II.2010r.), 
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− Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego (przyjęta przez Sejmik Województwa 
Małopolskiego Uchwałą Nr XLI/527/06 z 30.01.2006r.); 

− Strategia Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2000-2010 przyjęta Uchwałą Nr 
231/XXX/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 14 grudnia 2000r. (oraz Plan 
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2007-2015 stanowiący aktualizację 
Strategii Rozwoju przyjęty Uchwałą Nr 278/XLII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
27 października 2005r.); 

− „Opracowanie ekofizjograficzne /dla miasta i gminy Myślenice /” sporządzone przez E. 
Laskosz, Pracownia “Inżynieria Środowiska”, maj 2009r.; 

−  „Prognoza oddziaływania na środowisko” sporządzona do niniejszego Studium, 
wykonana przez mgr inż. Ewę Laskosz,  Pracownia “Inżynieria Środowiska”, 

− opracowaniem „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Myślenice na lata 2005-2015” 
− opracowanie: ”Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Myślenice”; 
− opracowanie: ”Program Ochrony Środowiska Powiatu Myślenickiego”, 
− opracowanie: „Lokalny plan rewitalizacji miasta Myślenice” – opracowanie zbiorowe 

wykonane w Instytucie Rozwoju Miast (Zakład Ekonomiki Przestrzeni) pod kierownictwem 
Janusza Jeżaka, Kraków 2008r. 

− opracowanie: „Monografia Ziemi Myślenickiej”, wykonane przez UNIVERSITAS 
Kraków,1993r., 

− opracowanie: „Monografia powiatu Myślenickiego”, wydane przez Wydawnictwo Literackie 
Kraków,1970r., 

− „Ekofizjografia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
sołectwa Borzęta, Polanka i Zawada”, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, Kraków 2004r. 

− „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru we wsi Krzyszkowice  w zakresie terenu 
działek nr 1638/1, 1638/2, 1638/3”, Inżynieria Środowiska, sierpień 2008r. oraz 
„Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru we wsi Krzyszkowice  w zakresie terenu 
działki nr 252/2”, Inżynieria Środowiska, sierpień 2008r. 

− „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru we wsi Zawada w zakresie działek nr555, 
556, 557/1 w Zawadzie”, Inżynieria Środowiska, sierpień 2008r. 

− „Opracowanie Ekofizjograficzne dla obszaru w Mieście  Myślenice”, Inżynieria Środowiska 
, luty 2008r. 

−  „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007-2015”- 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/75/2007 Rady Powiatu w Myślenicach z dnia 30 sierpnia 
2007 r., Myślenice, sierpień 2007r. 

− „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2004-2013”- luty 2005r. 
− Strategia Rozwoju Turystki w Powiecie Myślenickim 2008-2015 
− Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Myślenickiego na lata 2007-2015 
− „Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004-2011 dla Powiatu Myślenickiego” 

- czerwiec 2004r. 
− „Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2014 dla Powiatu Myślenickiego”- czerwiec 

2004r. 
− Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Myślenickiego na lata 2004 - 2013 
− Raport o stanie gospodarki lokalnej w Powiecie Myślenickim 
− Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Powiecie Myślenickim 
− Program współpracy Powiatu Myślenickiego z organizacjami pozarządowymi 
− Założenia Do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013; Zarząd 

Województwa Małopolskiego; Kraków, Listopad 2004 r.   
− Wojewódzki Program Ochrony Dziedzictwa i Krajobrazu Kulturowego MałoPolski; 

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/469/05 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 
października 2005 r.  
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− Kultura i dziedzictwo kulturowe - Raport za rok 2005;  
− Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - perspektywa 2015; Kultura i dziedzictwo 

narodowe w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 i w 
projekcie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

− Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014; Kraków 
2007r.  

− Program Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012; Kraków 
2005r.  

− Plan Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010; Kraków 2007R.  
− Raport z realizacji „Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony środowiska 

Województwa Małopolskiego na lata 2001-2015 „Nasza zielona Małopolska” - Kraków 
2005r.  

− „Program Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2009”; 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie; 2007r.  

− Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku, Kraków 2008r.  
− „Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2007 roku ”, Kraków, marzec 

2008 r.  
− „Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie małopolskim w roku 2007”; 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków czerwiec 2008r.  
− „Krajowy raport mozaikowy o stanie środowiska lata 2000-2006 województwo 

małopolskie”  
− Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003-2010. Zarząd Województwa 

Małopolskiego. Lipiec 2003.  
−  „Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA”, praca zbiorowa pod 

redakcją naukową dr Anny Liro, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1995r. 
− „Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA”, praca zbiorowa 

pod redakcją Anny Liro, Fundacja IUCN Poland, Warszawa 1998r. 
− „Korytarze Ekologiczne w Małopolsce” - Instytut Nauk o Środowisku UJ, Instytut Ochrony 

Przyrody PAN; Kraków 2005 r. 
− Strategia ochrony korytarzy ekologicznych dla dziko żyjących zwierząt w Karpatach; 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ; Bystra, 2007r 
− Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000; 
− Decyzja dot. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na 

rzece Rabie w Dobczycach, znak ŚR.VII.7211-5-18/82 z dnia 14.09.1982r. 
− Decyzja dot. ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody pitnej dla miasta Krakowa na 

rzece Rabie w Dobczycach, znak ŚR.VII.7211-5-18/82 z dnia 14.09.1982r. 
−  „Dorzecze górnej Wisły”, opracowanie zbiorowe pod redakcją Ireny Dynowskiej i Macieja 

Maciejewskiego, część I i II, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków 
1991r. 

− Jerzy Kondracki „Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998r. 

− „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2007r.”, 
Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2008r. 

� Materiały mapowe  
− mapy zasadnicze w skali 1:2'000 i 1:1’000 obszaru opracowania uzyskanymi ze Starostwa 

Powiatowego;  
− mapy ewidencyjne w skali 1:2'000 obszaru opracowania uzyskanymi ze Starostwa 

Powiatowego; 
− mapy topograficzne w skali 1 : 10’000 uzyskanymi z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego; 
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− ortofotomapy uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; 
− Mapy Geologiczno-Gospodarczo-Sozologiczna gminy Myślenice; „ProGeo” sp. z o. o., 

Kraków 1995r. 
 
3.a. MATERIAŁY WYJŚCIOWE  
 

� Uchwała Nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice; 

� Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Myślenice przyjętym uchwałą Nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach 
w dniu 31 maja 2010r.;  

� Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie 
Myślenice część I wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach 
Nr  199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012r., uchwalona Uchwałą Nr 255/XXXI/2013 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r.; 

� Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie 
Myślenice część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach 
Nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012r., uchwalona Uchwałą Nr 209/XXVI/2012 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r.; 

� Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie 
Myślenice, w jej granicach administracyjnych uchwalony Uchwałą Nr 409/XLV/2014 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r.; 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice 
w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych uchwalona Uchwałą 
Nr  323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r.; 

� Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik w gminie Myślenice, 
uchwalony Uchwałą Nr 38/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 marca 
2003r.; 

� Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Jawornik 
w zakresie części działek w gminie Myślenice, uchwalona Uchwałą Nr  86/XIV/2007 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 września 2007r.; 

� Wnioski instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania studium złożone 
po zawiadomieniu ich o przystąpieniu do sporządzania zmiany; 

� Wnioski zainteresowanych dotyczące zmiany studium; 
� Materiały geodezyjne w formie cyfrowej, obejmujące obszary zmian wraz z niezbędnym 

otoczeniem; 
� Rozporządzenie Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia 
wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina 
Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 369 poz. 3154 z 25 lipca 
2011r.); 

� Rozporządzenie nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia 
ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 
rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski (Dz. 
Urz. Woj. Małop. Nr 479 poz. 4642 z 10 października 2011r.); 

� Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 317 z 17 stycznia 2014r.). 

 
* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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II.   UWARUNKOWANIA 
 
1. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1.1. Położenie  
 

Gmina Myślenice położona jest w województwie małopolskim, w powiecie 
myślenickim, 30 km od Krakowa. Miasto Myślenice to siedziba powiatu i siedziba gminy 
miejsko-wiejskiej Myślenice. W latach 1975-1998 miasto Myślenice administracyjnie 
należało do woj. krakowskiego. 
Miasto i gmina Myślenice graniczy: 
- od północy   – z gminami Skawiną, Mogilany, Siepraw, 
- od wschodu   – z gminami Dobczyce, Wiśniowa, 
- od południa   – z gminą Pcim, 
- od zachodu   – z gminą Sułkowice. 
 

Powierzchnia geodezyjna obszaru gminy wynosi – 15 352 ha, w tym miasto posiada 
powierzchnię geodezyjną 3’022,0ha, co stanowi prawie 20% całej powierzchni gminy. 
Miasto położone jest na wysokości 315m n.p.m. nad rzeką Rabą w otoczeniu wzniesień 
Dalinu, Chełmu i Uklejny. 
W skład gminy Myślenice wchodzi miasto i 15 sołectw. Szczegółowy podział gminy na 
jednostki administracyjne przedstawia tabela 1. 
 

 

 

Tabela 1. Szczegółowy podział administracyjny gminy Myślenice 
 

  Powierzchnia geodezyjna 
(ha) 

Udział procentowy 
 w obszarze gminy 

(%) 
1 miasto Myślenice 3022 19,7 
2 Bęczarka 450 2,8 
3 Borzęta 752 4,9 
4 Bysina 830 5,4 
5 Droginia 810 5,3 
6 Głogoczów 1610 10,6 
7 Jasienica 1010 6,6 
8 Jawornik 1330 8,7 
9 Krzyszkowice 1180 7,7 
10 Łęki (+ Bulina) 370+100 3,1 
11 Osieczany 720 4,7 
12 Polanka 450 2,8 
13 Poręba 830 5,4 
14 Trzemeśnia 890 5,8 
15 Zasań 420 2,7 
16 Zawada 590 3,8 
 Razem 15352 100 
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Tabela 2. Liczba ludności gminy Myślenice 

 

  Ludność 
(os) 

Udział procentowy 
 w obszarze gminy(%) 

1 miasto Myślenice 18103 44%  
2 Bęczarka 1011 2%  
3 Borzęta 1623 4%  
4 Bysina 1316 3% 
5 Droginia 1133 3% 
6 Głogoczów 2789 6% 
7 Jasienica 1674 4% 
8 Jawornik 2881 7% 
9 Krzyszkowice 2174 5% 
10 Łęki   989 2% 
11 Osieczany 1664 4% 
12 Polanka 1025 2% 
13 Poręba 1177 3% 
14 Trzemeśnia 2286 5% 
15 Zasań 781 2% 
16 Zawada 1089 3% 
 Razem 41715 100% 

Stan na 31.12.2009r. 
 

Gminę otaczają wzniesienia Pogórza Wielickiego, które łagodnymi stokami opadają ku 
dolinie Raby. Od południa kotlinę zamyka pasmo Beskidu Makowskiego, o charakterystycznych 
wierzchołkach przypominających kształtem kopułę. Budowa geologiczna sprzyja powstawaniu 
licznych głęboko wyciętych dolin. Dorzecze Raby stanowią dziesiątki potoków spływających 
z północnych i północno - zachodnich zboczy pasma Lubomira i Łysiny oraz południowych 
zboczy Pogórza Wielickiego. Północna część gminy, o łagodniejszej rzeźbie terenu, leży 
w zlewni rzeki Skawinki. 
Urozmaicona rzeźba terenu, góry, wzniesienia, pagórki, doliny czynią Myślenice i okolice 
ważnym zapleczem turystycznyno - rekreacyjnym dla mieszkańców Krakowa i Śląska. Ponadto 
niektóre sołectwa gminne to miejscowości letniskowe z dużą ofertą gospodarstw agrotu-
rystycznych i ośrodkami wczasowymi. 
Przez gminę Myślenice przebiega droga krajowa E 77 popularnie zwana "zakopianką", o zna-
czeniu międzynarodowym. Prowadzi z Krakowa do przejść granicznych w Chyżnem i Łysej 
Polanie. Droga ta jest najbardziej obciążona ruchem. 
Przez analizowany teren przebiegają również fragmenty następujących odcinków dróg 
krajowych i wojewódzkich: 

      1.DK 52 – relacji Bielsko Biała – Kęty – Wadowice – Głogoczów; 
2. DW 955 – droga zbiorcza, relacji Sułkowice – Jawornik,   

      3. DW 967 – droga główna, relacji Myślenice – Dobczyce – Łapczyca  
(w Łapczycy łączy się z drogą międzynarodową do przejścia granicznego w Medyce). 

Uzupełnieniem układu komunikacyjnego jest sieć dróg powiatowych i gminnych. Miasto Myśle-
nice ma połączenie z głównymi miastami południowej i środkowej Polski. Dodatkowo na wszys-
tkich trasach komunikacyjnych gminy kursują minibusy przewoźników prywatnych. Obecnie 
przez teren gminy nie przebiega żadna linia kolejowa i nie jest także planowana budowa nowej 
linii kolejowej. 

Stan komunikacji w obszarze gminy nie jest dobry – przepustowość dróg jest niewys-
tarczająca, drogi są wąskie, w złym stanie technicznym, bez poboczy i chodników, natomiast są 
one bardzo obciążone ruchem samochodowym.  
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W skali powiatu gminę Myślenice zaliczono do najbardziej zaludnionych (261 osób/km2), 
przy czym ludność rozmieszczona jest nierównomiernie: największą gęstość zaludnienia 
występuje w mieście Myślenice i sołectwie Trzemeśnia (238 osób/km2), a najmniejsza gęstość 
zaludnienia notuje się w sołectwach Poręba (135 osób/km2) i Drognia (131 osób/km2). 
Wśród zabudowy gminy dominuje zabudowa, jednorodzinna i zagrodowa, koncentrująca się 
przy ciągach komunikacyjnych. Stopień koncentracji zabudowy jest zróżnicowany.  

 

W gminie występują następujące rodzaje zabudowy: 
a) zabudowa zwarta (skupiona) - w mieście Myślenice obejmująca zwartą strukturę miejską 

oraz we wsiach: Bysina, Jasinica, Jawornik, Osieczany, Polanka, Borzęta Poręba i Trze-
meśnia obejmująca zwartą wiejską strukturę osadniczą, 

b) zabudowa rozproszona – występująca we wsiach: Głogoczów, Krzyszkowice, 
Droginia,  Bęczarka, Łęki, Zasań i Zawada. 

Większość powierzchni gminy stanowią tereny rolnicze – otwarte, obejmujące ok. 53,3% 
powierzchni całkowitej gminy. 
Stopień lesistości powierzchni gminy jest wysoki. Lasy na terenie gminy Myślenice zajmują 
powierzchnię ok. 5200 ha, co daje wskaźnik lesistości ok. 33,8%. W granicach miasta jest to 
39,8%, na obszarach wiejskich – 29,7%.powierzchnie leśne jednak są w znacznym stopniu 
rozdrobnione, pojawia się nawet zagrożenie zwiększenia efektu wysp leśnych.  
Naturalne środowisko przyrodnicze obszaru gminy Myślenice zostało w znacznym stopniu 
przekształcone w wyniku trwającego od wieków rozwoju układu osadniczego, koncentrującego 
się przede wszystkim wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Ponad 11% powierzchni gminy stanowią obecnie tereny zainwestowane obejmujące przede 
wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej oraz komunikacji.  
Poniższe zestawienie obrazuje wielkość terenów zainwestowanych w poszczególnych 
miejscowościach.  
 

Tabela nr3  Bilans terenów zainwestowanych w gminie wykonany na podstawie 
inwentaryzacji  

 
lp 

 
miejscowość 

Powierzchnia 
geodezyjna 

(ha) 

Tereny 
zainwestowane 

(ha) 

Udział procentowy  terenów 
zainwestowanych w 

obszarze miejscowości (%) 
1 miasto Myślenice 3022 756,00 25,0 
2 Bęczarka 450 47,56 10,0 
3 Borzęta 752 75,87 10,1 
4 Bysina 830 30,98 3,7 
5 Droginia 810 47,56 5,8 
6 Głogoczów 1610 101,35 6,2 
7 Jasienica 1010 48,00 4,7 
8 Jawornik 1330 87,86 6,6 
9 Krzyszkowice 1180 112,04 9,4 
10 Łęki 370 53,21 9,5 
11 Osieczany 720 55,64 7,7 
12 Polanka 450 44,46 9,8 
13 Poręba 830 59,74 7,1 
14 Trzemeśnia 890 129,74 14,5 
15 Zasań 420 61,99 14,7 
16 Zawada 590 61,87 10,4 
 Razem 15352 1773,87 11,55 

 

Podstawę dla analizy stanu zagospodarowania i zainwestowania terenu stanowiła 
wykonana w ramach prac wyjściowych do projektu studium inwentaryzacja urbanistyczna, 
której zakres został dostosowany do potrzeb i specyfiki tego dokumentu. 
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W opracowanej inwentaryzacji określono podstawowy stan użytkowania terenów na bazie 

materiałów geodezyjnych oraz wizji terenowej, informacje zawarte na podkładzie mapowym 
konfrontowano w terenie ze stanem faktycznym. 

Dla celów studium konieczne było wyodrębnienie terenów zainwestowanych z wysz-
czególnieniem podstawowego rodzaju zagospodarowania i określeniem charakterystycznych 
jego elementów. Inwentaryzacja dała podstawę dla wydzielenia istniejących terenów zabudowy 
mieszkaniowej (wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej i innej); terenów usług, przemysłu, 
baz i składów oraz obszarów o innych rodzajach zagospodarowania. Zidentyfikowane 
zainwestowanie wydzielono na rysunku studium, zatytułowanym „Diagnoza stanu istniejącego” i 
oznaczono kolorem. Określony w inwentaryzacji stan istniejący zagospodarowania stanowił 
bazę dla określania kierunków przekształceń, utrzymania, kontynuacji lub rozwoju 
poszczególnych terenów gminy Myślenice.  

Wsie gminne posiadają układ pasmowy lub pasmowo-koncentryczny. Zabudowa jest 
położona w bezpośrednim sąsiedztwie dróg (pojedyncze lub zdwojone rzędy zabudowy) - 
Bysina, Jasienica, Jawornik, Polanka, Poręba (zwarta struktura osadnicza). W pozostałych 
wsiach gminnych zabudowa koncentruje się nie tylko wzdłuż ciągów komunikacyjnych, lecz 
także wzdluż dróg i dróżek dojazdowych oraz w przysiólkach sprawiając wrażenie zabudowy 
rozproszonej i chaotycznej (w Głogoczowie i Krzyszkowicach, Drogini, Bęczarce, Łękach, 
Zasaniu, Zawadzie, Trzemeśni, Borzęta, Osieczanach).  

Niektóre miejscowości posiadają miejsce, w którym skoncentrowane są obiekty usługowe, 
które z kolei tworzą ich centra ( Głogoczów, Trzemeśnia, Droginia). Zabudowa wsi gminnych to, 
w przeważającej części budynki jednorodzinne, wolnostojące, murowane, kryte dachami 
spadzistymi, o wysokości nie przekraczającej 10m. Centra wsi, które zazwyczaj powstały na 
bazie historycznej i tradycyjnej tkanki, grupują zabudowę w zagęszczonych enklawach. 
Obserwuje się bardzo dużo nowych budynków mieszkalnych, wiele budynkow jest w trakcie 
realizacji, zaś budynki zagrodowe są w znacznej części przebudowywane i remontowane, co 
niejednokrotnie wpływa na zmianę ich wiejskiego, tradycyjnego charakteru. Wśród sołectw 
gminnych jedynie Polanka posiada jeszcze charakter wiejski. 

Na terenach sąsiadujących z miastem (Bysina, Osieczany – wzdłuż drogi do Dobczyc), 
zabudowa również posiada układ pasmowy, koncentruje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
ale pasma są znacznie wydłużone i bardzo zagęszczone zabudową niepostrzeżenie łącząc się 
z zainwestowaniem miasta. Niejednokrotnie zabudowa mieszkaniowa jest w tym obszarze 
przetykana zabudową usługową, składową, obiektami i urządzeniami działalności produkcyjnej. 
Charakterystyka stanu zainwestowania poszczególnych miejscowości:  

 
Bęczarka  
Istniejąca zabudowa miejscowości koncentruje się nie tylko wzdłuż drogi głównej, lecz także 

na prawym brzegu potoku Bęczarka, gdzie na przestrzeni lat wykształciło się szereg 
przysiołków takich jak: Wilkówka, Przymiark, Leśniakówka i Podgórki. Zabudowa swobodnie 
obudowuje drogę (pojedyncze lub zdwojone rzędy zabudowy), obserwuje się skupiska domów 
(miejscami bardzo zagęszczone), niemniej jednak rozproszenie przysiółków potęguje wrażenie 
chaotycznej i swobodnej zabudowy wsi. 

 Bęczarka posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
Zasięg terenów budowlanych wyznaczonych planem jest w niektórych miejscach większy niż 
przesądza studium z 1999r. określając zasięg rozwoju obszarów zróżnicowanych pod 
względem przeznaczenia. Znaczna część terenów (stan na grudzień 2009r.) wyznaczonych 
planem jest  niezainwestowana (ok. 40 ha), co przy wydawanych średnio 10 pozwoleniach na 
budowę rocznie wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako niewielki. 
Szczegółowe zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. 
Po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono 56 wniosków. 
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Borzęta 
Zabudowa w miejscowości Borzęta zlokalizowana jest wzdłuż istniejącego układu 

komunikacyjnego i sprawia wrażenie chaotycznej i luźnej. Drogi fragmentarycznie „obudowane” 
są zabudową (pojedyncze lub zdwojone rzędy zabudowy), często wydzielone grupy zabudowy 
są położone w znacznym od siebie oddaleniu, sprawiając wrażenie przypadkowości. Miejsco-
wość nie posiada wykształconego  centrum usługowego. 
Miejscowość Borzęta posiada obowiązujący miejscowy plan. Zasięg obszarów rozwoju zainwe-
stowania wyznaczony w Studium z 1999r. jest porównywalny do zasięgu terenów budowlanych 
wyznaczonych planem (choć nie pokrywa się całkowicie). Nadmienić należy, że duża część 
terenów wyznaczonych planem jest niezainwestowana (ok.142ha), co przy wydawanych 
średnio 11 pozwoleniach na budowę rocznie wydaje się określać ruch budowlany w obszarze 
wsi jako bardzo mały. Szczegółowe zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w ana-
lizie ruchu budowlanego. 
Po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono 54 wnioski.  

 

Bysina 
Układ komunikacyjny Bysiny skupia w zwartej formie zabudowę. Zasadniczo zabudowa nie 

wykracza w poza skupiska historyczne, brak pojedynczych zabudowań rozsianych po całym 
terenie wsi. Zabudowa jest skoncentrowaną wzdłuż drogi, w formie pojedynczych lub 
zdwojonych rzędów zabudowy, po północnej stronie drogi – zabudowa jest oddzielona od drogi 
rzeką Bysinką. Miejscowość nie posiada wykształconego centrum usługowego. 

Bysina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przesądzenia 
studium z 1999r określające zasięg rozwoju obszarów zróżnicowanych pod względem przezna-
czenia okalają główną drogę, w zakresie dużo szerszym niż zainwestowanie wyznaczone 
istniejącą zabudową. Średnio wydawanych jest dla Bysiny 3 pozwolenia na budowę rocznie, co 
wydaje się określać ruch budowlany w obszarze Bysiny jako bardzo mały. Szczegółowe 
zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. 
Po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono zaledwie 8 wniosków.  

 

Droginia 
Istniejąca zabudowa w miejscowości jest bardzo rozproszona, układ przestrzenny nie jest 

zdefiniowany, budynki usytuowane są w sposób luźny (pojedyncze obiekty lub lub małe grupy 
domostw nie tworzące wyodrębnionych enklaw. Największe skupienie budynków znajduje się 
wzdłuż drogi biegnącej w kierunku Trzemeśni. Miejscowość posiada centrum usługowe.  

Miejscowość Droginia posiada obowiązujący miejscowy plan. Ustalony w Studium z 1999r. 
zasięg obszarów rozwoju jest znacząco większy niż zasięg terenów budowlanych wyzna-
czonych planem. Około 40 ha wyznaczonych planem terenów jest niezainwestowana, co przy 
wydawanych średnio 18 pozwoleniach na budowę rocznie wydaje się określać ruch budowlany 
w obszarze wsi jako średni. zczegółowe zestawienie przytoczonych danych przedstawiono 
w analizie ruchu budowlanego. 
Po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono 87 wniosków.  

 

Głogoczów 
Istniejąca zabudowa jest znacznie rozproszona. Budynki zlokalizowane są wzdłuż wszys-

tkich dróg i dróżek znajdujących się na terenie sołectwa, a także są rozsiane w oddaleniu od 
nich. Teren wsi rozdziela na dwie części droga  S7 – „akopianka”– nie ma to jednak wpływu na 
charakter i funkcję zabudowy zarówno po wschodniej i zachodniej stronie drogi. 

Głogoczów posiada obowiązujący miejscowy plan. Zasięg terenów budowlanych wyznaczo-
nych planem jest w niektórych miejscach znacząco większy niż przesądza studium z 1999r. 
Duża część terenów wyznaczonych planem jest niezainwestowana (ok. 260 ha), co przy wyda-
wanych średnio 46 pozwoleniach na budowę rocznie wydaje się określać ruch budowlany 
w obszarze wsi jako znaczny. Szczegółowe zestawienie przytoczonych danych przedstawiono 
w analizie ruchu budowlanego. Po ogłoszeniu o przystapieniu do zmiany złożono 215 wniosków.  

 



 22 

Jasienica 
Układ komunikacyjny Jasienicy skupia istniejącą zabudowę wzdłuż dwóch dróg biegnących 

w kierunku Sułkowic, drogi te stanowiły osie średniowiecznego układu ruralistycznego wsi.  
Jasienica nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przesądzenia 
studium z 1999r określające zasięg obszarów rozwoju w zakresie dużo szerszym niż zainwes-
towanie wyznaczone istniejącą zabudową. Średnio wydawanych jest 25 pozwoleń na budowę 
rocznie, co wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako średni. Szczegółowe zes-
tawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. Po ogłoszeniu 
o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono 75 wniosków. 

 

Jawornik 
Istniejąca zabudowa koncentruje się wzdłuż dwóch głównych dróg ściśle je obudowując. 

Przez wschodnią część terenu przebiega droga S7 – „zakopianka” – wzdłuż której są zlokalizo-
wane obiekty usługowe o charakterze  komercyjnym oraz magazyny i składy. 

 Jawornik posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasięg 
obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest porównywalny z zasięgiem terenów 
budowlanych wyznaczonych planem, w pojedynczych miejscach -Tarnówka, Zakręty - Studium 
wyznaczała większy obszar do zainwestowania, a sytuację odwrotną obserwuje się w okolicy 
Karasiówki. Duża część terenów wyznaczonych planem jest obecnie niezainwestowana (ok. 
180 ha), co przy wydawanych średnio 28 pozwoleniach na budowę rocznie, określa się, iż ruch 
budowlany jest niewielki a wieś posiada znaczne rezerwy terenów budowlanych.  Szczegółowe 
zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. 
Po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono 63 wnioski.  

 

Krzyszkowice 
Istniejąca zabudowa jest rozproszona. Budynki zlokalizowane są wzdłuż wszystkich dróg 

i dróżek znajdujących się na terenie sołectwa. 
Krzyszkowice posiadają obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Zasięg obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest znacząco większy niż zasięg 
terenów budowlanych wyznaczonych planem. Duża część terenów wyznaczonych planem jest 
do chwili obecnej niezainwestowana (ok. 105 ha), co przy wydawanych średnio 17 
pozwoleniach na budowę rocznie wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako 
niewielki. Szczegółowe zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu 
budowlanego. 
Po ogłoszeniu o przystapieniu do sporządzania zmiany studium złożono 130 wniosków. 

 

Łęki 
Istniejąca zabudowa w miejscowości Łęki jest rozproszona, ale skupia się wzdłuż układu 

komunikacyjnego. Również Bulina – obecnie część miejscowości Łęki, charakteryzuje się 
zabudową rozproszoną, luźną, bez miejsca koncentracji obiektów. Miejscowość nie posiada 
wykształconego centrum usługowego. 

Łęki posiadają obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasięg 
obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest porównywalny do zasięgu terenów 
budowlanych wyznaczonych planem, choć w niektórych miejscach większe są obszary 
budowlane wyznaczone planem. Część terenów wyznaczonych planem jest niezainwestowana 
(ok. 55 ha), co przy wydawanych średnio 7 pozwoleniach na budowę rocznie wydaje się 
określać ruch budowlany w obszarze miejscowści jako niewielki. Szczegółowe zestawienie 
przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. Na ogłoszenie o przys-
tapieniu do sporządzania zmiany studium odpowiedziało 52 wnioskodawców. 

 

Osieczany 
Istniejąca zabudowa w miejscowości Osieczany zlokalizowana jest wzdłuż całego układu 

komunikacyjnego i sprawia wrażenie chaotycznej i luźnej. Drogi fragmentarycznie „obudowane” 
są ściśle zabudową (pojedyncze lub zdwojone rzędy zabudowy), często także zabudowa jest 
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lokalizowana w oddaleniu od sąsiedztwa sprawiając wrażenie przypadkowości. Miejscowość 
nie posiada wykształconego centrum usługowego. 

Miejscowość Osieczany ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Zasięg obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest większy do zasięgu 
terenów budowlanych wyznaczonych planem, choć w wielu miejscach fragmentarycznie zasięg 
planu wykracza poza zasięg terenów rozwoju ze Studium. Duża część terenów wyznaczonych 
planem jest niezainwestowana (ok. 93 ha), co przy wydawanych średnio 22 pozwoleniach na 
budowę rocznie wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako średni. Szczegółowe 
zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. 
Na ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium odpowiedzialo 54 wnioskodawców.  

 

Polanka 
Układ komunikacyjny Polanki skupia zabudowę w bardzo zwartej formie. Nie ma Roz-

proszenia zainestowania, brak przysiółków i pojedynczych zabudowań rozsianych po terenie 
wsi. Zabudowa jest skoncentrowana, ściśle „obudowując” istniejący układ drogowy. W zachod-
niej części wsi wyznaczony jest obowiązującym planem miejscowym teren produkcyjno – prze-
mysłowy (fragment strefy inwestycyjnej - Strefa Jawornik-Polanka) – w chwili obecnej niezain-
westowany. Miejscowość posiada predyspozycje do wykształcenia centrum usługowego. 

Polanka posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasięg 
obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest porównywalny do zasięgu terenów 
budowlanych wyznaczonych planem. Planu ustala zagrodowy charakter zabudowy wsi. Dotych-
czasowe Studium nie uwzględnia istnienie terenu strefy inwestycyjnej, na granicy wsi z Jawor-
nikiem. Około 16 ha terenów zabudowy (nie wliczając strefy inwestycyjnej) wyznaczonych 
planem jest do chwili obecnej niezainwestowana.  Ruch budowlany w obszarze wsi określa się 
jako mały - rocznie 7 pozwoleniach na budowę. Szczegółowe zestawienie przytoczonych 
danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. Na ogłoszenie o przystapieniu do 
sporządzania zmiany studium odpowiedziało 121 wnioskodawców.  

 

Poręba 
Istniejąca zabudowa w północnej części wsi jest skupina wzdłuż drogi (pojedyncze lub 

zdwojone rzędy zabudowy). Natomiast w południowej części wsi zabudowa jest rozproszona. 
Budynki zlokalizowane są wzdłuż drogi głównej i dróg dojazdowych do rozproszonych 
przysiółków. Miejscowość nie posiada wykształconego centrum usługowego. Znaczna część 
zainwestowania wsi to zabudowa letniskowa, w tym ośrodek wypoczynkowy położony w 
południowo-wschodniej części miejscowości. Duży procent powierzchni terenu wsi zajmują lasy. 

Poręba posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasięg 
obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest znacząco większy niż zasięg 
terenów budowlanych wyznaczonych planem. Część terenów wyznaczonych planem jest 
niezainwestowana (ok. 29 ha), co przy wydawanych średnio 5 pozwoleniach na budowę 
rocznie wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako niewielki. Szczegółowe 
zestawienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. Na ogło-
szenie o przystapieniu do sporządzania zmiany studium odpowiedziało 72 wnioskodawców.  

 

Trzemeśnia 
Istniejąca zabudowa skupia się wzdłuż układu komunikacyjnego (pojedyncze lub zdwojone 

rzędy zabudowy), pasy zabudowy rozcięte są rzeką Trzemeśnianką. Trzemeśnia jest zainwes-
towana zabudową o charakterze rozproszonym. Miejscowość posiada wykształcone centrum 
usługowe. Trzemeśnia posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Zasięg obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest znacząco większy niż 
zasięg terenów budowlanych wyznaczonych planem. Część terenów wyznaczonych planem jest 
niezainwestowana (ok. 45 ha), co przy wydawanych średnio 15 pozwoleniach na budowę rocznie 
wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako niewielki. Szczegółowe zestawienie 
przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. 
Na ogłoszenie o przystapieniu do sporządzania zmiany studium wpłynęłó 150 wniosków.  
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Zasań 
Istniejąca zabudowa w miejscowości sprawia wrażenie bardzo rozproszonej. Nie ma 

miejsca koncentracji zabudowy. Budynki zlokalizowane są wzdłuż wszystkich dróg znajdu-
jących się na terenie sołectwa, a także w dużym oddaleniu od ważniejszych ciągów komu-
nikacyjnych. Miejscowość nie posiada wykształconego centrum usługowego. 

Miejscowość Zasań posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Generalnie stwierdza się, że zasięg rozwoju obszarów zróżnicowanych pod 
względem przeznaczenia wyznaczonych w Studium z 1999r. jest znacząco większy niż zasięg 
terenów budowlanych wyznaczonych planem. Część terenów wyznaczonych planem jest 
niezainwestowana (ok. 40 ha), co przy wydawanych średnio 6 pozwoleniach na budowę 
rocznie wydaje się określać ruch budowlany w obszarze wsi jako mały. Szczegółowe zesta-
wienie przytoczonych danych przedstawiono w analizie ruchu budowlanego. Na ogłoszenie 
o przystapieniu do sporządzania zmiany studium odpowiedziało 61 wnioskodawców.  

 

Zawada 
Istniejąca zabudowa w miejscowości Zawada zlokalizowana jest wzdłuż układu 

komunikacyjnego i jest bardzo rozproszona. Drogi fragmentarycznie „obudowane” są zwartą 
zabudową. Miejscowość nie posiada wykształcone centrum. 

Zawada posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zasięg 
obszarów rozwoju wyznaczonych w Studium z 1999r. jest porównywalny do zasięgu terenów 
budowlanych wyznaczonych planem (choć nie pokrywa się całkowicie). Z jednym wyjątkiem: 
duży teren na południowym-wschodzie miejscowości (na styku z Polanką i Borzętą) jest 
przeznaczony w Studium jako teren do zainwestowania i rozwoju. Dodatkowo nadmienić 
należy, że duża część terenów wyznaczonych planem jest niezainwestowana (ok. 150 ha), co 
przy wydawanych średnio 11 pozwoleniach na budowę rocznie, wydaje się określać ruch 
budowlany w obszarze wsi jako bardzo mały. Szczegółowe zestawienie przytoczonych danych 
przedstawiono w analizie ruchu budowlanego.Na ogłoszenie o przystapieniu do sporządzania 
studium odpowiedzialo 29 wnioskodawców.  

 
Miasto Myślenice 
Miasto Myślenice należy do terenów gęsto zaludnionych, uprzemysłowionych i intensywnie 

zagospodarowanych. Obszar miasta przecina na dwie części droga E7 – „zakopianka”. 
Istniejący układ komunikacyjny rozdziela zróżnicowane zagospodarowanie po ich dwóch 
stronach. Część zachodnia posiada głównie mieszkaniowy i usługowy charakter, zaś część 
wschodnia: przemysłowo-składowy, z obiektami infrastruktury technicznej i komunalnej. Od 
północnej strony zainwestowanie zamyka zabudowa mieszkaniowa (ulice Łokietka, Ujejskiego, 
K. Wielkiego). Przepływająca przez miasto rzeka Raba koncentruje funkcje turystyczno – 
rekreacyjną. 

Miasto posiada 6 dzielnic o różnych wiodących funkcjach: 
- Centrum, Górne Przedmieście, Osiedle Tysiąclecia – głównie skupia funkcję mieszka-

niową i mieszkaniowo-usługową; 
- Zarabie, Chełm – o wiodącej funkcji turystyczno – rekreacyjnej, letniskowej i wypo-

czynkowej (wraz z góra Chełm o wysokości 654 m n.p.m. z wyciągami narciarskimi i naj-
dłuższym w Polsce turystycznym wyciągiem krzesełkowym, a także znajduujący się na Rabie 
jaz z 1921r. umożliwiający kąpiele i uprawianie sportów wodnych),  

- Dolne Przedmieście – o wiodącej funkcji przemysłowej (wraz z wyznaczoną 14 ha strefą 
inwestycyjną) z urządzeniami infrastruktury technicznej i komunalnej obsługi miasta oraz gminy.  

Historyczne centrum miasta stanowi Rynek i przyległe do niego uliczki, które zachowały 
swój układ jeszcze z okresu lokacji. Od niego promieniście rozchodzi się zabudowa 
mieszkaniowa wraz z usługami. W miarę oddalania się od historycznrego centrum miasta 
intensywność zabudowy spada, zabudowa rozluźnia się, miejski chrakter zwartej zabudowy 
przekształca się w willową zabudowę jednorodzinną w zieleni.  
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1.1.a Położenie 
 

Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały Nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r., obszar zmiany studium obejmuje enklawę terenu 
o powierzchni ok. 132 ha. położoną w granicach administracyjnych  trzech wsi: Polanki, 
Jawornika i Krzyszkowic.  

Część południowo - zachodnia i północno - zachodnia część granicy opracowania 
przylega do drogi krajowej nr 7 Kraków – Chyżne, zapewniającej dogodną dostępność 
komunikacyjną terenu objętego zmianą. Obszar opracowania w około 20% jest już 
zainwestowany, zwłaszcza jej zachodnia i południowa cześć. Istniejąca zabudowa ma 
charakter przemysłowo-usługowy. Pozostałe około 80% obszaru, to tereny otwarte – 
pokryta zielenią naturalną, tylko w niewielkiej części użytkowane  rolniczo. 

Zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do Uchwały Nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r., drugi obszar objęty zmianą studium, o 
powierzchni  ok. 4,90 ha, jest położony we wsi Trzemeśnia. Na terenie opracowania są 
zlokalizowane trzy budynki mieszkalne wraz z niewielkimi przydomowymi 
zagospodarowaniem, pozostały obszar jest pokryty zielenią naturalną. Teren 
bezpośrednio przylega do drogi zbiorczej zapewniającej mu dobrą dostępność 
komunikacyjną. 

1.2. Ruch budowlany na obszarze miasta i gminy Myślenice 
 
Wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach 
zabudowy. 
Na terenie objętym zmianą studium od 2006r. do końca roku 2008 wydano 226 decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy.  
W roku 2006 było to ogółem 112 decyzji, w roku 2007 – 66 decyzji, zaś w roku 2008 – 48 
decyzji. Decyzje te wydawane są dla terenów inwestycji, dla których nie zostały 
uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, są to w obszarze gminy 
Myślenice miejscowość Jasienica i Bysina  oraz znaczna część miasta Myślenice. 
 
Tabela nr 4 – Zestawienie wydanych decyzji administracyjnych (o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy). 
 

 rok 2006 rok 2007 rok 2008 ogółem 
Miasto Myślenice 50 41 36 127 
Gmina Myślenice 62 25 12 99 

ogółem 112 66 48 226 decyzji 
 

Należy stwierdzić, że wydane decyzje są „zamierzeniami inwestorskimi”, rzeczywisty 
ruch budowlany określa liczba budynków oddanych do użytkowania.  
Zestawienie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oddanych do użytkowania 
na terenie miasta i gminy Myślenice: 
• rok 2006: 142 budynki mieszkalne, 23 budynki użyteczności publicznej – ogółem 165, 
• rok 2007: 94 budynki mieszkalne, 58 budynków użyteczności publicznej – ogółem 152, 
• rok 2008: 134 budynki mieszkalne, 27 budynków użyteczności publicznej – ogółem 161, 
• rok 2009 (stan na dzień 11 marca 2009r.): 79 budynki mieszkalne, 1 budynek użyteczności 

publicznej – ogółem 80, 
 
Liczba wydanych pozwoleń na budowę w gminie Myślenice 
 
Na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego ruch 

budowlany określają wydane pozwolenia na budowę.  
 
* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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Przeanalizowano ilość wydanych decyzji w latach 2006-2008 (za wyjątkiem decyzji 
dotyczących wewnętrznych instalacji gazowych). Kształtują się one następująco: 

• rok 2006: 291 decyzji 
• rok 2007: 351 decyzji, 
• rok 2008: 354 decyzje. 

Tabela nr 5 – Zestawienie wydanych pozwoleń na budowę w gminie Myślenice rozbiciu na 
jednostki osadnicze. 
lp sołectwa rok 2006 rok 2007 rok 2008 
1 Bęczarka 13 12 4 
2 Borzęta 9 13 12 
3 Bysina 5 5 4 
4 Bulina (część wsi Łęki) 0 1 0 
5 Droginia 14 23 17 
6 Głogoczów 40 55 42 
7 Jasienica 55 14 6 
8 Jawornik 24 26 34 
9 Krzyszkowice 13 28 19 
10 Łęki 5 8 8 
11 Osieczany 11 25 25 
12 Polanka 7 10 5 
13 Poręba 2 8 5 
14 Trzemeśnia 14 11 19 
15 Zasań 5 6 7 
16 Zawada 8 14 11 
17 Miasto Myślenice 116 92 136 
 razem 291 351 354 
* dane ze Starostwa Powiatowego w Myślenicach 
 

Najwięcej pozwoleń na budowę wydano w mieście Myślenice oraz we wsiach: Głogoczów, 
Jawornik, Osieczany, Krzyszkowice i Trzemeśnia. 
 

Zestawienie terenów budowlanych – wyznaczonych obowiązującymi planami,  
 

Po przeprowadzeniu analizy porównawczej wielkości ruchu budowlanego z wie-
lością rezerw terenowych dla realizacji inwestycji budowlanych stwierdzono iż, ruch budo-
wlany jest niewielki w stosunku do ilości wolnych terenów wyznaczonych obowiązującymi 
planami zagospodarowania przestrzennego do zainwestowania. Do celów analitycznych 
zestawiono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, 
zabudowy letniskowej, mieszkaniowo – usługowej oraz wydzielone na osobnych działkach 
tereny usług i przemysłu. Szczegółowe zestawienie terenów budowlanych do dziś 
niezainwestowanych (w ha) – w rozbiciu na jednostki osadnicze -  przedstawiają poniższe 
tabele, a mianowicie:  
 

Miejscowość  
BĘCZARKA 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M  86,87 47,56 39,31 
U  1,41 1,15 0,26 

RAZEM 88,28 48,71 39,57 ha 
 

Miejscowość 
BORZĘTA 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , MU , RM 144,99+18,88+53,11=216,98 57,31+18,56=75,87 141,11 
U  2,79 1,67 1,12 

RAZEM 219,77 77,54 142,23 ha 
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Miejscowość 
DROGINIA 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M  86,01 47,56 38,45 
U  2,44 1,64 0,80 

RAZEM 88,45 49,20 39,25 ha 
 

Miejscowość 
GŁOGOCZÓW 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M  329,34 101,35 227,99 
U  43,94 12,86 31,08 

RAZEM 373,28 114,21 259,07 ha 
 

Miejscowość 
JAWORNIK 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , MU 208,61+40,15=248,76 87.86 160,90 
U , PU 10,44+37,50=47,94 30,14 17,80 

RAZEM 296,70 118,00 178,70 ha 
 

Miejscowość 
KRZYSZKOWICE 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M  212,76 112,04 100,72 
U  12,46 8,13 4,33 

RAZEM 225,22 120,17 105,05 ha 
 

Miejscowość 
ŁĘKI 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M  108,05 53,21 54,84 
U  0,55 0,55 0 

RAZEM 108,60 53,76 54,84 ha 
 

Miejscowość 
OSIECZANY 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , MU 133,38+9,87=143,25 55,64 87,61 
U  12,02 6,53 5,49 

RAZEM 155,27 62,17 93,10 ha 
 

Miejscowość 
POLANKA 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , RM 45,65+14,72=60,37 38,26+6,20=44,46 15,91 
U ,  P 1,57+50,23*=51,80 1,46 50,34 

RAZEM 112,17 45,92 66,25 ha 
 

Miejscowość 
PORĘBA 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , ML 80.23+8,06=88,29 59.74 28,55 
U  2,46 2,10 0,36 

RAZEM 90,75 61,84 28,91 ha 
 

Miejscowość 
TRZEMEŚNIA 

Tereny wyznaczone 
planem (ha) 

TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , ML 165,26+7,67=172,93 129,74 43,19 
U  8,21 7,04 1,17 

RAZEM 181,14 136,78 44,36 ha 
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Miejscowość 
ZASAŃ 

PLAN TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , ML 93,45+7,69=101,14 61,99 39,15 
U  1,27 1,12 0,15 

RAZEM 102,41 63,11 39,30 ha 
 

Miejscowość 
ZAWADA 

PLAN TERENY 
ZAINWESTOWANE 

WOLNE TERENY 

M , RM 98,82+111,68=210,50 29,64+32,23=61,87 148,63 
U , PU , P 8,93+3,08=12,01 11,20 0,81 

RAZEM 222,51 73,07 149,44 ha 
 
Suma wszystkich terenów budowlanych (w miejscowościach posiadających plany) a 
niezainwestowanych wynosi 1293,87 ha. (stan marzec 2009) 
 

Podsumowanie: 
 

Powierzchniowe rezerwy terenów budowlanych (w obszarach posiadających plany 
miejscowe) są bardzo duże. W aspekcie tak dużych rezerw terenowych i w 
zestawieniu z ilością wydawanych pozwoleń na budowę (dane w ostatnich 3 latach) 
stwierdza się, że ruch budowlany jest stosunkowo niewielki, a zabezpieczenie terenów 
budowlanych jest duże.  

 

1.3. Wnioski o zmianę przeznaczenia terenów złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do 

sporządzania projektu zmiany studium 
 

Tabela nr 6 – Zestawienie wniosków w rozbiciu na jednostki osadnicze. 
 

 
 

Miejscowość 
Wnioski złożone 

w terminie 
20.10.2008 - 28.11.2008 
29.12.2008 - 10.01.2009 

Wnioski złożone 
 poza terminem      Suma wniosków 

Miasto Myślenice 134 6 140 
Bęczarka 53 3 56 
Borzęta 53 1 54 
Bysina 8 0 8 
Droginia 72 15 87 
Głogoczów 210 5 215 
Jasienica 72 3 75 
Jawornik 49 14 63 
Krzyszkowice 123 7 130 
Łęki 52 0 52 
Osieczany 46 8 54 
Polanka 114 7 121 
Poręba 70 2 72 
Trzemeśnia 147 3 150 
Zasań 57 4 61 
Zawada 27 2 29 

razem 1287 80 1367 
 



 29 

 
 

Najwięcej wniosków złożono w miejscowości Głogoczów -215, a następnie w Trze-
meśni, mieście Myślenice oraz w Krzyszkowicach. Złożone wnioski dotyczą głównie 
zmiany przeznaczenia terenu na budowlany (prawie wszystkie wnioski dotyczą prze-
kwalifikowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe – bardzo często doprecyzowano, 
że chodzi o mieszkalnictwo jednorodzinne, lub przekwalifikowanie działki częściowo 
budowlanej na działkę budowlaną w całości. Sporadycznie wnioskodawcy postulowali 
o zabudowę usługową lub produkcyjną). Pojedyncze wnioski dotyczą zagadnień innych 
(m.in. braku zgody na wytyczenie drogi wewnętrznej, wniosek o przedłużenie obwodnicy 
od Bysiny do Jasienicy, o możliwość dolesień, o uwzględnienie w studium obszaru 
górniczego „Bysina” wraz z uprawnieniami wynikającymi z koncesji oraz o uwzględnienie 
działek pod eksploatację złoża, o tereny rekreacyjne (zaplecze sportowe), o wyznaczenie 
nowego terenu oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach.  
 
Podobnie jak we wsiach gminy, także wnioski złożone w mieście Myślenice –– dotyczą 
głównie zmiany przeznaczenia terenu na budowlany to jest pod mieszkalnictwo 
jednorodzinne. Pojedyncze wnioski dotyczą zabudowy o charakterze usługowym lub 
przemysłowym. 3 wnioski dotyczą spraw komunikacyjnych - likwidacji zaplanowanego 
węzła komunikacyjnego oraz realizacji tzw drogi „zachodniej”. 
  

Podsumowanie: 
Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych danych należy stwierdzić, iż na terenie 
objętym zmianą studium występuje znaczne zainteresowanie właścicieli gruntów 
oraz innych potencjalnych inwestorów aktywizacją i zagospodarowaniem terenu 
gminy. 
Warto jednak nadmienić, iż obserwuje się dużą ilość transakcji kupno-sprzedaż – 
świadczących o dużym obrocie gruntami. Pozornie może ten fakt sugerować 
o braku w gminie terenów budowlanych. W rzeczywistości, nabyty grunt jest formą 
lokaty, a transakcje takie często skutkują złożeniem wniosku o przekwalifikowanie 
działki na budowlaną, i chęcią podniesienia jej wartości. Stąd tak duża liczba 
wniosków, lecz ich ilość nie świadczy o rzeczywistych zamierzeniach 
inwestycyjnych właścicieli, a jedynie o ich oczekiwaniach.  
 

1.3.a Wnioski o zmianę przeznaczenia terenów złożone po ogłoszeniu o przystąpieniu do 

sporządzania projektu zmiany studium 
 

Po ogłoszeniu w dniu 08.07.2016r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęły 
wnioski wyszczególnione w poniższym zestawieniu.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 

 



 
WYKAZ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2003R. O PLANOWANIU 

I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MYŚLENICE 

 

Lp 
Data 

wpływu 
wniosku 

Nazwisko  i  imię 
nazwa  jednostki 
organizacyjnej 

i adres 

Treść 
wniosku 

Oznaczenie 
Nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Rozstrzygnięcie 
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia wniosków 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 
 

10.08.2016r. 
 

MARLUX PLUS 
Paweł Szymoniak 

32-425 Trzemeśnia 71 
 

Zwracam się z prośbą o zawarcie 
następujących parametrów: 
- teren usług komercyjnych, 
- maksymalny stopień zabudowy 50% 
powierzchni terenu, 
- minimalna powierzchnia terenów 
biologicznie czynnych 25%, 
- intensywność zabudowy do 
maksymalnie 0,75, 
- maksymalna wysokość zabudowy do 
12 m, 
- budynki o maksymalnie 3 
kondygnacjach nadziemnych, 
- dopuszczenie stosowania dodatkowo 
1 kondygnacji podziemnej, 
- wysokość budynku mierzona wg. 
przepisów odrębnych, 
- dopuszcza się dla budynków 
usługowych, magazynowych, 
produkcyjnych stosowanie dachów o 
kącie nachylenia połaci dachowych od 0 
do 25 stopni, 
- możliwość lokalizacji stacji benzynowej 
z zapleczem. 

 
 

Obszar zmiany 
studium 

w Trzemeśni 
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2 

 
.08. 12.2016r. 

 
Myślenickiej Agencji 

Rozwoju Gospodarczego 
Sp. z o.o. 

W imieniu MARG Sp. z o.o) zwracam 
się z prośbą o dokonanie zmiany w stu-
dium zagospodarowania Przestrzen-
nego na terenach wsi Jawornik i Po-
lanka w bezpośrednio sąsiedztwie tere-
nu objętego planem zagospodarowania 
przestrzennego oznaczonego jako P i 
umożliwienie objęcia wskazanych w 
załączniku terenów nowym planem, z 
funkcją P. MARG Sp. z o.o. od początku 
istnienia Strefy Aktywności 
Gospodarczej  (SAG) Polanka Jawornik 
jest mocno zaangażowana w jej rozwój. 
Od momentu jej powstania do dzisiaj 
powstało w niej ponad 1200 miejsc 
pracy w 15 zakładach. Ponad połowa 
terenu strefy jest już zagospodarowana, 
a w kilku przypadkach rozpoczęły się 
procesy inwestycyjne. 
Od 2014 r. MARG Sp. z o.o. prowadzi 
także negocjacje na temat zagospodar-
owania pozostałej części strefy z inwes-
torem należącym do kategorii dużych 
przedsiębiorstw. Od grudnia tego roku 
negocjacje weszły w decydującą fazę. 
Warunkiem koniecznym do ich pozytyw-
nego zakończenia jest scalenie gruntów 
o powierzchni ok. 30ha. Niestety pow-
ierzchnia SAG jest niewystarczająca, a 
w Gminie Myślenice nie znajdują się już 
tereny o takim areale z przeznaczeniem 
dla funkcji przemysłowej. W związku z 
tym, jedynym możliwym rozwiązaniem 
jest powiększenie istniejącej SAG o 
tereny przylegające.  Chciałbym zwrócić 
uwagę, że inwestor z branży nowych 
technologii, zdecydowany na inwestycję 
na naszym terenie stworzy ponad 1000 
miejsc pracy, a także co nie jest bez 
znaczenia, zagospodarowując tak duży 
obszar (ok. 100 000 m² hali) stanie się 
największym płatnikiem podatku od 
nieruchomości w Gminie Myślenic 

   

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia ……………… 



 

1.4. Przesądzenia planistyczne 
 

Teren gminy, za wyjątkiem wsi Jasienica i Bysina, posiada pokrycie miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, również część terenu miasta Myślenice jest 
pokryta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  
Ponieważ miejscowe plany były opracowywane w dużym przedziale czasowym, w oparciu 
o różne obowiązujące w danym momencie przepisy prawa  należy wspomnieć o niejedno-
rodności ich zapisów i ustaleń w poszczególnych planach miejscowych. W ustaleniach 
tych planów podane są różne wskaźniki dotyczące wysokości obiektów, przeznaczenia 
terenu, wielkości powierzchni nowych działek itp. Powoduje to możliwość powstawania 
różnorodnych konfliktów. 
Nowy dokument Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
winien nakreślić jednolite standardy dla całego obszaru miasta i gminy Myślenice zależne 
jedynie od uwarunkowań środowiskowych, przestrzennych, gospodarczych - ustalonych 
na podstawie jednych ustalonych kryteriów.  
 
1.4.a Przesądzenia planistyczne 
 

Na obszarze objętym zmianą studium, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do 
Uchwały Nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r., 
obowiązują ustalenia : 

� Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice 
w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych (Uchwała 
Nr 323/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013r.);  

� Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik w gminie 
Myślenice (Uchwała Nr 38/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 marca 
2003r.); 

� Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi 
Jawornik w zakresie części działek w gminie Myślenice (Uchwała Nr 86/XIV/2007 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17 września 2007r.); 

� Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka 
w Gminie Myślenice część I wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Myślenicach Nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012r. (Uchwała 
Nr 255/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 lutego 2013r.); 

� Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka 
w Gminie Myślenice część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Myślenicach Nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012r. (Uchwała 
Nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 października 2012r. ze 
zm). 

Na obszarze objętym zmianą studium. zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do 
Uchwały Nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r., został 
uchwalony Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w gminie 
Myślenice, w jej granicach administracyjnych (Uchwała Nr 409/XLV/2014 Rady Miejskiej 
w Myślenicach z dnia 23 kwietnia 2014r.). 
 

Nowy dokument zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego winien nakreślić jednolite standardy dla obszarów objętych zmianami 
studium w kierunku umożliwiającym rozwój i aktywizację gospodarczą gminy przy 
uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych, przestrzennych - gospodarczych   

 
 

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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2.  STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY 

 

Opisany powyżej stan istniejący zagospodarowania przestrzennego gminy, posiada 
zróżnicowany charakter uzależniony od pełnionej funkcji i położenia. Pod względem pla-
nistycznym, oceniając ład przestrzennego należy podkreślić, iż jego stan ulega syste-
matycznej poprawie. Doceniane i chronione są wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze 
obszaru gminy. Zdegradowane nieekologiczną działalnością przemysłową tereny są 
rekultywowane, a wprowadzana nowa działalność wytwórcza i gospodarcza generalnie nie 
wywołuje negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawił się stan zanieczyszczenia 
wód, gleby i powietrza. Stale i szybko poprawia się stan wyposażenia gminy w sieci i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej. Należy podkreślić iż, gmina posiada co jest niewątpliwą 
zaletą, dogodne terenowe możliwości rozwoju, zarówno w zakresie lokalizacji funkcji 
mieszkaniowej, usługowej, a także przemysłowej, gospodarczej i usługowej. Warunkiem 
jej realizacji jest dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Istniejące 
zagospodarowanie na znacznych obszarach wymaga uporządkowania i uzupełnienia.  

Dla zapewnienia ładu przestrzennego w gminie Myślenice należy uwzględnić określone 
w opracowaniu ekofizjograficznym przydatności poszczególnych terenów dla rozwoju fun-
kcji użytkowych z uwzględnieniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowego pełnienia 
tych funkcji. 

Analiza zasobów przyrodniczych na obszarze miasta i gminy Myślenice, analiza stanu 
środowiska (stanu zanieczyszczenia) i zmian antropologicznych oraz ocena predyspozycji 
przyrodniczych była podstawą podziału terenu na kompleksy przyrodniczo-funkcjonalne, 
dla których zaproponowano odmienne zasady zagospodarowania.  

 

� Kompleks osadniczy do zabudowy ekstensywnej w terenach strefy podmiejskiej 
- najkorzystniejszy dla pełnienia funkcji mieszkaniowej, 

� Kompleks osadniczy do zabudowy intensywnej - najkorzystniejszy dla pełnienia 
funkcji śródmiejskich – mieszkaniowych i usługowych a także produkcyjnych, 

� Kompleks przyrodniczo-ekologiczny - najkorzystniejszy dla pełnienia funkcji 
przyrodniczej „chronionej”,  

� Kompleks przyrodniczo-użytkowy - najkorzystniejszy dla pełnienia funkcji 
przyrodniczej „dostępnej publicznie”. 

 
 
 
 

Kompleks osadniczy do zabudowy ekstensywnej 
Obszar kompleksu charakteryzuje: 

- wskazane rozluźnienie zabudowy, 
- dopuszczenie realizacji funkcji mieszkaniowej i nieuciążliwej usługowej, 
- zwiększony udział terenów zielonych w obrębie działki, 
- utrzymanie jak największych powierzchni terenów biologicznie czynnych, w szcze-

gólności zieleni publicznej dostępnej wszystkim mieszkańcom, 
- ochrona zasobów przyrodniczych, 
- zakaz zabudowy na terenach osuwiskowych chyba że przeprowadzane 

szczegółowe badania geologiczne zaświadczą o możliwości realizacji budowy, 
- zabudowa warunkowana dostępnością urządzeń ochrony środowiska 
- rekultywacja terenów niekorzystnie zmienionych działalnością człowieka. 
W ramach tego kompleksu możliwa jest realizacja funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, 

rolniczej, leśnej oraz komunikacyjnej, nie zagrażającej oddziaływaniem negatywnym na 
obszar tego kompleksu. 

 
 



 34 

Kompleks osadniczy do zabudowy intensywnej 
Większa część kompleksu położona jest w granicach miasta oraz na granicy wsi Jawornik 
i Polanki. 

Obszar kompleksu charakteryzuje: 
- realizacja funkcji mieszkaniowej i usługowej, 
- realizacja funkcji oświaty i wypoczynku, 
- możliwa realizacja funkcji przemysłowej przy zachowaniu pełnej izolacji terenów 

mieszkaniowych, 
- zachowanie uciążliwości w granicach działki (w granicach terenu, do którego 

właściciel inwestycji oddziaływującej niekorzystnie ma tytuł prawny), 
- izolacja zielenią urządzoną terenów o różnym przeznaczeniu, 
- zaplanowanie zieleni urządzonej, w szczególności zieleni dostępnej publicznie 

w obszarach zabudowy mieszkaniowej i usług publicznych, 
- zachowanie i kształtowanie walorów krajobrazowych w szczególności przy 

głównych ciągach komunikacyjnych, 
- ochrona zasobów przyrodniczych, 
- zakaz zabudowy na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemi, chyba że, 

przeprowadzane szczegółowe badania geologiczne zaświadczą o możliwości 
realizacji budowy, 

- rekultywacja terenów niekorzystnie zmienionych działalnością człowieka. 
 
W ramach tego kompleksu możliwa jest realizacja funkcji mieszkaniowej. Funkcja 

mieszkaniowa musi być izolowana przed niekorzystnymi oddziaływaniami przemysłu, 
usług i komunikacji. 

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych kompleksów warunkowane jest pełnym 
zaopatrzeniem działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (w tym kanalizację 
zakończoną wysokosprawnymi urządzeniami oczyszczającymi). 
 

Kompleks przyrodniczo-ekologiczny 
W skład kompleksu wchodzą - główne obszary powiązań przyrodniczych – korytarze 
ekologiczne, doliny cieków, obszary lasów, część terenów rolniczych, część terenów 
zielenii nieurządzonej i zieleni izolacyjnej, pomniki przyrody wraz z ich bezpośrednim 
otoczeniem. 
Obszar kompleksu charakteryzuje: 

- zakaz zabudowy kubaturowej za wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej i in-
westycji celu publicznego, 

- obowiązek utrzymania przyrodniczego i rolniczego charakteru obszaru, 
- konieczność uzupełnień, rekonstrukcji i przebudowy obszarów zagrożonych utratą 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych,  
- wskazane utrzymanie i poprawa funkcji swobodnej migracji zwierzyny, 
- dopuszczenie inwestycji chroniących zasoby przyrodnicze, 
- realizacja infrastruktury technicznej i inwestycji celu publicznego w sposób za-

pewniający zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 
 

Kompleks przyrodniczo-użytkowy 
W skład kompleksu wchodzi: 

- tereny w sąsiedztwie doliny rzeki Raby, 
- obszar turystyki narciarskiej na Górze Chełm, 
- tereny rolnicze z istniejącą zabudową siedliskową. 

Obszar kompleksu charakteryzuje: 
- zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów związanych z obsługą terenów publicznych, 

rekreacyjnych oraz małej architektury w obszarach ogrodów działkowych, 



 35 

- dopuszczenie infrastruktury technicznej (drogi, stacje transformatorowe, itp.),  
- wskazane utrzymanie funkcji przyrodniczej i podniesienie walorów przyrodniczych 

i krajobrazowych, 
- przyrodnicze i rekreacyjne wykorzystanie terenów, 
- zakaz zabudowy, która może utrudnić przejście fali powodziowej rzeki Raby.  

 

Kompleksy wskazują na pożądany sposób zagospodarowania. Podział obszaru na 
kompleksy miał na celu optymalizację zagospodarowania terenu pozwalającą na 
zachowanie walorów przyrodniczych, utrzymanie właściwych proporcji pomiędzy 
poszczególnymi formami zagospodarowania oraz zrealizowanie potrzeby rozwoju 
analizowanego terenu. 
 

3. STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ WYMOGI JEGO OCHRONY 
 

3.1. Uwarunkowania fizjograficzne  
Regionalizacja fizyczno-geograficzna 

 

Pod względem fizjograficznym wg regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego 
obszar Gminy w większej części położony jest mezoregionie Pogórze Wielickie i Pogórze 
Wiśnickie należące do makroregionu Pogórze Zachodniobeskidzkie. Natomiast część 
południowa Gminy położona jest w obrębie mezoregionów Beskid Makowski i Beskid 
Wyspowy należące do makroregionu Beskidy Zachodnie. 
  

Pogórze Zachodniobeskidzkie - krajobrazowo przedstawia rozciętą erozyjnie 
wyżynę o wysokościach od 300 do ponad 500 m n.p.m., opadającą ku kotlinom 
podkarpackim mniej lub bardziej wyraźnym stopniem denudacyjnym, związanym z na-
sunięciem płaszczowin karpackich na przedpole. Od południa ponad powierzchnię 
pogórza wznoszą się od 300 do 500 m pasma górskie Beskidów Zachodnich. Szerokość 
Pogórza Zachodniobeskidzkiego mieści się w granicach od kilku do kilkunastu kilometrów. 
Jego płaskie garby są zbudowane w większości z serii skalnych płaszczowiny cieszyńskiej 
obejmujących sekwencję osadów morskich od dolnej kredy po paleogen.  
Beskidy Zachodnie natomiast są zróżnicowanym, neotektonicznym antyklinorium, 
zbudowanym w znacznej części z odpornych na denudację piaskowców magurskich, a w 
części północno-zachodniej z piaskowców godulskich płaszczowiny śląskiej. Cechują się 
rzeźbą średniogórską. Występuje tu szereg grup górskich oddzielonych od siebie dolinami 
rzecznymi i śródgórskimi kotlinami. Wyższe partie gór są w większości zalesione, 
natomiast kotliny, doliny i dolne partie stoków stanowią gęsto zaludnioną krainę rolniczą.  

Granice między Pogórzem Zachodniobeskidzkim a Beskidem Zachodnim przebiega 
równoleżnikowo na południe od Myślenic. Beskid Zachodni góruje nad Pogórzem 
kilkusetmetrową różnicą wysokości, tworząc tzw. próg denudacyjny.  
Pogórze Wielickie i Pogórze Wiśnieckie obejmujące północną część Gminy rozdziela 
granica doliny Raby między Myślenicami a Dobczycami i Gdowem. 

 
Budowa geologiczna i litologiczna  

 

Obszar gminy Myślenice położony jest w obrębie jednostki magurskiej 
zewnętrznych Karpat Fliszowych, w pobliżu ich granicy z Zapadliskiem Przedkarpackim. 
Podstawę jednostki magurskiej tworzą różnorodne facje osadów fliszowych. Są to odporne 
na wietrzenie piaskowce, zlepieńce, margle iły, łupki. 

Rejon Myślenic jest obszarem znacznych zaburzeń utworów fliszowych związanych 
z nasunięciem (od południa) jednostki magurskiej na jednostkę śląską. W rejonie Myślenic 
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występują fliszowe serie skalne jednostki śląskiej i podśląskiej pojawiające się w oknie 
tektonicznym Myślenic. 

Na wschód i północny-wschód od Myślenic obejmując miejscowości Głogoczów, 
Krzyszkowice, Zawada, Borzęta występują utwory fliszowe stratygraficznie przynależne do 
warstw istebniańskich górnych (trzeciorzęd), litologicznie są to piaskowce gruboławicowe 
i zlepieńce oraz łupki ilaste (górne i dolne), czarne z wkładkami piaskowców 
cienkoławicowych i syderytów. Utwory te przynależne są do facji wielickiej jednostki 
śląskiej. W kierunku zachodnim i północno-zachodnim od Myślenic w rejonie Polanki 
i Jawornika pojawiają się utwory jednostki śląskiej facji lanckorońskiej, przynależne do 
kredy górnej i dolnej. Są to piaskowce i zlepieńce z wkładkami łupków pstrych (warstwy 
istebniańskie dolne) oraz piaskowce gruboławicowe (warstwy godulskie) - kreda górna, 
a  także piaskowce i łupki z wkładkami piaskowców gruboławicowych (warstwy Igockie 
dolne i środkowe nie rozdzielone) - kreda dolna. 

W oknie tektonicznym Myślenic ukazują się utwory jednostki podśląskiej 
wykształcone jako warstwy gezowe, margle z Jasienicy, pstre łupki i warstwy menilitowe, 
stratygraficznie przynależne do kredy górnej. 

Utwory fliszowe facji lanckorońskiej jednostki śląskiej oraz utwory jednostki 
podśląskiej, występujące w oknie tektonicznym Myślenic, pokazują się na północnych 
stokach doliny potoku Bysinka oraz w centralnej części miejscowości Myślenice. 
Południowe stoki doliny potoku Bysinka zajmują piaskowce i łupki warstw krośnieńskich 
oraz łupki menilitowe i rogowce warstwy menilitowych (trzeciorzęd), a w części 
wierzchowinowej występują utwory fliszowe jednostki magurskiej.  
W rejonie Głogoczowa i Jawornika i Krzyszkowic utwory fliszowe złożone są z naprze-
mianległych, zróżnicowanej miąższości warstw mułowców, łupków czarnych, szarych 
i pstrych, przeważnie gruboziarnistych, często gruboławicowych piaskowców i zlepieńców. 
Na całym terenie utwory czwartorzędowe to głównie gliny soliflukcyjne, deluwialne i zwie-
trzelinowe. Występują na stokach, wierzchowinach i zboczach dolin. Miąższość ich docho-
dzi od 0,5 do 4,0 metrów. W dnach dolin występują utwory rzeczne. Są to żwiry o miąż-
szości od 1 do 8 metrów. W stropie zalegają płaty mad, w partiach przyzboczowych prze-
mieszane z utworami nabytymi ze zboczy. Beskidy ulegają procesowi erozyjnemu, 
powodującemu zmniejszanie się gór średnio o 0,05-0,15 mm rocznie. Proces ten trwa od 
blisko 15 mln lat i współcześnie nadal jest widoczny. Różnorodna odporność skał na 
wietrzenie powoduje różnorodność ukształtowania. 
 
 

Waloryzacja krajobrazowa i zasoby przyrodniczo cenne oraz ich ochrona 
 

Gmina Myślenice położona jest na wysokości 315 m.n.p.m. nad rzeką Rabą w pobliżu 
Zalewu Dobczyckiego i otaczają ją zalesione wzniesienia Dalinu, Chełmu i Uklejny. 
Uzupełnieniem zespołów leśnych są liczne zadrzewienia przydrożne, przywodne i śród-
polne. Równie ważnym elementem krajobrazu są polany i pola na zboczach, czasem 
położone bardzo wysoko. W krajobrazie Gminy zieleń ta pełni nie tylko funkcję 
krajobrazowo-estetyczną, ale także ekologiczną, korzystnie wpływając na bioróżnorodność 
i mikroklimat. Znaczącym elementem rzeźby terenu jest dolina Raby. Długość jej w gra-
nicach gminy wynosi ok. 10 km, wschodni odcinek (ok. 4,5 km) wypełniają wody Zbiornika 
Dobczyckiego. Zbiornik Dobczycki wpłynął na urozmaicenie krajobrazu, a także walory 
turystyczne, pomimo faktu, że jest on obecnie zamknięty dla celów rekreacyjnych i węd-
karskich. Ponadto piękno krajobrazu wzbogacają widoki na pasma górskie: Bukowca, 
Barnasiów, Babicy oraz Lubomira i Łysiny. 
Usytuowane wzdłuż ujść potoków i wzdłuż rzek zabudowania tworzą charakterystyczny 
dla krajobrazu typ wsi łańcuchowych, z nieco odległymi, położonymi na zboczach 
przysiółkami. Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu kulturowego są liczne 
przydrożne kapliczki i figurki, posiadające bogatą tradycję historyczną – w większości są 
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one położone na terenach prywatnych. Ponad to na terenie gminy zgromadzone są 
zespoły i obiekty zabytkowe stanowiące bogate wartości kulturowe.  
Obszar opracowania charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, przez który 
przebiegają licznie szlaki turystyczne. Są nimi: 

• szlak czerwony na zachód – biegnący przez Plebańską Górę (ok. 1,15 h), 
Sularzówkę (2 h), Babicę (4,30 h), do Palczy (6 h). 

• szlak czerwony na wschód – biegnący przez Uklejnę (ok. 2h), Śliwnik (2,45 h) 
Działek (3,15 h) Kudłacze (4 h) Łysina (5,15 h), Lubomir (6 h) i przez Mszanę Dolną 
do schroniska na Luboniu Wielkim. 

• szlak żółty na północny-zachód – przez Barnasiówka (1,30 h) Sułkowice (3,45 h) do  
Lanckorony (6 h). 

• szlak zielony na południe – przez Chełm (1,30 h), Wierch Stróży (1,45 h), Działek 
(2,45 h). Połączenie ze szlakami do Mszany Dolnej i Lubonia Wielkiego, przez 
Łysinę i Lubomir, do Dobczyc, Lubnia oraz do Pcimia.  

• szlak niebieski wschód i południe - przez Trzemeśnię na Ostrysz (ok. 4,30 h) i Gro-
dzisko w Poznachowicach (6 h). 

Ponadto w Gminie znajdują się znakowane szlaki rowerowe m.in.: 
• sieć terenowych szlaków rowerowych na górze Chełm – Cyklocentum Myślenice: 

szlak czerwony, szlak zielony, szlak czarny, downhill – ekstremalna trasa zjazdowa 
z góry Chełm, 

• w Myślenicach w strefie wolnego czasu ,,Zarabie” znajdują się terenowe szlaki 
rowerowe (szlak czerwony – okrężny, szlak zielony – stokowy, szlak czarny - 
łącznikowy). 

 
 
 

Na terenie gminy znajdują się również obiekty objęte ochroną satutową, uznane za 
pomniki przyrody. 
 

Szata roślinna  
Według przyrodniczo-leśnej regionalizacji Polski obszar gminy leży w VIII Krainie 

Karpackiej oraz VI Krainie Małopolskiej, w Beskidzie Wyspowym.  
Lasy regionu zaliczane są do dwóch pięter roślinnych: piętra pogórza (do ok. 550m.n.p.m.) 
i piętra regla dolnego. W piętrze pogórza naturalny drzewostan stanowią grądy - lasy 
grabowe z domieszką lipy oraz bory mieszane z dużym udziałem sosny. W piętrze regla 
dolnego rosną bory jodłowe, a w szczytowych partiach gór - buczyna karpacka. Lasy na 
terenie gminy Myślenice zajmują powierzchnię ok. 5200 ha, co daje wskaźnik lesistości ok. 
33,8%. W granicach miasta jest to 39,8%, na obszarach wiejskich – 29,7%. W lasach 
gminy, podobnie jak i w całej Małopolsce, dominującą funkcją jest funkcja ochronna. 
W dolinie Raby i jej pogórskich dopływów rosną wierzbowo-topolowe łęgi, zaś w dolinach 
potoków górskich - olsy.  

Na obszarze całej gminy Myślenice występują następujące typy zbiorowisk: 
• bory mieszane – zajmujące położenia wierzchowinowe niższej części Pogórza Wie-

lickiego w obrębie spłaszczeń grzbietowych i stoków o małym nachyleniu. W drze-
wostanie występuje znaczna domieszka (często przewaga) sosny i innych gatunków 
iglastych (świerk, jodła). Ten charakter zbiorowiska reprezentuje m. in. zwarty kompleks 
leśny w obrębie pasma wzgórz pomiędzy Głogoczowem i Radziszowem. 

• mezofilny dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy – porasta obszar grzbietowy, z do-
minującą w podłożu skalnym uboższą w węglan wapnia serią piaskowców magurskich. 
Głównymi gatunkami w drzewostanie są świerk, jodła i buk często z domieszką 
sztucznie wprowadzonych sosny i modrzewia. 

• buczyna karpacka – zajmująca powierzchnie w obrębie północnych stoków w obrębie 
średniej i wysokiej części Pogórza Wielickiego oraz Beskidu Makowskiego. 
W drzewostanach dominującymi gatunkami są buk, jodła i świerk. To zbiorowisko 
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w czystej postaci nie zachowało się na terenie gminy. Jedyne fragmenty buczyny kar-
packiej, często ze zwiększonym sztucznie udziałem sosny i brzozy dominują na zalesio-
nych wzgórzach pomiędzy Bęczarką i Jawornikiem oraz Jawornikiem i Myślenicami. 

• grądy – na obszarze gminy występują zarówno w większych kompleksach jak też 
w formie zakrzewień porastających zarówno partie źródliskowe potoków (stałych jak 
i okresowych), a także fragmenty wyższych poziomów terasowych w dolinach po-
toków. Zbliżone siedliskowe do tego zespołu są również fragmenty zieleni urzą-
dzonej (przede wszystkim parki podworskie). W drzewostanie o charakterze 
naturalnym dominują gatunki liściaste – przede wszystkim dąb, grab i lipa. W do-
mieszce występuje brzoza i gatunku wykazuje większość fragmentów grądu na 
obszarze gminy. 

• łęg olszowo-jesionowy – zajmujący fragmentarycznie siedliska mokre w dnach 
dolinek bocznych i często sąsiadujący z wilgotniejszymi postaciami grądu Tilio-
Carpinetum stachyetosum. Zarośla wierzbowe tworzące łęgi nadrzeczne są zbio-
rowiskiem niżowym, wchodzącym w obręb pogórza dolinami potoków. W drze-
wostanie i warstwie krzewów dominuje olsza, wierzba i topola. Częstą domieszkę 
stanowi jesion. Natomiast wzdłuż koryta Raby pasmowo występują zarośla 
wierzbowe utrzymywane jako obudowa biologiczna koryta. Bardziej zwarte drze-
wostany występujące w obrębie miasta Myślenice, (dzielnica Zarabie) to obszary 
zieleni o charakterze parkowym. 

 

W obrazie szaty roślinnej dominują również zbiorowiska kreowane przez człowieka – pola 
uprawne, zespoły zieleni, itp. oraz towarzyszące jego działalności (synantropijne, 
ruderalne). 
 

Fauna  
 

Fauna jest dość typowa dla całego obszaru Beskidów Zachodnich. Dość często 
spotkać można sarny, jelenie, dziki, zające, lisy, borsuki, łasice, tchórze, jeże, ryjówki. 
Spośród ptaków spotkać można jarząbka, kuropatwę, słonkę, bażanta, kaczkę krzyżówkę 
pliszkę górską, myszołowy, pustułki, sowy uszate, dzięcioły, sikory, kukułki, jerzyki i wilgi. 
Fauna regionu zawiera zarówno gatunki górskie, jak i nizinne. 
Rzeką dość zasobną w ryby jest Raba, na której regularnie urządzane są akcje zarybiania 
dla potrzeb wędkarzy. Cieki i zbiorniki wodne zamieszkuje kilka gatunków ryb, m.in.: 
karasie, hodowane karpie, kiełbie, płocie, leszcze, brzany, węgorze czy głowacze. 
Ostoją ptactwa wodnego jest Zbiornik Dobczycki, którego porośnięte trzcinami brzegi 
stanowią doskonałe siedlisko.  
Gady reprezentowane są przez jaszczurki (zwinkę i żyworodną), padalca, zaskrońca i żmi-
ję zygzakowatą, natomiast z płazów spotkać można żaby z grupy zielonych i brunatnych, 
a także salamandrę plamistą. 
 

Wody powierzchniowe 
 

Obszar Gminy leży w całości w dorzeczu Wisły, w zlewniach dwóch rzek II rzędu 
Raby i Skawinki. Występuje tutaj gęsta sieć cieków stałych i okresowych. Rzeki Gminy 
Myślenice wykazują deszczowo - śnieżno - gruntowy typ zasilania. Charakterystyczne są 
duże wahania wodostanów. Szczególnie groźne są w skutkach występujące gwałtowne 
przybory w rzekach. Wezbrane wody transportujące ogromne ilości rumoszu wyrządzają 
znaczne szkody gospodarcze, szczególnie w partiach górzystych.  

Raba jest główną rzeką gminy, stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły, o całkowitej 
długości 131,9 km i powierzchni zlewni 1537 km2. Uchodzi do Wisły w kilometrze 134,7 
(180m n.p.m.). Obszar źródliskowy rzeki znajduje się w utworach fliszowych na przełęczy 
między Gorcami a Beskidem Żywieckim na wysokości 780 m.npm.  
Dopływami rzeki Raby na terenie gminy są: 

- potok Kobyla (prawobrzeżny),  
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- potok Bysinka (lewobrzeżny), 
- prawobrzeżna Trzemieśnianka wpadająca do Zbiornika Dobczyckiego koło 

Banowic, 
- prawobrzeżna Bulinka, 
- kilka niewielkich cieków bez nazwy. 

Raba przepływa przez środek gminy, przecinając ją od południa w kierunku wschodnim.  
Raba charakteryzuje się znaczną zmiennością przebiegu kulminacji wezbrań powo-
dziowych na poszczególnych odcinkach. 
Na Rabie między Myślenicami, a Dobczycami znajduje się Zbiornik Dobczycki. Wschodnia 
część zbiornika znajduje się na terenie gminy (ok. 285 ha). Zbiornik jest obecnie 
zamknięty dla celów rekreacyjnych i wędkarskich. Dla ujęcia wody pitnej na Zbiorniku 
Dobczyckim, na rzece Rabie, które stanowi podstawowe źródło wody pitnej dla 
zaopatrzenia Krakowa, wyznaczone zostały tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej, 
określone w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa ŚR.VII.7211-5-18/82 z dn. 14.09.1982r.  
Północną i północno-zachodnią część gminy obejmuje dorzecze Skawinki. Przyjmuje ono 
dopływy: Głogoczówki z Krzyszkowianką. Teren, który znajduje się w zasięgu zlewni rz. 
Skawinki (Bęczarka, Głogoczów, Jawornik, Krzyszkowice, Polanka, Zawada oraz północ-
no-zachodnia część miejscowości Borzęta) objęty jest strefą ochronną ujęcia wody z rzeki 
Skawiki, tj. w zasięgu zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia, na którym 
obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia określone decyzją nr OS.III.6210-1-188b/95 
z dnia 19.03.1996 r. WOŚ UW w Krakowie.  
Ponadto obszar potoku Jaworzyna na całej długości oraz potok Głogoczówka do 
km 5+050,tj. do mostu w Głogoczowie, wraz z przylegającymi obustronnie do brzegów 
pasami gruntu o szerokości średnio 300 m od brzegu – objęty został wewnętrznym 
terenem ochrony pośredniej. 
W obszarze miasta i gminy Myślenice nie ma wałów przeciwpowodziowych.  

 
 

Obszar zmiany studium określony na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały 
nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2011 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 
rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. 
Małop. Nr 369 poz. 3154 z 25 lipca 2011r.) zmienionym Rozporządzeniem nr 3/2011 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia 
wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina 
Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 479 poz. 4642 z 10 października 
2011r.), położony jest w granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece 
Skawinka.* 

 

Wody gruntowe 
 
 
 

Poziom wód gruntowych w dolinie Wisły i Skawinki waha się od 0,5 - 3 m, a w niec-
kowatych deluwialnych dolinach waha się od 0.3 – l.0 m. Wzdłuż kanału wodnego Łączany 
– Skawina, występuje pas terenu o wysokim poziomie wody gruntowej od 0-0.5 m. Na 
terenach wyżynnych (Pogórze Wielickie) poziom wód gruntowych występuje na różnych 
głębokościach w zależności od przepuszczalności skał i waha się od 1-10 m. 
 
 

 
 
* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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Warunki klimatyczne 
 
 

Obszar gminy Myślenice położony jest w karpackiej dzielnicy klimatycznej, w za-
sięgu piętra klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Do dużej wilgotności powietrza 
przyczynia się silne parowanie z powierzchni płynących tu cieków głównie rzeki Raby. 
Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu doliny Raby jest inwersyjny rozkład 
temperatury powietrza, zwłaszcza w porze nocnej przy pogodzie wyżowej, bezchmurnej 
i bezwietrznej. Na skutek silnego wypromieniowania w dnie doliny tworzą się obszary 
chłodu, zasilane przez spływające grawitacyjnie ze stoków zimne powietrze. Proces 
ochładzania powietrza przebiega stosunkowo silniej na płaskowyżach, powierzchniach 
garbów i grzbietach, niż na stokach, w związku z istniejącymi tam lepszymi warunkami do 
stagnowania powietrza. W wyniku tej lokalnej, wewnątrz dolinnej cyrkulacji tworzy się na 
stoku warstwa ciepła z powodu istnienia procesów dynamicznego osiadania powietrza 
i odprowadzania chłodnego powietrza ku obniżeniom. 
Zróżnicowanie terenu powoduje odmienne warunki klimatyczne w dolinach, na zboczach, 
czy też szczytach gór. Klimat dolin jest łagodniejszy ze średnią temperaturą 
przekraczającą +6oC, na szczytach temperatura ta waha się między +4 a +6oC. 
Region ten charakteryzują następujące cechy klimatu: roczna ilość opadów to 800-
900 mm, dwumiesięczny okres zalegania pokrywy śnieżnej (styczeń – luty) o grubości nie 
przekraczającej 20-30 cm. Okres wegetacji trwa 220 dni. Najcieplejszy jest tu lipiec, a naj-
zimniejszy styczeń. W ciągu roku dominują wiatry południowo – zachodnie, zachodnie, jak 
również południowe często o charakterze fenowym (halne). Cisze występują z częstością 
26%. Obszar jest dobrze przewietrzany, średnia roczna prędkość wiatru wynosi od 2,2 do 
2,5 m/s.  

 
 

Jakość środowiska oraz opis zagrożeń i identyfikacja źródeł zagrożeń 
 

Jakość środowiska charakteryzuje głównie stan zanieczyszczenia komponentów 
środowiska, które poddawane są obserwacjom monitoringowym w przestrzeni czasowej.  

Powietrze atmosferyczne 
 

Na terenie miasta i gminy, jaki i powiatu myślenickiego, monitoring jakości po-
wietrza atmosferycznego prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Śro-
dowiska w Krakowie. Na terenie miasta Myślenice zlokalizowane są trzy punkty pomiaro-
we: Myślenice-Osiedle 1000lecia, Myślenice- ul. Poniatowskiego oraz Myślenice - Rynek. 
System oceny jakości powietrza w mieście, jak również w gminie, opiera się na wynikach 
pomiarów prowadzonych w tych stacjach pomiarowych. Z publikacji WIOŚ za rok 2007 
wynika, że analizowany teren jak i powiat myślenicki zaliczony do strefy myślenicko-
suskiej, w ocenie jakości powietrza za 2007 rok został zaliczony do klasy A, z uwzględ-
nieniem parametrów kryterialnych określanych dla dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku 
siarki (SO2) i tlenku węgla (CO), natomiast średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego 
(PM10) oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu (C6H6) w roku kalendarzowym zostało 
przekroczone (klasa C dla PM10 oraz klasa B dla  C6H6), tym samym zakwalifikowane do 
klasy C ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Przekroczenia standardów emisji 
zanieczyszeń powietrza stwierdzono w punktach kontrolnych na terenie miasta Myślenice. 
W związku ze stwierdzoną klasą ogólną (klasa C) dla strefy myślenicko-suskiej,  w tym dla 
miasta i gminy Myślenice, uzyskaną w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia, obszar został zakwalifikowany do 
opracowania Programu Ochrony Powietrza, mającego doprowadzić do poprawy jakości 
powietrza. Klasa ogólna C została ustanowiona z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej 
częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnych stężeń pyłu zawie-
szonego PM10 w roku kalendarzowym, przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym oraz przekroczenie poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.  
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Ze względu na ochronę roślin analizowany teren został zaliczony do strefy A. 
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest emisja niska, która obejmuje 
przede wszystkim emisję z indywidualnych ogrzewań budynków oraz emisję komuni-
kacyjną pochodząca od pojazdów przejeżdżających przez drogę krajową nr 7 (E77) relacji 
„Kraków - Rabka – Chyżne”, drogę wojewódzką nr 967 relacji „Mślenice – Łapczyca”.  
Powyższe dane wskazują na średni stan jakości powietrza. 

 
Stan zanieczyszczenia rzek 
 

Na jakość wód w rzekach ma wpływ wiele czynników takich jak: warunki Klima-
tyczne i hydrologiczne, zdolność samooczyszczania się rzek oraz źródła zanieczyszczeń 
zlokalizowane w zlewniach. Jakość wód uzależniona jest między innymi spływem 
powierzchniowym (jakością wody ze spływu) z obszaru opracowania. Na terenie Gminy 
monitoringiem objęta jest rzeka Raba. Badania jakości wód rzek prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie. Punktem pomiarowo-kontrolnymi na Rabie 
jest punkt nr 18 położony w  km 69,9 – Poniżej Myślenic  (w poprzednich latach punkt 
pomiarowo-kontrolny położony był w  km 71,4). W 2007r. w punkcie tym wody 
odpowiadały IV klasie czystości (wody niezadawalającej jakości) i uległy pogorszeniu (w 
roku 2006 odpowiadały III kl.- wody zadawalającej jakości). 
Oceny jakości wód dokonano na podstawie wartości stężeń poszczególnych wskaźników 
jakości wody.  
Charakterystyka stanu czystości rzeki opracowana została na podstawie stężeń 
charakterystycznych uwzględniając wskaźniki: 

� fizyko-chemiczne (stan fizyczny wody, substancje chemiczne zawarte w wodzie), 
� bakteriologiczne (określają zawartość organizmów bakteryjnych w wodzie), 
� biologiczne (określają stopień rozwoju organ. roślinnych i zwierzęcych w wodzie). 

 
Tab.8.Wskaźniki degradujące jakość wody w punktach monitoringu diagnostycznego  

(według 5 klas) 
 

Rzeka 
Punkt pomiarowo-
kontrolny (p.p.k.) Wskaźniki degradujące jakość wody Klasy jakości 

wód 
Nazwa km Fizyko-chemiczne Bakteriologiczne 

Raba Poniżej 

Myślenic 
69,9 IV – barwa, zawiesina og., 

BZT5, azot Kjeldahla 
V – ogólna liczba bakterii 
coli, liczba bakterii coli fek. IV 

 

Klasy wód:    Charakterystyka 
klasa I  - bardzo dobra 
klasa II  - dobra 
klasa III - zadawalająca 
klasa IV - niezadawalająca 
klasa V  - zła 
 

Do badań laboratoryjnych pobrano próbki wody, w których wykonano oznaczeń 
wskaźników fizykochemicznych, wskaźników hydrobiologicznych oraz wskaźników 
bakteriologicznych. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano ogólnej oceny 
jakości wód powierzchniowych oraz oceny pod kątem różnych sposobów użytkowania wód 
zgodnie z metodykami zawartymi w rozporządzeniach Ministra Środowiska. 

Określenia klasy jakości wód powierzchniowych dokonuje się, porównując 
wyznaczone wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody, z wyłączeniem 
wskaźników jakości wód występujących w warunkach naturalnych w podwyższonych 
stężeniach, z wartościami granicznymi określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r.(Dz.U.2004 Nr 32, poz. 284), przyjmując klasę 
obejmującą 90% wartości. 
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Dla zobrazowania zmian jakości wody Raby poniżej zestawiono dane na 
przestrzeni lat 2004-2007r. wykonane w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Powyżej 
Myślenic”.  

 

Tab.9. Ocena jakości wód powierzchniowych 

Rzeka 
Punkt pomiarowo-kontrolny 

(p.p.k.) 
Klasy jakości wód 

Nazwa km 2004 2005 2006 2007 

Raba Poniżej Myślenic 71,2 III III III 
km 71,4 

IV 
km 69,9 

OBJAŚNIENIA:  
III -  klasa III zadawalająca 
IV -  klasa IV niezadawalająca 

Monitoring Raby pokazuje pogorszenie stanu jakości wody w Rabie, z jakimi mamy 
do czynienia w ostatnich latach. Należy z pewnością podjąć działania inwestycyjne 
zmierzające do poprawy efektywności oczyszczania i eliminacji ścieków nie 
oczyszczonych, odprowadzanych do wód powierzchniowych, które przyczyniają się do 
poprawy ich jakości. 

Jakość wód podziemnych 
Obszar objęty opracowaniem częściowo leży na terenie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 443 „Dolina rzeki Raby”. 
Jakość wód w obrębie tego zbiornika jest wysoka - klasa Ib. Wody te nie wymagają 
uzdatnienia lub są bardzo nieznacznie zanieczyszczone i ich uzdatnienie jest stosunkowo 
łatwe. Wody niskiej i średniej jakości stwierdzono głównie w obszarach zabudowanych i na 
terenach wykorzystywanych rolniczo, gdzie czynnikiem degradującym są nadmierne ilości 
azotu. Ogólnie w wodach tych nie stwierdzono obecności metali o charakterze toksycznym 
(Cu, Cr, Cd., Ni, Pb, Zn, Hg) w ilościach przekraczających normy dla wód najwyższej 
i wysokiej jakości. 

Zanieczyszczenie gleb 
  

Badania monitoringowe jakości gleb przeprowadzone zostały przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska – Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Krakowie. 
 

 

Rys.1. Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi dla gminy Myślenice 
 

Wyniki pomiarów zawartości metali ciężkich w glebie kształtują się w granicach zawartości 
naturalnej (0°) i podwyższonej (I°) nie stanowiącą zanieczyszczenia. Ponadto tereny w pa-
sach przydrożnych przylegających do „zakopianki”, drogi krajowej o bardzo dużym natę-
żeniu ruchu oraz od drogi wojewódzkiej nr 967 i nr 955 zagrożone są znacznym zanie-
czyszczeniom. Degradacja gleb związana jest w tym rejonie z ruchem komunikacyjnym. 
Motoryzacja odgrywa istotną rolę w kształtowaniu warunków środowiska. Spaliny 
samochodowe zawierają dużo wysokotoksycznych związków. Zanieczyszczenia dostają 
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się do wód, gleb i roślin w czasie wymywania ich z powietrza przez deszcz, śnieg, mgłę 
oraz przez bezpośrednie osadzanie. Dlatego gleby w pobliżu „Zakopianki” charakteryzują 
się podwyższonym stężeniem metali ciężkich, głównie kadmu. Z motoryzacją wiąże się 
także problem zimowego utrzymania przejezdności dróg komunikacyjnych. Chemiczne 
metody odśnieżania (sypanie soli) mogą spowodować wzrost poziomu zasolenia gleb 
i zmianę ich odczynu prowadzącą do alkalizacji 
 

Charakterystyka akustyczna 
  

Klasyfikacja akustyczna terenów zlokalizowanych w terenie gminy związana jest 
z funkcją danego obszaru. 
Obszar gminy Myślenice jest terenem częściowo leśnym, rolnym a w obszarach zurba-
nizowanych terenem usługowo-przemysłowym, nie klasyfikowanym akustycznie według 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826). 
Natomiast tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej są chronione akustycznie. Dla 
tych terenów przeprowadza się klasyfikację według załącznika do wyżej wymienionego 
rozporządzenia.  
Usytuowanie gminy Myślenice wzdłuż drogi krajowej nr 7 („zakopianka”) sprawia, iż tereny 
położone w pobliżu tak ruchliwej trasy komunikacyjnej znajdują się w zasięgu ponadnor-
matywnego oddziaływania. Poziom hałasu w obszarze opracowania determinowany jest 
również  przez ruch komunikacyjny odbywający się drogami wojewódzkimi nr 967 i nr 955. 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
  

Stan środowiska w zakresie promieniowania elektromagnetycznego kształtowany 
jest przez emisję z urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanej w granicach 
opracowania tj. energetycznych linii napowietrznych, telekomunikacyjnych linii radiowych 
i radiolinii, stacji bazowych. Stan ten charakteryzuje znaczna dynamika zmian, szczególnie 
w zakresie komunikacji bezprzewodowej. Obserwuje się wzrost liczby lokalizacji stacji 
nadawczo-odbiorczych. Ponadto z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu terenu wys-
tępują częste zmiany konfiguracji stacji nadawczo-odbiorczych, co skutkuje zmianą kierun-
ków promieniowania i parametrów nadawania stacji związanej z rozwojem infrastruktury 
(rozwój sieci UMTS).  
Przepisy szczególne w zakresie lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektro-
magnetyczne do środowiska zapewniają separację obszarów emisji ponadnormatywnej 
z obszarami dostępnymi dla ludności. Przepisy szczególne w zakresie eksploatacji obiek-
tów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne do środowiska zapewniają wykona-
nie okresowych pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów przy każdej zmianie konfiguracji 
obiektów emitujących promieniowanie. Kontroli podlega emisja ze stacji oraz promienio-
wanie łączne wszystkich obiektów wokół stacji.  

W obszarze opracowania przebiegają linie energetyczne, od których odległość 
zabudowy określają przepisy szczególne. 

 
3.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna  

Gmina Myślenice charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, 
różnorodną budową geologiczną oraz zmiennymi warunkami wodnymi. Ma to wpływ na 
różnorodność procesów glebotwórczych, nie należy również pominąć działalności 
człowieka, która nie właściwa może spowodować nie odwracalne szkody a miała również 
wpływ na tworzenie się poszczególnych typów gleb. Na pokrywę glebową wpływ będą 
miały wszystkie elementy środowiska geograficznego takie jak: litosfera, atmosfera, 
hydrosfera i biosfera. Decydującym elementem będzie skała macierzysta, jej charakter i 
skład chemiczny zwietrzeliny. Dodatkowo profil glebowy będzie warunkowany poprzez 
klimat, stosunki wodne oraz porastającą teren roślinność.  
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Gleby na terenie gminy powstały ze zwietrzeliny skał podłoża i naniesione na nierówności 
terenu. Na tutejszym podłożu fliszowym występują gleby charakterystyczne dla obszarów 
górzystych - bielicowe względnie brunatne.  
Są to gleby gliniasto-kamieniste, piaszczyste, kamieniste oraz aluwialne. Z rolniczego pun-
ktu widzenia charakteryzują się złymi właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Należą do 
gleb skrajnie ubogich w składniki pokarmowe. Odporne piaskowce dają zwietrzelinę ka-
mienistą. Na podłożu łupkowym występują słabo przepuszczalne gleby gliniaste. Przy-
czyniają się do spływu powierzchniowego, powstawania młak. W dolinach rzek wytworzyły 
się mady o dużej zawartości piasku. Lepsze warunki glebowe występują w północnej czę-
ści Gminy, na terenie Pogórza. Jest to obszar lessowych gleb Pogórza Karpackiego. 
Spotyka się tutaj gleby pyłowe (lessowe lub lessopodobne). Na terenie gminy przeważają 
gleby klasy bonitacyjnej IV (ok.50% użytków rolnych), V (ok. 22% użytków rolnych) i VI 
(ok.12,8% użytków rolnych). Jest to grupa średniej jakości i przydatności rolniczej. 
Najlepsze gleby zaliczone są do II klasy bonitacyjnej stanowią tylko ok. 0,6% użytków 
rolnych natomiast III klasy bonitacyjnej stanowią ok. 14,6% użytków rolnych. 
 
3.3. Leśna przestrzeń produkcyjna  

Lasy regionu zaliczane są do dwóch pięter roślinnych: piętra pogórza (do ok. 550 m 
n.p.m.) i piętra regla dolnego. W piętrze pogórza naturalny drzewostan stanowią grądy - 
lasy grabowe z domieszką lipy oraz bory mieszane z dużym udziałem sosny. W piętrze 
regla dolnego rosną bory jodłowe, a w szczytowych partiach gór - buczyna karpacka. Lasy 
na terenie gminy Myślenice zajmują powierzchnię ok. 5200 ha, co daje wskaźnik lesistości 
ok. 33,8%. W granicach miasta jest to 39,8%, na obszarach wiejskich – 29,7%. W lasach 
gminy, podobnie jak i w całej Małopolsce, dominującą funkcją jest funkcja ochronna. 
W dolinie Raby i jej pogórskich dopływów rosną wierzbowo-topolowe łęgi, zaś w dolinach 
potoków górskich - olsy.  
 
Na obszarze całej gminy Myślenice występują następujące typy zbiorowisk: 

• bory mieszane – zajmujące położenia wierzchowinowe niższej części Pogórza 
Wielickiego w obrębie spłaszczeń grzbietowych i stoków o małym nachyleniu. 
W drzewostanie występuje znaczna domieszka (często przewaga) sosny i innych ga-
tunków iglastych (świerk, jodła). Ten charakter zbiorowiska reprezentuje m. in. zwarty 
kompleks leśny w obrębie pasma wzgórz pomiędzy Głogoczowem i Radziszowem. 

• mezofilny dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy – porasta obszar grzbietowy, z do-
minującą w podłożu skalnym uboższą w węglan wapnia serią piaskowców magur-
skich. Głównymi gatunkami w drzewostanie są świerk, jodła i buk często z domieszką 
sztucznie wprowadzonych sosny i modrzewia. 

• buczyna karpacka – zajmująca powierzchnie w obrębie północnych stoków w obrębie 
średniej i wysokiej części Pogórza Wielickiego oraz Beskidu Makowskiego. W drze-
wostanach dominującymi gatunkami są buk, jodła i świerk. To zbiorowisko w czystej 
postaci nie zachowało się na terenie gminy. Jedyne fragmenty buczyny karpackiej, 
często ze zwiększonym sztucznie udziałem sosny i brzozy dominują na zalesionych 
wzgórzach pomiędzy Bęczarką i Jawornikiem oraz Jawornikiem i Myślenicami. 

• grądy – na obszarze gminy występują zarówno w większych kompleksach jak też 
w formie zakrzewień porastających zarówno partie źródliskowe potoków (stałych jak 
i okresowych), a także fragmenty wyższych poziomów terasowych w dolinach po-
toków. Zbliżone siedliskowe do tego zespołu są również fragmenty zieleni urządzonej 
(przede wszystkim parki podworskie). W drzewostanie o charakterze naturalnym 
dominują gatunki liściaste, przede wszystkim dąb, grab i lipa, w domieszce występuje 
brzoza. 

• łęg olszowo-jesionowy – zajmujący fragmentarycznie siedliska mokre w dnach do-
linek bocznych i często sąsiadujący z wilgotniejszymi postaciami grądu Tilio-
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Carpinetum stachyetosum. Zarośla wierzbowe tworzące łęgi nadrzeczne są zbio-
rowiskiem niżowym, wchodzącym w obręb pogórza dolinami potoków. W drze-
wostanie i warstwie krzewów dominuje olsza, wierzba i topola. Częstą domieszkę 
stanowi jesion. Natomiast wzdłuż koryta Raby pasmowo występują zarośla wierz-
bowe utrzymywane jako obudowa biologiczna koryta. Bardziej zwarte drzewostany 
występujące w obrębie miasta Myślenice, (dzielnica Zarabie) to obszary zieleni 
o charakterze parkowym. 

 
4.  STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 

WSPÓŁCZESNEJ. 

 

4.1 Rys historyczny 
Myślenice - początki historycznej myślenickiej osady sięgają jeszcze czasów pogańskich. 
Pierwotnie powstała ona obok źródła na zboczu Plebańskiej Góry, nad starym korytem 
Bysinki. W tym uroczysku, jak podaje tradycja, znajdowała się pogańska świątynia gdzie 
oddawano cześć pogańskim bogom. W opracowaniach powołujących się na tradycję, 
spotykamy informacje, że na miejscu gontyny powstał pierwszy myślenicki kościół 
katolicki.  
Pierwsza wzmianka o Myśleniach pojawiła się w latach 1253-1258 i mówiła o umoc-
nieniach obronnych. Myślenice broniły bowiem wówczas od strony południowej dostępu do 
stolicy Polski - Krakowa. Z tego okresu pochodzi warownia u podnóża góry Uklejny, zwana 
dziś Zamczyskiem. Na wzniesieniu w pobliżu cmentarza na obecnym Stradomiu pierwo-
tnie powstało miasto lokowane w 1342 roku przez Kazimierza Wielkiego. Tam wzniesiono 
drewniany kościół parafialny. W połowie XV wieku zastąpiono go murowanym kościołem 
gotyckim. Nie zachował się dawny układ miejski. Nowe centrum z obszernym Rynkiem wy-
tyczono po spustoszeniu miasta w 1458r. Przez prostokątny rynek wiódł gościniec z Kra-
kowa do granicy z Węgrami (zachodnie obrzeże) oraz droga w kierunku Dobczyc. 
Symetryczny układ rynku podkreślił wybudowany na wzniesieniu w 1465 roku kościół 
parafialny. Zachował się zespół rynkowy z dobrze widocznym średniowiecznym układem 
urbanistycznym, oraz obiekty kilku kamienic mieszczańskich z przełomu XVIII / XIX w. 
Wśród nich  

• Ratusz miejski oraz budynki objęte ścisłą ochroną konserwatorską, m.in. nr 8 i  9, 
uznane za najciekawsze na terenie Myślenic, dzieło znanego architekta - Jana Sas - 
Zubrzyckiego. W szczycie budynku nr 9 znajduje się zegar i tarcza z herbem 
Myślenic.  

• w pobliżu Rynku, przy ul. Sobieskiego stoi Dom Grecki, z   XVIII wieku, dawny zajazd 
miejski obecnie Muzeum Regionalne.      

• w obrębie Rynku, poza kwadratem zabudowań, wznosi się gotycki kościół parafialny 
z  1465 roku z  wczesnobarokową  kaplicą Matki  Bożej Myślenickiej z 1642r. o boga-
tym wystroju z obrazem Matki Boskiej Myślenickiej z XVIw., miejsce kultu i cel piel-
grzymek, zyskał miano sanktuarium.  

Inne cenne zabytki Myślenic to figura Św. Floriana z 1776 r. na Rynku, fontanna Tereska   
z 1893r., dwór z końca XVIIIw. w stylu klasycystycznym przy ul. Żeromskiego, kaplica    
Matki Boskiej Śnieżnej  tzw. Studzianka z końca XVIIIw, kaplica św. Mikołaja na polanie 
Mikołaj, młyn wodny, zbożowy przy ul. Daszyńskiego z 1855 r.; budynek Gimnazjum nr 1 
fundowany przez Księżną Augustę de Montleart w 1869 r.  

Jedną z dzielnic Myślenic jest Chełm. Oddzielony od historycznego miasta rzeką 
Rabą, ma charakter letniskowy. Przypuszcza się, że powstał w XIII w. jako osada służe-
bna w celu obsługi pobliskiej "curdonii brony myślenickiej", czyli jakiegoś bliżej nieokreślo-
nego gródka - warowni. Jeszcze w 1752 r. mieszkańcy tej osady pełnili powinności 
"leśnych", strzegących lasu, zwanego Chełmem.  
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Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta Myś-
lenice i wsi gminnych, objęto analizą stan kompozycji wnętrz architektoniczno – krajobra-
zowych oraz sformułowano na jej podstawie szczegółowe wnioski konserwatorskie.  

Cenne zabytki oraz miejsca o znaczeniu historycznym na terenie gminy to: 
• kościół drewniany z 1910r. w Drogini, rozebrany w 1986r. i przeniesiony w obecne 

miejsce z terenu zalewu Dobczyckiego, odtworzony w latach 1989-1992,  
• lamus podworski z końca XVIII w. w Głogoczowie, 
• murowany dwór z XIX w. w Głogoczowie (obecnie restauracja “Nowina”), 
• kościół pod wezwaniem  św Klemensa w Trzemeśni - drewniany, konstrukcji zrębo-

wej z 1780r. (w głównym ołtarzu obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – dzieło renesanu), 
• w Osieczanach, pozostałość parku dworskiego oraz murowana obora z XVIII w, 

obecnie  w parku znajduje się hotel „Pod Dębami”, 
• w Drogini-Banowicach duży cmentarz z I wojny światowej, duży cmentarz ułożony 

tarasowo na stoku wzgórza porośniętego brzozami i sosnami. Projektował go GUS-
taw Ludwig. Pochowani tu żołnierze zginęli na początku grudnia 1914r. Walczyli 
m.in. w ramach pułków piechoty: 35 z Tarnopola, 55 z Brzeżan, 58 ze Stanisławo-
wa, 80 ze Złoczowa, 88 z Beraun, 4 cesarskiego z Trydentu. Spoczywa tu 141 
żołnierzy austriackich, 46 rosyjskich i czterech pruskich, 

• przy wjeździe do Myślenic, u podnóży Szubiennej Góry zachował się cmentarz 
żydowski z 1874 r., 

• zespół dworsko – parkowy w Krzyszkowicach, 
• pod Łysiną cmentarzyk Armii Krajowej, na którym pochowano żołnierzy Obwodu 

Myślenickiego AK „Murawa”, poległych podczas bitwy 12-18 września 1944 r., 
których ekshumowano, 

• w Krzyszkowicach odnaleziono po 62 latach niemiecki ciągnik artyleryjski RSO 
z czasów II wojny światowej, który został porzucony przez wycofujące się oddziały 
niemieckie w styczniu 1945 roku. Wrak gąsienicowego ciągnika spoczywał półtora 
metra pod ziemią, będąc częścią podjazdu do mostu. Obecnie  stanowi własność 
Muzeum Regionalnego „Dom Grecki”. 

Na terenie całej Gminy Myślenice znajduje się kilkanaście przydrożnych kapliczek i figurek, 
posiadających bogatą tradycję historyczną. Są to m.in. Figura Św. Jana Nepomucena w 
Myślenicach, Figura Jana Nepomucena w Zawadzie, Figura Matki Bożej Różańcowej w 
Borzęcie, Figura Serca Jezusowego w Łękach, Figura Św. Józefa w Myślenicach, Figura Św. 
Piotra w Zawadzie, Figura Św. Wojciecha w Borzęcie, Figura Św. Andrzeja w Borzęcie, Figura 
Pieta w Myślenicach na ul. K. Wielkiego, Figura Pieta w Polance, Figura Serca Jezusowego w 
Łękach, Figura Matki Bożej Różańcowej w Osieczanach, Figura Matki Bożej Niepokalanie 
Poczętej w Borzecie, Figura Matki Bożej Szkaplerznej w Osieczanach, Kapliczka Matki Bożej 
Śnieżnej w Myślenicach, Kapliczka Trzeciego Upadku Chrystusa w Myślenicach, Figura  Św. 
Floriana w Myślenicach, Kapliczka Chrystusa Frasobliwego w Myślenicach, Figura Św. 
Stanisława Kostki w Zawadzie, Figura Matki Bożej Bolesnej w Myślenicach, Figura Św. Floriana 
w Borzęcie, Figura Serca Marii w Zawadzie, Figura Ukrzyżowania w Osieczanach, Figura Pieta 
w Osieczanach, Figura Pieta w Borzęcie, Figura Św. Jana Nepomucena w Drogini, Matka Boża 
Różańcowa w Drogini oraz Figura Chrystusa Nazareńskiego w Osieczanach. 

Borzęta – wieś założona przez wójtów myślenickich przed 1364 r. Potem wieś wchodziła w 
skład dóbr kasztelani krakowskiej.Nazwa Borzęta pochodzi prawdopodobnie od imienia o takim 
brzmieniu bardzo popularnego w średniowieczu. Jej pierwotna nazwa brzmiała Borzanca - 
osada położona na górze Borzanta (obecnie Borzęcka Góra). W 1325 roku wchodziła w skład 
parafii w Myślenicach.Rozwijało się rzemiosło kamieniarskie, któremu zresztą zawdzięcza wieś 
ocalałe pamiątki przeszłości - kamienne figury przydrożne. Najstarszy jest posąg Matki Boskiej 
z 1795 r., nieco młodsza, bo z 1795 r., jest miejscowa, także kamienna Pieta z początku XIX w. 
pochodzą natomiast posągi Matki Boskiej Różańcowej, św. Antoniego Padewskiego. 
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Zasadniczym elementem historycznego układu drogowego jest trakt prowadzący z Myślenic 
(przez Dolne Przedmieście) a następnie przez Borzętę do Sieprawia. W latach 80-tych 
ubiegłego stulecia zasadniczym elementem stała się także, szosa budowana w związku 
z realizacją zbiornika wodnego w Dobczycach, która odgałęzia się od wspomnianego traktu 
historycznego ku północnemu wschodowi, biegnąc częściowo doliną potoku Borzęta. 
Równolegle do niej, po stronie południowej grzbietem skarpy nad Rabą prowadzi stara droga 
polna zdążająca w rejon mostu na Rabie i do usytuowanego poniżej zespołu dworskiego w 
Drogini. Główne, historyczne grupy zabudowy zlokalizowane są w dolinie dopływu Skawianki. 
Ponadto historyczna zabudowa występuje – w postaci przysiółków – w obrębie potoku Borzęta 
oraz przy starej drodze, biegnącej grzbietem między Rabą a potokiem Borzęta. Zasadniczy 
rozłóg pol związany jest z zabudową w dolinie dopływu Skawianki. 
Borzęta zachowały walory wiejskiego krajobrazu kulturowego – najdalej posuniętym prze-
kształceniom ulegl rejon związany z południowym odcinkiem historycznego traktu w kierunku 
Sieprawia (zabudowa ta tworzy centrum wsi). Ciekawe wnętrza ruralistyczne wiążą się z his-
torycznymi skupiskami zabudowy ponad dolinami potoków Skawinka i Borzęta, przy drodze do 
Zawady, w obrębie Brzegu i Adamówki. – skupiska te zachowaly swe historyczne 
rozplanowanie. Doliny ww. potoków oraz potoku Borzęta i Słona Woda w pd-wsch i wsch części 
wsi są interesującymi wnętrzami krajobrazowymi. 
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta Myślenice 
i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, przeanalizowano wartości 
ruralistyczno – krajobrazowe, wskazano wytyczne w ramach ochrony konserwatorskiej: 
Układ  ruralistyczny Borzęty – wolny od rozproszonych przysiółkow winien być skoncentrowany 
w rejonach historycznych uwarunkowań, z ustaleniem strefy częściowej ochrony 
konserwatorskiej – pojętej w opracowaniu jako strefa budowlana. 
Winna ona objąć: 

• rejon przy pd odcinku historycznego tarktu do Sieprawia, od granicy Myślenic do 
zakrętu drogi zwanym Tyrol, 
• historyczne rejony zabudowy nad dolinami potoków: dopływ Skalinki, potok 
Borzęta (teren Podlesia - po pd stronie dopływu Skalinki; teren Nadrabia, Makówki, 
Panasiówki, Kasperkówki - po pd str potoku Borzęta; Kącinę, Dzialek i Jantosówkę – 
po północnej str potoku Borzęta; teren Adamówki i Brzegu przy drodze do Zawady – 
po półn str dopływu Skalinki. 

Ponadto zgodnie z sugestiami opracowania należy utrzymać historyczną sieć drożną, 
dyspozycję podziałów własnościowych (układ lanowow-leśny) oraz lasy i zagajniki. 
 
Bysina – to niewielka, malownicza wieś, z zabudową skoncentrowaną wzdłuż drogi, przez 
którą płynie rzeka Bysinka.  
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy wsi: od średniowiecznego imienia Bysz, wzglę-
dnie od miejsca hodowli byków dla zamku w Myślenicach lub dla zamku królewskiego na 
Wawelu. Bardziej prawdopodobna jest druga wersja, ponieważ od zarania swego istnienia 
Bysina należała do uposażenia kasztelanii krakowskiej. Dawne brzmienie jej nazwy: 
Bysszia (1438 r.) Bisszyna (1470 r.), Byszina (1581 r.). Bysina została osadzona "na 
surowym korzeniu" na prawie magdeburskim w 1325 r., przez łowczego Andrzeja, na pod-
stawie przywileju króla Władysława Łokietka, w lesie koło Myślenic, nad rzeka Bysinką. Po 
lokacji miasta Myślenic, około 1350 r. sołectwo w Bysinie weszło w skład uposażenia 
wójtostwa myślenickiego i odtąd, aż do 1945 r. historia wsi była związana z historia wójto-
stwa. W okresie międzywojennym właścicielem majątku w Bysinie o powierzchni 502 ha 
był książę Kazimierz Lubomirski. We wsi znajduje się kapliczka zbudowana w roku 1950 
na cześć partyzantów, którzy w czasie II wojny światowej ukrywali się w tutejszych lasach. 
 
Bęczarka – wieś malowniczo położona na Pogórzu Wielickim, w dolinie potoku Zakrętek. 
Pierwsza wzmianka o wsi zwanej wówczas Bunczarca, pochodzi z 1398r. Prawdo-
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podobnie wieś była lokowana o kilkadziesiąt lat wcześniej, w rozległej puszczy karpackiej. 
Nazywała się najpierw Bunczarca, a pierwsza pisana o niej wzmianka pochodzi z roku 
1398. Przez bardzo długi czas wieś otaczała puszcza dziewicza. Na przełomie XV i XVI 
wieku powstał w Bęczarce folwark pańszczyźniany. Przez cały czas swojego przedróż-
biorowego istnienia Bęczarka należała pod względem administracyjnym do kasztelani 
krakowskiej, a kościelnym do parafii w Krzywaczce. Jej rozwoj należy rozpatrywać w 
ścisłym kontekście z rozwojem Krzywaczki. Osią układu stała się dolina potoku Bęczarka, 
wzdłuż której rozwinęla się zabudowa wiejska. Prostopadle do tej osi przeprowadzony 
został podzial terenu czytelny do dziś. Bęczarkę i Krzywaczkę łączyła droga wiejska 
biegnąca doliną potoku, przy granicy zachodniej wsi skręcająca w kierunku północnym. 
Teren na południe od potoku Bęczarka charakteryzuje się dużymi stromiznami zboczy z 
przysiólkami zabudowy, zaś po północnej stronie – znajdują się łagodniejsze zbocza – 
stąd to tutaj znalazly się główne skupiska zabudowy. W ramach układu drogowgo, warto 
odnotować wytyczenie w XVIIw traktu do Kalwarii (trakt kalwaryjski). Na stromych zbo-
czach Kamionki, na prawym brzegu potoku Bęczarka wykształcilo się szereg przysiołków 
takich jak: Wilkówka, Przymiark, Leśniakówka i Podgorki. Zagęściła się sieć drożna we 
wschodniej części wsi w kierunku Myślenic.  
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, 
przeanalizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe i sformułowano wytyczne w 
ramach ochrony konserwatorskiej. 
Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony konserwatorskiej – pojętej w opra-
cowaniu jako budowlaną - historyczne zgrupowania zabudowy związane ze średnio-
wiecznym układem lokacyjnym i późniejszym rozwojem przysiółków. Zelecono zacho-
wanie historycznej sieci drożnej ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznej drogi 
biegnącej przez centrum wsi. Droga ta nie powinna spełniać funkcji drogi przelotowej w 
kierunku Krzywaczki, droga tranzytową winien stać się dawny trakt kalwaryjski. W tej 
strefie ponadto powinno się znaleźć centrum wsi. 
Zaproponowano ustalenie strefy ochrony krajobrazowej – o charakterze niezabudowanym 
– obejmującej wnętrza dolin i potoków, pól uprawnych, lasów i zagajników. W niniejszej 
strefie opracowanie konserwatorskie dopuszcza jedynie powstawanie obiektów luźno 
rozrzuconych, wkomponowanych w krajobraz  oraz lokalizację obiektow gospodarczych 
związanych z intensyfikacją hodowli, ukrytą w krajobrazie. Wieś winna utrzymać charakter 
rolniczy a także może pełnić funkcję rekreacyjną i turystyczną. 
 

Droginia – należy do najstarszych ośrodków osadniczych i kościelnych, a jej początki 
sięgają co najmniej XII, a może XI w. Wieś ta leży na prawym brzegu Raby, w połowie 
odległości między Dobczycami a Myślenicami. W 1986 r. Droginia znalazła się na dnie 
sztucznego Jeziora Dobczyckiego. Na pn.- zach. skłonie Pasma Ostrysza pozostały tylko 
niewielkie jej przysiółki i pojedyncze zagrody oraz w dolnym odcinku Doliny Trzemeśnianki 
jeden obszerny przysiółek Banowice. Przysiółek ten przez kilka wieków stanowił oddzielną 
wieś. Przed 1986 r. do Banowic przesiedlono większość mieszkańców "starej Drogini". Na 
przydzielonych im działkach budowlanych o powierzchni 12 arów każda, powstały nowe 
zabudowania o charakterze domków jednorodzinnych i wilii. Na rolnicze obejścia 
gospodarskie, a tym bardziej na przydomowe ogródki i sady, nie wystarczyło już miejsca. 
– układ ten tworzy jakby podmiejskie osiedle willowe. Już w XIII w istniała w Droginii 
kaplica, młyn i karczma. Obiekty te świadczą, że w tym czasie Droginia stanowiła atrakcyjny 
ośrodek osadnictwa przy trakcie, wiodącym z Krakowa na Podhale, a potem do Słowacji i 
Węgier. W 1498 r. Jan Jordan z Zakliczyna przejął tutejsze sołectwo z rąk mieszczan, a w 
1502 r. wszedł w posiadanie również samej Drogini i założyli w Drogini folwark. W składzie 
ruralistycznym wsi Droginia wyróżnić można było 2 zasadnicze elementy: we wschodniej 
części wsi - zespół dworski i kościelny, w zachodniej dawna wieś (przysiółek Banowice).  
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Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, 
przeanalizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe, i sformułowano wytyczne w 
ramach ochrony konserwatorskiej. Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony 
konserwatorskiej – budowlaną - układ ruralistyczny Banowic (tj sieć drożną, rozłogiem pól, 
istniejącymi obiektami o chrakterze  zabytkowym). Strefą tą objąto również nowe osiedle 
wstrzymując jego rozbudowę, jedynie dopuszczając rozwój przestrzenny w stronę 
południową. 
Zaproponowana strefa ochrony krajobrazowej winna objąć pozostałą część wsi. Strefa ta 
winna utrzymać kulturowy charakter obrzeża zbiornika. Strefa ta ma charakter zasadniczo 
niebudowlany – zasugerowano iż nowa zabudowa może powstawać jedynie w obrębie 
istniejących już zagród, na zasadzie wymiany substancji. 
Nadmienić należy, że problematyka badawcza przedmiotowego opracowania dotyczyła 
okresu jeszcze przed budową zbiornika wodnego w Dobczycach, zatem przed 
zatopieniem zabytkowego centrum wsi. 
Problem stref ochrony konserwatorskiej dla terenów wsi nie objętych przewidzianym 
zalewem wiązał się ściśle z zagwarantowaniem naturalnego kształtowania obrzeży 
zbiornika wodnego. 
 
Głogoczów – wieś położona w dolinie potoku Głogoczówka. Najstarsza wzmianka o wsi 
datuje się już na rok 1254 i łączy się z działalnością kolonizatorską cystersów szczyrzyc-
kich. Zasadniczy układ drożny stanowią 2 wiążące się ze sobą trakty: droga krajowa nr 7 
łącząca Kraków z Zakopanym, oraz droga krajowa nr 52 biegnąca przez Wadowice do 
Bielska-Białej (trakt cesarski wytyczony ok. 1785r.). Trakt K-ów – Zakopane (od skrzy-
żowania z szosą Kraków-Cieszyn) tworzył zasadniczą oś układu wiejskiego związaną z 
sytuacją dworu, kościoła i rozłogiem pól. Przedłużenie tej historycznej drogi ku północ-
nemu zachodowi dochodzi do Radziszowa i dalej w kierunku Skawiny. Odcinek historycz-
nego traktu Myślenice – Skawina (wykorzystany częściowo przy budowie „zakopianki”) jest 
więc historyczną osią układu. Historyczną dominantą układu jest zespół średniowiecznego 
kościoła parafialnego wraz z zabudowaniami kościelnymi i cmentarzem. Drugą dominantą 
jest zespól dworski (zespół zieleni parkowej wraz z budynkiem dworu). Zabytkowym Ele-
mentem architektonicznym, dobrze widocznym w panoramie wsi jest także dawny zajazd 
(na skrzyżowaniu dróg z Cieszyna i Zakopanego do Krakowa, zespół zagrody młynarza, 
układ zabytków dopełnia zaś ukryty drewniany młyn wodny. Zabytkową architechturę 
uzupełniają dodatkowo historyczne domy i zagrody. Przy odcinku „Starej” zakopianki, po 
północnej stronie kościoła parafialnego rozwinęło się centrum wsi – ze szkołą, remizą itd. 
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta Myślenice 
i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, przeanalizowano wartości 
ruralistyczno – krajobrazowe i sformułowano wytyczne w ramach ochrony konserwatorskiej. 
Zaproponowano utworzenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej (dopuszczenie jedynie prac 
konserwatorskich) w której skład wchodziłby zespól dworski, zespól kościoła parafialnego wraz 
z enklawą zabudowy wiejskiej, teren dawnego Stawu Dworskiego, teren „Na Stawach” nad 
Glogoczówką. Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony konserwatorskiej (o 
charakterze budowlanym) skupiska zabudowy w centrum układu wiejskiego (w dolinie potoku 
Jasieniczanka), zachowując historyczny układ drożny, podział lanowo-leśny, lokując nową 
zabudowę w terenach historycznych skupisk zabudowy. Uznano iż, w tej strefie powinno się 
znaleźć centrum wsi. Proponowana strefa ochrony krajobrazowej – o charakterze 
niezabudowanym – winna objąć pozostaly teren wsi. 
 
Jasienica – najbardziej wysunięta na zachód wieś gminy Myślenice, jest usytuowana w 
dolinie potoku Jasieniczanka. gdzie koncentruje się zabudowa wiejska. Cała Jasienica jest 
położona w dolinie. Układ komunikacyjny wsi stanowi droga lokalna biegnąca doliną 
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potoku w kierunku Sułkowic i Izdebnika. Droga ta istniała już w XVIII w, obecna droga jest 
adaptacją historycznego traktu związanego z średniowiecznym układem lokacyjnym. 
Rownolegle do niego, po lewej stronie potoku, zboczem Trzebińskiej Góry biegnie polna 
droga wiejska wzdłuż której, usytuowane są skupiska zabudowy - osiedla. Obydwie drogi 
stanowią oś średniowiecznego układu ruralistycznego. Z główną osią tego układu 
związany jest rozłog pól prowadzony prostopadle do tej osi. Zabudowa XX nie wykracza w 
zasadzie poza skupiska historyczne. 
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistycznym dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, prze-
analizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe i sformułowano wytyczne w ramach 
ochrony konserwatorskiej: 
Zaproponowano wyznaczenie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej która winna objąć 
osiedle Kaniowka wraz z terenem dawnego zespolu folwarcznego.  
Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony konserwatorskiej (o charakterze 
budowlanym) skupisk zabudowy w centrum układu wiejskiego (w dolinie potoku 
Jasieniczanka), zachowując historyczny układ drożny, podział lanowo-leśny, lokując nową 
zabudowę w terenach historycznych skupisk zabudowy. W tej strefie zalecono 
wytworzenie centrum wsi. Proponowana strefa ochrony krajobrazowej – o charakterze 
niezabudowanym – winna objąć pozostaly teren wsi. 
 
Jawornik – przez miejscowość przechodzi droga krajowa nr 7 łącząca Kraków z 
Zakopanym, wieś płożona jest w górnym biegu Głogoczówki (lokalnie zwanej 
Jaworniczanką lub Zakręty), która tworzy dolinę, objętą od pn. pogórskim Pasmem 
Bukowca (462 m.), a od pd. beskidzkim Pasmem Dalina (566 m.).  
W Dolinie Głogoczówki skupione jest centrum średniowiecznego układu wsi, natomiast 
wzdłuż grzbietu oddzielającego od pd. tę dolinę od doliny Młynówki, przebiega droga, 
łącząca Sułkowice z Myślenicami, zbudowana w latach osiemdziesiątych XVIII w., jako 
odnoga tzw. "traktatu cesarskiego", prowadzącego z Wiednia do Lwowa. Nazwa wsi 
sugeruje, że została założona w okolicy obfitującej w lasy jaworowe. Od początku nazwa 
ta brzmiała nieomal identycznie jak obecnie.  
 
Łęki – wieś należąca do parafii pw. św. Klemensa w Trzemeśni. Wieś jest siedzibą 
sołectwa Łęki, w którego skład wchodzi również miejscowość Bulina. Człon północny wsi 
stanowiący historyczne Łęki obejmuje dolinę potoku Trzemieśnianka wraz ze stokami 
wzgórz (do dziś zachował pierwotny lokacyjny układ), zaś człon południowy obejmuje 
wydłużony pas górzystego terenu Bulina (układ lokacyjny występujący w jej północnej 
części utrzymany również bez większych przekształceń związany jest jednak z sąsiednią 
Trzemeśnia, gdyż przysiółek ten przez kilka wieków stanowił część Trzemeśni, ale na 
przełomie XVIII i XIX w. został przejęty przez Łęki.). Główne drogi wiejskie przechodzą w 
dolinach potoków: droga w północnej części wsi (po prawej stronie potoku 
Trzemieśnianka) jest średniowiecznym traktem prowadzącym z Myślenic do Poręby (to oś 
lokacyjnego układu wsi). Odchodzi od niej droga do Zasania, wytyczona w okresie 
powojennym. Od głównych dróg wiejskich odchodziły boczne polne drogi (zgodnie z 
rozłogiem pól). Poprzez Osieczany wieś Łęki otwiera się na Dolinę Raby w pobliżu 
zakończenia Jeziora Dobczyckiego. Z dokumentu z 1347 r. dowiadujemy się, że Leonard z 
Banowic sprzedał Klemensowi z Branic swą rodową wieś Bulinę oraz Lankę (Łęki), zwana 
Andrzejową Wolą i Marcinową Wolę, (czyli późniejszą Trzemeśnię). W 1364 r. 
właścicielami Łęk byli bracia stryjeczni, Sezam z Grodźca i Birowo zwany Ticzką de Lenke 
(z Łęk). W ciągu następnych wieków wieś często zmieniała właścicieli, miedzy innymi w 
XVI w. przez pewien czas posiadali ja Jordanowie z Zakliczyna.  
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, 
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przeanalizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe, i sformułowano wytyczne w 
ramach ochrony konserwatorskiej: Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony 
konserwatorskiej (o charakterze budowlanym) teren zabudowy skupionej wzdłuż potoku 
Trzemieśnianka, w Bulinie szeroki pas wzdłuż Bulinki zgodnie z rozplanowaniem 
lokacyjnym i niewielkim osiedlem w południowej części Buliny przy granicy z Trzemeśnią. 
Rozwój przestrzenny winien postępować z zachowaniem sieci drożnej  przy wykluczeniu 
zabudowy przy drodze do Zasania, nie nawiązującej do lokacyjnego rozłogu pól. 
Strefa ochrony krajobrazowej – winna objęć stoki wzgórz w historycznych Łękach, w 
Bulinie teren po stronie zachodniej wraz z południowym skrajem zw. Słotwiny. 
W Łękach postuluje się utrzymanie funkcji rolniczej, zaś w Bulinie – obok funkcji rolniczej – 
funkcję rekreacyjną ze względu na jej atrakcyjne widokowo położenie. 
 
Krzyszkowice – wieś Krzyszkowice położona na północ od miasta Myślenice. Główna oś 
założenia wiejskiego związana jest z doliną potoku Głogoczówki. Głównym szlakiem 
tranzytowym jest „zakopianka” (wytyczona w okresie międzywojennym adaptując 
częściowo drogi polne związane ze średniowiecznym rozlogiem pól lecz nie mająca 
żadnego związku ze średniowiecznym układem ruralistycznym). Główną drogą jest droga 
poprowadzona prostopadle do szosy zakopiańskiej w kierunku Sieprawia.  
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, 
przeanalizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe, i sformułowano wytyczne w 
ramach ochrony konserwatorskiej: Zaproponowano wyznaczenie strefy ścisłej ochrony 
obejmującej zespół dworski w jego historycznych granicach (dwór, park, stawy, zespół 
gospodarczy ) oraz teren dawnych stawów i łąk po południowej stronie zespołu wraz z 
zespółem kościoła parafialnego, oraz terenem pomiędzy zespolem kościelnym i zespołem 
dworskim z zabytkowym budynkiem dawnej szkoły. Dodatkowo Studium konserwatorskie 
proponuje wprowadzenie niewielkich enklaw objętych niniejszą strefą - najcenniejszych 
pod względem widokowym i zabytkowym zagród (nr 143, 91 oraz zagrodę bn w pn-zach 
części wsi ponad doliną Sieprawski). 
Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony konserwatorskiej (o charakterze 
budowlanym) zespoły zabudowy: z drogą wiejską po zach. stronie doliny Głogoczówki, 
teren Brzegu, z drogami obiegającymi dolinę potoku Krzyszkowianki. Zalecono zachować 
historyczny układ drożny oraz istn obiekty zabytkowe. Możliwe jest w niniejszej strefie 
wprowadzenie nowej zabudowy podporządkowanej jednak wymogom konserwatorskim.  
Zaproponowano ustalenie strefy ochrony krajobrazowej – obejmującej pozostały teren wsi 
(wnętrza dolin potoków i pól, łąk i lasów). Z dopuszczeniem zabudowy wyłącznie w 
obrębie istniejących zagród, oraz lokalizację nowych obiektów inwentarskich maksymalnie 
kryjąc je w terenie. 
 

Osieczany – wieś położona w południowej części gminy, na obu brzegach Raby o 
zachowanym charakterze łanowo-leśnym. Najstarszy dokument wspomina Osieczany już 
w 1234r., wieś usytuowana na szlaku wiodącym doliną Raby na Orawęi Węgry. Czytelny 
na planie katasralnym z 1847r. regularny łanowo-leśny układ oparty prostopadle o oś 
wyznaczoną przez drogę tranzytową na Węgry. Na okres lokacji można także datować 
drogę o nie całkiem regularnym przebiegu, droga przesunięta na południe od tranzytowej, 
co podyktowane było zapewne potrzebą odsunięcia zabudowy od terenu zalewowego 
Raby, którego skrajem przebiega główny trakt. W XV w. rozwija się zespoł dworski, huta 
oraz powstają osiedla Dąbrowa i Kmiecie. W XVIII przeprowadzono północnym skrajem 
wsi „trakt cesarski”, stanowił on rodzaj obwodnicy zasadniczej części wsi. Wykształcił się 
także wtedy zespól dworski z parkiem i zabudowaniami gospodarczymi. Trzecia faza 
rozwoju wsi przypada na 2 polowę XIX i początek XXw. Duża zmiana w układzie 
ruralistycznym. Centrum zabudowy przesuwa się na północ i zaczyna skupiać się wzdłuż 
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średniowiecznego traktu tranzytowego. Zmiany zachodzące w latach XX w dużym stopniu 
zdewastowały krajobraz kulturowy (kilkukondygnacyjny ośrodek wczasowy, agresywna 
nowa zabudowa, budowa szklarni).  
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, 
przeanalizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe i sformułowano wytyczne w 
ramach ochrony konserwatorskiej. Zaproponowano ustalenie strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej obejmującej zespół dawnego dworu wraz z rozległym terenem łąk od 
strony północnej oraz niezabudowany teren pomiędzy historyczną droga wiejską i obecną 
szosą. Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony konserwatorskiej (o charakter-
rze budowlanym) teren zabudowy wiejskiej związanej z główną osią średniowiecznego 
układu tj. obydwie drogi wiejskie (obecną główną szosą i odcinkami drogi polnej u podnóża 
zboczy Uklejny).  
Zaproponowano ustalenie strefy ochrony krajobrazowej – obejmującej pozostały teren wsi, 
zachowując historyczny układ drożny, rozlóg pól, cieki wodne, lasy, łąki, lokując nową 
zabudowę w terenach historycznych skupisk zabudowy. Obszar północny winien zostać w 
zasadzie niezabudowany, obszar południowy zajmują strome zbocza Uklejny z polami 
uprawnymi, w wyższych partiach zalesione.  
 

Polanka - wieś położona jest około 3 km na pn. od Myślenic, na Pogórzu Wielickim, wśród 
Garbów Sieprawia, w dolinie jednego ze źródłowych dopływów Głogoczówki. Polanka 
została założona w 1342 r. przez wójtów myślenickich, prawdopodobnie na wykarczowa-
nej specjalnie w tym celu polanie, na podstawie przywileju, wydanego przez króla Kazi-
mierza Wielkiego. Wieś od początku swego istnienia, aż do pierwszego rozbioru Polski 
1772 r. wchodziła w skład dóbr kasztelanii krakowskiej, później popdała w rozdrobnienie. 
W drugiej połowie XIX w. nie było tu już większej własności ziemskiej, tylko prawo 
propinacji należało do właścicieli klucza myślenickiego, książąt Lubomirskich. 

Poręba – wieś leży w malowniczej, śródgórskiej kotlinie. Wszystkie wsie, położone w 
Dolinie Trzemeśnianki, co najmniej od XIV w. wchodziły w skład dóbr rodu Gryfitów, ale 
spośród nich Poręba powstała na śródleśnej polanie najpóźniej, bo dopiero w drugiej 
połowie XIV w., ze względu na trudno dostępne położenie. Pierwsza wzmianka o wsi 
Poręba pochodzi z 1403 r. Pod koniec XVI w. w Porębie zaczęło rozwijać się 
kamieniarstwo. Wyrabiano przeważnie kamienie młyńskie i do żaren, zwane "porębskimi". 
W XIX w. istniało tu wiele warsztatów kamieniarskich. W okresie międzywojennym było ich 
8, po II wojnie światowej zanikły. Kamień pobierano z dwu kamieniołomów na górze 
Kamiennik: "W Papierni" i na jego pn. stoku, zwanym "Nad Piekłem". Ten ostatni czynny 
był do 1950 r. 

Trzemeśnia – wieś położona w niewielkiej dolince u podnóża góry Kamiennik, w 
sąsiedztwie rzeki Trzemeśnianki. Przypuszcza się, że pierwotna Crzemessna 
(Trzemeśnia) pochodzi z 1364 roku. Obecnie Trzemeśnia jest miejscowością, w której 
turystyka niemal zamarła. W Trzemeśni znajduje się drewniany kościółek pod wezwaniem 
św. Klemensa, który ma ponad 200 lat. W środku są cenne polichromie i barokowe ołtarze,  
obok wybudowany został nowy kościół w stylu neogotyckim - pod wezwaniem Matki Bożej 
Pocieszenia.  
 

Zasań – przez wieś biegnie szlak turystyczny do Dobczyc lub w drugą stronę na Kamien-
nik. Przez wieś płynie mały potok Zasanianka zasilający Rabę, prawobrzeżny dopływ 
Wisły. Nazwa wsi wywodzi się z dawnej istniejącej na tym terenie huty szkła. Do czasu wy-
kształcenia się w XVII w. oddzielnej wsi Zasań, okolica ta wraz z hutą należała do Trze-
meśni. Huta szkła na przełomie wieków wzmiankowana była wielokrotnie lecz dokładnie 
nie wiadomo, w którym miejscu się znajdowała, ale prawdopodobnie tam właśnie się 
wykształcił się dwór lub folwark,a w pobliżu na wyrębach leśnych rozwinęła się chaotyczna 
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i rozproszona zabudowa wiejska. Pierwsza wiadomość o samej wsi Zasań pochodzi 
dopiero z 1675 r.. Prawdopodobnie nie wiele wcześniej wyodrębniono ją z Trzemeśni. 
 

Zawada – wieś w północno-wschodniej części gminy, o bardzo urozmaiconym 
krajobrazowo terenie. Głównym wiejskim traktem jest droga z Myślenic przez Polankę do 
Sieprawia i jest ona adaptacją historycznego traktu krakowskiego. Drugą drogą tranzytową 
jest odnoga poprzedniej w kierunku zachodnim do Krzyszkowic. Jest ona związana z 
układem lokacyjnym, jak również znajdującym się tu historycznym folwarkim. W Wołówce 
odbiega od niej w kierunku północno – wschodnim droga pokrywając się z granicą 
lokacyjnego układu ról kmiecych, stanowiła ona w przeszłości ważny szlak tranzytowy do 
Wieliczki, powstał przy niej zespół dworski z nieczytelną już dziś kompozycją dawnego 
parku. Na północny wschód od dworu znajdowaly się 2 duże stawy, zaś w pobliżu drogi do 
Krzyszkowic znajdował się dawny folwark. Zabudowa wiejska skupiała się w 4 zespołach: 
- przy dawnym trakcie wielickim i jego odnogach (Zadworze, Poręby, Kruchyna), 
- wzdłuż równoległej drogi (Morgi, Wieś), 
- wzdłuż drogi prowadzącej do Sieprawia, gdzie w XXw wykształciło się centrum wsi 
(poręby, Wrzosy, Zadworze) 
- wzdłuż drogi na terenie Wołówek i Wzrosów.  
Ponadto w opracowaniu z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne dla miasta 
Myślenice i wsi gminnych, w którym wyznaczono tereny wymagające ochrony, 
przeanalizowano wartości ruralistyczno – krajobrazowe i sformułowano wytyczne w ra-
mach ochrony konserwatorskiej. Zaproponowano wydzielenie strefy ścisłej ochrony 
konserwatorskiej obejmującej teren dawnego zespołu dworskiego wraz z roległym 
terenem łąk od strony północnej oraz niezabudowany teren pomiędzy historyczną droga 
wiejską i obecną szosą.   
Zaproponowano objęciem strefą częściowej ochrony konserwatorskiej (o charakterze 
budowlanym) teren zabudowy wiejskiej związanej z główną osią średniowiecznego układu 
tj. obydwie drogi wiejskie (główną szosą i odcinkami drogi polnej u podnóża zboczy 
Uklejny). 

 
Podsumowanie: 
 

Znajdujące się na terenie gminy Myślenice obiekty zabytkowe podlegają ochronie i 
stanowią szczególnie cenne dziedzictwo kulturowe. 
Wspomniane w rozdziale opracowanie z roku 1980 - Studium historyczno – ruralistyczne 
dla miasta Myślenice i gminy jest materiałem pomocniczym, analitycznym i zawiera 
propozycje ochrony, zaś wyznaczone strefy i ich zasięgi należy traktować wyłącznie jako 
wytyczne do projektowania. Pozwoli to na stworzenie ogólnej polityki ochrony dóbr kultury 
w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Myślenice. Różnorodność historycznych uwarunkowań i posiadane zasoby kulturowe  
winny znaleźć swój wyraz w polityce przestrzennej gminy a historyczna atrakcyjność 
winna być docenionym jej dobrem.  

4.2. Formy ochrony zabytków  
 

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami formami 
ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków, wpis do gminnej ewidencji obiektów 
zabytkowych, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ochronę: 

• zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia,  
• innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków  
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• parków kulturowych.  
 
4.2.1. Rejestr zabytków nieruchomych 

Gmina Myślenice: 
Droginia - cmentarz z I wojny światowej, A-726 z 28.10.1997 (duży cmentarz ułożony 

tarasowo na stoku wzgórza porośniętego brzozami i sosnami. Projektował go Gustaw 
Ludwig. Pochowani tu żołnierze zginęli na początku grudnia 1914r. Walczyli m.in. 
w ramach pułków piechoty: 35 z Tarnopola, 55 z Brzeżan, 58 ze Stanisławowa, 80 ze 
Złoczowa, 88 z Beraun, 4 cesarskiego z Trydentu. Spoczywa tu 141 żołnierzy aus-
triackich, 46 rosyjskich i czterech pruskich,). 

Głogoczów: 
- kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, otoczenie, drzewostan, A-615 z 24.10. 77. 
- zespół dworski: dwór, park, A-446 z 8.11.1979 
- lamus dworski, otoczenie, A-348 z 13.12.1957 (=st.rej. nr 502)  

Jawornik; 
- wieża murowana, otoczenie, drzewostan, A-440 z 25.02.1977  Jawornik, gm. Myślenice 
- (kościół pw Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Św. - został przeniesiony do Krzesławic),  

Krzyszkowice: 
- kościół par. p.w. św. Anny z otoczeniem w obrębie ogrodzenia, A-153 z 06.11.1969  
- zespół dworsko-parkowy: dwór, park, A-457 z 25.11.1980 
- dom nr 30, A-528 z 28.03.1986  

Miasto Myślenice: 
- zespół urbanistyczny miasta (łącznie z ruiną zamku na Ukleinie), A-448 z  17.10.1977 
- kościół parafialny p.w. Narodzenia NPMarii, cmentarz  przykościelny, ogrodzenie  
  z bramką i schodami, plebania, A-165 z 22.01.1970  
- kościółek cmentarny na Stradomiu p.w. NPMarii i św. Jakuba, otoczenie  cmentarne  
  w granicach ogrodzenia, A-168 z 22.01.1970  
- kaplica MB Śnieżnej „Na Studzience”, otoczenie, ul. Daszyńskiego,  A-611 z 10.10.1989  
- kaplica p.w. Trzeciego Upadku Chrystusa, ul. 3 Maja 97b (Górna Wieś), A-725  
  z 29.09.1997  
- budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i park miejski, ul. Henryka Jordana 3,   
  A-719 z 24.06.1997  
- Daszyńskiego 53, willa, ogród, A-647 z 26.08.1992  
- Daszyńskiego 58, młyn wodny ze skrzydłem mieszkalnym,A-240 z  26.02.1965 
- Jagiellońska 2, d. gimnazjum, ogród,  A-620 z 23.05.1990 
- Kościuszki 2/Kilińskiego, dom, A-524 z 15.03.1986 
- Królowej Jadwigi 6, dom, A-566 z 16.10.1987 
- Reja 5, dwór, otoczenie ogrodowe, pozostałości muru granicznego,brama wjazdowa,  
  A-645 z 31.12.1991  
- Reja 13, dwór, ogród, A-609 z 09.10.1989  
- Rynek 1, dom ze skrzydłem bocznym od ul. Bema i podworcem, A-610 z  10.10.1989  
- Rynek 4, Kasa Oszczędności, dom ze skrzydłem bocznym i ogrodem, A-514   z 15.06.1985 
- Rynek 5/Klakurki, dom z resztami ogrodu, A-515 z 19.06.1985  
- Rynek 8 i 9, domy, A-516 z 19.06.1985  
- Rynek 10, Starostwo Powiatowe, dom z aneksem, ogrodem i ogrodzeniem z bramą,  
  A-637 z 13.10.1991  
- Rynek 15, dom z podworcem, A-612 z 12.10.1989 
- Rynek 23, dom z podworcem (bruk i zieleń),  A-517 z 20.06.1985  
- Rynek 26, dom ze skrzydłem oficynowym i ogrodem na zapleczu działki, A-518 z 24.06.1985  
- Rynek 27, dom „Pod Matką Boską”, A-519 z 25.06.1985  
- Rynek 28, dom z działką, A-520 z 28.06.1985  
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- Rynek 29, dom z działką (ogród na zapleczu), A-521 z 29.06.1985  
- Sobieskiego 1, szkoła, A-523 z 28.02.1986  
- Sobieskiego 3, dom „Grecki”, otoczenie, ob. Muzeum Regionalne, A-706 z 19.05.1947   
- Piłsudskiego 3 (d. Świerczewskiego),  otoczenie, A-616 z 31.10.1989 
- Żeromskiego 9, dwór dolnowiejski z działką,  A-469 z 19.10.1982 

 

Osieczany 
- zespół dworski: kaplica, d.czworak, d.obora, park, A-497 z 14.01.1985 

 

Trzemeśnia 
 - kościół par. p.w. św. Klemensa, otoczenie, drzewostan, A-212 z 22.12.1970  

 
4.2.2. Gminna ewidencja zabytków 

Ochrona zabytków znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków samorządu 
lokalnego. Zadania stojące przed organami administracji publicznej precyzuje art. 4 Ustawy z dnia 
17 września 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DZ.U. Nr 162 z 2003 r., poz. 
1568). Gminy między innymi mają dbać o: „zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych 
i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzy-
manie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabyt-
ków”. Jednym z obowiązków nałożonych przez ustawę na gminy jest: „uwzględnienie zadań och-
ronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”. 
Temu zadaniu ma służyć gminna ewidencja zabytków, o której jest mowa w artykule 22 (pkt. 4) 
cytowanej ustawy: „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w 
formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką 
ewidencją zabytków”.  
W pierwszym kwartale 2010 r. została przez Gminę opracowana gminna ewidencją 
zabytków. Na końcu Tomu I zamieszczono spis obiektów znajdujących się w tej ewidencji, 
a na rysunkach studium zostały one oznaczone graficznie.  
 
4.2.3. Parki kulturowe 

Parki kulturowe tworzy się w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyróżniających się  krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi 
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” w gminie 
Myślenice proponuje lokalizację parku kulturowego w mieście Myślenice. 
Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rada gminy, po 
zasięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie uchwały, może 
utworzyć park kulturowy. Uchwała określa nazwę parku kulturowego, jego granice, sposób 
ochrony, a także zakazy i ograniczenia. Burmistrz gminy, w uzgodnieniu z wojewódzkim 
konserwatorem zabytków, sporządza plan ochrony parku kulturowego, który wymaga 
zatwierdzenia przez radę gminy. W celu realizacji zadań związanych z ochroną parku 
kulturowego rada gminy może utworzyć jednostkę organizacyjną do zarządzania parkiem.  
Dla obszarów, na których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Na terenie parku kulturowego lub jego części mogą być ustanowione zakazy i ogra-
niczenia dotyczące:  

• prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, 
hodowlanej, handlowej lub usługowej;  

• zmiany sposobu korzystania z zabytków nieruchomych;  
• umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych  

z ochroną parku kulturowego, z wyjątkiem znaków drogowych i znaków związanych 
z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego;  
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• składowania lub magazynowania odpadów.  
 

Do chwili obecnej Rada Miejska w Myślenicach nie podjęła uchwały w sprawie 
utworzenia parku kulturowego. 

 

4.3. Dobra kultury współczesnej  
 

Przez dobra kultury współczesnej należy rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, 
takie jak: pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, 
założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie 
żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Obecnie w 
gminie Myślenice nie ma opracowanej listy dóbr kultury współczesnej. 

 
Na terenie gminy znajdują się miejsca upamiętniające ważne wydarzenia historyczne, m.in.: 

• pod Łysiną cmentarzyk Armii Krajowej, na którym pochowano żołnierzy     
Obwodu Myślenickiego AK „Murawa”, poległych podczas bitwy 12-18 września 
1944 r., których następnie ekshumowano, 

• przy wjeździe do Myślenic, u podnóży Szubiennej Góry zachował się cmentarz 
żydowski z 1874 r., 

• w Krzyszkowicach odnaleziono po 62 latach  niemiecki ciągnik artyleryjski RSO 
z czasów II wojny światowej, który został porzucony przez wycofujące się   
oddziały niemieckie w styczniu 1945 roku. Wrak gąsienicowego ciągnika 
spoczywał półtora metra pod ziemią, będąc częścią podjazdu do mostu.    
Obecnie  stanowi własność Muzeum Regionalnego Dom Grecki. 

 

Ważną rolę jako miejsce krzewiące kulturę i historię stanowi Muzeum Regionalne 
Dom Grecki w Myślenicach. Przedmiotem działalności Muzeum jest gromadzenie dóbr 
kultury w zakresie etnografii, archeologii, historii, sztuki, przyrody obrazujących kulturę 
regionu myślenickiego, przechowywanie, opracowywanie, konserwowanie i udostępnianie 
w/w dóbr kultury, gromadzenie i opracowywanie archiwaliów, działalność wystawiennicza, 
działalność edukacyjna (oświatowa) w zakresie upowszechniania kultury, kultury i historii 
regionu (konkursy, kiermasze, pokazy, prelekcje, wykłady, warsztaty i lekcje muzealne, 
wieczory poezji, koncerty, spotkania autorskie oraz działalność badawczo - naukowa  

Kulturalną wizytówką miasta pozostaje od lat Zespół Pieśni i Tańca Ziemia 
Myślenicka. Niemal równie znany jest chór Capella Myślenicenis.  

4.4. Stanowiska archeologiczne 
 
 
W obszarze gminy, w prawie wszystkich miejscowościach występują stanowiska 

archeologiczne. W skład poszczególnych stanowisk wchodzą: cmentarzyska, osady 
mieszkalne i produkcyjne, obozowiska itp. Wszystkie inwestycje w rejonie stanowisk 
archeologicznych wymagają uzyskania stanowiska Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
 

W obszarze gminy Myślenice znajduje się 98 stanowisk archeologicznych. 
Szczegółowe zestawienie danych dotyczących stanowisk archeologicznych w 
poszczególnych jednostkach osadniczych (takich jak: numer stanowiska w obszarze, 
chronologia, znaleziony materiał masowy) zamieszczono na końcu opracowania. 
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Tabela 10. Wykaz stanowisk archeologicznych położonych na terenie gminy Myślenice: 
 

1 miasto Myślenice 19 
2 Bęczarka 7 
3 Borzęta 13 
4 Bysina 3 
5 Droginia - 
6 Głogoczów 11 
7 Jasienica 1 
8 Jawornik 8 
9 Krzyszkowice 24 
10 Łęki 2 
11 Osieczany 1 
12 Polanka 7 
13 Poręba - 
14 Trzemeśnia 1 
15 Zasań - 
16 Zawada 1 

 
W obszarze gminy Myślenice znajduje się 98 stanowisk archeologicznych. Szczegółowe 
zestawienie danych dotyczących stanowisk archeologicznych w poszczególnych 
jednostkach osadniczych (takich jak: numer stanowiska w obszarze, chronologia, 
znaleziony materiał masowy) zamieszczono na końcu opracowania. 
 
5. WARUNKI I JAKOŚĆ  ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

5.1. Struktura demograficzna 
Istotnym uwarunkowaniem decydującym o przebiegu procesów rozwojowych gminy są 

czynniki demograficzne. Obecne i przyszłe tempo rozwoju ludności i związane z tym 
zmiany wielkościowe populacji w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i po-
produkcyjnym to podstawowe przesłanki dla formowania strategii i kierunków społeczno-
gospodarczych i przestrzennego rozwoju gminy. 
 
Tabela 11. Potencjał ludnościowy 

Wyszczególnienie Stan w osobach 
(struktura w %%) 

Ogółem 41214 100,0 
w tym: 
- mężczyźni 
- kobiety 

 
20270 
20944 

 
49,1 
50,9 

z tego: 
            - miasto 

            - wieś            

 
18018 
23196 

 
43,7 
56,3 

 
Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi w mieście 606 osób a na terenach wiejskich 
189 osób. Wg wprowadzanych  przez GUS zasad oceny stopnia urbanizacji (opartych 
o OECD-owskie kryteria delimitacji tych obszarów – tj gęstość zaludnienia powyżej 150 
osób na 1 km2) -  zarówno miasto jak i wieś wykazują cechy obszaru zurbanizowanego. 

Tempo rozwoju ludności i związane z tym zmiany jej struktury, głównie liczebności 
podstawowych grup wieku mieszkańców gminy, stanowią podstawę do określenia 
przyszłych potrzeb inwestycyjnych gminy, w tym zapotrzebowania na miejsca w 
placówkach oświatowych i innych obiektach infrastruktury społecznej, oraz problemów na 
lokalnym rynku pracy. 
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Jednym z ważnych elementów oceny stopnia rozwoju demograficznego gminy jest  
rzeczywisty przyrost ludności, o którym decydują, z jednej strony przyrost naturalne, z 
drugiej zaś saldo migracji stałej. W 2007r. przyrost rzeczywisty w gminie Myślenice 
wyniósł 373 osoby ( z tego w mieście 58 osób,  na terenach wiejskich gminy 315 osób). 

Tempo i przemiany demograficzne gminy obrazuje ruch naturalny i wędrówkowy ludności. 
 

Ruch naturalny  
 

Tabela 12.  
Wyszcze 
gólnienie 

 
woj. małopolskie 

 
  powiat myślenicki 

 
miasto  Myślenice 

 
gmina wiejska 

w osobach na 1000 
  ludności 

w osobach na 1000 
  ludności 

w osobach na 1000 
  ludności 

w osobach na 1000 
 ludności 

Urodzenia 
żywe  34071 10,45 1424 12,13 203 11,33 293 12,7 

Zgony 29430 9,03 950 8,09 146 8,15 186 8,06 
Przyrost 
naturalny 4641 1,43 474 4,04 57 3,18 107 4,64 

 Stan na 01.I. 2008 r. 
 

Poziom wskaźnika przyrostu naturalnego kształtuje się aktualnie na poziomie 
niezabezpieczającym w pełni prawidłowy rozwój demograficzny miejscowej ludności. 
 

Tabela 13. Saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej w osobach  
Wyszczególnienie Migracja stała Migracja czasowa 

napływ  odpływ saldo zameldowania 
czasowe 

mieszkańcy  
czasowo nieobecni 

saldo 

woj. małopolskie  38188 35673 2715 71650 56907 14743 
powiat myślenicki 1530 1066 464 1859 1727 132 
gmina Myślenice 581 372 209 597 572 25 
miasto 218 217 1 377 318 59 
wieś 363 155 208 220 254 -34 
 Stan na 01.I. 2008 r. 
 

Zarówno miasto i wieś, jak też cały powiat myślenickim, wykazują aktualnie cech 
obszaru napływowego (dodatnie salda migracji stałej i czasowej). Obserwowany 
szczególnie w ostatnich lat napływ migracyjny wskazuje na funkcję „sypialnianą” tego 
obszaru dla metropolii krakowskiej. Wg danych GUS z miast (w tym przypadku przede 
wszystkim z Krakowa) na teren gminy napłynęło per saldo 234 osoby z tego do miasta 
Myślenice 50 osób a na tereny wiejskie gminy 184 osoby. 
Istotne znaczenie dla rozwoju miejscowej ludności mają przeobrażenia struktury wiekowej. 
Porównanie miejscowych struktur wieku wg podstawowych grup z danymi dla całego 
województwa małopolskiego jak i dla powiatu wskazują na relatywnie niższy stopień 
zaawansowania procesu starzenia się miejscowej ludności. Na korzystniejszym poziomie 
kształtuje się także odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym, dotyczy to zwłaszcza 
ludności zamieszkującej tereny wiejski gminy.  

Ważnym elementem przemian demograficznych, które mają istotny wpływ na plano-
wanie przestrzenne jest struktura wieku mieszkańców gminy. 

 

Tabela 14. Struktura wiekowa wg podstawowych grup wiekowych w %% 
 

Wiek  woj.małopolskie Powiat myślenickim Gmina Myślenice miasto wieś 
Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
przedprodukcyjny 20,8 24,5 23,4 20,8 25,5 
produkcyjny 63,3 62,2 62,6 63,4 62,1 
poprodukcyjny 15,9 13,3 14,0 15,8 12,4 
 Stan na 01.I. 2008 r. 
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Rozkład cząstkowej struktury wiekowej  
Ludność wg wieku  

 
Grupy wieku  

razem miasto wieś Odsetek ludności  
Miejskiej w %% 

Ogółem 41214 18018 23196 43,7 
wiek 0-2 lat 1402 592 810 42,2 

wiek 3-6   1896 796 1100 42,0 
wiek 7-12  3095 1149 1946 37,1 
wiek13-15 1940 736 1204 37,9 
wiek 16-18 2016 754 1262 37,4 
wiek 19-24 4108 1672 2436 40,7 
wiek 0-17 9663 3756 5907 38,9 
wiek 18-59K/64m. 25820 11411 14409 44,2 
 w tym: 18-44 16986 7269 9717 42,8 
             45-59K/45-64m. 8834 4142 4692 46,9 
wiek 60 i  więcej K 
        65 i więcej M 

 
5731 

 
2851 

 
2880 

 
49,7 

 Stan na 01.I. 2008 r. 
Struktura  wiekowa ludności w %% 

 

Grupy wieku miasto wieś 
województwo  
małopolskie 

m. 
Myślenice 

Różnica województwo 
małopolskie 

gmina wiejska 
Myślenice 

Różnica 

Ogółem 100,00 100,00  100,00 100,00  
wiek 0-2 lat 2,75 3,29 0,54 3,29 3,49 0,20 
wiek 3-6   3,47 4,42 0,95 4,47 4,74 0,27 
wiek 7-12  5,53 6,38 0,85 8,07 8,41 0,34 
wiek13-15 3,27 4,08 0,81 4,73 5,17 0,44 
wiek 16-18 3,96 4,18 0,22 4,97 5,43 0,46 
wiek 19-24 10,01 9,28 -0,73 10,16 10,52 0,36 
wiek 0-17 17,64 20,85 3,21 23,88 25,47 1,59 
wiek 18-59K/64m. 65,43 63,32 -2,11 61,28 62,11 0,83 
 w tym: 18-44 41,15 40,34 -0,81 40,72 41,90 1,18 
          45-59k/45-64m. 24,28 22,98 -1,30 20,55 20,22 -0,33 
wiek 60 i  więcej kob. 
        65 i więcej męź. 

16,93 15,82 -1,11 14,84 
 

12,41 -2,43 

 Stan na 01.I. 2008 r. 
 

Powyższe dane pozwalają na następujące wnioski: 
- udział grupy przedprodukcyjnej w mieście jest średnio wyższy niż przeciętnie w mias 

tach województwa małopolskiego, natomiast na wsi odsetek ten jest wyższy niż 
średnio na wsiach małopolski 

- odsetek ludności w wieku produkcyjnym na wsi jest wyższy niż średnio w terenach  
wiejskich województwa małopolskiego, natomiast w mieście Myślenicach jest on niższy 
niż średnio w miastach województwa, 

- odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym na wsi jest niższy od średniego wskaźnika 
dla wsi województwa, także w mieście Myślenice przedmiotowy wskaźnik jest niższy 
niż średnio w miastach województwa 

- udział  ludzi starszych – grupy poprodukcyjnej tak w mieście jak i w terenach wiejskich 
jest niższy od średnich dla województwa. 

 

Dane te świadczą o tym, że ludność gminy Myślenic jest młodsza niż przeciętna 
w województwie małopolskim. 
Sytuacja demograficzna w gminie wykazuje więc korzystniejsze niż średnio w woje-
wództwie cechy które decydować będą o przebieg przyszłościowych procesów demo-
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graficznych. Cechy te (młodsza struktura wiekowa i napływowy charakter) wskazują, że 
dalszy rozwój demograficzny Myślenic i otaczającej je sołectw  będzie  korzystniejszy od 
średnio wojewódzkiego. 
 

Podsumowanie: 
 

Można założyć, że korzystnie na sytuację społeczno-gospodarczą w gminie - sprzyjając  
równowadze na lokalnym rynku pracy - wpływać będą:  

a) Dogodne położenie geograficzne w stosunku do aglomeracji krakowskiej wyra-
żające się niewielką odległością i dobrym połączeniem drogowym, co sprzyja 
rozwojowi funkcji sypialnianej i związanym z tym dalszym napływem migracyjnym. 

b) Czystość środowiska naturalnego - wyrażająca się brakiem skażeń powietrza, wody 
i gleby zanieczyszczeniami przemysłowymi - która stwarza dogodne warunki 
zamieszkującej tu ludności. 

c) Walory turystyczne - atrakcyjne ukształtowanie terenu i duża gęstość zalesienia 
sprzyjające organizacji wypoczynku weekendowego i pobytowego oraz turystyki 
pieszej i rowerowej oraz sportów zimowych. 

d) Korzystna jeszcze obecnie (młoda) struktura wiekowa ludności – w miarę prężny 
potencjał demograficzny. 

e) Relatywnie spory potencjał zasoby siły roboczej. 
 

5.2. Rynek pracy.    
W uchwalonej strategii Miasta i Gminy Myślenice ważnym celem jest przeciwdziałanie 
bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, stwarzając jednocześnie atrakcyjne 
warunki do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości. 

W gminie Myślenice, działa obecnie około 3 142 podmiotów gospodarczych, co w 
przeliczeniu na ilość mieszkańców stawia Myślenice w czołówce gmin małopolski. Jest to 
efektem prężnie działającego na tych terenach rzemiosła, które w warunkach gospodarki 
wolnorynkowej zasadniczo zmieniło swój wymiar. Warsztaty te zmieniły się w dynamiczne 
firmy produkujące wysokiej jakości wyroby na polski rynek i na eksport. Apetyt na 
inwestowanie w Myślenicach nie maleje. W planie zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy istnieją specjalne strefy przemysłowe, gdzie tereny rolne przekwalifikowano 
na przemysłowe.  

Tabela 15. Szacunkowy bilans zasobów pracy w gminie Myślenice wyglądał następująco: 
 

Wyszczególnienie  tys. osób Struktura w %% 
Razem miasto wieś Razem miasto wieś 

Zasoby pracy razem   22,5 9,0 13,5 100,0 40,0 60,0 
Pracujący ogółem 20,3 10,3 10,0 100,0 50,7 49,3 
 - pracujący w zakładach pracy 

zatrudniających powyżej 9 osóbI 8,1 5,9 2,2 100,0 72,8 27,2 

 - pracujący w zakładach pracy 
zatrudniających poniżej 9 osób 6,0 3,6 2,4 100,0 60,0 40,0 

 - pracujący w rolnictwie 
indywidualnymII 

6,2 
 

0,8 
 

5,4 
 100,0 12,9 87,2 

 Rejestrowane  bezrobocieIII 1,2 0,7 0,5 100,0 58,0 42,0 
 Saldo migracji wahadłowejIV -1,0 2,0 -3,0 * * * 

   

Przedstawiona struktura wskazuje, że: 
• z ogólnego potencjału gminnych zasobów pracy 40% zamieszkuje w mieście a 60% 

na wsi, natomiast pod względem ilości pracujących relacje pomiędzy miastem 
a wsią są w zasadzie podobne z tylko nieznaczną przewagą  i to na korzyść miasta; 
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• odsetek pracujący na terenie całej gminy w zakładach pracy zatrudniających 
powyżej 9 osób stanowi ca 40% ogółu pracujących a w mieście 57% ; 

• w rolnictwie indywidualnym pracuje nieco ponad 30% aktualnie pracujących na 
terenie gminy, natomiast na terenach wiejskich odsetek ten wynosi  55%; 

• znaczającą rolę w bilansie miejscowych zasobów pracy odgrywa bezrobocie – 
ponad 5% lokalnych zasobów pracy; 

• ujemne saldo migracji wahadłowej potwierdza rolę, jaką w miejscowych zasobach 
pracy odkrywa sypialniany charakter gminy, szczególnie jej terenów wiejskich. 
 

5.3. Usługi publiczne – poziom zaspokojenia potrzeb gminy 
           Celem niniejszego rozdziału jest określenie stanu wyposażenia gminy w obiekty 
infrastruktury społecznej, ocena poziomu tego wyposażenia, ustalenie stopnia zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców oraz określenie potrzeb rzeczowych niezbędnych w przy-
szłości do zapewnienia właściwego standardu życia ludności.  
           Wykaz urządzeń infrastruktury społecznej przedstawiono w tabelach szcze-
gółowych, uwzględniając stan zainwestowania na koniec 2008r., bądź początek 2009 roku 
oraz podział na miasto – wieś (tab. 16-28 zamieszczone na końcu rozdziału). 
 
5.3.1. Edukacja i wychowanie 

o Opieka przedszkolna  
          W gminie Myślenic opieką przedszkolną w roku szkolnym 2008/2009 objętych było 
1283 dzieci, tj. 68% wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat. W mieście do przedszkoli 
uczęszcza 89% a w terenach wiejskich 57% dzieci w wieku przedszkolnym. 
W analizowanym okresie uczestnictwo w opiece przedszkolnej wzrosło w mieście o 31% 
a w terenach wiejskich się o 26%.  
Baza lokalowa gminy charakteryzuje się następującymi wielkościami: 
 

Wyszczególnienie Gmina Miasto Wieś 
ilość przedszkoli 17 8 9 
ilość oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych 6 1 5 

ilość miejsc 1483 741 742 
ilość dzieci 1338 706 632 
ilość oddziałów 59 30 29 
m2 pow. użytkowej 6016 3553 2463 
wielkość terenu [ha] 2,72 2,21 0,51 
 
          Dzieci 6 – letnie stanowią w Myślenicach około 30% dzieci objętych opieką 
przedszkolną, natomiast w terenach wiejskich odsetek ten wynosi 40 %  uczęszczających  
do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 
           W Myślenicach opiekę nad dziećmi w wieku żłobkowym (42 dzieci) sprawuje 
placówka opiekuńczo - profilaktyczna w której opieką objęto także 8 dzieci 
niepełnosprawnych. (tab. nr 16 „Przedszkola stan istniejący - 2008/2009” i tab. nr 20). 
Przeciętnie na 1 miejsce w przedszkolach w roku szkolnym 2008/09 przypada w gminie 
ogółem 1 dziecko, co ocenia się jako stan zadowalający.  
          Najlepsze warunki lokalowe w mieście  występują w Przedszkolach Nr 3, 6 i 8 (około 
6m2 pow. użytkowej / 1 dziecko) oraz w Jasienicy i  Bęczarce. Najgorsze w przedszkolach 
zlokalizowanych w budynkach szkolnych w Osieczanach i w Głogoczowie. 
          W perspektywie należy liczyć się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miejsca w 
przedszkolach z uwagi na objęcie opieką przedszkolną dzieci 5 letnich oraz na 
zwiększoną ilość urodzeń związaną z wejściem w wiek rozrodczy licznych roczników 
„wyżu demograficznego”. 
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          Wielkość przyszłych potrzeb rzeczowych - w tym zakresie - zostanie określona w 
toku dalszych prac projektowych po sporządzeniu prognozy rozwoju zaludnienia gminy.  
 

o Szkolnictwo podstawowe 
 

W gminie Myślenice funkcjonuje obecnie 19 szkół podstawowych, w tym 5 szkół w 
mieście. Szkoły podstawowe charakteryzują się następującymi wielkościami: 
 

Wyszczególnienie Ogółem Miasto Wieś 
uczniowie  2971,00 1 188,00 1 783,00 
oddziały 158,00 59,00 99,00 
pomieszczenia do 
nauki 

190,00 66,00 124,00 

m2 pow. użytkowej 25 550,00 7 111,00 18 439,00 
wielkość terenu [ha] 14,02 4,23 9,79 

 
W omawianym okresie w gminie Myślenice mamy do czynienia z poprawą warunków naucza-
nia. Zmalało zagęszczenie pomieszczeń do nauki z 35 do 18 uczniów w mieście i z 29 do 14 
uczniów w terenach wiejskich w wyniku zmniejszenia się ilości dzieci, rozbudowy obiektów 
szkolnych (w Polance, Zasani, Trzemeśni), uzupełniania brakujących sal gimnastycznych. 
Najlepsze warunki wśród szkół miejskich posiada Szkoła Podstawowa Nr 4, najgorsze 
natomiast Szkoła Podstawowa Nr 2, w której nauka odbywa się na 1,5 zmiany (zbyt mała 
powierzchnia użytkowa przypada na 1 ucznia), szkoła dysponuje za szczupłą działką. 
Szczegółowe dane zamieszczono w tab. nr17 „Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponad-
gimnazjalne – standardy”. 
Wśród 14 szkół podstawowych w terenach wiejskich 4 szkoły mają gorsze warunki nauczania 
niż w innych szkołach z uwagi na zbyt małe budynki szkolne w stosunku do ilości uczniów. 
Należą do nich szkoły w następujących miejscowościach: Trzemeśnia, Jawornik, Jasienica, 
Borzęta.  W terenach wiejskich najmniejszy budynek ma szkoła w Jasienicy. Największe szkoły 
zlokalizowane są w Krzyszkowicach, Głogoczowie i Bysinie .  
Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych placówek szkolnych zamieszczono w tabeli nr17 
„Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły artystyczne”. Wielkości standardów obsługi podano w 
tabeli nr 4 „Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne – standardy”. 
Reasumując należy podkreślić, że w gminie Myślenice w szkolnictwie podstawowym występują  
właściwe standardy zaspokojenia potrzeb. Dotyczy to przed wszystkim szkół miejskich, gdzie 
wskaźnik ilości uczniów / 1 pomieszczenie do nauki jest zbliżony do średnich w miastach 
województwa małopolskiego . 
Poza omówionymi szkołami samorządowymi na terenie gminy Myślenice funkcjonuje szkoła 
podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zlokalizowanym w mieście. 
Jest to szkoła powołana do obsługi podopiecznych powyższej placówki i nie jest analizowana w 
ramach niniejszego rozdziału.  
 

o Gimnazja  
W gminie funkcje 8 gimnazjów, w tym 3 w mieście oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 
Wychowawczym w Myślenicach. Nauka w tych szkołach odbywa się na 1 zmianę. Warunki 
nauki określa się jako zadowalające (średnio w gminie 23  uczniów / 1 pdn, podobnie jak 
średnio w miastach woj. małopolskiego). Zwraca uwagę jedynie zbyt szczupła działka szkolna 
w Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach. 
Gimnazja w terenach wiejskich zlokalizowane są we wsiach Bysina, Głogoczów Jawornik, 
Krzyszkowice Trzemeśnia, w których nauka odbywa się na 1 zmianę, a zagęszczenie 
pomieszczeń do nauki wynosi średnio 18 uczniów.  
Wprowadzenie w 1999r. nowego typu szkół spowodowało zapotrzebowanie na dodatkowe 
pomieszczenia do nauki. Potrzeby te zostały zaspokojone dzięki nowym inwestycjom (budowa 
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lub rozbudowa obiektów w Myślenicach na Zarabiu, Jaworniku, Bysinie), jak również 
zmniejszeniu się ilości urodzeń (niż demograficzny), co uznać należy za sytuację przejściową.  
Przyszłe potrzeby szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, będą zależały od: 

- dalszej reformy edukacji, przewidującej objęcie opieką przedszkolną dzieci 5 letnich 
i koniecznością zabezpieczenie dodatkowych sal w szkołach dla klas „0” 
zlokalizowanych obecnie w przedszkolach, 

- docelowych standardów nauczania obowiązujących w placówkach edukacyjnych, 
- sytuacji demograficznej ludności gminy (wielkości „wtórnego wyżu 

demograficznego”), 
- polityki władz samorządowych w zakresie zabezpieczenia potrzeb edukacji. 

          Charakterystykę gimnazjów przedstawiono w tab. nr 17 „Szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły artystyczne - stan istniejący – 2008 / 09r.”. 
 

o Szkoły artystyczne 
Myślenice posiadają na swoim terenie Szkołę Muzyczną I stopnia z 213 uczniami w 

roku szkolnym 2008/ 2009, 48 pomieszczeniami do nauki. Charakterystykę szkoły  podano 
w tabeli nr 17. 
          Zapotrzebowanie na miejsca w tej placówce w przyszłości będzie zależało od 
potrzeb społecznych oraz organizacji tego typu kształcenia w województwie. 

o Szkolnictwo ponadgimnazjalne  
 

Szkolnictwo ponadgimnazjalne w gminie Myślenice reprezentują 4 szkoły:  
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 
- Zespół Szkół im. A. Średniawskiego, 
- Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych. 
W roku szkolnych 2008 / 09 do powyższych szkół uczęszczało 3765 uczniów - tab. nr 18 
”Szkoły ponadgimnazjalne”. Nauka w szkołach odbywa się na 1,1 zmianę, zagęszczenie 
pomieszczeń do nauki wynosi  średnio 36 uczniów    ( w LO 27 uczniów / 1 pdn,  podobnie 
jak w miastach woj. małopolskiego, w technikum  54 wobec 37 uczniów / 1 pdn w miastach 
woj. małopolskiego). Charakterystykę szkół zamieszczono w tab. nr4 „Szkoły ponad-
gimnazjalne, policelane i wyższe” oraz w tab. nr 6 ”Szkoły podstawowe, gimnazjalne, 
ponadgimnazjalne – standardy obsługi 2008/2009”. 
Zwraca uwagę zbyt mała powierzchnia użytkowa istniejących budynków szkolnych oraz 
działek szkolnych, bowiem na 1 ucznia przypada średnio około 4m2 pow. użytkowej i 19m2 
pow. terenu (optymalne wielkości to: 10m2 pow. użytkowej na ucznia, oraz 30-35m2 
i więcej pow. terenu na ucznia). Obecna baza lokalowa szkół ponadgimnazjalnych 
zabezpiecza 2650-3180 miejsc w zależności od wielkości przyjętych standardów zawęsz-
czenia pomieszczeń do nauki (25-30 uczniów). Najgorsze warunki nauczania i najniższe 
standardy występują w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych, gdzie nauka odbywa 
się na 2 zmiany a na 1 pomieszczenie do nauki przypada 54 uczniów. 
Zapotrzebowanie na dodatkowe tereny pod szkoły ponadgimnazjalne będzie zależało od: 
- polityki resortu edukacji w zakresie lokalizacji nowych obiektów, 
- profilu nauczania szkół i atrakcyjności programowej, 
- wymaganych standardów obsługi, 
- zapotrzebowania społecznego na dany typ szkół, 
- rozwoju demograficznego ludności gminy, czyli przyszłej ilości uczniów. 
 

o  Szkoły wyższe 
Na terenie Myślenic po 2000 roku rozpoczęły swoją działalność 3 szkoły wyższe:  
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk 
Społecznych w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. 
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Uniwersytet Pedagogiczny prowadzi od 2003 roku zamiejscowy punkt dydaktyczny w Myś-
lenicach i kształci w systemie zaocznym na 3 letnich studiach z zakresu pedagogiki, nauk 
humanistycznych i nauk matematyczno – fizyczno - technicznych oraz studiach 
uzupełniających 2 letnich magisterskich (łącznie 500 – 600 studentów). 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (od 2007 roku w Myślenicach) posiada w mieś-
cie punkt rekrutacyjny na wszystkie kierunki nauczania. Szkoła rekrutuje rocznie około 130 
kandydatów na studia.                                            
Powyższe szkoły wyższe działają w ramach Informacyjnego Centrum Edukacyjnego w 
Myślenicach i korzystają z bazy lokalowej Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych. 
Funkcjonująca w Myślenicach od 2006 roku filia Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk 
Społecznych w Kielcach kształci w 2008/2009 roku 560 studentów na studiach licen-
cjackich na kierunkach: turystyka, ekonomia i organizacja produkcji, rachunkowość oraz 
na studiach podyplomowych. Studenci tej uczelni rekrutują się z całej Polski. Szkoła 
korzysta z pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólokształcących. 

o Pozostałe placówki oświaty 
Do tego typu placówek zaliczono: 
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Myślenicach – 117 uczniów, 
- Placówkę Opiekuńczo – Profilaktyczną dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski  

z 2 oddziałami żłobkowymi i 1 oddziałem dla niepełnosprawnych, 
- Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Myślenicach. 
W Specjalnych Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 
w wieku 10–24 lat funkcjonuje szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa i szkoła 
specjalna przysposabiająca do pracy. Ośrodek dysponuje 48 miejscami w internacie.  
Drugą placówką jest żłobek (42 miejsca), w którym znalazły opiekę także dzieci specjalnej 
troski. Placówka ta dysponuje niewystarczającą powierzchnią użytkową. 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna służy uczniom wszystkich szkół w terenu gminy. 
Dane charakteryzujące przedmiotowe placówki zamieszczono w tabeli nr 20 ”Pozostałe 
placówki oświaty”. Dalszy rozwój przedmiotowych placówek oświatowych będzie zależał 
od polityki resortu edukacji.  
 
5.3.2. Kultura 

          Wyposażenie gminy Myślenice w placówki kultury oraz wskaźniki zaspokojenia 
potrzeb, zamieszczono w tabelach szczegółowych, tj. tab. nr 21 - „Placówki kultury – stan 
istniejący - 2009r.” i tab. nr 28 ”Standardy zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie usług 
publicznych: 1997 - 2009r.”. 
Gmina posiada na swoim terenie następujące obiekty: 

- Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach z 40’298 woluminami i zbiorami 
audiowizualnymi, wraz z 2 filiami w mieście, 

- Bibliotekę Pedagogiczną w Myślenicach z 36 393 woluminami. 
- 4 filie biblioteczne Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach zlokalizowane 

w terenach wiejskich  tj. w Głogoczowie,  Jaworniku,  Krzyszkowicach i  Trzemeśni.  
Na 1 mieszkańca miasta przypada 4,8 wolumina. Wskaźnik ten jest wyższy niż średni w mias-
tach województwa małopolskiego, który wynosi ok. 3,3 wolumina / 1 mieszkańca.    
Filie wyposażone są w 21’665 woluminów. Zaspokojenie potrzeb na wsiach kształtuje się na  
niskim poziomie (0,9 wolumina/1 mieszkańca terenów wiejskich). Pomimo poprawy wyposaże-
nia bibliotek w księgozbiór, standard jest niezadowalający i odbiega od średnich wojewódzkich  

- Kino „Muza” w Myślenicach z 392  miejscami na widowni, 
- Centrum Kultury i Sportu w Myślenicach (540 miejsc) prowadzące szeroka 

działalność kulturalną w zakresie teatru, muzyki, tańca, malarstwa, plastyki itp.  
- Halę Widowiskowo – Sportową z  594  miejscami,  wykorzystywaną w przyszłości 

do większych imprez kulturalnych (nowy obiekt), 
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- Muzeum Regionalne „Dom Grecki” w Myślenicach, dysponujące ok. 3000 
eksponatów, 

- 4 kościoły rzymsko - katolickie w mieście oraz 11 obiektów w terenach wiejskich 
gminy, 

- Dom Ludowy i Klub Inteligencji Katolickiej w mieście, 
- Wiejski Dom Kultury oraz 1 świetlicę i 2 kluby w terenach wiejskich. 

Należy podkreślić, że w omawianym terenie występuje niewielki ilość świetlic wiejskich 
oraz miejskich klubów środowiskowych. Duże znaczenie dla ludności miasta i gminy ma 
oddanie do użytku nowej hali widowiskowo – sportowej w Myślenicach, umożliwiające 
organizację dużych imprez kulturalnych. 
Działalność kulturalna gminy w przyszłości będzie zależała od: 

- możliwości finansowych gminy, 
- prężności i pomysłowości jej kreatorów, 
- możliwości pozyskiwania sponsorów i potrzeb społecznych. 

 

5.3.3. Ochrona zdrowia i opieka społeczna 
 

• Podstawową i specjalistyczną opiekę lekarską pełnią:   
w mieście: 
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, 

- 25  niepublicznych zakładów  opieki zdrowotnej,  
w tym:  
-    Centrum Medyczne przy TELE - FONIKA KABLE S.A.   - 14 gabinetów  
- NZOZ Ośrodek  Pediatryczno - Internistyczny     -   7 gabinetów 
- NZOZ  Poradnia Pediatryczno – Internistyczna    -   4 gabinety 
- NZOZ - Centrum Stomatologiczne      -   5 gabinetów 
- NZOZ CERTUS         -   4 gabinety 
- pozostałe NZOZ         -  23 gabinety  

w terenach wiejskich: 
- Ośrodek Zdrowia w Jaworniku        -  2 gabinety 
- Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej SOLUS w Głogoczowie  -  4 gabinety 
- NZ POZ w  Trzemeśni oraz Praktyka Lekarza Rodzinnego    -  6 gabinetów 

 
 

Ogółem gmina wyposażona jest w 70 gabinetów lekarskich, w tym 13 na wsi. Na 1 
gabinet lekarski w mieście przypada 317 mieszkańców, na wsiach 1795 osób.  

 
 

Na terenie miasta zlokalizowany jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Myślenicach. Jest to szpital powiatowy z 357 łóżkami. Kompleks budynków usytuowany 
w pobliżu szpitala wykorzystywany jest przez liczne niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. 
Nagłą pomoc lekarską zapewnia mieszkańcom gminy Stacja Pomocy Doraźnej w Myślenicach 
(pogotowie ratunkowe), dysponująca jedynie 4 karetkami przeznaczonymi do obsługi 
dodatkowo mieszkańców gminy Sułkowice. Na 1 karetkę przypada ok. 10 340 mieszkańców 
gminy i 14000 ludności rejonu obsługi. W obszarze gminy funkcjonuje 12 aptek. W mieście 
zlokalizowanych jest 9 aptek, w terenach wiejskich 3 apteki. Na 1 aptekę przypada 2000 osób 
w mieście i 7770 osób w terenach wiejskich.  

 
 

Poziom zaspokojenia potrzeb w omawianym obszarze jest zbliżony do średnich 
wojewódzkich (2220 osób w miastach woj., 7660 osób we wsiach woj.). 
 

W latach 1997 - 2009 mamy w gminie do czynienia ze znaczną poprawą 
dostępności do podstawowej i specjalistycznej  opieki zdrowotnej . 
Wskazują na to poniższe dane. 
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 1997r. 2009r. 
Miasto      
                - ilość M /1 gabinet lekarski 736 317 
                - ilość łóżek / 1000 M 9,7 19,8 
                - ilość M / 1 aptekę 5900 2000 
Wieś          
                - ilość M / 1 gabinet lekarski brak danych 1793 
                - ilość M / 1 aptekę 11300 7770 
                - ilość M / 1 ośrodek 6830 4662 
   

 

Przyszłe potrzeby w zakresie placówek ochrony zdrowia będą zależały od dalszej reformy 
tego resortu, stopnia prywatyzacji i zamożności społeczeństwa. Charakterystykę 
poszczególnych placówek ochrony zdrowia zamieszczono w tab. nr 22 „Placówki służby 
zdrowia, pomocy społecznej – 2009r.”, a poziom obsługi mieszkańców w tab. nr 28 
„Standardy zaspokojenia potrzeb w zakresie infrastruktury społecznej: 1997 – 2009r.”.  

 

• Opieka społeczna 
W gminie Myślenice funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej we wsi Trzemeśnia z 78 
miejscami. Brak jest na omawianym terenie: 

- rodzinnych  domów pomocy społecznej dla osób starszych, 
- rodzinnych domów małego dziecka, 
- świetlicy dziennego pobytu dla osób starszych, 
- świetlica dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych. 

Jedynymi placówkami pomocy społecznej w mieście są Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, pełniący funkcje administracyjne oraz świetlica socjo - terapeutyczna 
zlokalizowana w budynku „Sokoła” (tab.  nr 7). 
 

5.3.4.  Administracja  publiczna 
 

Do administracji publicznej zaliczono obiekty administracji samorządu terytorialnego 
oraz administracji rządowej  i wymiaru sprawiedliwości.  
Ogółem powyższe obiekty zajmują w mieście i wsiach gminy ok. 13 070 m2 powierzchni 
użytkowej. Szczegółowy wykaz przedmiotowych instytucji zamieszczono w tabeli nr 23. 
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta wynosi obecnie ok. 694m2 
powierzchni użytkowej / 1000 mieszkańców. 
W analizowanym okresie poziom obsługi mierzony powierzchnią użytkową na jednego 
mieszkańca zwiększył się z uwagi na powołanie w Myślenicach siedziby powiatu. 
Brak danych dotyczących analogicznych obiektów dla 1997 roku nie pozwala na porów-
nanie charakterystycznych mierników. 
 

5.3.5. Urzędy pocztowe 
 

Gmina posiada na swoim terenie jedynie 4 placówki pocztowe w tym 1 w mieście i 3 
w terenach wiejskich oraz jedną placówkę telekomunikacyjną.  
Charakterystykę poszczególnych placówek zamieszczono poniżej: 

-  Urząd Pocztowy w Myślenicach  -   616 m2 pow. użytkowej 
-  Urząd  Telekomunikacji Polskiej S.A.  - 1000 m2 pow. użytkowej 
-  Urząd  Pocztowy w Głogoczowie  -     30 m2 pow. użytkowej 
- Urząd Pocztowy w Krzyszkowicach  -     57 m2 pow. użytkowej 
- Urząd Pocztowy w Trzemeśni   -     61 m2 pow. użytkowej 

Standard obsługi mieszkańców kształtuje się na poziomie: 
- w mieście     - 34,1 m2 pow. użytkowej / 1000 mieszkańców, 
- na wsiach     -   6,3 m2 pow. użytkowej / 1000 mieszkańców. 

Jedna placówka pocztowa obsługuje 18 000 mieszkańców miasta, w obszarze wiejskim ok. 7800 
mieszkańców. W ostatniej dekadzie poziom obsługi ludności gminy obniżył się z uwagi na brak 
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przyrostu nowych placówek. W okresie perspektywicznym należy przewidzieć poprawę 
standardu obsługi poprzez zwiększenie dostępności do urzędów pocztowych, głównie w mieście 
(lokalizacja nowej poczty we wschodniej części miasta) oraz modernizację obiektów wiejskich 
(tab. nr 24). Należy podkreślić, że w dobie powszechnej komputeryzacji i pojawienia się nowych 
sposobów komunikowania się, jak również postępującej komercjalizacji - obsługa w zakresie 
usług pocztowych winna być zmodernizowana. 
 

5.3.6. Ochrona  przeciwpożarowa 
 

Bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców gminy zapewnia obecnie 19 jednostek 
przeciwpożarowych, w tym Państwowa Straż Pożarna w Myślenicach wraz z 4 Ochotniczymi 
Strażami Pożarnymi zlokalizowanymi na terenie miasta oraz 15 Ochotniczych Straży Pożarnych 
w obszarze wiejskim (tab. nr 25). Łącznie straże dysponują 38 wozami bojowymi w tym 18 
w mieście oraz 3,54 ha terenu. W latach 1997 – 2009 gmina  powiększyła stan posiadania wozów 
bojowych. O poprawie standardów ochrony przeciwpożarowej w omawianym okresie, świadczy 
zmniejszenie się ilości mieszkańców miasta / 1 placówkę z 4425 osób w 1997r., do 3611 osób 
w 2009r., oraz zwiększenie ilości wozów bojowych.  
 

5.3.7. Usługi sportu i rekreacji 
 

W Myślenicach  w ostatniej dekadzie powstały dwa duże obiekty sportowe: 
- Kryta pływalnia „Aqwarius” o pow. użytkowej 4010m2,  
- hala widowiskowo – sportowa z 594 miejscami na widowni.  

Są to obiekty przeznaczone dla mieszkańców całej gminy głównie. 
 

Ponadto miasto posiada : 
- stadion sportowy KS „Dalin” wraz z boiskami treningowymi, 
- ośrodek rekreacyjno – sportowy „Zarabie” z boiskiem sportowych, basenem, 

kortami i mini golfem,  
- 3 boiska sportowe Ludowych Klubów Sportowych, 
- salę gimnastyczną T.G. „Sokół”, 
- Ośrodek Sportów Zimowych „Zarabie”. 

Ogółem w mieście tereny sportowe zajmują 10,23ha bez ośrodka sportów zimowych. 
W obszarze wiejskim gminy zlokalizowanych jest 7 boisk sportowych należących do Ludo-
wych Klubów Sportowych o łącznej powierzchni 9,0ha oraz jeden SKS w Osieczanach i 2 
sezonowe baseny kąpielowe w Porębie i Trzemeśni (tab. nr 26). 
Standard zaspokojenia potrzeb mieszkańców kształtuje się następująco : 

- w mieście na 1 mieszkańca przypada 5,7m2 powierzchni terenów sportowych, 
- na wsiach gminy na 1 mieszkańca przypada 3,9m2 powierzchni boisk. Na 1 boisko 

przypada na 2914 osób. 
Poziom wyposażenia gminy w obiekty sportowe nie jest wystarczający w terenach wiej-
skich. Szczegółowe dane dotyczące obiektów sportowych przedstawiono w zestawieniu 
tabelarycznym nr 26 „Obiekty sportowe – stan istniejący 2009r.”. 
 
5.3.8. Tereny zieleni urządzonej: 

 

o Zieleń cmentarna 
 

W omawianym terenie zlokalizowanych jest 14 cmentarzy. W mieście funkcjonują 
4  cmentarze – parafialny, 2 komunalne i 1 nieczynny (Cmentarz Żydowski) o łącznej 
powierzchni 4,74 ha. 
Standard obsługi  kształtuje się na poziomie 2,6m2 powierzchni terenu na 1 mieszkańca. 
Rezerwy terenu  pozwolą na zaspokojenie przyszłych  potrzeb miasta. 
Pozostałe cmentarze zlokalizowane są we wsiach: Bęczarka, Borzęta, Bysina, Głogoczów 
,Jasienica, Jawornik, Krzyszkowice, Osieczany, Trzemeśnia, Zawada.  
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Ogółem cmentarze wiejskie zajmują 9,18ha. Wskaźnik zaspokojenia potrzeb wyrażony 
ilością m2 powierzchni cmentarza na mieszkańca wynosi obecnie 3,9 m2 i uznany jest za 
wystarczający. Powierzchnie obiektów cmentarnych przedstawia tabela nr 27. 
Przyszłe potrzeby terenowe pod cmentarze będą zależały od ilości mieszkańców poszcze-
gólnych miejscowości, sposobu pochówku (coraz częściej stosowana kremacja) oraz od 
zapotrzebowania społecznego.  

 

o Zieleń  parkowa 
Do zieleni parkowej zaliczono w Myślenicach: 
- Park miejski dr Jordana – planty,   
- Park Zarabie,  
- Park „ Studzienki”, 
- zieleń osiedlową. 
Łączna powierzchnia zieleni w mieście wynosi 15,76ha. Na 1 mieszkańca przypada 8,7m2 
powierzchni zieleni. Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców ocenia się jako zbyt niski, 
zwłaszcza w centrum miasta. 
 

o Ogrody działkowe   
          Ogrody działkowe w gminie zajmują 14,89ha. W  mieście powierzchnia ogrodów 
wynosi 3,23ha, w obszarze wiejskim kompleks ogrodów o powierzchni 11,66 ha występuje 
w Osieczanach. Wskaźnik ilości m2 powierzchni terenu na 1mieszkańca w mieście wynosi 
1,8, w terenach wiejskich 5,0 m2 na 1 mieszkańca. 
 

5.3.9.  Standardy obsługi  -  ewolucja mierników     
 

Poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług publicznych 
przedstawiono dla lat 1997 – 2009r. 
          Podstawą dla określenia mierników w podziale na miasto i wieś, były dane 
porównawcze zawarte w „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice” Kraków 2008 Zmiana z dnia 17.09.2007 zał. 
Nr 3a dla stanu w 1997r., materiały inwentaryzacji urbanistycznej sporządzonej dla usług 
publicznych na koniec 2008r. lub początek 2009r., oraz dane U.S. w Krakowie. 
        

Wielkości standardów dla wybranych okresów porównawczych przedstawiono w tabeli nr 
28 „Standardy zaspokojenia potrzeb w zakresie usług publicznych: 1997 – 2009r.”. 

Z przedstawionych danych analitycznych wynika że: 
- nastąpiła poprawa warunków nauczania w szkołach podstawowych – zmniejszyło  
           się zagęszczenie pomieszczeń do nauki, 
- wzrósł procent dzieci objętych opieką przedszkolną, 
- nie poprawiły się warunki nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, 
- pogorszyły się standardy zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury – zmalała ilość 
           świetlic wiejskich, zmniejszyła się dostępność  bibliotek, 
- polepszyła się dostępność do obiektów sakralnych, 
- polepszyła się obsługa przez placówki służby zdrowia – zmniejszyła się ilość  
           mieszkańców przypadających na 1gabinet lekarski, 
- zwiększyła się ilość i dostępność obiektów sportowych,  
- pogorszył się standard  zaspokojenia potrzeb przez placówki pocztowe. 
Podsumowanie 
Szeroka analiza zmian wyposażenia gminy w urządzenia infrastruktury społecznej obejmująca 
ostatnią dekadę wykazała potrzebę poprawy standardów obsługi ludności. I tak w zakresie : 

� Edukacji i wychowania 
- potrzebę zabezpieczenia dodatkowych miejsc w przedszkolach dla dzieci 5 letnich, 
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- zapewnienie odpowiedniej ilości pomieszczeń do nauki w szkołach podstawowych i 
gimnazjach w związku z wprowadzeniem dalszych zmian w systemie szkolnictwa, jak 
również z  przewidywanym wejściem w wiek szkolny tzw. wtórnego wyżu demogra-
ficznego, tj. zwiększonej ilości dzieci w wieku szkolnym, 
- dostosowanie wielkości bazy lokalowej szkół ponadgimnazjalnych do lokalnych po-
trzeb z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na naukę - w tym w szkołach zawodowych. 

� Kultury 
- poprawę dostępności do bibliotek oraz modernizację istniejących obiektów 
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb czytelników (zbiory elektroniczne, audiowizualne), 
- wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej domów ludowych i świetlic dla działalności 
kulturalnej a także np. utworzenie dodatkowych  filii Myślenickiego Centrum Kultury,  
- powołanie do życia lokalnych klubów środowiskowych dla młodzieży i dorosłych. 

� Zdrowia i opieki  społecznej 
- dalsze obniżenie wskaźnika zaspokojenia potrzeb wyrażającego się ilością miesz 

kańców przypadających na 1 placówkę podstawowej i specjalistycznej opieki lekar-
skiej w osiedlach miejskich i w osiedlach wiejskich, 

- poprawę poziomu obsługi  przez doraźną pomoc lekarską (pogotowie ratunkowe) 
poprzez zwiększenie ilości karetek i skrócenie czasu dojazdu do chorego, 

- utworzenie rodzinnych domów opieki dla dzieci i osób starszych, 
- powołanie placówki opieki dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych,  
- utworzenie dalszych lokalnych klubów środowiskowych dla młodzieży i dorosłych. 

� Usług pocztowych 
- poprawę dostępności do usług pocztowych. 

� Sportu  i rekreacji 
- uzupełnienie brakujących boisk sportowych w osiedlach wiejskich. 

� Zieleni cmentarnej 
- wykorzystanie istniejących rezerw terenu zabezpieczonych w planach zagospoda-

rowania przestrzennego.  
Wielkość potrzeb wszystkich rodzajów usług zostanie przedstawiona w dalszej fazie 
opracowania po sporządzeniu prognozy rozwoju demograficznego ludności gminy. 
 
5.3.10. System obsługi ludności 
 

Miasto i gmina Myślenice posiadają na swoim terenie obiekty usługowe należące do 
trzech poziomów obsługi: ponadpodstawowego, podstawowego i elementarnego. 
Do usług ponadpodstawowych zalicza się: 
z zakresu administracji publicznej - Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Sąd 
Rejonowy, Powiatową Komendę Policji, Państwową Straż Pożarną, 
z zakresu edukacji - placówki szkolnictwa ponadgmnazialnego - Zespół Szkół Ogólno-
kształcących, Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych, Zespół Szkół Policealnych, Zespół  
Szkół im. A. Średniawskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, szkoły wyższe – 
Zamiejscowy Punkt Dydaktyczny Uniwersytetu Pedagogicznego, Filię Wyższej Szkoły 
Ekonomi, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Punkt Rekrutacyjny Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Bankowości. 
z zakresu kultury i sportu - Bibliotekę Pedagogiczną, Kino „Muza”, Muzeum Regionalne, halę 
widowiskowo – sportową, krytą pływalnię, obiekty K.S. „Dalin”, Centrum Sportów Zimowych  
„Zarabie”, 
z zakresu ochrony zdrowia – Samodzielny Zakład Opiek Zdrowotnej Myślenice (szpital 
powiatowy), Stacja Pomocy Doraźnej (pogotowie ratunkowe), specjalistyczną służbę zdrowia w 
NZOZ. 
 

Główną rolę ponadpodstaowego ośrodka usługowego na omawianym terenie pełnią Myślenice, 
będące siedzibą władz powiatowych. W mieście zlokalizowane są wszystkie obiekty o zna-
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czeniu ponadpodstawowym i ponadlokalnym, o których była mowa powyżej, a ich koncentracja 
występuje w większości w historycznie ukształtowanym centrum administracyjno – usługowo – 
handlowym. Z usług ponadpodstawowych korzystają mieszkańcy miasta gminy Myślenice oraz 
pozostałych gmin powiatu myślenickiego a w nielicznych przypadkach z województwa 
małopolskiego i spoza województwa (obiekty sportów zimowych, uczelnie wyższe). 
 

Usługi podstawowe to: 
Urząd Miasta i Gminy, Miejska Biblioteka Publiczna, Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, Urząd 
Pocztowy, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - podstawowej opieki medycznej, gimnazja, 
żłobek, boiska sportowe. 
 

Z usług podstawowych, w większości zlokalizowanych w centrum administracyjno – 
usługowym Myślenic, korzystają mieszkańcy miasta i terenów wiejskich gminy. Usługi 
podstawowe zlokalizowane są wyłącznie w Myślenicach.  
W analizowanym obszarze brak jest wykształconych ośrodków podstawowych  w terenach 
wiejskich. 
 

Pozostałe obiekty usług publicznych zalicza się do usług elementarnych. Są to: 
przedszkola, szkoły podstawowe,filie biblioteczne,wiejskie ośrodki zdrowia, kluby, świetlice, 
domy ludowe, wiejskie boiska sportowe. 
 

Rolę elementarnych ośrodków obsługi ludności pełnią wsie Głogoczów, Jawornik, 
Krzyszkowice oraz Trzemeśnia, posiadające niepełny zestaw usług podstawowych. 
Pozostałe wsie nie posiadają elementarnego wyposażenia w obiekty usługowe z uwagi na 
niewielkie zaludnienie, bliskie położenie miasta lub brak potrzeb lokalnych. 
 



5.3.11. Wyposażenie gminy w urządzenia infrastruktury społecznej - tabele 
 
Tabela nr 16  PRZEDSZKOLA - STAN ISTNIEJĄCY – 2008 / 2009r 
 

l.p. placówki ilość 
dzieci 

liczba    
oddziałów 

ilość 
miejsc 

powierzchnia 
działki [ha] 

m2 powierzchni 
użytkowej 

przedszkola 
uwagi 

  1 2 3 4 5 6           7                           8 

 MYŚLENICE       

I Przedszkola       

1 Przedszkole Nr 1 65 3 75 0,21 150 w tym 23 dzieci 6 - letnich 

2 Przedszkole Nr 2 31 2 50 - 60 w tym 8 dzieci 6 - letnich 

3 Przedszkole Nr 3 41 2 41 0,07 250 w tym 11 dzieci 6 - letnich 

4 Przedszkole Nr 4 125 5 125 0,45 586 w tym 39 dzieci 6 - letnich 

5 Przedszkole Nr 5 76 3 75 0,53 321 w tym 25 dzieci 6 - letnich 

6 Przedszkole Nr 6 150 6 150 0,47 945 w tym 35 dzieci 6 - letnich 

7 Przedszkole Nr 7 50 2 50 0,09 196 w tym 17 dzieci 6 - letnich 

8 Przedszkole Nr 8 150 6 150 0,39 1005 w tym 46 dzieci 6 - letnich 

 Razem miasto 688 29 716 2,21 3513 w tym 204 dzieci 6 - letnich 

 WSIE GMINY       

1 Przedszkole w Bęczarce 42 2 42 0,06 280 w tym 13 dzieci 6 - letnich 

2 Przedszkole w Borzęcie 39 2 50 - 113 w bud szkoły; 18 dzieci 6 - letnich 

3 Przedszkole w Bysinie 36 2 50 - 99 w bud .szkoły; 8 dzieci 6 - letnich 

4 Przedszkole w Drogini 49 2 50 - 195 w bud. szkoły; 21 dzieci 6 - letnich 

5 Przedszkole w Głogoczowie 53 2 50 - 122 w bud. szkoły; 18 dzieci 6 - letnich 

6 Przedszkole w Jasienicy 37 2 50 wspól. 470 osobny budynek na działce szkoły; 
14 dzieci 6- letnich 
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l.p. placówki ilość 
dzieci 

liczba    
oddziałów 

ilość 
miejsc 

powierzchnia 
działki [ha] 

m2 powierzchni 
użytkowej 

przedszkola 
uwagi 

  1 2 3 4 5 6           7                           8 

7 Przedszkole w Jaworniku 93 4 100 0,24 272 37 dzieci 6 - letnich 

8 Przedszkole w Osieczanach 52 2 50 - 91 w bud. szkoły; 17 dzieci 6 - letnich 

9 Przedszkole w Trzemeśni 120 5 125 0,21 425  

 Razem wsie 521 23 567 0,51 2067 186 dzieci 6 - letnich 

 MIASTO I WSIE OGÓŁEM 1209 52 1283 2,72 5580 390 dzieci 6 - dzieci 

II 
Oddziały przedszkolne przy 
szkołach podstawowych 

      

 MYŚLENICE       

1 Oddział w SP Nr 6 18 1 25 - 40  

 WSIE GMINY       

1 Oddział w SP w 
Krzyszkowicach 50 2 50 - 79  

2 Oddział w SP w Polance 14 1 25 -- 118  

3 Oddział w SP w Porębie 14 1 25 - 38  

4 Oddział w SP w Zasani 17 1 25 - 62  

5 Oddział w SP w Zawadzie 16 1 25 - 99  

 Razem wsie 111 6 150 - 396  

        

 MIASTO I WSIE OGÓŁEM 129 7 175 - 436  

 
 



Tabela nr 17 - SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA, SZKOŁY ARTYSTYCZNE - STAN  ISTNIEJĄCY - 2008 / 2009r. 
 

     
l.p. 

 
placówki liczba        

uczniów 
liczba 

oddziałów 

liczba  
pomieszczeń 

do nauki 

działka w 
ha 

m2 powierzchni 
użytkowej 

szkoły 
uwagi 

1                 2 3 4 5 6 7                            8 

I Szkoły podstawowe       

 MYŚLENICE       

1 Szk. Podstawowa Nr 2 625 27 26 1,87 1992  

2 Szk. Podstawowa Nr 3 354 16 21 1,60 3300  

3 Szk. Podstawowa Nr 4 138 7 10 0,17 1085  

4 Szk. Podstawowa Nr 5 40 3 2 0,23 190 kl. I-III 

5 Szk. Podstawowa Nr 6 31 6 7 0,36 544  

 Razem miasto 1188 59 66 4,23 7111  

 WSIE GMINY       

1 Szk. Podstawowa w 
Bęczarce 71 5 6 0,20 497  

2 Szk. Podstawowa w 
Borzęcie 148 7 7 0,34 900  

3 Szk. Podstawowa w 
Bysinie 101 6 6 0,30 1979  

4 Szk. Podstawowa w 
Drogini 100 6 9 1,18 1634  

5 Szk. Podstawowa w 
Głogoczowie 171 8 17 0,74 2210  

6 Szk. Podstawowa w 
Jasienicy 121 7 9 0,88 585  

7 Szk. Podstawowa w 
Jaworniku 217 12 11 1,10 1057  

8 Szk. Podstawowa w  
Krzyszkowicach 157 6 7 1,93 3414  

9 Szk. Podstawowa w 
Osieczanach 111 6 7 0,50 942  
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1                 2 3 4 5 6 7                            8 

10 Szk. Podstawowa w 
Polance 89 6 8 0,19 1010  

11 Szk. Podstawowa w 
Porębie 88 6 11 0,54 1026  

12 Szk. Podstawowa w 
Trzemeśni 225 12 9 0,98 1192  

13 Szk. Podstawowa w Zasani 91 6 9 0,54 816  

14  Szk. Podstawowa w 
Zawadzie 93 6 8 0,37 1177  

 Razem wsie 1783 99 124 9,79 18 439  

 MIASTO I WSIE OGÓŁEM 2971 158 190 14,02 25 550  

II Gimnazja       

 MYŚLENICE       

1 Gimnazjum Nr 1 w 
Myślenicach 531 19 19 0,29 1878 uczniowie szkoły  Nr2 oraz ze wsi 

Polanka 

2 Gimnazjum Nr 2 w 
Myślenicach 222 11 14 wspól. 1417 uczniowie szkoły Nr 3  

3 Gimnazjum Nr 3 w 
Myślenicach 334 12 14 0,76 1084 uczniowie szkoły Nr 4, 6 oraz ze 

wsi     Borzęta, Droginia, Osieczany 
 Razem miasto 1087 42 47 1,05 4379  
 WSIE GMINY        
1 Gimnazjum w Bysinie 112 6 7 - 1163 uczniowie z Bysiny, Jasienicy 
2 Gimnazjum w Jaworniku 165 7 9 0,35 1760 uczniowie z Jawornika i Bęczarki 
3 Gimnazjum w Głogoczowie 87 4 wspól. wspól. wspól uczniowie z Głogoczowa 

4 Gimnazjum w 
Krzyszkowicach 140 6 13 0,99 1560 uczniowie z Krzyszkowic, Zawady  

5 Gimnazjum w Trzemeśni 250 9 13 0,52 1164 uczniowie z Trzemeśni, Łęk, 
Poręby, Zasani  

 Razem wsie 754 32 42 1,86 5647  
 MIASTO I WSIE OGÓŁEM 1841 74 89 2,91 10 026  

III Szkoły artystyczne       
 MYŚLENICE       
1 Szkoła Muzyczna I Stopnia 213 - 48 0,50 1698  

 



     Tabela nr 18 - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, POLICEALNE I WYŻSZE – 2008 / 2009r.   
 

l.p. placówki liczba              
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba  
pomieszczeń 

do nauki 

działka 
[ha] 

m2 powierzchni 
użytkowej 

szkoły 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Szkoły ponadgimnazjalne       

 MYŚLENICE       

1 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w 
Myślenicach 

1015 29 38 1,21 4601 3 obiekty 

2 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych         
Małop. Ośrodka Dokształcania 
i Doskonalenia Zawodowego 

669 20 24 2,43 4878 1 sala gimnastyczna; internat z 170 
miejscami 

3 Zespół Szkół Techniczno - 
Ekonomicznych 1712 55 32 1,21 3952 

Technikum Nr 1, Liceum 
Profilowane,    Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 1 

4 
Zespół Szkół                           
im. A. Średniawskiego               
w Myślenicach 

369 i 29 14 i 2 12 2,33 685 
Technikum, Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące Dla Dorosłych –      
29 uczniów 

 Razem miasto 3794 120 106 7,18 14 116  

II Szkoły policealne       

 MYŚLENICE       

1 

Szkoła Policealna - w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
Małopol. Ośrodka 
Dokształcania i Doskonalenia 
Zawodowego 

90 4 wspól. wspól. wspól.  

2 
Szkoła Policealna Dla 
Dorosłych Nr 1- w Zespole 
Szkół im. A. Średniawskiego           

57 5 wspól. wspól. wspól.  

 Razem miasto 147 9 - - -   
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l.p. placówki liczba              
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba  
pomieszczeń 

do nauki 

działka 
[ha] 

m2 powierzchni 
użytkowej 

szkoły 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III Szkoły wyższe       

 MYŚLENICE       

1 
Uniwersytet Pedagogiczny  w 
Krakowie - Zamiejscowy Punkt 
Dydaktyczny w Myślenicach 

500 - 600 - - - - 

od 2003r., uczelnia korzysta z bazy 
lokalowej Zespołu Szkół Techniczno 
– Ekonomicznych; 3 letnie studia 
licencjackie pedagogiczne i 3,5 letnie 
inżynierskie 

2 

Wyższa Szkoła Ekonomii, 
Turystyki i Nauk Społecznych 
w Kielcach - Filia w 
Myślenicach 

560 - - - - 

od 2006r., uczelnia korzysta z 
pomieszczeń Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących; kierunki: 
ekonomia, turystyka, rachunkowość, 
itd. studia licencjackie i 
podyplomowe 

3 
Wyższa Szkoła Zarządzania i 
Bankowości - Punkt  
Rekrutacyjny w ZST-E 

ok. 600 - - - - 

od 2007r., rekrutacja na wszystkie 
kierunki studiów – rocznie ok. 130 
studentów z terenów Polski 
południowej 

 
 



Tabela nr 19 – 
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE, GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE, -  
STANDARDY OBSŁUGI - STAN ISTNIEJĄCY - 2008 / 2009r 
 
 

l.p. placówki 

 standardy 

uwagi uczniów 
na 1 pdn 

zmianowość 
oddz. na  

pdn 

m2 pow. 
uż. na 1 
ucznia 

m2 pow. 
terenu 

na 1 ucznia 
1 2 3 4 5 6 7 
I Szkoły Podstawowe:      
 MYŚLENICE      

1. Szk.Podstawowa. Nr 2 
 24 1,0 3 30  

2. Szk.Podstawowa. Nr 3 
 17 0,8 9 281 1 razem z Gimnazjum 

3. Szk.Podsawowa.  Nr 4 
 14 0,7 8 13  

4. Szk. Podstawowa Nr 5 
 20 1,5 5 56  

5. Szk. Podstawowa Nr 6 
 4 0,9 18 116  

 Razem miasto 18 0,9 6 36  
 WSIE GMINY      

1 Szk. Podstawowa w 
Bęczarce 12 0,8 7 28   

2 Szk. Podstawowa w 
Borzęcie 21 1,0 6 23  

3 Szk. Podstawowa w 
Bysinie 17 1,0 20 30  

4 Szk. Podstawowa w 
Drogini 11 0,7 16 118  

5 Szk.Podstawowa w 
Głogoczowie 15 0,7 9 29 razem z Gimnzjum 

6 Szk. Podstawawa w 
Jasienicy 13 0,8 5 73  

7 Szk. Podstawowa w 
Jaworniku 20 1,1 5 51  

8 Szk. Podstawowa w 
Krzyszkowicach 22 0,9 22 123  

9 Szk. Podstawowa w 
Osieczanach 16 0,9 8 45  

10 Szk. Podstawowa  w 
Polance   11 0,8 11 21  

11 Szk. Podstawowa w 
Porębie 8 0,5 12 61  

12 Szk. Podstawowa w 
Trzemeśni 25 1,3 5 44  

13 Szk. Podstawowa w 
Zasani 10 0,7 9 59  

14 Szk. Podstawowa w 
Zawadzie 12 0,8 13 40  

 Razem wsie 14 0,8 10 55  

 MIASTO I WSIE  
OGÓŁEM 16 0,8 9 47  

 



 78 

 
1 2 3 4 5 6 7 
II Gimnazja      
 MYŚLENICE      

1 Gimnazjum Nr 1 
 28 1,0 4 5  

2 Gimnazjum Nr 2 16 0,8 6 282 
2 razem ze Szk. Nr 
3 

3 Gimnazjum Nr 3 
 24 0,9 3 23  

 Razem miasto 23 0,9 4 10  
 WSIE GMINY      

1 Gimnazjum w Bysinie 16 0,9 10 14 razem ze Szk. 
Podst. 

2 Gimnazjum w Jaworniku 
 18 0,8 11 21  

3 Gimnazjum w 
Głogoczowie 15 0,7 9 29 razem ze Szk. 

Podst. 

4 Gimnazjum w 
Krzyszkowicach 11 0,5 11 71  

5 Gimnazjum w 
Trzemeśni 19 0,7 5 21  

 Razem wsie  18 0,8 9 25  

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM 21 0,8 5 16  

       

III 
Szkoły 
ponadgimnazjalne 

     

       
 MYŚLENICE      

1 Zespół Szkół 
Ogólnokształcących 27 0,8 4 12  

2 
Zespół Szkół 
Techniczno - 
Ekonomicznych 

54 1,7 2 7  

3  Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 28 0,8 7 36 bez Szkoły 

Policealnej - 90 ucz. 

4 Zespół  Szkół im. 
Średniawskiego 31 1,2 2 63 

bez Szkoły 
Policealnej – 57 
ucz. i dla Dorosłych 
-           29 uczniów 

 Razem miasto 36 1,1 4 19  
       

IV Szkoły artystyczne      
 MYŚLENICE      

1 Szkoła Muzyczna I stop 
 4 - 23 8  

 
 
 
 
 
 



 
Tabela 20.  POZOSTAŁE PLACÓWKI OŚWIATY - 2008/2009r. 
 
 
 

l.p. placówki liczba              
uczniów 

liczba 
oddziałów 

liczba  
pomieszczeń 

do nauki 

Działka 
[ha] 

m2 powierzchni 
użytkowej 

szkoły 
uwagi 

1 2 3 4 5 7 8 9 

 MYŚLENICE       

1 Specjalny Ośrodek Szkolno - 
Wychowawczy 117 12 17 0,98 3049 

niepełnosprawni i upośledzeni w 
wieku 10- 24 lat; szkoła podst., 
gimnazjum, szkoła zawodowa , 
przysposabiająca do pracy 

 Internat 48     20 sal sypialnych 

2 Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczno  - - 7 gabinetów wbud. 133  

3  

Placówka Opiekuńczo- 
Profilaktyczna dla Dzieci 
Zdrowych i Specjalnej Troski 
-oddział żłobkowy                             
-oddział niepełnosprawnych              
 

 
  

42 
8         

 
 
 
2 
1 
 

 
 

42 
10 

 
0,35 

 
773 

 
374m2 użytkuje SOREW 
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Tabela nr 21 - PLACÓWKI KULTURY - STAN  ISTNIEJĄCY - 2009r.      
 

 
       

l.p. 
 

 
                                           

placówki 
 

     
 

jednostka 
charaktery 
  styczna 

 

 
ilość 

jednostek 

    
 m2 pow. 

 użytkowej 

 
działka  
  [ha]   

 
 
 

uwagi 
 
 

  1                2 3 4 5 7 8 

I Biblioteki      

 MYŚLENICE      

1 Miejska Biblioteka 
Publiczna woluminy 40 298 361 wbud.  

1.1 Filia MBP dla dzieci woluminy 6697 29 wbud.  

1.2 Filia - Zarabie woluminy 3848 35 wbud w Szk. Podst. Nr 4 

 Razem woluminy 50 843 425 wbud. 5232 korzystających 
w 2008r. 

2 Biblioteka 
Pedagogiczna woluminy 36 393 390 0,11 

oraz pracownia 
audiowizualna i  
internetowa 

 Razem miasto woluminy. 
 87235 815 0,11 7373 korzysyających 

w 2008r. 
 WSIE GMINY      

1 Filia MBP w 
Głogoczowie woluminy 5788 40 wbud. siedziba w Gminnym 

Ośrodku Kultury 

2 Filia MBP w 
Jaworniku woluminy 5654 32 wbud w  OSP 

3 Filia MBP w 
Krzyszkowicach woluminy 4697 35 wbud w budynku starej 

szkoły 
4 Filia w Trzemeśni woluminy 5526 37 wbud.  w Ośrodku Zdrowia. 

 Razem wsie woluminy 21665 144 wbud. 1506 korzystających 

       

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM  woluminy 108 900 959 0,11 8879 korzystajacych 

       

II Domy Kultury      

 MYŚLENICE      

1 Myślenicki Ośrodek 
Kultury i Sportu miejsca 540 

 2143 0,92 miejsca na 
widowniach 

2 Dom Ludowy miejsca - 461 0,28  

 Razem miasto miejsca - 2604 1,20  

 WSIE GMINY      

 Wiejski Dom Kultury 
w Głogoczowie 

m2 pow. 
użyt. 698 698 -  

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM - - 3 302 1,20  

       

III Kina miejsca     

 MYŚLENICE      

1 Kino „ Muza ” miejsca 392 wpól. wspól. 
powierzchnia 
uwzględniona w  
MOKiS 
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IV Muzea i galerie .    6522 
odwiedzających 

1 Muzeum Regionalne 
„Dom  Grecki” ilość zbiorów 2923 470 0,18  

2 Galeria sztuki 
współczesnej - - - - 

w organizacji -  w 
pomieszczeniach 
MOKiS 

IV Kluby i świetlice      

 MYŚLENICE      

1  Klub Inteligencji 
Katolickiej 

m2 pow. 
użytkowej wspól. wspól. wspól.  

       

 WSIE GMINY      

1 Świetlica wiejska w 
Bęczarce 

m2 pow. 
użytkowej wspól. wspól. wspól. w budynku 

przedszkola 

2 Klub środowiskowy 
w Drogini 

m2 pow. 
użytkowej wspól. wspól. wspól. w OSP 

3 Klub środowiskowy 
w Porębie 

m2pow. 
użytkowej wspól. wspól. wspól. w OSP 

 Razem wsie       

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM      

V Obiekty sakralne      

 MYŚLENICE      

1 
Kościół Parafialny 
p.w Narodzenia 
Najśw. Marii Panny  

- - - - XVw. i póżniej 

2 
Kościół Parafialny  
p.w .Św. Brata 
Alberta 

- - - -  

3 
Kościół Parafialny 
p.w. Św. Franciszka 
z Asyżu 

- - - -  

4 Kościół p.w.            
Św. Jakuba - - - - XV w. 

 Razem miasto Ilość 
obiektów 4 - -  

 WSIE GMINY      

1 Kościół Parafialny     
w Bęczarce  - - - -  

2 

Kościól 
Parafialny.p.w 
Niepok. Serca Maryi 
w Borzęcie 

- - - -  

3 

Kościół Parafialny 
p.w. Najśw. Serca 
Jezusowego w 
Bysinie 

- - - -  

4 

Kościół Parafialny 
p.w. Św. Marii 
Magdaleny w 
Głogoczowie 

- - - -  

5 
Kościół Parafialny 
p.w. Św. Anny w 
Jasienicy 

- - - -  
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6 
Kościół Parafialny 
p.w. Podwyższenia 
Krzyża w Jaworniku 

- - - -  

7 
Kośćiół Parafialny 
p.w. Św. Anny w 
Krzyszkowicach 

- - - - XIX w. 

8 
Kościół Parafialny 
p.w. Św. Wojciecha 
w Osieczanach 

- - -   

9 Kaplica w Polance - - -  Parafia w 
Myślenicach 

10 
Kościół Parafialny 
p.w.Św. Klemensa 
w Trzemeśni 

- - -  2 kościoły – stary –
XVIIIw. i nowy 

11 

Kościół Parafialny 
p.w. Podwyższenia 
Krzyża Św.w 
Zawadzie 

- - -   

12 Kościół w Porębie - - -   

 Razem wsie ilość 
obiektów 12 -   

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM 

ilość 
obiektów 16 -   
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Tabela nr 22 - PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ  
 - STAN ISTNIEJĄCY - 2009r.  
 
 

 
l.p. 

 
placówki 

 
 
 

jednostka 
charakt. 

 
 

 
ilość 

jednostek 

 
m2  pow. 

użytkowej 

 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 

I Przychodnie, poradnie     

 MYŚLENICE     

 Podstawowa opieka 
zdrowotna .    

1 NZOZ - Ośrodek Pediatryczno 
-Internistyczny ilość gab. 7 450  

2 NZOZ - Poradnia Peditryczno - 
Internistyczna ilość gab. 4 170  

3 NZOZ – Poradnia Lekarza 
Rodzinnego ilość gab. 2 48  

4 NZOZ – Praktyka Lekarza 
Rodzinnego ilość gab. 1 wbud.  

 Poradnie specjalistyczne  .    

1 NZOZ - Laryngologia ilość gab. 1 50  

2 NZOZ – Poradnia dla Kobiet ilość gab. 1 60  
3 NZOZ – Derma - Med ilość gab. 1 60  

4 NZOZ – Sp. Poradnia 
Psychiat. CEREBRA ilość gab. 1 50  

5 Sp. NZOZ - LARYNGOLOG ilość gab. 1 -  

6 NZOZ – Poradnia 
Neurologiczna ilość gab. 1 118  

7 NZOZ - POLSIGNAL ilość gab. 3 wspól.  

8 NZOZ - Okulistyka ilość gab. 2 88  

9 NZOZ – DIAKOR - Poradnia 
Kardiol. Laryn. ilość gab. 2 60  

10 NZOZ - CERTUS ilość gab 4 wpól. w poniższym 
Centrum 

11 Centrum Medyczne przy TELE 
-  FONIKA KABLE S.A. ilość gab. 14 1240  

12 
Indywidualna Praktyka 
Lekarska 
 

ilość gab. 3  
wbud.  

13 NZOZ – Poradnia 
Laryngologiczna ilość gab. 1 40  

14 Centrum Stomatalogiczne ilość gab. 5 200  

15 NZOZ -OPTIMADENT ilość gab. 1 40  

16 NZOZ - Stomatologia ilość gab. 1 25  

17 NZOZ -STOMATOLOGIA ilość gab. 1 30  

18 Zakład Rehabilitacji dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej ilość gab.    
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19 NZOZ – Zdrowie - praktyka 
pielęgniarska ilość gab. - -  

20  Zakład Pielęgniarskiej Opieki 
Domowej ilość gab. - - opieka w domu  

chorego 

 Razem miasto ilość gab. 54  suma gabinetów 
lekarskich 

 WSIE GMINY     

II Ośrodki Zdrowia     

1 Ośrodek Zdrowia w Jaworniku ilość gab. 2 100  

 
2 

Zakład Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej SOLUS w 
Głogoczowie 

.ilość gab. 4 132  

3 NZPOZ  Trzemeśnia ilość gab. 4 319  

4 Praktyka Lekarza Rodzinnego 
w Trzemeśni ilośc gab. 2 brak danych  

5 Gabinet Logopedyczny 
DIALOG w Trzemeśni ilość gab.  1 wbud.  

 Razem wsie ilość gab. 13 551  

1 NZOZ Pielęgniarek i 
Położnych w Trzemeśni ilość bab. 1 wbud. w ośrodku zdrowia 

2 Indywidualna Praktyka 
Pielęgniarek w Borzęcie ilość gab. 1 wbud. w ośrodku zdrowia 

3 Grupowa Praktwka 
Pielęgniarek w Głogoczowie  ilość gab. 1 wbud. w ośrodku zdrowia 

4  Indywidualna Praktyka 
Położnej w Głogoczowie ilość gab. - -  

 MIASTO I WSIE OGÓŁEM ilość gab. 
lekarskich 67  ilość gabinetów 

lekarskich 
III Apteki     

1 MYŚLENICE ilośc 9 ok. 1000  

 WSIE GMINY     

1 Apteka w Głogoczowie ilośc 1 wbud.  

2 Apteka w Krzyszkowicach ilośc 1 wbud.  

3 Apteka w Trzemeśni ilośc 1 wbud.  

 Razem wsie ilość 3 wbud.  

      

IV 
Stacja Pomocy Dorażnej w 
Myślenicach - pogotowie 
ratunkowe 

ilosć 
karetek 6 / 4 1 /320/ 

1 do obsługi miasta i 
gminy Myślenice 
oraz gminy 
Sułkowice 
 
na działce  SPZOZ 

V Szpitale .    

 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w 
Myślenicach 

Ilość łóżek 357 14 812 szpital powiatowy 
(4,89ha)  

  - - -  

VI Placówki opieki społecznej     

 MYŚLENICE     

1 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

m2 pow. 
użyt. 170 -  
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2 Stacja opieki CARITAS ilośc gab. 1 wspól.  

opieka pielęgniarska 
i rehabilitacja - 
fizykoteapia;               
w obiekcie 
parafialnym 

3 CARITAS-Betania m2 pow. 
użyt. wspól. wspól. w obiekcie paraf., 

pomoc charytatywna 

4 Świetlica socjoterapeutyczna m2 pow. 
użyt. 92 wbud. w „ Sokole” 

5 
Punkt konsultacyjny dla 
uzależnionych i 
współuzależnionych 

m2 pow. 
użyt. 98 wbud. w „ Sokole” 

 Razem miasto m2 pow. 
użyt 360 wbud.  

 WSIE GMINY     

1  Dom Pomocy Społecznej w 
Trzemeśni ilość miejsc 76 2138 76 pensjonariuszy; 

placówka powiatowa 

2 Świetlica socjoterapełtyczna w 
Drogini - - - dane w tabeli nr 7   

„Placówki kultury” 

3 Świetlica socjoterapeutyczna 
w Porębie  - - - „ 

4 Swietlica socjoterapeutyczna 
w Trzemeśni - - - „ 

 Razem wsie - 76 2138  

 MIASTO I WSIE OGÓŁEM ilość miejsc 76 2498  

 
Tabela nr 23 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - STAN ISTNIEJĄCY - 2009r 
 

l.p. nazwa obiektu powierzchnia 
użytkowa [m2] 

m2 powierzchni    
terenu [ha] uwagi 

1 2 3 4 5 

 MYŚLENICE    
I Administracja 

samorządowa,  rządowa i 
wymiaru sprawiedliwości 

   

1 Urząd Miasta i Gminy 2410 0,20 powierzchnia 2 obiektów 
zlokalizowanych przy Rynku  

2 

Starostwo Powiatowe 2460 0,72 

powierzchnia 4 obiektów 
położonych przy ul.Reja, 
Słowackiego, Drogowców, 
Kazimierza Wielkiego 

3 Powiatowy Urząd Pracy 640 0,19  
4 Komenda Powiatowa Policji 1988 0,35  
5 Urząd Skarbowy 1950 0,27  
6 Państwowa Straż Pożarna 661 0,54  
7 PZU 370 0,06  
8 ZUS 167 wspól.  
9 Sąd Rejonowy 1974 0,42  

10 Nadleśnictwo Myślenice 250 0,19  
 Razem miasto 12 870 2,94  
 WSIE GMINY    
1 Biura sołtysów ok. 200 wbud. dane szacunkowe 
 MIASTO I WSIE OGÓŁEM 13 070 2,94  
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Tabela nr 24 - PLACÓWKI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 
  - STAN ISTNIEJĄCY - 2009r 
 

l.p. nazwa obiektu  powierzchnia 
użytkowa [m2]   

m2 powierzchni   
terenu [ha] uwagi 

1 2 3 4 5 

 MYŚLENICE    
1 Urzad Pocztowy Myślenice 616 wspól.  
2 Telekomunikacja Polska S.A. 1000 0,26  
 Razem miasto 1616 0,26  
 WSIE GMINY    
1 Urząd Pocztowy w Głogoczowie 30 wspól. w budynku WDK 

2 Urząd Pocztowy w 
Krzyszkowicach 57 wbud. w budynku prywatnym 

3 Urząd Pocztowy w Trzemeśni 61 wbud.  

 Razem wsie 148 wbud.  
  MIASTO I WSIE OGÓŁEM 1764 0,26  

 
 
Tabela nr 25– OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - STAN ISTNIEJĄCY - 2009r 
 

              
l.p. 

 
nazwa ilość wozów m2 pow. 

terenu [ha] uwagi 

1 2 3 4 5 
 MYŚLENICE    

1 Państwowa Straż Pożarna w 
Myślenicach 11 0,54  

2 Ochotnicza Straż Pożarna –Dolne 
Przedmieście 2 0,32  

3 Ochotnicza Straż Pożarna –Górne 
Przedmieście                      2 wspólna na działce Domu Ludowego 

4 Ochotnicza Straż Pożarna – Śród. 2 0,03  
5 Ochotnicz Straż Pożarna - Zarabie 1 0,24  
 Razem miasto 18 1,13  
 WSIE GMINY    
1 OSP w Bęczarce 1 0,06  
2 OSP w Borzęcie 2 0,18  
3 OSP w Bysinie 1 0,06  
4 OSP w Drogini 2 0,34  
5 OSP w Głogoczowie 2 wspólna na działce Domu Kultury 
6 OSP w Jaworniku 2 0,17  
7 OSP w Jasienicy 1 0,14  
8 OSP w Krzyszkowicach 1 0,19  
9 OSP w Łękach- Bulina - - w organizacji 

10 OSP w Osieczanach 1 0,09  
11 OSP w Polance 1 0,41 w budowie 
12 OS w Porębie 2 0,10  
13 OSP w Trzemeśni 2 0,41  
14 OSP w Zawadzie 1 0,09  
15 OSP w Zasani 1 0,17  

 Razem wsie 20 2,41  
 MIASTO I WSIE OGÓŁEM 38 3,54  
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Tabela nr 26 – OBIEKTY SPORTOWE - STAN ISTNIEJĄCY - 2009r 
 

l.p. nazwa obiektu 
 

powierzchnia 
terenu [ha] 

m2 
powierzchni 
użytkowej 

 
ilość 

miejsc 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 

 MYŚLENICE     
1. Hala widowiskowo - sportowa 3,43 3 128 594 oddana w kwietniu 2009r. 

2. Stadion sportowy   
KS „DALIN” - Zarabie 5,55 160 1 350 

wraz z zapleczem, boiska 
treningowe do piłki nożnej, 
trybuny 

3. Boisko spostowe 
LKS „ORZEŁ” 1,94 250 252 szatnie, trybuny 

4. Boisko sportowe  
LKS ,,GÓRKI” - - - brak zaplecza 

5. Boisko sportowe    
SKS ,,TRÓJKA” wspól. wspól. wspól. na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 3 
6. PKS ,,ALBERT” wspól. wspól.   

7. 
Ośrodek  Sportowy 
,,AQWARIUS” -                  
kryta pływalnia 

0,75 4010   

8. Basen letni - Zarabie 1,24 - -  

9. Sala gimnastyczna                 
T.G „SOKÓŁ” - 220 -  

10. Korty tenisowe 0,53 - -  
11. Boisko sportowe - Zarabie wspól. - - bez zaplecza 
12. Mini golf - Zarabie 0,22 - - bez zaplecza 

13. Ośrodek Sportów Zimowych    
”ZARABIE”    

stacja  narciarska - kolej 
krzesełkowa, wyciągi 
narciarski, trasy zjazdowe – 
835m  

 Szlaki turystyczne 5  - - ilość szlaków 

14. Trasy rowerowe 17,6 km - - oraz trasa downhillowa 3,5 
km 

 Razem miasto 13,66 7768 2196  
   - -  
 WSIE GMINY  - -  
      
I Boiska sportowe LKS, SKS:  - -  
1. „Dukla” w Bysinie - - - brak boiska sportowego 
2. „Sęp” w Drogini 1,06 110 250 trybuny 
3. „Iskra” w Głogoczowie 3,16  - barakowóz 
4. „Krzemień” w Jasienicy - - - brak boiska sportowego 
5. „Jawor” w Jaworniku 1,70 70 - w remoncie 
6. „Hejnał” w Krzyszkowicach 0,59 100 250  
7. „Wrzos” w Osieczanach 0,53 - - barakowóz 
8. „Staw” w Polance   - -  
9. „Skalnik” w Trzemeśni 1,75 110 250  
10. „SKS” Osieczany wspól. - - brak zaplecza 

 Razem wsie 8,79 390 750  
      
II Inne obiekty     
1. Basen w Porębie wspól. - - w ośrodku wczasowym 

2. Basen w Trzemeśni wspól. - - w domu wczasowym 
„Skalnik” 

 Tereny sportowe ogółem 22,45 8 158 2946  
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Tabela nr 27 – ZIELEŃ URZADZONA, CMENTARZE - STAN ISTNIEJĄCY - 2009r 
 
 
l.p. 

 
Nazwa m2 pow. terenu [ha] uwagi 

1 2 5 7 
 MYŚLENICE   
I Cmentarze   

1 Cmentarz Parafialny 0,94 obsługa miasta 

2 Cmentarz Komunalny 0,35 w śródmieściu 

3 Cmentarz Komunalny 
przy ul. Sienkiewicza 3,24 + rezerwa terenu 

4 Cmentarz Żydowski 0,21 nieczynny 
 Razem miasto 4,74  
    
 WSIE GMINY   

1 Cmentarz Komunalny  w 
Bęczarce 0,34 oraz cmentarz choleryczny z XIX w. 

2 w Borzęcie 0,54  
3 w Bysinie 0,67  

4 w Drogini - mogiły z I wojny światowej  

5 w Głogoczowie 0,41  
6 w Jasienicy 0,44  
7 w Jaworniku 1,35  2 obiekty + rezerwa terenu 
8 w Krzyszkowicach 1,19  
9 w Osieczanach 1,86 obsługa Droginii 

10  Cmentarz Parafialny w 
Trzemeśni 1,47 obsługa  Zasani, mogiły z I wojny światowej 

11  Cmentarz Parafialny w 
Zawadzie 0,91  

 Razem wsie 9,18  
    

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM 13,92  

    
II Parki i zieleńce   
 MYŚLENICE   
1 Park dr Jordana- Planty   
2 Park Zarabie   
3 Park Studzianka   

4 Zieleńce, zieleń 
osiedlowa   

 Razem miasto 15,76 suma pozycji 1-4 
    

III Ogrody działkowe   
 MYŚLENICE   

1 Ogrody działkowe – 
Dolne Przedmieście 3,23  

 WSIE GMINY   

1 Ogrody działkowe w 
Osieczanach 11,66  

    

 MIASTO I WSIE 
OGÓŁEM 14,89  
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Tabela nr 28 – STANDARDY ZASPOKJENIA POTRZEB LUDNOŚCI W ZAKRESIE 

USŁUG PUBLICZNYCH: 1997 -  2008 / 2009r. 
 

l.p. 

wyszczególnienie 
dziedzin 

infrastruktury 
społecznej 

miernik 

wielkość miernika - 
1997r. 

wielkość miernika – 
2008 / 2009 r. uwagi 

miasto wieś miasto wieś 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Oświata i 
wychowanie:       

1.1 
opieka przedszkolna 
dzieci w wieku 3 do 
6 lat 

% 
uczestnictw

a 
58 31 89 57  

1.2 

warunki nauki w 
szkoln. 
podstawowych / 
gimnazjach. 
zagęszczenie 
pomieszczeń do 
nauki 

l. uczniów /   
l. pom. do 

nauki 
35 / - 29 / - 18 / 23 14 / 18  

1.3 

zmianowość w 
szkołach 
podstawowych / 
gimnazjach 

l. oddziałów 
/ l. pom. do 

nauki 
1,4 / - 1,3 / - 0,9 / 0,9 0,8 / 0,8  

1.4 

warunki do nauki w 
szkołach 
ponadgimnazjalnych 
– zagęszcz. 
pomieszczeń do 
nauki 

l. uczniów /  
l. pom. do 

nauki 
36 - 36 - zmianowość - 

1,1 

1.5 

możliwość opieki 
pozarodzinnej –
ośrodki szkolno-
wychowawcze 

l. miejsc / 
1000 M 3,9  - 6,5 

średnia z 
miastem 

2,8 

Specjalny 
Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy 

2. Kultura      

2.1 

możliwość 
korzystania 
z bibliotek i filii 
bibliotecznych 

l. 
mieszkańcó

w / 
 1 placówkę 

4450 3416 4514 5828 
biblioteka wraz 
z filiami 

l. 
woluminów 

/ 1. M 
- - 4,8 0,9 

2.2 domy kultury 

m2 pow. uż. 
/ 

1000M 
 

brak 
danych 

brak 
danych 145 30  

2.3 kina 
l. miejsc / 
1000M 

 
6,5 - 22 - 

średnia dla 
miasta i gminy - 
9,5 

2.4 obiekty sakralne l. M / 
1obiekt 8980 brak 

danych 4514 1942  

3. Ochrona zdrowia i 
opieka społeczna       

3.1 
obsługa  przez 
przychodnie / 
ośrodki zdrowia 

l.M / 
1 placówkę / 

gabinet 

736 – 
2470 / - 6830 / - 1003 / 

317 
4662 / 
1793 

średnio 590 
mieszkańców /    
1 gab. lekarski 



 90

3.2 możliwości 
hospitalizacji 

l. łóżek / 
1000 M  

średnia z 
miastem 

9,7 
19,8 

średnia z 
miastem 

8,6 

średnio 8,6 w 
mieście i 
wsiach gminy 

3.3 

możliwość opieki 
społecznej w 
domach opieki 
społecznej 

l. miejsc / 
1000 M 

 
- - - 3,2 

średnio 1,8 w 
mieście i 
gminie 

3.4 
objęcie opieką w 
żłobkach dzieci w 
wieku 0 – 2 lat 

l. miejsc / 
1000 M /  % 
grupy wieku 

 

- / 13,6 - 2,3 / 7,0 - 

średnio dla 
miasta i gminy 
1,0miejsc / 
1000M 

3.5 możliwość nabycia 
leków 

1. M / 
1 aptekę 5900 11300 2000 7770  

3.6 nagła pomoc 
lekarska 

l. M / 
1 karetkę 2950 - 4514   

4. Ochrona 
przeciwpożarowa 

l. M / 
1 placówkę 4425 brak 

danych 3611 1665  

5. Łączność - urząd 
pocztowy    

l. M / 
1 urząd 
poczt. 

17700 6800 18 054 7770  

6. Administracja 
publiczna 

m2 pow. 
użyt. / 

1000 M 
- - 694 8,7  

7. Sport       

7.1 
możliwość 
korzystania z hal i 
sal sportowych 

l. M /            
1 obiekt - - 9027 - bez sal 

szkolnych 

7.2 pływalnia kryta l. M /            
1 obiekt - - 18 054 -  

7.3 stadiony / boiska 
sportowe 

l. M /            
1 obiekt 

17 700 / 
3500 3400 18 054 / 

4514 2914  

8. Zieleń urządzona       

8.1 parki i zieleńce m2 pow. 
terenu / 1 M 4,2 0,6 8,7 -  

8.2 ogrody działkowe m2 pow. 
terenu / 1M 1,1 brak 

danych 1,8 5,0  

8.3 cmentarze m2 pow. 
terenu / 1 M 2,3 brak 

danych 2,6 3,9  

 
5.3.12. Przemysł 
 

Gmina dysponuje strefą inwestycyjną: 
1). w Myślenicach „Dolne Przedmieście” - prężnie rozwijająca się strefa, która w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego figuruje jako obszar lokalizacji 
obiektów strefy produkcyjnej, przemysłu, rzemiosła produkcyjnego. Atutem tej strefy 
jest zarówno dogodne położenie (bezpośredni zjazd z drogi krajowej E7 – Zakopianki, 
30 km od Krakowa, 35 km od lotniska międzynarodowego Kraków - Balice) jak i dobra 
infrastruktura (w granicach działki znajduje się gaz, prąd, kanalizacja oraz wodociąg). 
Teren jest scalony, a dodatkowo częściowo objęty Katowicką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną.  
W sierpniu 2007 roku ruszyła  produkcja w firmie Cooper Standard Automotive Polska 
Sp. z o.o. docelowo zatrudniającej 500 osób na 3,81 ha gruntu. 
Powierzchnia nieruchomości: max dostępna powierzchnia  –  13,72 ha, właność skarbu 
państwa wynosi 1,67ha. W aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego teren 
przeznaczony jest obszar lokalizacji obiektów strefy produkcyjnej, przemysłu, 
rzemiosła produkcyjnego oraz urządzeń technicznej obsługi miasta i gminy. 
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2). Strefa Jawornik - Polanka usytuowana przy trasie szybkiego ruchu - 
bezpośredni zjazd z drogi krajowej E7 – Zakopianki drogą gminną, stanowiąca  atut 
jako czynnik do rozwoju turystyki, ale również sprzyjająca rozwojowi potencjału 
gospodarczego postrzeganego przez pryzmat lokalnej przedsiębiorczości. Wzdłuż 
Zakopianki powstają nowe zakłady, salony samochodowe, restauracje i hotele.  

Przedmiotowy teren to własność prywatna, w aktualnym planie zagospodarowania 
przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod przemysł : zarówno Jawornik, jak i 
Polanka. 

5.4. Prognoza rozwoju demograficznego pomigracyjnego rozwoju ludności gminy. 
 
Założenia prognostyczne 

 Szacunkowa prognoza rozwoju gminy Myślenice na lata 2007-2030 została 
opracowana w oparciu o trendy rozwoju ludności kraju oraz województwa małopolskiego 
określone w najnowszej prognozie Głównego Urząd Statystycznego oraz wyniki opu-
blikowanej w 2004 r. prognozy GUS do roku 2030 opracowanej w oparciu o spisu z 2002 
r. Prognoza ta uwzględniała także podział na powiaty co pozwoliło na uchwycenie lokalnej 
specyfiki perspektywicznych procesów demograficznych.  
Ważnym elementem składowym założeń prognostycznych przedmiotowej prognozy były 
także charakterystyczne cechy stosunków ludnościowych w Myślenicach, do których 
należą; 
- wyższe niż średnio w województwie i w powiecie wskaźniki przyrostu naturalnego, 
- korzystniejsza struktura wiekowa miejscowej ludności. 
- wyższy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i niższy w wieku poprodukcyjnym, 
- napływowy charakter gminy. 
W prognozie zostały uwzględnione następujące tendencje przekształceń demogra-
ficznych charakterystyczne dla województwa małopolskim;  
- wzrost poziomu współczynnika dzietności kobiet w miastach z 1,20 w 2008 r. do 1,41 
w roku 2030 i praktycznie stabilizacji na wsi (2008 r. - 1,46 , 2030 r. - 1,45); 
- wzrost średniej długości życia, aż do osiągnięcia w 2030 roku  wieku 76,9 lat dla 
mężczyzn i 82,9 lat dla kobiet; 
- spadku współczynnika urodzeń na 1000 ludności, przy równoczesnym powolnym 
wzroście  współczynnika zgonów (przyrost ludności w wieku starym); 
Przystępując do ustaleń założeń prognostycznych dla Myślenic przyjęto zatem zmienność 
współczynników demograficznych jako wypadkową zróżnicowań i trendów; lokalnych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich. Przyjęto, że do podstawowych czynników kształtujących 
perspektywiczny przebieg procesów demograficznych Myślenic należeć będą : 

- nieco szybsza niż średnio w województwie dynamiki rozwoju lokalnej ludności 
wynikająca m.in. z dodatniego salda napływu migracyjnego; 
- korzystniejsza niż średnio w małopolsce struktura wiekowa; 
- pogłębiający się proces starzenia się ludności w wieku poprodukcyjnym oraz 
w starszych grupach wieku produkcyjnego, czyli w tzw. wieku niemobilnym. Zjawisko 
to stanowić będzie efekt „wchodzenia” w starsze grupy wiekowe liczebnie licznych 
roczników. Stad też mimo zakładanego przedłużenia trwałości życia spodziewać się 
będzie można wzrostu współczynnika zgonów. 

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, że rozwój ludnościowy gminy będzie 
korzystniejszy niż średnio w województwie małopolskim i to zarówno odnośnie 
samego miasta jak i terenów wiejskich gminy. 
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Prognoza rozwoju ludności - przekształcenia strukturalne 

Na podstawie przedstawionych powyżej założeń oszacowane zostały prognozowane 
stany ludności do roku 2010, 2020 i 2030. 
 
Tabele nr 29 - Szczegółowe wyniki tych szacunków zawarte są w poniższych 
tabelach. 

Prognoza demograficzna na lata 2007-2030  Myślenice 
 - ogółem                                                     w tys. osób 

  Prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice  
- ogółem Struktura wiekowa w %% 

  Prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice 
 - ogółemPrzyrost , ubytek (-) w latach w tys. osób 

 

wiek 2007-2010 2011-2020 2021-2030 2007-2030
ogółem 0,65 2,31 1,72 4,68
w. 0-2 0,00 0,06 -0,21 -0,15
w. 3-6 -0,03 0,09 -0,28 -0,22
w. 7-12 -0,21 -0,12 0,00 -0,33
w. 13-15 -0,27 -0,23 0,08 -0,42
w.16-18 -0,14 -0,49 0,07 -0,56
w.19-24 -0,20 -0,96 -0,26 -1,42
przedprodukcyjny -0,65 -0,59 -0,30 -1,54
produkcyjny 0,99 0,71 -0,16 1,54
mobilny 0,45 0,05 -2,03 -1,53
niemobilny 0,54 0,66 1,87 3,07
poprodukcyjny 0,31 2,19 2,18 4,68

wiek 2007r. 2010 r. 2020 r. 2030 r.
ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00
w. 0-2 3,40 3,34 3,30 2,72
w. 3-6 4,61 4,47 4,44 3,66
w. 7-12 7,52 6,90 6,27 6,03
w. 13-15 4,71 3,99 3,26 3,31
w.16-18 4,88 4,47 3,12 3,16
w.19-24 9,97 9,34 6,68 5,86
przedprodukcyjny 23,46 21,54 19,08 17,71
produkcyjny 62,64 64,03 62,29 59,61
mobilny 41,22 41,65 39,59 33,68
niemobilny 21,42 22,38 22,70 25,93
poprodukcyjny 13,90 14,43 18,63 22,68

wiek 2007r. 2010 r. 2020 r. 2030 r.
ogółem 41,22 41,87 44,18 45,90
w. 0-2 1,40 1,40 1,46 1,25
w. 3-6 1,90 1,87 1,96 1,68
w. 7-12 3,10 2,89 2,77 2,77
w. 13-15 1,94 1,67 1,44 1,52
w.16-18 2,01 1,87 1,38 1,45
w.19-24 4,11 3,91 2,95 2,69
przedprodukcyjny 9,67 9,02 8,43 8,13
produkcyjny 25,82 26,81 27,52 27,36
mobilny 16,99 17,44 17,49 15,46
niemobilny 8,83 9,37 10,03 11,90
poprodukcyjny 5,73 6,04 8,23 10,41
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Prognoza demograficzna na lata 2007-2030  Myślenice – miasto w tys. osób 
 

   

 

Prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice - miasto 
    Struktura wiekowa w %% 

          

 

 

 

Tabela 8c  Prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice - miasto 
Przyrost , ubytek (-) w latach w tys. osób 

 
 

wiek 2007-2010 2011-2020 2021-2030 2007-2030
ogółem 0,19 0,77 0,47 1,43
w. 0-2 -0,01 0,01 -0,09 -0,09
w. 3-6 -0,03 0,01 -0,14 -0,16
w. 7-12 -0,06 -0,06 -0,02 -0,14
w. 13-15 -0,11 -0,08 0,01 -0,18
w.16-18 -0,06 -0,17 0,00 -0,23
w.19-24 -0,14 -0,42 -0,10 -0,66
przedprodukcyjny -0,26 -0,27 -0,19 -0,72
produkcyjny 0,21 -0,17 -0,20 -0,16
mobilny 0,09 -0,25 -1,00 -1,16
niemobilny 0,12 0,08 0,80 1,00
poprodukcyjny 0,24 1,21 0,86 2,31

wiek 2007r. 2010 r. 2020 r. 2030 r.
ogółem 18,02 18,21 18,98 19,45
w. 0-2 0,59 0,58 0,59 0,50
w. 3-6 0,80 0,77 0,78 0,64
w. 7-12 1,15 1,09 1,03 1,01
w. 13-15 0,74 0,63 0,55 0,56
w.16-18 0,75 0,69 0,52 0,52
w.19-24 1,67 1,53 1,11 1,01
przedprodukcyjny 3,76 3,50 3,23 3,04
produkcyjny 11,41 11,62 11,45 11,25
mobilny 7,27 7,36 7,11 6,11
niemobilny 4,14 4,26 4,34 5,14
poprodukcyjny 2,85 3,09 4,30 5,16

wiek 2007r. 2010 r. 2020 r. 2030 r.
ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00
w. 0-2 3,27 3,19 3,11 2,57
w. 3-6 4,44 4,23 4,11 3,29
w. 7-12 6,38 5,99 5,43 5,19
w. 13-15 4,11 3,46 2,90 2,88
w.16-18 4,16 3,79 2,74 2,67
w.19-24 9,27 8,40 5,85 5,19
przedprodukcyjny 20,87 19,22 17,02 15,63
produkcyjny 63,32 63,81 60,33 57,84
mobilny 40,34 40,42 37,46 31,41
niemobilny 22,97 23,39 22,87 26,43
poprodukcyjny 15,82 16,97 22,66 26,53
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Prognoza demograficzna na lata 2007-2030  Myślenice – wieś                                                      
w tys. osób 

      

 

Prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice - wieś 
    Struktura wiekowa w %% 

Prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice - wieś 
Przyrost,  ubytek (-) w latach w tys. osób 
 
 

 

 

 

 

wiek 2007-2010 2011-2020 2021-2030 2007-2030
ogółem 0,46 1,54 1,25 3,25
w. 0-2 0,01 0,05 -0,12 -0,06
w. 3-6 0,00 0,08 -0,14 -0,06
w. 7-12 -0,15 -0,06 0,02 -0,19
w. 13-15 -0,16 -0,15 0,07 -0,24
w.16-18 -0,08 -0,32 0,07 -0,33
w.19-24 -0,06 -0,54 -0,16 -0,76
przedprodukcyjny -0,39 -0,32 -0,11 -0,82
produkcyjny 0,78 0,88 0,04 1,70
mobilny 0,36 0,30 -1,03 -0,37
niemobilny 0,42 0,58 1,07 2,07
poprodukcyjny 0,07 0,98 1,32 2,37

wiek 2007r. 2010 r. 2020 r. 2030 r.
ogółem 100,00 100,00 100,00 100,00
w. 0-2 3,49 3,47 3,45 2,84
w. 3-6 4,74 4,65 4,68 3,93
w. 7-12 8,41 7,61 6,90 6,65
w. 13-15 5,17 4,40 3,53 3,63
w.16-18 5,43 4,99 3,41 3,52
w.19-24 10,52 10,06 7,30 6,35
przedprodukcyjny 25,47 23,33 20,63 19,24
produkcyjny 62,11 64,20 63,77 60,91
mobilny 41,90 42,60 41,19 35,35
niemobilny 20,22 21,60 22,58 25,56
poprodukcyjny 12,41 12,47 15,60 19,85

wiek 2007r. 2010 r. 2020 r. 2030 r.
ogółem 23,20 23,66 25,20 26,45
w. 0-2 0,81 0,82 0,87 0,75
w. 3-6 1,10 1,10 1,18 1,04
w. 7-12 1,95 1,80 1,74 1,76
w. 13-15 1,20 1,04 0,89 0,96
w.16-18 1,26 1,18 0,86 0,93
w.19-24 2,44 2,38 1,84 1,68
przedprodukcyjny 5,91 5,52 5,20 5,09
produkcyjny 14,41 15,19 16,07 16,11
mobilny 9,72 10,08 10,38 9,35
niemobilny 4,69 5,11 5,69 6,76
poprodukcyjny 2,88 2,95 3,93 5,25
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Analiza przedstawionych danych pozwala na w sformułowania dwóch zasadniczych 
wniosków: 
1.  Liczba ludności w gminie ulegnie zwiększeniu do 2030 r. o około 4,7 tys. osób, 

(z  tego w mieście o 1,4 tys. osób, a wsi o 3,3 tys. osób).  
Rozwój demograficzny omawianego obszaru będzie się więc kształtował 
odmiennie niż średnio w województwie małopolskim i to w sposób wyraźniej 
korzystniejszy. Dotyczyć to będzie zwłaszcza ludności miejskiej (w przypadku 
ludności miejskiej województwa prognoza zakłada zmniejszenie jej liczebności 
o ca 50 tys.). Ten odmienny trend rozwoju ludności Myślenic to efekt dwóch 
podstawowych czynników, którymi są: korzystniejsza niż średnio w miastach 
województwa struktura wiekowa oraz coraz powszechniej obserwowanego 
w ostatnich latach nowego zjawiska, jakim jest przemieszczanie się części 
ludności dużych metropolii miejskich (m. Krakowa) na tereny wiejskie i do małych 
miast położonych w zasięgu akceptowalnej czasowo izochronie dojazdów do 
pracy.  

2. Poważnym przekształceniom ulegać będzie struktura wiekowa ludności i to za-
równo w podstawowych jak i w cząstkowych grupach wiekowych. Zmiany te, 
zwłaszcza te wynikające z przesuwania się wyżów i niżów, będą miały istotny 
wpływ na konsekwencje w wielu dziedzinach życia, sprawiając, że niektóre 
problemy społeczno-gospodarcze ulegną poważnemu zaostrzeniu. O skali tych 
przeobrażeń najlepiej świadczą następujące wskaźniki. Z prognozy wynika, że 
udział ludność w wiek przedprodukcyjnym w całej populacji zamieszkującej rejon 
Myślenic zmniejszy się z 23,5% w 2007 r. do 17,7% w 2030 r. odsetki te w przy-
padku miasta  ulegną zmniejszeniu z 20,9% do 15,6% a na terenie wiejskim 
z 25,5% do 19,2%. Z drugiej zaś strony udział ludności w wieku poprodukcyjnym 
będzie się zwiększać odpowiednio w całym badanym obszarze z 13,9% w 2007 
r. do 22,7% w 2030 r. w mieście z 15,8% do 26,5% a na wsi z 12,4% do 19,8%. 

  

Ważnym aspektem przekształceń strukturalnych będzie tzw. „falowanie” 
cząstkowych grup wiekowych w ogólnej populacji ludności. Przekształcenia te 
wymuszać będą konieczność formułowania adekwatnych do perspektywicznych 
potrzeb miejscowej społeczności kierunków rozwoju infrastruktury  społecznej i tech-
nicznej. Przykładowo: dostosowywanie lokalnej bazy szkolnej do zmieniającego się 
w czasie zapotrzebowania na kształcenie w różnych typach i poziomach szkolnictwa. 
Malejąca populacja młodzieży w wieku 19-24 lat ułatwiać będzie możliwość 
dostawania się na uczelnie wyższe czego efektem będzie podnoszenie poziomu 
wykształcenia i stworzy szanse konkurencji na lokalnych a także zagranicznych 
rynkach pracy. Ważnym zagadnieniem będzie także konieczność zabezpieczenie 
wzrastających potrzeb w zakresie opieki medycznej i socjalnej nad wzrastająca 
populacji ludności w podeszłym wieku. 
 

 

Przekształcenia struktury wieku; 
 

o ludności w wieku przedprodukcyjnym zmieniać się będzie w sposób 
następujący: 
Liczba ludności w tej grupie wieku zmieniać się będzie w sposób nierów-
nomierny. Największego spadku jej liczebności spodziewać się będzie można do 
roku 2010. W sumie  wyniesie on 650 osób, z tego w mieście Myślenicach 260 
osób a na terenie wsi 390 osób w dekadzie lat 2011-2020 spadek liczebności 
wyrazi się liczbą 590 osób (miasto 270, wieś 320 osób), w kolejnym dziesię-
cioleciu liczba ludności w tej grupie wieku ulegnie zmniejszeniu o 300 osób w tym 
miasto o 190 osób. 
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Zmiany w cząstkowych grupach wieku przedprodukcyjnego kształtować się będą 
następująco; 
- dzieci w tzw. wieku żłobkowym – stabilizacja do 2010 r. potem przyrost jej 

liczebności;w dziesięcioleciu 2011-2020 o 60 osób, a w latach 2021-2030 
obniżenie 210 osób (miasto - 90 wieś – 120); 

- dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do 2010 praktyczna stabilizacja w dekadzie 
2011-2020 nastąpi nieznaczne przyrost (o 90 osób w tym na wsi o 80), w ko-
lejnym dziesięcioleciu spadek  o 280 osób (miasto – 140, wieś – 140 osób); 

- zmiany liczebności dzieci w wieku szkoły podstawowej (7-12 lat) – to obniżenie się 
w latach 2007-2010 o 210 osób (miasto 60, wieś – 150), w dekadzie 2011-2020 
tempo spadku będzie mniejsze czego efektem będzie spadek o 120 osób (po 60 
w mieście i gminie wiejskiej. W kolejnej dekadzie nastąpi stabilizacja na poziomie 
roku 2020; 

- młodzież w wieku gimnazjalnym – spadek (o 270 osób) do 2010 w tym w mieście 
o 110 osób  w latach 2011-2020 kolejne obniżenie się o 230 dzieci w tym 
w mieście  o 80. W dziesięcioleciu  2021-2030  nastąpi odwrócenie tej spadkowej 
tendencji, której wynikiem będzie przyrost o 80 uczniów; 

- młodzież w wieku szkoły licealnej –  największego obniżenia należy spodziewać 
się w dziesięcioleciu 2011-2020 (o 490 osób w tym w mieście o 170). W latach 
2021-2030 obserwować będzie można nieznaczny wzrost o 70 osób 

Zmiany w cząstkowych grupach wieku szkolnego będą więc w niektórych 
przypadkach dosyć znaczące i wpływać będą na wielkość uczniów w posz-
czególnych typach szkół . 

 

o Liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie do roku 2020 wzrastać, chociaż 
tempo jej przyrostu będzie systematycznie spadać. Do 2010 roku przyrost ten wyrazi 
się wielkością około 1 tys. osób z tego w mieście nieco ponad 200 osób a na wsi 
prawie 800 osobami. W dziesięcioleciu 2011-2020 przyrost omawianej populacji 
wyniesie około 0,7 tys. osób niemniej jednak w podziale na miasto i gminę wiejską 
następować będą odmienne trendy. W mieście nastąpi spadek jej liczebności o 160 
osób natomiast na wsi utrzymywać się będzie w dalszym ciągu tendencja wzrostowa 
+880 osób. W kolejnym dziesięcioleciu spodziewać się będzie można w całym 
omawianym obszarze nieznacznego obniżenia się liczebności tej grupy wiekowej 
(o 160 osób), przy czym cały spadek dotyczyć będzie miasta, na terenie wiejskim 
praktycznie nastąpi stabilizacja tej grupy (+40 osób). Sygnalizowane już wcześniej 
w niniejszym opracowaniu postarzenie się grupy wieku produkcyjnego wyrażać się 
będzie odmiennymi tendencjami zmian w ramach mobilnej i niemobilnej podgrupie 
wieku produkcyjnego. Jaskrawy przykład tych odmiennych tendencji zaobserwować 
można będzie szczególnie w dekadzie lat dwudziestych bieżącego wieku. W okresie 
tym ludność grupy mobilnej ulegnie zmniejszeniu aż o 2 tys. osób praktycznie po 
równo zarówno w mieście jak i na wsi. Natomiast w ramach grupy niemobilnej należy 
spodziewać się przyrostu o ca 1,9 tys. osób (800 osób w mieście i 1070 na wsi). 

o Liczebność populacji w wieku poprodukcyjnym – przyrastać będzie w prze-
ciągu całego okresu perspektywicznego i wynosić będzie odpowiednio w latach 2007-
2010 w całym badanym obszarze 310 z tego w mieście 240 osób, w latach 2011-
2022  2190 osób z czego w mieście 1210 i w latach 2021-2030 2180 osób z tego 
wmieście 860 osób. Przedstawione zmiany liczebności ludności w wieku 
poprodukcyjnym będą efektem stosunkowo licznych roczników w „starszym” wieku 
produkcyjnym „przechodzących” z wieku produkcyjnego do wieku poprodukcyjnego. 
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Przedstawione zmiany w liczbie ludności wg podstawowych grup wiekowych 
powodować będą wzrost wskaźnika obciążenia ludności w wieku produkcyjnym 
ludnością w wieku nieprodukcyjnym.  

 

Wskaźnik obciążenia ludności w wieku produkcyjnym  
       (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym) 

 

Lata gmina razem miasto  tereny wiejskie 

2007 r. 60 58 61 
2030 r. 68 73 64 

 

Ten relatywnie wysoki (szczególnie w mieście Myślenicach) wzrost obciążenia 
ludności w wieku produkcyjnym to przede wszystkim rezultat zróżnicowanej dynamiki 
przyrostu ludności w podstawowych grupach wiekowych.  
 

Rynek pracy 
  

     Przeprowadzone rozpoznanie obecnych i przyszłościowych zmian 
demograficznych i wynikających z nich szans i zagrożeń kształtujących równowagę 
na lokalnym pracy pozwala ocenić sytuację na lokalnym rynku pracy i sprecyzować 
uwarunkowania decydujące o kierunkach przekształceń w okresie najbliższego 20-
lecia. 
 

Tabela 30 - Szacunkowy bilans zasobów pracy gm. Myślenice  
Wyszczególnienie  tys. osób Struktura w %% 

Razem miasto wieś Razem miasto wieś 
Zasoby pracy razem   22,5 9,0 13,5 100,0 40,0 60,0 
Pracujący ogółem 20,3 10,3 10,0 100,0 50,7 49,3 
 - pracujący w zakładach pracy 

zatrudniających powyżej 9 
osób 

8,1 5,9 2,2 100,0 72,8 27,2 

 - pracujący w zakładach pracy 
zatrudniających poniżej 9 osób 

6,0 3,6 2,4 100,0 60,0 40,0 

 - pracujący w rolnictwie 
indywidualnym 

6,2 
 

0,8 
 

5,4 
 

100,0 12,9 87,2 

 Rejestrowane  bezrobocie 1,2 0,7 0,5 100,0 58,0 42,0 
 Saldo migracji wahadłowej -1,0 2,0 -3,0 * * * 

  Stan na styczeń 2008r. 
 

Z powyższych danych dot. struktury lokalnej zasobów pracy i ich rozdyspnowania 
można wyciągnąć następujące wnioski: 

• z ogólnego potencjału gminnych zasobów pracy 40% zamieszkuje w mieście 
a 60% na wsi, natomiast pod względem ilości pracujących relacje pomiędzy 
miastem a wsią są w zasadzie podobne z tylko nieznaczną przewagą  i to na 
korzyść miasta; 

• odsetek pracujący na terenie całej gminy w zakładach pracy zatrudniających 
powyżej 9 osób stanowi ca 40% ogółu pracujących a w mieście 57% ; 

• w rolnictwie indywidualnym pracuje nieco ponad 30% aktualnie pracujących 
na terenie gminy, natomiast na terenach wiejskich odsetek ten wynosi  55%; 

• zaznaczającą się rolę w bilansie miejscowych zasobów pracy odgrywa 
bezrobocie – ponad 5% lokalnych zasobów pracy, 
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• ujemne saldo migracji wahadłowej potwierdza rolę jaką w miejscowych 
zasobach pracy odkrywa sypialniany charakter gminy szczególnie jej terenów 
wiejskich 

 

Hipoteza zmian  lokalnych zasobów pracy w okresie do 2030 r.   
 Podstawową przesłanką kształtującą gminny potencjał zasobów pracy będą 

w przyszłości zmiany liczebności ludności w wieku produkcyjnym. Wg prognozy 
rozwoju ludności Myślenice do 2030 roku zmiany te powinny przedstawiać się w 
sposób następujący;  

 

Zmiany liczby ludności w wieku produkcyjny w latach 2007- 2030 w tys. osób 
Lata Wiek w tym: 

produkcyjny Mobilny – 18-44 lata Niemobilny – 45 -64 lata 
razem miasto wieś razem miasto wieś razem miasto wieś 

2007-2010 0,99 0,21 0,78 0,45 0,09 0,36 0,54 0,12 0,42 
2011-2020 0,71 -0,17 0,88 0,05 -0,25 0,30 0,66 0,08 0,58 
2021-2030 -0,16 -0,20 0,04 -2,03 -1,00 -1,03 1,87 0,80 1,07 
2007-2030 1,54 -0,16 1,70 -1,53 -1,16 -0,37 3,07 1,00 2,07 
  

 Efektem prognozowanego przyrostu ludności w wieku produkcyjnym będą 
następujące stany tej populacji: 
Rok 2010;   26,8 tys., w tym 17,4  tys. w wieku mobilnym, 
Rok 2020;   27,5 tys., w tym 17,5  tys. w wieku mobilnym, 
Rok 2030;   27,4 tys., w tym 15,5  tys. w wieku mobilnym. 
Prognozowany przyrost tej grupy wiekowej w decydującej mierze wpływać będzie na 
wielkość zasobów pracy w najbliższym 20-leciu. Niemniej jednak prognozując 
wielkość lokalnych zasobów pracy do zatrudnienia należy uwzględnić także czynniki, 
które wpływać będą na zmniejszenie aktywności zawodowej lokalnej społeczności. 
Z pewnością należeć do nich będą; 

• wzrastający odsetek kształcącej się młodzieży, szczególnie na poziomie 
wyższym, którego efektem będzie zmniejszanie się wskaźnika aktywności 
zawodowej w grupie wieku 19-24 lat, 

• postępujący proces starzenia się ludności w wieku produkcyjnym, którego 
wymownym przykładem jest zmniejszanie się odsetka ludności w wieku 
mobilnym kosztem wzrastającego udziału ludności w starszych grupach wieku 
produkcyjnego (wiek niemobilny). Rezultatem tych zmian będzie spadek 
ogólnego współczynnika aktywności zawodowej dla całej grupy wieku 
produkcyjnego. Spadek ten będzie wynikał z faktu, że wraz postępującym 
procesem postarzania się ludności w wieku produkcyjnego obserwowane jest 
wyraźne obniżanie się cząstkowych współczynników aktywności zawodowej. 
Zjawisko to występuje ze szczególnym natężeniem właśnie w naszym kraju. 
Polska jest liderem w Europie odnośnie niskiej aktywności zawodowej w 
starszych grupach wieku produkcyjnego. Sytuacja ta to efekt w dalszym ciągu 
jeszcze dużego odsetka odchodzących na renty i wcześniejsze emerytury. 

 
 

Przeprowadzone rozpoznanie obecnych i przyszłościowych zmian demograficznych 
i wynikających z nich szans i zagrożeń kształtujących równowagę na lokalnym pracy 
pozwala sformułować następujący wniosek. 
W okresie perspektywicznym (do 2030r.) należy spodziewać się, że podaż zasobów 
pracy w Myślenicach zwiększyć się może w ostateczności nie więcej niż w granicach 
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0,5 – 1,0 tys. osób i dotyczyć on będzie tylko obszarów wiejskich gminy, natomiast 
w mieście zasoby siły roboczej mogą ulec zmniejszeniu nawet o około 1 tys. osób. 
Do przesłanek pobudzających w przyszłości ewentualny wzrost zasobów pracy 
zaliczyć trzeba, przyjętą ostatnio ustawę ograniczającą zakresu uprawnień do prze-
chodzenia na wcześniejsze emerytury (jak już powyżej wspomniano uprawnienia te 
były dość powszechnie wykorzystywane w ostatnich latach). Spodziewać się jednak 
należy, że skala tych zmian nie będzie zbyt znacząca. 
 
 

6. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA  

6.1. Zagrożenie powodziowe  
Wody powierzchniowe 
Obszar Gminy leży w całości w dorzeczu Wisły, w zlewniach dwóch rzek II rzędu 

Raby i Skawinki. Występuje tutaj gęsta sieć cieków stałych i okresowych. Rzeki Gminy 
Myślenice wykazują deszczowo - śnieżno - gruntowy typ zasilania. Charakterystyczne są 
duże wahania wodostanów. Szczególnie groźne są w skutkach występujące gwałtowne 
przybory w rzekach. Wezbrane wody transportujące ogromne ilości rumoszu wyrządzają 
znaczne szkody gospodarcze, szczególnie w partiach górzystych.  

Raba jest główną rzeką gminy, stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły, o całkowitej 
długości 131,9 km i powierzchni zlewni 1537 km2. Uchodzi do Wisły w kilometrze 134,7 
(180m n.p.m.). Obszar źródliskowy rzeki znajduje się w utworach fliszowych na przełęczy 
między Gorcami a Beskidem Żywieckim na wysokości 780 m.npm.  

Dopływami rzeki Raby na terenie gminy są: 
- potok Kobyla (prawobrzeżny),  
- potok Bysinka (lewobrzeżny), 
- prawobrzeżna Trzemieśnianka wpadająca do Zbiornika Dobczyckiego  
- prawobrzeżna Bulinka, 
- kilka niewielkich cieków. 

Charakter tych dopływów jest różny. W części południowej są to potoki górskie o Roz-
winiętej sieci potoków źródłowych, a w części północnej mają mniejszy spadek. Dna dolin 
są szerokie, bieg ich jest wyrównany.  
Raba przepływa przez środek gminy, przecinając ją od południa w kierunku wschodnim. 
Średni niski przepływ wód w rzece Rabie wynosi: 

- przekrój - ujście potoku Krzczonówka SNQ = 1,06 m3/s,  
- przekrój - ujście do zbiornika Dobczyckiego SNQ = 1,55 m3/s. 

Raba charakteryzuje się znaczną zmiennością przebiegu kulminacji wezbrań powodzio-
wych na poszczególnych odcinkach. Najczęściej spotykanym układem katastrofalnych 
opadów w dorzeczu jest ich maksymalne nasilenie w części środkowej dorzecza 
(Beskidzie Wyspowym oraz Gorcach). Przy takim układzie opadów przebieg kulminacji na 
odcinku Mszana Dolna – Stróża jest bardzo krótki i wynosi około 2 godziny (przesunięcie 
kulminacji z prędkością 16km/godz.). Poniżej Stróży prędkość przebiegu kulminacji maleje 
od 3 do 6 km/godz.  
Na załączniku graficznym do niniejszego opracowania zaznaczono strefę zalewu powodzi 
historycznych. Granica strefy ma charakter informacyjny i informuje, że w obszarze strefy 
jak i poza jej granicami mogą wystąpić zjawiska powodziowe, jednak w Gminie nie ma 
strefy bezpośredniego zagrożenia powodzią. Z uwagi na zmiany zagospodarowania ko-
ryta Raby (głównie w związku z przebudową „Zakopianki”) przyszłe powodzie mogą zna-
cząco różnić się od powodzi występujących w przeszłości. Obecnie brak jest opracowań 
szczegółowych (brak Studium ochrony przed powodzią, o którym mowa w ustawie Prawo 
Wodne; obecnie Studium jest w opracowaniu), które określałby stopień zagrożenia 
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najbardziej zbliżony do rzeczywistości. Dlatego, Inwestorzy planujący zagospodarowanie 
doliny Raby powinni brać pod uwagę ryzyko wystąpienia powodzi. 
Na Rabie między Myślenicami, a Dobczycami znajduje się Zbiornik Dobczycki. 
Wschodnia część zbiornika znajduje się na terenie gminy (ok. 285 ha). Zbiornik zamknięty 
jest dla celów rekreacyjnych i wędkarskich. Dla ujęcia wody pitnej na Zbiorniku Dob-
czyckim, na rzece Rabie, które stanowi podstawowe źródło wody pitnej dla zaopatrzenia 
Krakowa, wyznaczone zostały tereny ochrony bezpośredniej i pośredniej, określone 
w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa ŚR.VII.7211-5-18/82 z dn. 14.09.1982r.  

Teren ochrony bezpośredniej obejmuje obszar ujęcia wieżowego wody wraz z 
zaporą, lustro wody, a na lewym i prawym brzegu zbiornika  pas terenu o szerokości od 
20 do 50 metrów liczony od rządnej maksymalnego piętrzenia, biegnącej od zapory po 
obu brzegach w kierunku Myślenic. Pas ten kończy się na linii oznaczonej ustawionymi 
bojami na lustrze wody. Teren ochrony bezpośredniej znajduje się poza granicami miasta 
i gminy Myślenice. 

Teren ochrony pośredniej obejmuje fragment we wschodniej części gminy 
Myślenice w zakresie miejscowości Osieczany, Droginia, Łęki i częściowo Borzęta. 
Tereny będące w strefie ochrony pośredniej podlegają ochronie prawnej o szcze-
gółowo określonych ustaleniach w/w decyzji. Jedną z wytycznych jest obowiązek 
bezwzględnego skanalizowania obszarów przewidzianych do zainwestowania. 

 

Na terenie ochrony pośredniej decyzja ustanawia następujące zakazy: 
- magazynowania pestycydów, 
- lokalizacji stacji benzynowych, 
- budowy autostrad, 
- kąpieli oraz uprawiania wszelkich sportów wodnych oraz wędkowania na pozos-

tałej części tafli wody zbiornika. 
Na terenie strefy ochronnej dopuszcza się: 

- prowadzenie planowej gospodarki rybackiej, oraz urządzenie przystani 
taboru pływającego dla użytkownika ujęcia wody (...), 

- użytkowania istniejących cmentarzy w ich obecnych granicach. 
Północną i północno-zachodnią część gminy obejmuje dorzecze Skawinki. Przyjmuje ono 
dopływy: Głogoczówki z Krzyszkowianką. Teren, który znajduje się w zasięgu zlewni rz. 
Skawinki (Bęczarka, Głogoczów, Jawornik, Krzyszkowice, Polanka, Zawada oraz północ-
no-zachodnia część miejscowości Borzęta) objęty jest strefą ochronną ujęcia wody z rzeki 
Skawiki, tj. w zasięgu zewnętrznego terenu ochrony pośredniej ujęcia, na którym 
obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia określone decyzją nr OS.III.6210-1-188b/95 
z dnia 19.03.1996 r. WOŚ UW w Krakowie.  

Ponadto obszar potoku Jaworzyna na całej długości oraz potok Głogoczówka do 
km 5+050,tj. do mostu w Głogoczowie, wraz z przylegającymi obustronnie do brzegów 
pasami gruntu o szerokości średnio 300 m od brzegu – objęty został wewnętrznym 
terenem ochrony pośredniej. 
Na terenie wewnętrznej ochrony pośredniej obowiązują następujące zakazy: 

- wprowadzania ścieków nieoczyszczonych należycie do ziemi i wody, 
- przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych, 
- lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów produktów ropopochodnych 

i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, 
- lokalizowania zakładów przemysłowych i chemicznych zakładów usługowych, 
- budowy dróg publicznych i torów kolejowych, 
- mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 50 m 

od ich brzegów, 
- lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na systemie chowu bezściołowego, 
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- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
- lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
- wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów oraz wycinania roślin z wód 

powierzchniowych, 
- przewożenia materiałów toksycznych, mogących skazić wodę, 
- rozbudowy cmentarza w Radziszowie, 
- pławienia bydła i trzody, 
- urządzania obozowisk, 
- tworzenia zorganizowanych kąpielisk, 
- stosowania na roślinach uprawianych w strefie ochronnej ujęcia wody środków 

ochronnych roślin innych niż dopuszczone do stosowania i wymienione w wykazie 
ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. 

W strefie ochronnej nakazuje się: 
- realizację kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równolegle do 

realizacji wodociągów,  
- podczyszczanie w osadnikach ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych 

przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych, 
- posiadanie przy prowadzeniu działalności hodowlanej zbiornika na gnojówkę oraz 

szczelnej płyty gnojowej. 
Na terenie zewnętrznej ochrony pośredniej obowiązują następujące zakazy: 

- przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych, 
- lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, 
- lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 
- mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 30 m 

od ich brzegów, 
- gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków, 
- wprowadzania ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych bez ich wcześ-

niejszego podczyszczenia, 
- lokalizowania zakładów chemicznych. 

W strefie ochronnej nakazuje się: 
- realizację kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równolegle 

z realizacją wodociągów,  
- posiadanie zbiornika na gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej przy prowadzeniu 

działalności hodowlanej. 
 

W obszarze Miasta i Gminy Myślenice nie ma wałów przeciwpowodziowych a także 
innych opracowań, na podstawie których wyznacza się obszary bezpośrednigo 
zagrożenia powodzią.  
 

6.2. Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych  
Budowa geologiczna, warunki klimatyczne oraz morfologia terenu powodują, iż  

obszar gminy Myślenice jest podatny na ruchy geodynamiczne. Flisz sprzyja powstawaniu 
tego typu zjawisk jak: spłukiwanie i spełzywanie glin, iłów, gleb nasyconych wodą, spły-
wów gruzowych i gruzowo-błotnych, oraz osuwisk. Problem zjawisk geodynamicznych 
nasilił się wraz ze zwiększeniem w ostatnich latach katastrofalnych zjawisk spowodo-
wanych warunkami meteorologiczno - hydrologicznymi.  
Na obszarach górskich, najgroźniejsza jest nie tylko ilość opadów, ale również ich 
charakter i rozłożenie w czasie. W Karpatach fliszowych występuje największa ilość 
osuwisk w skali kraju. Dodatkowym elementem sprzyjającym ich powstawaniu jest 
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stosunkowo młody wiek gór, widoczny w stromych zboczach i dużych spadkach 
terenów, lokalnie przewyższających 20 %. 
Rezultatem urozmaiconej budowy geologicznej na terenie gminy i związanej z nią 
bogatej rzeźby terenu jest występowanie terenów osuwiskowych i predyspono-
wanych do osuwania. 
Na terenach osuwisk czynnych jak i na terenach osuwisk o nieustalonej aktywności 
nie powinno się lokalizować nowych obiektów budowlanych. Na terenach predys-
ponowanych do osuwania się mas ziemnych lokalizacja obiektów budowlanych 
wymaga pełnego rozpoznania geologicznego. 

 
7. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY 

 

Po przeprowadzeniu analizy danych dotyczących obecnych warunków i jakości 
życia mieszkańców zamieszczonych w punkcie 5, określono potrzeby inwestycyjne w 
zakresie usług publicznych na terenia miasta i gminy Myślenice: 
 

7.1 Docelowe standardy 
 

W gminie Myślenice przyjmuje się docelowo, podobnie jak obecnie, trzystopniowy 
system obsługi mieszkańców: 

- ponadpodstawowy, 
- podstawowy, 
- elementarny. 

Zakłada się utrzymanie i rozwój dotychczas ukształtowanego systemu obsługi 
ludności miasta a mianowicie : 

- istniejącego ogólnomiejskiego ośrodka administracyjno – usługowego (poziom 
ponadpodstawowy I stopnia -powiatowy), 

- istniejących osiedlowych ośrodków usługowych zabudowy wielorodzinnej i 
jednorodzinnej (poziom podstawowy i elementarny),  

- istniejących ciągów usługowych wykształconych wzdłuż ulic – ul. Sobieskiego,         
3 - Maja, Kazimierza Wielkiego, Piłsudskiego, Ogrodowej, Zdrojowej i 
Parkowej. 

Zakłada się dalszy rozwój historycznie ukształtowanych centrów usługowych we 
wsiach najlepiej wyposażonych w obiekty usług podstawowych lub elementarnych: 
Głogoczowie,  Krzyszkowicach,  Jaworniku i Trzemeśni. 
Przyjmuje się docelowo rozwój usług w pozostałych wsiach wyposażonych w obiekty 
usług elementarnych. 
Zakłada się tworzenie nowych ośrodków usługowych w rozwojowych terenach mias-
ta położonych w północnych rejonach Myślenic, utworzenie miasteczka studenckiego 
w Myślenicach z bazą dydaktyczna i socjalną nauczania ponadlicealnego. 
 
Modelowy zestaw usług publicznych w wyszczególnionych powyżej poziomach 
przedstawia się następująco : 
1. Poziom ponadpodstawowy I stopnia - powiatowy 

Edukacja i wychowanie  
- szkoły ponadgimnazjalne, 
- szkoły pomaturalne,  
- ośrodki szkolno – wychowawcze, 
- szkoły specjalne, 
- internaty, 
- domy dziecka.  
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Kultura 
- wielofunkcyjny ośrodek kultury, 
- biblioteki specjalistyczne, 
- kluby i świetlice specjalistyczne, 
- muzea i galerie, 
- inne.                                 
Ochrona zdrowia, opieka społeczna 
- przychodnie specjalistyczne, 
- przychodnie zakładowe, 
- szpital powiatowy, 
- pogotowie ratunkowe, 
- zakłady opieki społecznej o zasięgu ponadlokalnym,  
- centrum pomocy rodzinie. 
Administracja publiczna i bezpieczeństwo 
- jednostki administracji szczebla  powiatowego, 
- jednostki wymiaru sprawiedliwości, 
- zawodowe straże pożarne, 
- komenda powiatowa policji. 
Sport 
- hale sportowe, 
- pływalnie kryte,  
- stadiony. 
 

2. Poziom podstawowy 
Edukacja i wychowanie 

      -    żłobki, oddziały żłobkowe w przedszkolach, 
- gimnazja. 
Kultura  

      -     domy kultury, 
- świetlice, kluby osiedlowe, 
- biblioteki publiczne, 
- inne obiekty (np. sakralne). 
Ochrona zdrowia, opieka społeczna 
- przychodnie podstawowej opieki lekarskiej, 
- punkty dziennej opieki społecznej,  
- świetlice terapeutyczne, 
-     lokalne domy opieki społecznej. 
Administracja publiczna i bezpieczeństwo 
- obiekty administracji samorządowej, 
- posterunki policji, 
- strażnice pożarne. 
Sport 
-      boiska sportowe, 
-      sale gimnastyczne. 
Usługi inne 
-      urzędy pocztowe. 

 

3. Poziom elementarny 
Edukacja i wychowanie 
- przedszkola, oddziały przedszkolne, 
- szkoły podstawowe. 
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Kultura 
      -      biblioteki, filie biblioteczne, 
      -      kluby i świetlice. 

Sport 
- boiska sportowe  
Usługi inne 

      -    ochotnicze Straże Pożarne, 
 

I. Standardy zaspokojenia potrzeb 
 

Podstawą do określenia docelowych standardów zaspokojenia potrzeb ludności miasta 
i gminy Myślenice w zakresie usług publicznych były wskaźniki ustalone dla stanu istnie-
jącego (2008 / 2009r.), trendy zmian w ostatnim 10 - leciu oraz pożądany poziom życia 
w przyszłości. 
Rozwój infrastruktury społecznej zależeć będzie, między innymi od: 

• rozwoju demograficznego czyli zmian strukturalnych i ilościowych ludności gminy, 
• konieczności poprawy jakości życia mieszkańców (poprawy standardów obsługi), 
• konieczności zapewnienia wszystkim mieszkańcom gminy właściwej dostępności do 

podstawowych usług publicznych, tj. odpowiedniego rozmieszczenia w terenie 
obiektów usługowych.  

Zmiany standardów przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej,                
„Standardy zaspokojenia potrzeb ludności miasta i gminy Myślenice w zakresie usług 
publicznych  w okresie docelowym”. 
 
 

Standardy zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta i wsi gminy Myślenice 
w  zakresie usług publicznych – okres docelowy. 

l.p. 

Wyszczególnienie 
dziedzin 

infrastruktury 
społecznej 

Miernik 
Wielkość miernika w 

2008 r. 

Graniczne wielkości 
miernika w okresie 

docelowym. uwagi 

miasto wieś miasto wieś 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Oświata i 
wychowanie 

      

1.1 
opieka przedszkolna 
dzieci w wieku 3 do 6 
l 

% 
uczestnictwa 

89 57 90  i 
więcej1 

65% i 
więcej1 

1 dzieci w 
wieku 3 - 5 
lat 

1.2 

warunki nauki w 
szkoln. podst. / 
gimnazjach - 
zagęszczenie 
pomieszczeń do nauki 

l. uczniów /     
l. 

pomieszczeni
e do nauki 

18 / 23 14 / 18 20 / 25  20  

1.3 

zmianowość w 
szkołach 
podstawowych / 
gimnazjach 

l. oddziałów /   
l. 

pomieszczeni
e do nauki 

0,9 / 0,9 0,8 / 0,8 1,0 / 1,0 1,0 / 1,0  

1.4 

warunki do nauki w 
szkołach 
ponadgimnazjalnych 
– zagęszcz. 
pomieszczeń do nauki 

l. uczniów /     
l. 

pomieszczeń 
do nauki 

3,6 - 25,0 -  

1.5 

 
możliwość opieki 
pozarodzinnej – 
ośrodki szkolno-
wychowawcze 

l. miejsc / 
1000 M 6,5 - 6,0 i 

więcej - 

specjalny 
ośrodek 
szkolno –  
wycho– 
wawczy 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Kultura      

2.1 biblioteki i filie 
biblioteczne 

l. mieszk. /      
1 placówkę 4 514 5 828 4 200 4 500 biblioteki 

oraz  filie 
w mieście i 
na wsiach 

l. woluminów 
/ 1M 4,8 0,9 5,0 - 6,0 3,0 

2.2 domy kultury,  kluby, 
świetlice 

m2 pow. uż. / 
1000M 

 
145 30 120,0 i 

więcej 
60,0 i   
więcej  

2.3 kina l. miejsc / 
1000M 22 - 15 -  

2.4 obiekty sakralne l. M / 
1obiekt 4 514 1 942 5 000-7 

000 ok. 2 000  

3. Ochrona zdrowia i 
opieka społeczna 

      

3.1 przychodnie / ośrodki 
zdrowia 

l. M / 
placówkę / 
gabinet lek. 

1 003 / 
317 

4 662 / 1 
793 300 800 – 1 

000  

3.2 szpitale l. łóżek / 
1000 M 19,8 - 14 i 

więcej - 
obsługa 
wsi w 
mieście 

3.3 domy opieki 
społecznej 

l. miejsc / 
1000 M - 3,2 4,0 miejsca  i więcej /   

1 000 M   

3.4 żłobki i oddziały 
żłobkowe (0-2 lat) 

l. miejsc / 
1000 M 2,3 - 4,0 – 6,0 -  

3.5 apteki 1. M / 
1 aptekę 2 000 7 770 2 000 -     

4 000 
4 000 –      
5 000  

3.6 nagła pomoc lekarska l. M / 
1 karetkę 4 514 - ok. 4 000 

i mniej - pogotowie 
ratunkowe 

4. 
Ochrona 
przeciwpożarowa 

l. M / 
1 placówkę 3 611 1 665 4 000 -     

5 000 
1 500 i 
więcej  

        

5. 
Łączność - urząd 
pocztowy    

l. M / 
1 urząd poczt. 18 054 7 770 8 000 –     

9 000 
5 000 –      
7 000  

        

6. Administracja 
publiczna 

m2 pow. użyt. 
/ 1000 M 694 9 700 i 

więcej 20 i więcej  

7. Sport       

7.1 hale i sale sportowe l. M / 1 obiekt 9 027 
4 700 z 
salami  

szkolnymi 
8 300 

5 400 z 
salami 

szkolnymi 
 

7.2 pływalnia kryta/ 
baseny otwarte l. M / 1 obiekt 18 054 /    

18 054 11 650 15 000 - 
25 000 

2 700 /      
13 500 

ew. 1 kryta 
pływalnia 

7.3 stadiony (boiska 
sportowe) l. M / 1 obiekt 18 054 /    

4 514 2 914 -  / 4 000 
– 5 000 

- / 1 800 –  
2 000  

        
8. Zieleń urządzona       

8.1 parki i zieleńce m2 pow. 
terenu / 1 M 8,7 - 10,0 i 

więcej 2,0 i więcej  

8.2 ogrody działkowe m2pow. 
terenu /1M 1,8 5,0 1,3 4,0 – 5,0  

8.2 cmentarze m2 pow. 
terenu / 1 M 2,6 3,9 2,0 - 4,0 2,0 -4,0  
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Docelowy program usług publicznych 
 
          Program rozwoju usług publicznych ustalono dla zaludnienia miasta i wsi 
gminy, określonego w prognozie demograficznej rozwoju ludności miasta i gminy 
Myślenice do 2030r.*, sporządzonej do niniejszego „Studium.....” uwzględniającej 
zwiększony napływ ludności spoza terenu gminy. I tak przyjęto docelowo 
następujące wielkości: 
 
2020 r. miasto       -    21 000 osób,                wieś       -       25 500 osób 
2030 r. miasto       -    25 000 osób,                wieś       -       27 000 osób 
 
* - A. Brzozowski „Prognoza demograficzna z uwarunkowaniami dalszego rozwoju 
społeczno – gospodarczego i przestrzennego gminy miejsko – wiejskiej Myślenice”, 
Kraków 2009r. 
 
          Hipotetyczny program potrzeb infrastruktury społecznej, ustalony w oparciu o 
założone standardy, zamieszczono w poniższym zestawieniu:
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Wyszczególnienie Stan istniejący Stan docelowy  2020-2030r. Potrzeby dodatkowe 

EDUKACJA I WYCHOWANIE 

 

 standard ilość standard ilość wielkość potrzeb 

1.Przedszkola 
     

miasto 
89% 

uczestnictwa  w  
wieku 3 - 6 lat 

8 placówek i 1 
oddział 

przedszkolny 741 
miejsc,    706 

dzieci 

ok. 90%  w wieku 
3 - 5 lat 

660  dzieci w 2020r. i 
620 w 2030r.,     590 - 

560 miejsc 

wolne 150 - 180 miejsc, możliwość 
przeznaczenia placówek na żłobki 

wieś 
57% 

uczestnictwa  w 
wieku 3 - 6 lat 

9 przedszkoli i 5 
oddziałów 

przedszkolnych 
632 dzieci, 717 

miejsc 

 
65%  uczestnictwa 

w wieku 3-5 lat 

900 dzieci w 2020r. i 
800 dzieci w 2030r., 

520 - 590 miejsc 

wolne ok.130 do 200 miejsc, możliwość 
przeznaczenia wolnych miejsc na żłobek 

oraz na cele kultury 

2. Szkoły podstawowe      

 
miasto 

 
18ucz. / 1pdn, 
zmianowość 

0,9 

5 szkół 1 188 
uczniów, 66 pdn 

 
20 ucz. / 1 pdn 

zmianowość 1,0 

1140 ucz. oraz 220 
dzieci kl. 0 w 2020r. i 
1300 ucz. oraz 200 
dzieci kl. 0 w 2030r., 
57 - 65 pdn dla kl. I - 
VI i 11pdn dla kl. 0 

brak 2-10 pdn, możliwość wykorzystania 
pomieszczeń gimnazjów 

 
wieś 

 
14ucz. / 1 pdn 

14 szkół, 1783 
uczniów,        124 

pdn 

 
20 ucz. / 1 pdn 

zmianowość 1,0 

1760 ucz. oraz 300 
dzieci kl.0 w 2020r. i 
1800 ucz. oraz 260 
dzieci kl. 0 w 2030r., 
88 - 90 pdn dla kl. I - 
VI i 15 - 13 pdn dla kl. 

0 

wolne 21pdn w 2020r. i w 2030r.     w 
tym 13 - 15 pdn dla kl. 0 
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3.Gimnazjum      

miasto 
 
23 ucz. / 1 pdn 

zmianowość 0,9 

3 szkoły, 1087 
uczniów, 47 pdn 

20-25 ucz 1pdn 
zmianowość 1,0 

63 0 ucz w 2020r. i 
720 ucz. w 2030r., 32 
- 25 pdn oraz 29 -36 

pdn w 2030r. 

brak potrzeb, wolne 22 - 15 pdn w 2020r. 
i 18-11 pdn w 2030r., możliwość 

przeznaczenia wolnych pomieszczeń do 
nauki dla szkół podstawowych 

wieś 

 
18 ucz. / 

1 pdn 
zmianowość 0,8 

 
5 szkół, 754 

uczniów, 42 pdn 

 
20 - 25 ucz. /     1 
pdn, zmianowość 

1,0 

 
870 ucz. w 2020r.     i 
950 ucz. w 2030r., 44 
- 35 pdn i 48 – 38 pdn 

brak 0 – 2-6 pdn w zależności  od 
wskaźnika zagęszczenia pomieszczeń 

do nauki 

4. Szkoły artystyczne      

miasto 4,4 ucz. / 1 pdn 213 ucz. 48 pdn 4 – 5 ucz. / 1pdn 48 pdn brak potrzeb 

wieś - - - -  

5. Szkoły 
ponadgimnazjalne 

     

miasto 36 ucz. / 1pdn, 
zmianowość 1,1 

4 szkoły, 3794 
ucz., 106 pdn 25 ucz. / 1 pdn 

580 - 670 ucz., 
chłonność istniejącej 
bazy lokalowej  2 650 

miejsc 

baza lokalowa wystarczająca dla obsługi 
wszystkich uczniów gminy 

wieś - - - 870 - 950 ucz. potrzeba 35-38 pdn, obsługa w mieście 

6. Szkoły policealne i 
wyższe 

     

 
miasto 16 ucz. / 1 oddz. 

2 szkoły 
policealne ,     147 
uczniów,            9 

oddz., 0 pdn  

- brak własnej bazy 
lokalowej  

 

- 

2 punkty 
dydaktyczne  

szkół wyższych-1 
060 – 1 160 

studentów oraz  1 
punkt rekrutacyjny 

–ok. 600 
studentów 

- brak własnej bazy 
lokalowej 

możliwość wykorzystania istniejących 
lokali szkół ponadgimnazjalnych lub 
budowa nowego miasteczka 
studenckiego w Myślenicach na 
terenach wskazanych w niniejszym  
Studium    
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7. Pozostałe placówki 
oświaty 

     

miasto 
     

specjalny ośrodek 
szkolno - wychowawczy 

6,5 miejsca/ 
1000 M 

117 ucz., 12 
oddziałów 

6,0 miejsc /   1000 
M i więcej 117 miejsc lub więcej potrzeby zależą od polityki władz 

powiatu 
 
 
placówka opiekuńczo -
profilaktyczna w tym 
żłobek 

2,3 miejsca / 
1000 M   

 
 

50 dzieci,           3 
oddz., w tym 42 
dzieci w żłobku 

 
 

4,0 - 6,0 miejsc / 
1000M 100 - 150 miejsc potrzeba 50 - 100 miejsc; możliwość 

wykorzystania obiektów przedszkolnych 

KULTURA 

1. Biblioteki      
miasto 4 514 M / 1 pl. 

4,8 wol. / 1 M 
2 biblioteki i 2 filie, 

87 235 wol. 
4 200 M / 1 pl.,  5 

- 6 wol. / 1M 

2 biblioteki i            4 
filie,  125 - 150 tys. 

wol. 

dodatkowe placówki w 
nowoprojektowanych osiedlach 

wieś 5 828 M / 1 pl. 
0,9 wol. / 1 M 

4 filie, 21 665 
woluminów 

4 500 M / 1pl.    i 
mniej 

6 filii i więcej potrzebne 2 nowe biblioteki 

2. Domy kultury, 
kluby, świetlice  

     

 
miasto 

145 m2 pow. 
użyt. / 1000 M 

2 604 m2pow.,   2 
placówki  

120 - 145 m2 pow. 
użyt. / 1000 M 

3000 – 3 600 m2 
powierzchni użytkowej 

potrzebne dodatkowe placówki w 
nowoprojektowanych osiedlach i 
terenach peryferyjnych miasta 

 
wieś 

 
30 m2 pow. użyt. 

/ 1000 M 

 
1 dom kultury, 

698m2pow. użyt., 
3 świetlice 

 
60 m2 pow. użyt.  / 

1000 M 

 
2 domy kultury i 

świetlice 

organizacja nowych placówek np.    w  
budynkach szkolnych 

3. Kino      

miasto 22  miejsca  / 
1000 M 

1 kino,           392 
miejsca 

16 miejsc /  1000 
M i więcej 

1 kino, 392 miejsc i 
więcej 

brak potrzeb 

wieś - - - obsługa w mieście - 
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4.Obiekty sakralne      

miasto 4 514 M /  
1 obiekt 

4 obiekty 5 000 – 7 000 M / 
1 obiekt 

4 – 5 kościołów i 
więcej 

wg potrzeb społecznych 

wieś 1 942 M /       1 
obiekt 

11 kościołów i   1 
kaplica 

2 200 - 1 900 M / 
1 obiekt i mniej 

12 -14 obiektów i 
więcej 

wg potrzeb społecznych 

5. Muzea i galerie      

miasto 18 054 M /     1 
obiekt 

1 muzeum,    470 
m2pow. użyt. 

10 000 M i mniej / 
1 obiekt 

1 muzeum i 2 - 3 
galerie 

potrzeba powiększenia powierzchni 
ekspozycyjnej muzeum i utworzenia 2 
galerii i więcej 

wieś - - - np. galerie, izby 
regionalne  

wg potrzeb lokalnych w budynkach OSP, 
szkołach i innych 

OCHRONA ZDROWIA OPIEKA SPŁECZNA 

1.Przychodnie, ośrodki 
zdrowia    

     

 
miasto 

317 M /          
1 gabinet 
lekarski 

17 placówek,    54 
gab. lek. 

300 - 400 M /     1 
gab.  

83 - 62 gabinetów 
lekarskich 

brak 8 - 29 gab. lekarskich; potrzebna 
nowa  przychodnia w projektowanym 
nowym  osiedlu wielorodzinnym  

 
wieś 

4662M /         
1 ośrodek,     
1793 M /        
1 gabinet 

 13 gab. lek.;     3 
ośrodki zdrowia i 2 

inne placówki 

 
800  - 1 000M /    

1 gabinet 

34- 27 gab. lekarskich nowe placówki ochrony zdrowia -    14 - 
21 nowych gabinetów    

2.Apteki      

miasto 2 000 M /           
1 aptekę 

9 aptek 2 000 – 4 000 M / 
1 aptekę 

6 - 12 aptek brak potrzeb lub 3 nowe apteki 

wieś 7 770 M / 
1aptekę 

3 apteki 4 000 M /          1 
aptekę i mniej 

7 aptek brak 4 aptek 

3.Szpitale      

miasto 19,8 łóżek / 
1000 M 

1 szpital,         357 
łóżek 

14 i więcej łóżek / 
1000 M  

350 – 400 łóżek i 
więcej 

brak potrzeb lub pozyskanie nowych 50 
miejsc i więcej dla lepszej obsługi 
mieszkańców powiatu 
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4.Nagła pomoc lekarska 
 pogotowie ratunkowe 

     

miasto 4 514 M /       
1 karetkę 

 
3 karetki 

 
ok. 4 000 M 

 
6 karetek i więcej  

potrzebne dodatkowe 3 karetki i więcej 
dla polepszenia obsługi wyznaczonego 
rejonu 

wieś - - - - obsługa w mieście 

5.Opieka społeczna      

 
 
miasto  
 
 
 

 
- 

 
5 placówek 
wsparcia 

środowiskowego – 
360m2 pow. 
użytkowej 

 
 

3,2 - 4,0 miejsc i 
więcej / 1000 M  

 
80 – 100 miejsc w 

placówkach różnego 
typu 

 
potrzebna utworzenia lokalnego domu 
pomocy społecznej w mieście oraz 
placówek opieki dziennej 

 
 
wieś 

 
3,2 miejsc / 

1000 M 

świetlice 
terapeutyczne,    1 
DPS - 76 miejsc 

 
3,0 – 5,0 miejsc / 

1000 M 

 
 

80 - 135 miejsc 

brak ok. 60 miejsc,  potrzeba rozbudowy 
istniejącego obiektu w związku ze 
starzeniem się społeczeństwa 

PLACÓWKI POCZ TOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 

miasto 18 054 M / 
1pocztę 

1 poczta i TP,         
1 616 m2pow. 

użytkowej 

8 000 – 9 000 M / 
1pocztę 

3 poczty potrzebne 2 nowe  poczty do obsługi 
projektowanych osiedlu  

wieś 7 770 M / 
 1 pocztę 

3 poczty,        148 
m2pow.użyt.  

6 000 – 7 000M / 
1 pocztę 

4 placówki potrzebna 1 poczta jako obiekt 
wbudowany 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

miasto 3 611 M /  
1 obiekt 

 5 strażnic  w tym  
OSP 

4 000 -5 000 M / 
1 obiekt 

5 - 6 strażnic brak 0 - 1 OSP 

wieś 1 665 M / 
1 obiekt 

15 strażnic OSP 1 500 – 2 000 M / 
1 obiekt 

18 - 14 strażnic OSP brak 0 - 3 strażnic 
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 
miasto 

694 m2 pow. 
użyt. / 1000 M 

13 070 m2 pow. 
użyt. 

500 m2 pow. użyt. 
/ 1000 M i więcej 

13 070m2 pow. 
użytkowej 

  
 brak potrzeb 

wieś  9m2 pow. użyt. / 
1000 M 

ok. 200m2 pow. 
użyt. 

20m2 pow. użyt./ 
1000 M 

500 m2 pow. 
użytkowej 

powierzchnie biurowe wbudowane - 
placówki samorządowe 

SPORT i REKREACJA 

miasto      

1.hale sportowe 9 027 M /       1 
ob. 

hala sport. i sala 
gimnastyczna 

12 500 M / 1ob. 2 obiekty brak potrzeb 

2.pływalnie kryte 18 054 M /     1 
ob. 

1obiekt 25 000 M /        1 
ob. i mniej. 

1-2 pływalni brak 0-1 pływalni 

3.stadiony 18 054 M /      1 
ob. 

1 stadion 25 000 M / 1 ob. 1 obiekt brak potrzeb 

4. boiska sportowe 4 514 M /       1 
ob. 

4 boiska ok. 3 000 M / 1ob. 8 boisk i więcej Brak 4 boisk i więcej 

wieś      

1.hale sportowe 7 770 M /       1 
ob. 

4 obiekty  ok. 7000 4 obiekty wykorzystanie obiektów gimnazjalnych 

2.boiska sportowe  2 914 M /      1 
ob. 

8 boisk o pow. 
8,79 ha 

1 boisko /          1 
wieś, 1800 – 2000 

M / 1 ob. 

15 boisk, o pow.    ok. 
16ha 

brak 7 boisk 

3. baseny otwarte - 2 baseny 
wbudowane 

- 2 baseny wbudowane w obiektach wczasowych 

ZIELEŃ URZĄDZONA 
1. Cmentarze      
miasto  2,5 m2 pow. 

użyt. / 1 M 
4 cmentarze w 

tym 1 nieczynny,     
4,74ha 

2 - 4 m2 pow. 
cmentarza / 1 M 

5,0 – 10,0ha  brak 0,5 -  5,5ha 

wieś 3,9m2 pow. / 1M 11 cmentarzy –
9,18ha 

4 m2 pow. 
cmentarza / 1M 

5,4 - 10,8ha brak ok.1,6ha przy utrzymaniu obecnej 
intensywności zagospodarowania 
obiektów                 
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2. Parki, zieleńce      

 
 
miasto 

 
 

8,7 m2 pow. 
terenu / 1 M 

 
 

2 parki i inne –      
15,76 ha 

 
10,0 m2 pow. 
terenu / 1M  i 

więcej 

 
 

25,0ha i więcej 

 
brak ok. 9ha terenów zieleni publicznej- 
osiedlowej i śródmiejskiej w tym w 
projektowanych osiedlach 
 

 
wieś 

 
- 

 
- 

 
2,0 m2 pow. 
terenu / 1M 

 
5,5ha i więcej 

w tym place zabaw dla dzieci, ogrody 
jordanowskie w największych 
koncentracjach mieszkaniowych 

2. Ogrody działkowe      

 
miasto 

1,8 m2pow użyt. 
terenu /  1 M 

 
3,23ha 

1,3 m2 pow. trenu 
/ 1M 

 
3,23ha 

 
wg potrzeb społecznych 

wieś 5,0 m2pow. 
terenu / 1M 

11,66ha 4 - 5 m2 pow. 
terenu / 1M 

11,66ha wg potrzeb społecznych 
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Potrzeby inwestycyjne 
 
          Przedstawiony powyżej docelowy program rozwoju usług publicznych określa 
następujące potrzeby inwestycyjne: 

a) miasta 
- pozyskanie 60 – 110 miejsc dla żłobków – wykorzystując wolne w przyszłości 

pomieszczenie przedszkolne, 
- pozyskanie 2 – 9 pomieszczeń do nauki dla szkół podstawowych (klasa 0 – VI) np. 

w budynkach gimnazjalnych, 
- utworzenie 2 i więcej galerii, powiększenie powierzchni ekspozycyjnej istniejącego 

muzeum, 
- organizacja lub budowa przychodni zdrowia, w tym w nowych terenach 

mieszkaniowych położonych w północnej części miasta (nowe centrum usługowe 
pod Górą Dalin) – łącznie 8 – 29 nowych gabinetów lekarskich, 

- rozbudowa szpitala powiatowego o minimum 50 miejsc lub przeznaczenie 
dodatkowej powierzchni w istniejących budynkach, 

- doposażenie pogotowia ratunkowego w dodatkowe karetki w zależności od wiel-
kości obsługiwanego rejonu, 

- utworzenie lokalnego domu pomocy społecznej, organizacja rodzinnych domów 
pomocy oraz placówek pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych, 
upośledzonych i starszych w związku ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu 
usługi – starzenie się społeczeństwa, 

- realizacja i uzupełnienie terenów zieleni urządzonej w formie placów zabaw dla 
dzieci, rekreacji osób starszych w istniejących i nowo projektowanych terenach 
zabudowy mieszkaniowej (potrzeby ok. 10ha), 

- uporządkowanie istniejących oraz utworzenie nowych terenów sportowo – 
rekreacyjnych (łącznie ok. 25ha), dodatkowych boisk sportowych, kortów 
tenisowych itd., 

- utworzenie 2 dodatkowych placówek pocztowych w nowych osiedlach oraz 
znacznie oddalonych od centrum miasta, np. Dolne Przedmieście w związku z ko-
niecznością poprawy dostępności do tego typ usług, 

- zabezpieczenie możliwości rozbudowy istniejących cmentarzy zgodnie z potrze-
bami i tradycją pochówku (0,5 – 5,5ha). 

b) tereny wiejskie  
- organizacja żłobka lub oddziałów żłobkowych (ok. 50 miejsc i więcej) w przed-

szkolach, wykorzystując w przyszłości rezerwy tych placówek, 
- utworzenie domów kultury, bibliotek i świetlic w istniejących obiektach: OSP, 

szkołach podstawowych, 
- rozbudowa istniejących ośrodków zdrowia i budowa nowego obiektu w terenach 

rozwojowych (brak w przyszłości 14 – 21 gab. lekarskich), 
- potrzeba uzupełnienia 4 aptek w ośrodkach usługowych i nowych terenach 

mieszkaniowych, 
- rozbudowa domu pomocy społecznej zgodnie z polityką władz powiatowych, 
- utworzenie dwóch nowych placówek pocztowych, 
- organizacja pomieszczeń biurowych we wsiach gminy, jako placówek 

samorządowych lokalnych społeczności, 
- budowa nowych OSP zgodnie z potrzebami lokalnymi, 
- poszerzenie funkcjonujących cmentarzy – maksymalne potrzeby 1,6ha, 
- budowa nowych boisk sportowych w ramach wyrównywania dysproporcji wypo-

sażenia wsi w obiekty sportowe (7 boisk – łączna powierzchnie ok. 7,0ha i więcej), 
- budowa krytej pływalni w terenach rekreacyjnych, 
- realizacja terenów zieleni urządzonej w istniejących terenach mieszkaniowych – 

głównie placów zabaw dla dzieci oraz ogrodów jordanowskich w największych 
wsiach gminy – łącznie ok. 5,5ha. 
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7.a POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY odnoszące się do obszarów 
określonych w Uchwale nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 
czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

W celu określenia potrzeb i możliwości rozwoju gminy odnoszące się do obszarów 
określonych w Uchwale nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 
czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium w zakresie 
aktywizacji gospodarczej gminy  przeprowadzono : 

o analizę wielkości terenów przeznaczonych dla realizacji obiektów i urządzeń 
związanych z funkcją produkcyjną, składową-magazynową, przemysłową 
wyznaczonych w obowiązujących dokumentach planistycznych, tj  w 
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Myślenice oraz miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego i  oceniono w jakim stopniu zostały one 
skonsumowane (zagospodarowane), co stanowiło podstawę dla ustalenia potrzeb 
na nowe tereny produkcyjne, składowo-magazynowe i przemysłowe; 

o analizę oceniającą - ile terenów w obszarze gminy jest użytkowanych na cele 
związane z funkcją produkcyjną, składową-magazynową i przemysłową; 

o analizę szacunkowo oceniającą ile w obszarze gminy w ciągu najbliższych 30 lat 
będzie potrzebne nowych terenów przeznaczonych dla realizacji obiektów 
i urządzeń związanych z funkcją produkcyjną i składową-magazynową, 
oszacowaną na podstawie prognoz demograficznych, obecnego stanu rozwoju 
przedsiębiorczości w gminie  oraz prognoz i oczekiwań mieszkańców wyrażonych 
we wnioskach,  

o szacunkową ocenę wielkości nowej powierzchni użytkowej zabudowy związanej z 
funkcją przemysłową zaproponowaną do realizacji w zmianie studium oraz ocenę 
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i 
infrastruktury technicznej w ramach realizacji zadań własnych gminy przy realizacji 
zmiany studium. 

 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego dokumentu studium w obszarze gminy zostało 
wyznaczone kilka  obszarów o podstawowej funkcji produkcyjno – usługowej, które na 
rysunku obowiązującego studium posiadają oznaczenia symbolem PU.  
 

Lp. Miejscowość Powierzchnia (ha) 
1 Głogoczów 1,92 
2 Jawornik 48,94 
3 Krzyszkowice 6,94 
4 Myślenice 132,27 
5 Polanka 59,81 
6 Trzemeśnia 0,48 

Suma 250,36 
 
Całkowita powierzchnia terenów PU w obszarze gminy Myślenice wyznaczona w 

obowiązującym dokumencie studium - wynosi 250,36ha; co stanowią około 1,6% 
powierzchni całej gminy. Wielkość wyznaczonych terenów produkcyjno – usługowych w 
gminie nie jest wystarczająca, świadczy o tym stan obecnego wykorzystania 
wyznaczonych terenów produkcyjno – usługowych ustalonych w studium oraz wnioski 
wyrażające oczekiwania inwestorów . 
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Dokonana i przyjęta Uchwałą  NR 157/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

29 kwietnia 2016 r. „Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice” po 
przeprowadzeniu . „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym” wykazała iż   
o Powierzchnia terenów zainwestowanych w obszarze miasta i gminy Myślenice (stan na 

koniec I kwartału 2016r.) wynosiła – 1'912 ha, co stanowi  12,4 % powierzchni całej 
gminy. 

Tereny zainwestowane w mieście  to – 622,8 ha, co stanowi 20,6 % powierzchni miasta; 
Tereny zainwestowane we wsiach to – 1’289,2 ha, co stanowi 10,4 % powierzchni terenów 
gminy. W niniejszej analizie stwierdzono, iż nastąpił znaczący wzrost powierzchni terenów 
zainwestowanych w porównaniu z rokiem 2010, w którym przyjęto obowiązujący dokument 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Myślenice.  

 
Przyrost terenów zainwestowanych w ostatnich pięciu latach wyniósł: 

□ dla obszaru całego miasta i gminy - 298 ha; 
□ dla obszaru miasta 30,8 ha;        
□ dla obszaru gminy 267,4 ha.  

 
Wzrost powierzchni terenów zabudowanych na bezpośredni związek z ilością i rodzajem 

wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę. W latach 2012 - 2015 i w pierwszym kwartale 2016 
w mieście i gminie wydano w sumie 686 decyzji o pozwoleniu na budowę, które wpływają na 
zwiększenie terenów zabudowanych i ich intensywność. Najwięcej wydano decyzji o pozwoleniu na 
budowę dla budynków mieszkaniowych, ale systematycznie zwiększała się liczba wydanych decyzji 
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji przemysłowych i usługowy związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą, które znacząco wpłynęły na zmiany zagospodarowania gminy. 
Przykładem zaistniałych zmian w zagospodarowaniu mogą być tereny tzw dzielnicy przemysłowej 
w Myślenicach oraz tereny stref aktywizacji gospodarczej w Polance - Jaworniku oraz w 
Osieczanach.  

Wyznaczone w obowiązujących dokumentach planistycznych tereny przemysłowe 
i przemysłowo – usługowe zostały w znacznym procencie wykorzystane i są niewystarczające dla 
obecnych potrzeb. W stanie istniejącym w obszarze gminy, w wielu przypadkach, 
działalność produkcyjna jest rozproszona i funkcjonuje w ustalonych w planach terenach 
mieszkaniowo-usługowych i mieszkaniowych; co należy uznać za niekorzystne zarówno 
dla możliwości rozwoju przedsiębiorczości jak i dla warunków życia mieszkańców gminy, 
stan ten wymaga zmiany.    

Tym samym całkowita powierzchnia terenów zainwestowanych o charakterze 
produkcyjnym w stanie istniejącym w obszarze gminy jest trudna do oszacowania, również 
ze względu na jej znaczne rozproszenie, ale analizując stopień wykorzystania 
(zainwestowania) wyznaczonych terenów przemysłowych i przemysłowo – usługowych w 
obowiązujących miejscowych planach, ocenia się iż sumarycznie zostały one skonsumowane 
w 60 %. Ocenione „rezerwy” terenów produkcyjnych w studium, nie są wykorzystane nie 
tylko z braku faktycznych potrzeb, ale wynikają z faktu, iż obowiązujące miejscowe plany 
zagospodarowani przestrzennego wyznaczają jeszcze mniejsze tereny dla prowadzenia 
działalności produkcyjnej, niż tereny ustalone w studium.  

Gmina Myślenice, a zwłaszcza obszar miasta zalicza się do obszarów o bardzo 
wysokim poziomie przedsiębiorczości, świadczy o tym procent zarejestrowanych 
przedsiębiorców (wg danych Urzędu miasta i Gminy Myślenice na 31.XII 2015r.) 
przedstawia się następująco . 
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LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ 
Stan na 31 grudnia 2015 r. 
 

Lp. Jednostka 
terytorialna 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 
zarejestrowane w 
REGON 

Podmioty 
gospodarcze według 
liczby zatrudnianych 
pracowników 0-9 

Podmioty 
gospodarcze 
według liczby 
zatrudnianych 
pracowników 10-
49 

1 BĘCZARKA 64 62 2 

2 BORZĘTA 145 144 1 

3 BYSINA 114 112 2 

4 BULINA + ŁĘKI 68 67 1 

5 DROGINIA 85 83 2 

6 GŁOGOCZÓW 310 300 9 

7 JASIENICA 105 104 1 

8 JAWORNIK 268 257 11 

9 KRZYSZKOWICE 196 191 5 

10 OSIECZANY 172 166 6 

11 POLANKA 83 80 2 

12 PORĘBA 71 70 1 

13 TRZEMEŚNIA 172 166 4 

14 ZASAŃ 42 39 1 

15 ZAWADA 113 112 1 

Gmina MYŚLENICE 2008 

 Miasto MYŚLENICE 3387 

Gmina miejsko wiejska 
MYŚLENICE 

5395 

 

 
Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice liczba 

ludności wg stanu w dniu 31.12.2015 r. wynosiła 43016, w tym 25069 było 
zameldowanych na wsi, a pozostałe 17947 zameldowanych w mieście. 
 
 Najliczniej zamieszkałe sołectwa w gminie to: Jawornik (3 085 mieszkańców), Głogoczów 
(2 973 mieszkańców), Krzyszkowice (2 405 mieszkańców) i Trzemeśnia (2 372 
mieszkańców). Kobiety stanowią 50,81% mieszkańców gminy. 
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 Ludność miasta i gminy Myślenice według jednostek terytorialnych 
zameldowanych na pobyt stały 

Lp
. 

Wyszczególnienie 
Ludność 
ogółem 

Udział % Mężczyźni Kobiety 

Miasto MYŚLENICE - ogółem 17947 41,72% 8626 9321 

1 BĘCZARKA 1093 2,54% 546 547 

2 BORZĘTA 1695 3,94% 882 813 

3 BYSINA 1362 3,17% 696 666 

4 DROGINIA 1216 2,83% 615 601 

5 GŁOGOCZÓW 2973 6,91% 1458 1515 

6 JASIENICA 1704 3,96% 851 853 

7 JAWORNIK 3085 7,17% 1513 1572 

8 KRZYSZKOWICE 2405 5,59% 1188 1217 

9 ŁĘKI 1034 2,40% 531 503 

10 OSIECZANY 1826 4,25% 912 914 

11 POLANKA 1107 2,57% 546 561 

12 PORĘBA 1199 2,79% 593 606 

13 TRZEMEŚNIA 2372 5,51% 1217 1155 

14 ZASAŃ 817 1,90% 409 408 

15 ZAWADA 1181 2,75% 577 604 

Gmina MYŚLENICE - ogółem 25069 58,28% 12534 12535 

Miasto i gmina MYŚLENICE - 
ogółem 

43016 100% 21160 21856 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice 

Analiza danych statystycznych pokazuje, że od roku 2010 liczba mieszkańców terenów 
wiejskich rośnie (wzrost od roku 2010 do 2015 o 1094), przy jednoczesnym niewielkim 
spadku liczby mieszkańców miasta (w stosunku od roku 2010 do 2014 roku spadek o 60). 

 Ludność faktycznie zamieszkała w mieście i gminie Myślenice 

Ludność 
Jedn. 
miary 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ogółem obszar wiejski osoba 24027 24278 24445 24741 24902 25121 
ogółem miasto osoba 18432 18434 18383 18365 18346 18372 
ogółem  osoba 42459 42712 42828 43106 43248 43493 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS-BDL  
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Zgodnie z danymi GUS na przestrzeni lat 2010-2015 obserwuje się stałe starzenie 
społeczeństwa przy jednoczesnym spadku przyrostu naturalnego. Na przestrzeni lat 2010-
2015 nastąpił spadek przyrostu naturalnego wśród mieszkańców miasta i gminy Myślenice 
o 170 osób. Zmniejszający się przyrost naturalny i wzrost długości życia zmienia strukturę 
wiekową populacji, spada także odsetek w wieku produkcyjnym. 

 Ludność według grup wieku faktycznie zamieszkała w mieście i gminie 
Myślenice 

Myślenice - gmina miejsko - wiejska 
Ludność według grup 

wieku: 
Jedn. 
miary 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0-4 lat osoba 2623 2668 2607 2549 2466 2453
5-9 lat osoba 2410 2363 2412 2541 2612 2651
10-14 lat osoba 2556 2542 2505 2453 2484 2453
15-19 lat osoba 3192 3035 2814 2703 2611 2608
20-24 lat osoba 3317 3313 3365 3278 3221 3147
25-29 lat osoba 3601 3600 3526 3460 3386 3331
30-34 lat osoba 3447 3465 3506 3628 3596 3563
35-39 lat osoba 3134 3241 3298 3392 3428 3447
40-44 lat osoba 2723 2777 2851 2876 2998 3123
45-49 lat osoba 2835 2785 2757 2751 2727 2741
50-54 lat osoba 2924 2898 2897 2855 2811 2806
55-59 lat osoba 2635 2690 2734 2788 2850 2846
60-64 lat osoba 2030 2166 2289 2373 2463 2564
65-69 lat osoba 1322 1404 1506 1657 1765 1894
70 lat i więcej osoba 3710 3765 3761 3802 3830 3866
Ludność na 1 km2  
(gęstość zaludnienia) osoba 277 278 279 281 282 283

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS-BDL  

Analiza danych GUS dot. liczby mieszkańców miasta Myślenice w wieku produkcyjnym na 
przestrzeni lat 2010-2015 wskazuje na spadek ludności w wieku produkcyjnym o 2,5 pp przy 
jednoczesnym wzroście ludności w wieku poprodukcyjnym o 3,03 pp. Odwrotna sytuacja 
występuje na terenie obszarów wiejskich gminy Myślenice gdzie nastąpił wzrost o 0,37 pp 
ludności w wieku produkcyjnym. 
Analizując dane statystyczne w dłuższym okresie czasu, widać znaczną tendencję spadkową 
ludności w wieku przedprodukcyjnym. Głównym powodem jest niż demograficzny, relatywnie 
niski wskaźnik natężenia urodzeń, a także migracja młodych ludzi. 
Statystycznie na terenie gminy miejsko-wiejskiej Myślenice na przestrzeni lat 2010-2015 
nastąpił spadek ludności w wieku produkcyjnym o 0,9 pp przy jednoczesnym wzroście o 2 pp 
ludności w wieku poprodukcyjnym. 
Na koniec 2015 roku udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosił tylko 21,0%, podczas 
gdy w 2001 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 27,5%. 
W 2015 roku udział ludności w wieku produkcyjnym kształtował się na poziomie 62,7% (59,3% 
w 2001 roku), natomiast mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym stanowią obecnie 16,3% 
społeczeństwa (13,3% w 2001 r.). 
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Odnotowania wymaga fakt występowania migracji na terenie gminy Myślenice, a wysoki 
wskaźnik dot. salda migracji generowany jest głównie przez obszary wiejskie. Analiza danych 
dot. samego miasta wskazuje na ujemne wartości tego zjawiska.  
 

 Saldo migracji na pobyt stały w latach 2010-2015 

Myślenice – miasto 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

saldo migracji gminnych 
wewnętrznych 

osoba -49 -45 -37 -54 -48 -12 

saldo migracji 
zagranicznych 

osoba -12 -6 -16 -4 -10 0 

Myślenice – obszar wiejski 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

saldo migracji gminnych 
wewnętrznych 

osoba 189 127 99 189 105 140 

saldo migracji 
zagranicznych 

osoba 4 -7 -9 -17 -24 0 

Myślenice – gmina miejsko-wiejska 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

saldo migracji gminnych 
wewnętrznych ogółem 

osoba 140 82 62 135 57 128 

saldo migracji 
zagranicznych 

osoba -8 -13 -25 -21 -34 0 

  
Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS-BDL 

 Poziom i saldo migracji ludności w latach 2010-2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Zameldowania na pobyt stały z miast 319 270 223 296 234 221 

Zameldowania na pobyt stały ze wsi 140 127 133 175 148 168 

Zameldowania na pobyt stały z 
zagranicy 

13 15 9 8 6 0 

Wymeldowania z pobytu stałego do 
miast 

109 140 135 146 140 126 

Wymeldowania z pobytu stałego na wieś 210 175 159 190 185 135 

Wymeldowania z pobytu stałego za 
granicę 

21 28 34 29 40 0 

Saldo migracji wewnętrznych 140 82 62 135 57 128 

Saldo migracji zagranicznych -8 -13 -25 -21 -34 0 

Źródło: GUS www.stat.gov.pl 

Zarówno miasto i obszary wiejskie, jak też cały powiat myślenicki, wykazują 
aktualnie cechy obszaru napływowego (dodatnie salda migracji stałej i czasowej).  
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Obserwowany szczególnie w ostatnich latach napływ migracyjny wskazuje na 
funkcję „sypialnianą” tego obszaru dla metropolii krakowskiej. Wg danych GUS z miast w 
roku 2015 na teren gminy napłynęło 221 osób, a na tereny wiejskie gminy 168 osób.  

W gminie Myślenice na 1000 mieszkańców pracuje 196 osób, w tym 55,2% 
wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,8% mężczyźni. Bezrobocie 
rejestrowane w gminie Myślenice wynosiło w 2015 roku 7,7% (7,9% wśród kobiet i 7,6% 
wśród mężczyzn), co w stosunku do roku 2014 wskazuje na znaczy spadek bezrobocia. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Myślenice 4 031 osób wyjeżdża 
do pracy do innych gmin, a 4 660 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc 
saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 629. 
Inaczej wygląda sytuacja w mieście Myślenice na 1000 mieszkańców pracuje 371 osób. 
Jest to znacznie więcej od wartości dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej 
od wartości dla Polski. 55,2% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 44,8% 
mężczyźni. 

Bezrobocie rejestrowane w Myślenicach wynosiło w 2015 roku 19,0% (19,2% wśród 
kobiet i 18,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia 
rejestrowanego dla województwa małopolskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia 
rejestrowanego dla całej Polski. 

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Myślenic 1110 osób wyjeżdża do pracy 
do innych miast, a 3890 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo 
przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 2780. 

Bezrobocie rejestrowe wg płci pokazane poniżej wskazuje na znaczny spadek liczy 
osób zarejestrowanych w roku 2015 w stosunku do poprzednich lat gdzie widoczna była 
tendencja wzrostowa. 

 Rynek pracy w latach 2010-2015 

Myślenice – gmina miejsko-wiejska 
Bezrobotni zarejestrowani  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ogółem osoba 2113 2151 2232 2177 1740 1237 
mężczyźni osoba 1063 1105 1172 1188 966 643 
kobiety osoba 1050 1046 1060 989 774 594 
Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych  
w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ogółem % 7,8 7,9 8,2 8,0 6,4 4,5 
mężczyźni % 8,2 8,1 8,3 7,7 6,0 4,4 
kobiety % 7,5 7,7 8,1 8,2 6,7 4,6 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych GUS-BDL 

 
W latach 2014 - 2015 obserwuje się wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego 

będącego miarą pokazującą relację pomiędzy liczbą osób w wieku poprodukcyjnym i w 
wieku produkcyjnym  dla gminy Myślenice. 

W opracowaniu pn Diagnoza do Programu rewitalizacji Gminy, na podstawie 
zacytowanych wyżej danych statystycznych określono poziom przedsiębiorczości oraz 
kondycję lokalnych przedsiębiorstw, uznano za konieczne stworzenie nowych 
i polepszenie obecnych warunków dla aktywizacji gospodarczej w obszarze gminy. 

Przeprowadzone analizy: aktualności obowiązujących dokumenty planistycznych, 
stanu istniejącego zagospodarowania, stanu i prognoz demograficznych, stanu 
bezrobocia, migracji, odnoszą się do obszaru całej gminy i wykazują jednoznaczną 
potrzebę ustalenia nowych terenów dla rozwoju funkcji produkcyjnych i składowo-



 

 122

magazynowych, gdyż w znacznej części zostały skonsumowane, a korzysta tendencja 
wzrostu przedsiębiorczości mieszkańców  winna zostać utrzymana.  

Podjęta przez Gminę inicjatywa wyznaczenia nowych terenów dla aktywizacji 
gospodarczej gminy poprzez podjęcie stosownej uchwały jest uzasadniona i potrzebna, 
mimo iż terenowo ogranicza się do stosunkowo niewielkich obszarów.  . Zaproponowane 
dla rozwoju funkcji produkcyjno – usługowej tereny, określone na załącznikach graficznych 
do uchwały, zostały wyznaczone w obszarach o dogodnej konfiguracji terenu, w 
sąsiedztwie dróg zapewniających im dogodną dostępność komunikacyjną.  

W strefie Polanka-Jawornik na obszarze objętym zmianą studium ustalono 
możliwość zmiany przeznaczenia i poszerzenie istniejących terenów produkcyjno – 
usługowych o powierzchnię około 9,8ha co daje możliwość w perspektywicznym okresie 
30 lat powstanie nowej zabudowy o powierzchni użytkowej około 50’000m2.  We wsi 
Trzemeśnia ustalono możliwość zmiany przeznaczenia i wyznaczenie nowych terenów 
produkcyjno – usługowych o powierzchnię około 4,9ha, co daje możliwość w 
perspektywicznym okresie 30 lat powstanie nowej zabudowy o powierzchni użytkowej 
około 25’000m2 . 

 Powyższe wielkości należy traktować jako  szacunkowe, zakładając  przyjęcie 
wskaźników ustalonych w obowiązującym dokumencie studium jako wyjściowe.  

Należy podkreślić iż, w obu przypadkach nowe tereny produkcyjno usługowe 
stanowią poszerzenie już ustalonych terenów o tej funkcji, dotyczy to terenów istniejącej 
strefy przemysłowej Polaka – Jawornik, która po poszerzeniu obejmie powierzchnię około 
120ha oraz obszar we wsi Trzemeśnia, który stanowić będzie kontynuację wyznaczonych 
terenów PU i obejmie powierzchni ok.10,5 ha. Dogodna istniejąca dostępność 
komunikacyjna obu terenów, oraz istniejące wyposażenie w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej znacznie ograniczą koszty jakie, w ramach realizacji zadań 
własnych, będzie ewentualnie ponosić gmina . 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjno-usługową, należy przyjąć ze 
świadomością iż przedmiotowa zmiana studium nie wyczerpuje ani możliwości ani potrzeb 
gminy w tym zakresie, ale stanowi jej ważną pierwszą część zgodną z dokumentami 
strategicznymi, w tym z ustaleniami: Strategii rozwoju Miasta i Gminy Myślenice na lata 
2016 – 2020, opracowywanym Gminnym programem rewitalizacji (projekt) oraz innymi 
dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym, w tym „Strategią zrównoważonego 
rozwoju powiatu myślenickiego na lata 2014 – 2020”, „Strategią rozwoju województwa 
małopolskiego na lata 2011-2020”, a także Strategią Rozwoju Polski Południowej do roku 
2020. 
 
8. STAN PRAWNY GRUNTÓW 

 

W gminie Myślenice stan prawny gruntów przedstawia się następująco: największa 
ilość gruntów jest własnością osób fizycznych, część terenu jest własnością gmin i 
związków międzygminnych (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie), część 
gruntów jest własnością Skarbu Państwa (bez gruntów przekazanych w użytkowanie 
wieczyste ).  
Pozostałe grunty należą do: gmin i związków międzygminnych (przekazane w użytkowanie 
wieczyste), Skarbu Państwa (przekazane w użytkowanie wieczyste), wspólnot 
gruntowych, spółdzielni, województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w 
użytkowanie, kościołów i związków wyznaniowych. 

Poniżej zestawiono własności Gminy Myślenice w mieście oraz poszczególnych 
jednostkach osadniczych (pod uwagę wzięto wyłącznie działki o powierzchni większej niż 
0,5 ha). 

 

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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Tabela nr 31 - własności Gminy Myślenice w mieście oraz poszczególnych jednostkach 
osadniczych 

Lp. Jednostka 
administarcyjna 

Powierzchnia 
(ha) 

1 miasto Myślenice 71,9684 

2 Bęczarka - 

3 Borzęta 1,4313 

4 Bysina - 

5 Droginia 2,0709 

6 Głogoczów 6,3644 

7 Jasienica 0,7000 

8 Jawornik 17,8200 

9 Krzyszkowice 3,1500 

10 Łęki (+ Bulina) - 

11 Osieczany 4,4744 

12 Polanka 1,990 

13 Poręba 0,5358 

14 Trzemeśnia 4,5726 

15 Zasań 0,540 

16 Zawada 4,264 

 RAZEM 119,8818 ha 

 
 
 
9. WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 

W obszarze opracowania znajdują się formy ochrony przyrody ustanowione na 
podstawie ustawy O ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 
880). Są nimi: 

 

� Rezerwat przyrody „Zamczysko nad Rabą” - Fragment lasu mieszanego z 
ruinami średniowiecznego zamku (pochodzącego z XIII w.), położony w dolnej partii 
północno zachodniego stoku Góry Ukleina, oddz. 138 i, o łącznej powierzchni formy 
0.96 ha. W szczelinach murów zaobserwować można paprocie: zanokcicę skalną, 
zanokcicę murową, paprotkę zwyczajną, a także rośliny chronione bluszcz 
pospolity, gnieźnik leśny, parzydło leśne, wawrzynek wilczełyko, kopytnik pospolity, 
marzanka wonna, pierwiosnka wyniosła, goryczka trojeściowa. W rezerwacie 
występują m.in. sarny, zające, lisy. Ważniejsze zbiorowiska roślinne występujące w 
rezerwacie: grąd wschodniopolski (Tilio-Carpinetum), żyzna buczyna (Dentario 
glandulosae-Fagetum). /Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 
183 z dnia 13. 10. 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody; Miejsce 
publikacji: Monitor Polski 1962 Nr 86, poz. 407/.; 
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� Użytek ekologiczny „Mokradło śródleśne”, oddz. 133 g, zabagniona polana 
śródleśna o powierzchni 0,26 ha, porośnięta roślinnością ziołoroślową ze 
stanowiskami roślin podlegających ochronie prawnej: kukułka plamista, kukułka 
szerokolistna, skrzyp olbrzymi, listera jajowata, pierwiosnka wyniosła. Na obszarze 
użytku można wyróżnić naturalnie zachowane zbiorowiska ziołoroślowe, pośrednie 
między młaką śródleśną, a łąką ostrożeniową oraz łąki wilgotne. / Rozporządzenie 
Nr 33 Woj. Krak. z dn.24.11.1998 r. (Dz. Urz. Woj.Krak. Nr 29 poz. 244)/.; 

� Użytek ekologiczny „Młaka źródliskowa”, oddz. 134 h, młaka śródleśna w 
źródliskach potoku porośnięta przez bujne zioła, o powierzchni 0,12 ha. Na 
obszarze użytku zachowały się naturalne zbiorowiska ziołoroślowe. Występują tu 
rośliny chronione: bluszcz pospolity, pierwiosnka wyniosła. /Rozporządzenie Nr 33 
Woj. Krak.z dn.24.11.1998 r. (Dz. Urz. Woj. Krak. Nr 29 poz. 244)/; 

[ 

Na przedmiotowym terenie znajdują się obiekty uznane za pomniki przyrody. Są to: 
� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/1, obw. 326 cm, przy ulicy 
Śreniawskiego na wprost domu nr 67 w Myślenicach; /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/2, obw. 347 cm, stary cmentarz w Myślenicach; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/3, obw. 364 cm, 250 cm, stary cmentarz w 
Myślenicach; /Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 
1997r w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/4, obw. 362 cm, stary cmentarz w Myślenicach; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/5, obw. 312 cm, stary cmentarz w Myślenicach; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/6, obw. 331 cm, na zapleczu Szkoły Podstawowej nr 3 
przy ul. Pardyaka 26 w Myślenicach; /Rozporządzenie Nr 3 Wojewody 
Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na terenie 
województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/7, obw. 294 cm, 250 cm, na zapleczu Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Pardyaka 26 w Myślenicach; /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie pomników przyrody 
na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/8, obw. 238 cm, 267 cm, 273 cm, na zapleczu Szkoły 
Podstawowej nr 3 przy ul. Pardyaka 26 w Myślenicach; /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/9, obw. 680 cm, wys.17m, Park 
w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 Wojewody 
Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na terenie 
województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/10, obw. 370 cm, wys. 22m, 
Park w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/11, obw. 330 cm, wys.23.5m, 
Park w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 
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Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/12, obw. 351 cm, wys.19m, 
Park w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/13, obw. 265 cm, wys. 21m, 
Park w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/14, obw. 450 cm, wys.22m, 
Park w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/15, obw. 455 cm, wys.25m, Park w Osieczanach 
(pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z 
dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na terenie województwa 
krakowskiego/; 

� Sosna wejmutka (Pinus strobus) – nr rejestru 19/16, obw. 289 cm, wys.12m, 
Park w Osieczanach (pozostałość parku dworskiego); /Rozporządzenie Nr 3 
Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na 
terenie województwa krakowskiego/. 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/17, obw. 417 cm, przy domu nr 107 w Trzemieśni; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/18, obw. 336 cm, przy domu nr 107 w Trzemieśni; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/19, obw. 380 cm, w miejscowości Trzemieśnia, przy 
drodze, na parceli p. Makselona; /Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z 
dnia 30 stycznia 1997r w sprawie pomników przyrody na terenie województwa 
krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/20, obw. 400 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/22, obw. 359 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – nr rejestru 19/23, obw. 320 cm, w parku – 
Głogoczów 1; /Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 
1997r w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/24, obw. 338 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/25, obw. 351 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/26, obw. 356 cm, w Myślenicach – „Góra Plebańska”; 
/Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30 stycznia 1997r w sprawie 
pomników przyrody na terenie województwa krakowskiego/ 

� Jodła pospolita (Abies alba) – Nr rej. 19/27, w miejscowości Myślenice, 
Leśnictwo Ukleina oddz. 137h, obwód 325 cm; (Rozporządzenie Nr 31 Wojewody 
Krakowskiego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie pomników przyrody na terenie 
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województwa krakowskiego, Dz.U. Woj. Krakowsk. Nr 28 poz. 238 z dn. 
20.11.1998r.), 

� Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.) – Nr rej. 19/28, w miejscowości Myślenice, 
Leśnictwo Ukleina oddz. 156h, o następujących wymiarach: obwód 385 cm; 
wysokość: 32 m; zasięg korony 15x15m; (Rozporządzenie Nr 31 Wojewody 
Krakowskiego z dnia 16 listopada 1998 r. w sprawie pomników przyrody na terenie 
województwa krakowskiego, Dz.U. Woj. Krakowsk. Nr 28 poz. 238 z dn. 
20.11.1998r.), 

� Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obw. 470 cm, w Jaworniku, w pasie 
drogowym przy drodze Jawornik – Rudnik, w pobliżu cmentarza; /Rozporządzenie 
Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 13kwietnia 2004r./; 

� Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – obw. 300 cm, w Jaworniku, posesja prywatna 
wł. Halina Włoch; /Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 
13kwietnia 2004r./; 

� Buk pospolity (Fagus sylvatica) – obw. 450 cm, w Jaworniku, las przy potoku 
nad składem drewna; /Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 
13kwietnia 2004r./; 

� Dąb szypułkowy (Quercus robur) – obw. 325 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 13kwietnia 2004r./; 

� Lipa drobnolistna (Tilia cordata) ) – obw. 270 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 13kwietnia 2004r./; 

� Lipa drobnolistna (Tilia cordata) ) – obw. 265 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 13kwietnia 2004r./; 

� Lipa drobnolistna (Tilia cordata) ) – obw. 335 cm, w parku – Głogoczów 1; 
/Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z  dnia 13kwietnia 2004r./; 

 /Źródło: Wykaz wg Wydziału Środowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie - Oddział Ochrony Przyrody/ 

 

Obiekty przyrodnicze skreślone: 
 

� Lipa (Tilia) – nr rejestru 19/21, w parku – Głogoczów 1; - /Rozporządzenie Nr 
14/02 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie pomników 
przyrody na terenie województwa małopolskiego/ 

 
Gmina Myślenice częściowo znajduje się na terenie obszaru proponowanego do objęcia 
ochroną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu ( I - O.Ch.K. „Dobczyce”, II - 
O.Ch.K. „Beskidy”). Teren ten objąłby najbliższe otoczenie wokół Zbiornika Dobczyckiego 
oraz miejscowości m.in. Osieczany, Trzemeśnia, Zasań, Poręba, obrzeża południowej 
części Myślenic. Projekt ten nie został dotąd zrealizowany. 

 

W projekcie Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 obszar gminy Myślenice 
nie został zaliczony do obszarów chronionych. 
  

Do kategorii obszarów podlegających ochronie statutowej w dziedzinie gospodarki 
wodnej należy znaczny obszar gminy, co jest związane z : 

• tzw terenami ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęcia wody pitnej na Zbiorniku 
Dobczyckim, na rzece Rabie, które stanowi podstawowe źródło wody pitnej dla 
zaopatrzenia Krakowa, (określone w decyzji Prezydenta Miasta Krakowa 
ŚR.VII.7211-5-18/82 z dn. 14.09.1982r.)  

• strefą ochronną ujęcia wody z rzeki Skawinki, tj. w zasięgu zewnętrznego terenu 
ochrony pośredniej ujęcia, (decyzja nr OS.III.6210-1-188b/95 z dnia 19.03.1996 r. 
WOŚ UW w Krakowie) oraz obszar potoku Jaworzyna na całej długości oraz potok 
Głogoczówka do km 5+050,tj. do mostu w Głogoczowie, wraz z przylegającymi 
obustronnie do brzegów pasami gruntu o szerokości średnio 300 m od brzegu – 
jako wewnętrznym terenem ochrony pośredniej. 

• zbiornika wód podziemnych GZWP nr 443 „Dolina rzeki Raby”. 
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• terenem ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece Skawinka zgodnie 
z Rozporządzeniem Nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości 
Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski zmienionym Rozporządzeniem 
nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 
28 września 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę 
ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki 
w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski; w granicach którego 
położony jest obszar zmiany studium wskazany na załączniku graficznym nr 1 do 
uchwały nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.* 

 
10. WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH 
 

Na terenie gminy Myślenice występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych.  
 
11. WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW 
WÓD PODZIEMNYCH  
 

11.1.  Udokumentowane złoża kopalin  
 Zgodnie z opracowaniem z 2008 roku Państwowego Instytutu Geologicznego 
„Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na dzień 31 XII 2007”, na 
terenie Gminy Myślenice  znajdują się następujące złoża kopalin: 

• Złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Myślenice-Polanka”. Złoże 
posiada zasoby udokumentowane w kategorii C1. Zasoby geologiczne bilansowe 
wynoszą 227 tys. m3 [Bilans, 2008]. W złożu tym eksploatowana była glina 
czwartorzędowa oraz iły i iłołupki trzeciorzędowe, wykorzystywane do produkcji 
ceramiki budowlanej (cegły pełnej, cegły kratówki). Obecnie eksploatacja jest 
zaniechana. 

 
• Złoże piaskowca lgockiego „Bysina”. Złoże posiada zasoby udokumentowane w 

kategorii C1. Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 1297 tys. m3 [Bilans, 2008]. 
Dla złoża wydana została decyzja koncesji na eksploatację kopaliny pospolitej, tj. 
piaskowca lgockiego ze złoża „BYSINA” (znak:OS.IV.7511/4/07) oraz wyznaczona 
granica obszaru i terenu górniczego. Koncesja udzielona została na okres 21 lat do 
dnia 30 kwietnia 2029 roku. 

 
• Złoże piaskowca lgockiego „Bysina 1”. Złoże posiada zasoby udokumentowane 

w kategorii C1. Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 660 560 Mg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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11.2. Zasoby wód podziemnych 
Obszar objęty opracowaniem należy do hydrogeologicznego XXIII Regionu 

Karpackiego, podregionu Zewnętrznokarpackiego (XXIII1). Wody podziemne występują 
w utworach fliszowych i pokrywach czwartorzędowych. W utworach fliszowych występują 
wody gruntowe szczelinowe, w małym stopniu szczelinowo-porowe w utworach 
trzeciorzędu i kredy – piaskowce, łupki, mułowce, margle i zlepieńce. Wodonośność 
ograniczona.  Zbiornik w utworach fliszu reprezentuje typ szczelinowy. Krążenie wody tego 
zbiornika w dolinach rzecznych odbywa się na głębokości od 25 do 40 m. W obszarach 
stokowych dochodzi do 60 m. Wody podziemne występują w utworach przepuszczalnych 
akumulacji rzecznej, tj. w serii piaszczysto - żwirowej tarasów pradoliny Raby, a także w 
zaglinionych żwirach i pospółkach gliniastych. Wysokość zwierciadła wody, jak również 
zmiany jego wysokości, zależą min od wielkości przepływu rzeki Raby.  

Według mapy opracowanej przez A. S. Kleczkowskiego (1990), część gminy Myślenice 
leży na terenie GZWP nr 443 „Dolina rzeki Raby”. Jest to zbiornik czwartorzędowy, 
o porowym charakterze ośrodka, związany z doliną rzeki Raby. 

GZWP nr 443 „Dolina rzeki Raby” - to stosunkowo niewielki zbiornik czwartorzędowy, 
o porowym charakterze ośrodka, związany z doliną rzeki Raby, którego powierzchnia 
wynosi 59 km2, a szacunkowe zasoby 11,50 tys. m3/d. Średnia głębokość ujęć wynosi ok. 
8m. 

Poziom wód gruntowych jest bardzo zróżnicowany. Na Pogórzu w utworach fliszowych 
poziom wód podziemnych występuje na głębokości 10 – 20m, ulegając wahaniom do 2m. 
W pokrywie zwietrzelinowej zalegającej na stokach tworzą się małe zbiorniki wodne, woda 
zalega na głębokości 5 – 10 m, wahania dochodzą do 3 m. Utwory akumulacyjne Raby 
i Skawinki z dopływami charakteryzują się znacznymi zasobami wodnymi. Zwierciadło 
wody podziemnej występuje stosunkowo płytko na głębokości ok.2 m, a na obrzeżeniu 
dolin na głębokości ok. 5 m. Te płytkie wody aluwialne o dość dużej temperaturze 
wykazują na ogół związek z wodami rzecznymi. 
Tereny występowania wód podziemnych podlegają ochronie przed zanieczyszczeniami; 
istniejące i potencjalne zainwestowanie winno być dopuszczane i utrzymane w sytuacji 
braku zagrożenia na zanieczyszczenie tych wód. W tym celu winna być przede wszystkim 
prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa na tym obszarze.   

 
 

12. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE 
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 
 
 

Na terenie gminy Myślenice występują tereny górnicze wyznaczone na podstawie 
przepisów odrębnych.  
 
13. STAN SYSTEMU KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

13.1. Komunikacja drogowa i kolejowa 
Charakterystyka sieci drogowo-ulicznej 

W obszarze miasta gminy i miasta Myślenice przebiegają drogi i ulice będące 
drogami: krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Brak linii kolejowych 
sprawia, że dostępność komunikacyjną gminy i miasta zapewnia wyłącznie komunikacja 
kołowa. Droga krajowa nr 7: Gdańsk – Warszawa - Kraków – Chyżne granica państwa, 
przebiega z północy na południe centralnie przez obszar gminy. Droga, w północnej 
części kl. GP, w południowej kl. S, dwupasowa, o przekroju drogowym, łączy się 
z układem komunikacyjnym miasta w węzłach z ul. Słowackiego i z ul. Piłsudskiego 
oraz w skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego. Droga pełni główną rolę w zakresie zewnętrznej 
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dostępności komunikacyjnej miasta i gminy. W obszarze miasta droga przebiega 
obwodnicą, dzielącą miasto na część zachodnią miasta zasadniczego i wschodnią 
przedmieść i terenów przemysłowo-składowych. Obie części miasta połączone są          
ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Słowackiego. Ilość połączeń, po zakończeniu budowy 
węzła z drogą nr 7, uznaje się za wystarczającą. 
 

Droga krajowa łączy się w północnej części gminy w węźle Głogoczów z drogą krajową 
nr 52 Głogoczów – Bielsko-Biała. 
 

Droga wojewódzka nr 967 Myślenice – Dobczyce – Łapczyca biegnie od węzła z drogą 
nr 7 w kierunku wschodnim, gdzie w Łapczycy łączy się z drogą krajową nr 4. 
Droga wojewódzka nr 955 Sułkowice – Jawornik łączy pośrednio drogę krajową nr 52 
z drogą krajową nr 7. 
 

 Dostępność komunikacyjną gmin i ważniejszych miejscowości zapewniają drogi 
powiatowe. Na terenie gminy Myślenice przebiegają następujące drogi powiatowe: 
nr 1935K Sułkowice – Myślenice 
nr 1938K Krzywaczka – Bęczarka 
nr 1941K Głogoczów – Konary 
nr 1942K Krzyszkowice – Świątniki Górne 
nr 1943K Siepraw – Myślenice 
nr 1945K Zawada – Siepraw 
nr 1944K Borzęta – Gorzków 
nr 1932K Osieczany – Kornatka 
nr 1923K Trzemeśnia – Poręba 
nr 1933K Osieczany – Trzemeśnia 
nr 1928K Myślenice – Trzemeśnia – Wiśniowa 
nr 1933K Zasań 
nr 1931K Zasań – Dobczyce. 
 

Na terenie miasta Myślenice drogi powiatowe przebiegają następującymi ulicami: 
Sobieskiego, Rynek, Kościuszki, Niepodległości, Daszyńskiego, 3-Maja, 
Poniatowskiego, Słowackiego, Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Traugutta, Kasprowicza, 
Żeromskiego, Reja, Kazimierza Wielkiego, Rzemieślnicza, Słoneczna, Cegielskiego, 
Przemysłowa, Drogowców, Reymonta, Jagiellońska, Piłsudskiego, Mickiewicza, 
Zdrojowa, Parkowa, Leśna. 
Przebiegi dróg powiatowych w mieście, w większości niezgodne z Ustawą o drogach 
publicznych, uznaje się za nieprawidłowe. Drogami powiatowymi powinny być ulice 
wyłącznie o charakterze ponadlokalnym: Sobieskiego, 3-Maja, Poniatowskiego, 
Słowackiego, Kościuszki, Niepodległości, Daszyńskiego, Sienkiewicza, Kasprowicza, 
Żeromskiego, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Rejtana oraz Jordana, 
Dąbrowskiego (I odcinek), Kniaziewicza. 

Miasto rozcięte jest rzeką Rabą na część północą zasadniczego miasta i część 
południową o charakterze mieszkaniowo – rekreacyjnym. Obie części łączą dwa mosty: 
w ciągu ul. Piłsudskiego i w Osieczanach. Ilość mostów uznaje się za wystarczającą. 
 Pozostałe ulice i place są drogami gminnymi. 
  

Analiza ruchu kołowego 
Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu w 2005 r. drogą krajową nr 7 na odcinku 
Głogoczów – Jawornik poruszało się w dobie (SDR) 21794 pojazdy, w tym 80% 
samochodów osobowych, na odcinku Jawornik – Myślenice 23697 pojazdów w tym 
78% samochodów osobowych, na odcinku Myślenice – Pcim 16089 pojazdów w tym 
74% samochodów osobowych. 
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Drogą krajową nr 52 na odcinku Biertowice – Głogoczów poruszało się w dobie 9687 
pojazdów w tym 80% samochodów osobowych. 
Drogą wojewódzką nr 955 Sułkowice  - Jawornik poruszało się 3725 pojazdów w dobie 
w tym 90% samochodów osobowych, a drogą wojewódzką nr 967 Myślenice – 
Łapczyca 13911 pojazdów w tym 74% samochodów osobowych. 
Przepustowość drogi krajowej nr 7, odcinek północny, w dniach powszednich uznaje się 
za wystarczającą, w dniach weekendowych, wakacyjnych i okołoświąteczych uznaje się 
za niewystarczającą. 
Przepustowość drogi krajowej nr 52 uznaje się za bliską osiągnięcia przepustowości 
granicznej w również w dniach powszednich. 
Przepustowość drogi wojewódzkiej nr 955 uznaje się za wystarczająca, drogi 
wojewódzkiej nr 967 za bliską wyczerpania przepustowości. 
Należy zwrócić uwagę na duży udział ruchu ciężkiego na drodze wojewódzkiej nr 967 
i drodze krajowej nr 7 odcinek południowy. Świadczy to o silnym potoku samochodów 
ciężarowych na trasie Tarnów – Bochnia – Myślenice – Chyżne. 
 

Komunikacja zbiorowa 
Brak linii kolejowych sprawia, że podstawowym środkiem transportu zbiorowego gminy 
i miasta Myślenice jest autobus wspomagany przez mikrobus. Komunikacja auto-
busowa i mikrobusowa zapewnia powiązania zarówno lokalne jak i dalekobieżne. Istotą 
rolę w obsłudze komunikacja autobusową gminy i miasta pełni dworzec autobusowy 
usytuowany przy ul. Słonecznej. 

 

13.2. Gospodarka wodno - ściekowa  
 
 

Wody powierzchniowe. 
Obszar gminy Myślenice leży w dorzeczu dwóch rzek: Raby i Skawinki, prawobrzeżnych 

dopływów Wisły. Dział wodny pomiędzy tymi zlewniami przebiega wzdłuż wzniesień od 
wschodniej granicy gminy, przez północną część miasta, granicą pomiędzy sołectwem 
Bysina i Jawornik, w kierunku południowym – granicą zachodnią pomiędzy Bysiną 
a Jasienicą, następnie wzniesieniami na południu Jasienicy w kierunku zachodnim. Część 
południowa i wschodnia znajduje się w zlewni rz. Raby, natomiast część północna – w zlewni 
rz. Skawinki. 
Największymi dopływami rz. Raby są: lewobrzeżny potok Bysinka, oraz prawobrzeżne: 
Trzemeśnianka, Bulinka i Kobylak. 
Zlewnia Skawinki reprezentowana jest głównie przez potok Głogoczówka, biorący swój 
początek w miejscowości Jawornik a płynący przez Krzyszkowice, Głogoczów wraz z kil-
koma dopływami. 
Całą gminę charakteryzuje bogata dobrze rozwinięta siatka hydrograficzna. 

 

Wody podziemne. 
Na obszarze gminy Myślenice występuje jeden ciągły poziom wodonośny, 

występujący w utworach akumulacji rzecznej w dolinie rz. Raby, będący najbardziej 
zasobnym zbiornikiem wód podziemnych tego rejonu, oznaczony nr.443 jako jeden 
z głównych zbiorników wód podziemnych Polski (GWZP), objęty obszarem najwyższej 
ochrony (ONO), charakteryzuje się zróżnicowaną wydajnością studni wierconych 
ujmujących ten poziom wodonośny, od poniżej 2 m3/h w górnych odcinkach potoków 
i rzek, do kilkunastu m3/h w dolinie rz.Raby, najwyżej (30m3/h) na odcinku od Zarabia 
po cofkę Zbiornika Dobczyckiego. Ponadto w utworach fliszowych kredy i trzeciorzędu – 
występuje poziom wód gruntowych typu szczelinowo-porowego, o niewielkiej 
wodonośności. Otwory studzienne osiągają wydajność w granicach 2 ÷ 5 m3/h, często 
poniżej 1 m3/h. 
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Poziom fliszowy dzięki urozmaiconej morfologii terenu jest silnie drenowany co przejawia 
się występowaniem licznych źródeł, na których bazują ujęcia zaopatrujące w wodę liczne 
“dzikie” wodociągi lokalne na terenie Trzemeśni, Poręby, Zasania i Buliny. 

Reasumując warunki hydrogeologiczne na obszarze gminy – należy stwierdzić, iż teren 
ten jest stosunkowo ubogi w wody podziemne, a najbardziej wodonośny zbiornik wód 
podziemnych w utworach aluwialnych doliny rz. Raby wydzielony pod numerem 443 jako 
GZWP wymaga najwyższej ochrony przed zanieczyszczeniem, z uwagi na brak naturalnej 
ochrony od zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 
 

13.2.1 Zaopatrzenie w wodę. 
 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców miasta i gminy Myślenice – jest 
rz. Raba, oraz wody podziemne poziomu czwartorzędowego rzadziej fliszowego, na 
zasobach których oparte zostały wodociągi zbiorcze oraz lokalne wodociągi zagrodowe. 

Na obszarze miasta i gminy aktualnie funkcjonują następujące wodociągi zbiorcze: 
- wodociąg komunalny “Myślenice” obsługujący miasto oraz będący źródłem wody 
dla wodociągu “Osieczany”; 
- wodociąg grupowy “Polanka - Jawornik – Bęczarka - Głgoczów zrealizowany 
w oparciu o pobór wody z magistrali tranzytowej ø 600 mm “Dobczyce – Myślenice” 
transportującej wodę z Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach do Myślenic; 
- wodociąg “Borzęta” oraz wodociąg “Zawada” pracujące także w oparciu o zakup 
wody z magistrali ø 600 mm “Dobczyce – Myślenice”; 
- wodociąg “Krzyszkowice oraz wodociąg “Droginia – Banowice” pracujące w opar-
ciu o własne ujęcia wody. 

Poza zasięgiem obsługi wodociągów zbiorczych – aktualnie pozostają wsie: 
Trzemeśnia, Poręba, Zasań oraz  Łęki. 
We wschodniej części gminy, oraz wieś Bysina i Jasienica w południowo-zachodniej części 
gminy, których mieszkańcy zaopatrują się w wodę z indywidualnych lub lokalnych 
wodociągów tzw. “spółek wodociągowych” obsługujących po kilka, kilkanaście a nawet 
więcej zabudowań (Trzemeśnia, Poręba) – w oparciu o ujęcia lokalnych źródlisk. Zasoby 
wód podziemnych są wystarczające dla pokrycia potrzeb pojedynczych gospodarstw, nie 
stanowią źródła wody dla zorganizowanych wodociągów zbiorczych. 
W okresach suszy odczuwalne są braki wody szczególnie w przypadku większych 
wodociągów lokalnych na terenie Trzemeśni i Poręby, obejmujących nawet około 180 
budynków. Wodociągi te zrealizowane zostały bez dokumentacji, bez pozwoleń wodno-
prawnych, bez udokumentowania zasobów ujętych źródeł. 

 

Charakterystyka poszczególnych systemów wodociągowych. 

□ Wodociąg komunalny “Myślenice” – pracujący w oparciu o zasoby własnego ujęcia 
wód, które stanowią studnie głębinowe zlokalizowane na prawym brzegu rzeki Raby 
wraz z ujęciem brzegowym do infiltracji terenu studni, wspomaganego zakupem wody z 
Zakładu Uzdatniania Wody w Dobczycach, poprzez rurociąg tranzytowy ø 600 mm 
“Dobczyce – Myślenice”, włączony do systemu wodociągu komunalnego. 
Zdolność produkcyjna ujęcia i ZUW “Myślenice” – wynosi 4000 m3/dobę tj. 1460 
tys.m3/rok. 
Wodociąg pracuje w układzie ze zbiornikiem wyrównawczym zlokalizowanym na 
Plebańskiej Górze, o pojemności V = 800 m3, obsługującym w I-szej strefie ciśnień 
obszar odo rzędnej: 310.00 m n.p.m., z wyodrębnioną druga strefą ciśnień, pracującą w 
oparciu o hydrofornię strefową zlokalizowaną na osiedlu 1000-lecia wraz ze zbiornikami 
2 x 500 m3, a obsługującą oprócz osiedla – rejon Górnego Przedmieścia, oraz Osiedla 
Dąbrowskiego [ obszar o rzędnej 290.00 ÷ 340.00 m n.p.m.]. 
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Ponadto, dla obsługi rejonu ul. Bergela – zlokalizowano zamienną III-cią strefę, dla 
której ciśnienie podnoszone jest pompami przy hydroforni na Os. 1000-lecia. 
Dla umożliwienia obsługi zabudowy zlokalizowanej w zachodniej części Górnego 
Przedmieścia, w roku 2008 zrealizowano hydrofornię strefową przy Al. 3 Maja ( w 
rejonie zabudowania nr. 56 nad pot. Bysinka), co pozwoli na obsługę zabudowań 
położonych na rzędnej 320.00 ÷ 380.00 m n.p.m. 
Woda do miasta i zbiorników “Plebańska Góra” doprowadzana jest od strony 
południowej z ZUW – rurociągiem f 200 mm oraz od wschodu magistralą ø 600 ÷ 500 
mm “Dobczyce – Myślenice”. 
Po mieście woda rozprowadzana jest układem sieci magistralnych i rozdzielczych 
o przekroju ø 350 ÷ 100 mm z głównymi rurociągami: 
- ø 300 mm w Al. Słowackiego – 3-go Maja, 
- ø 350 mm na Osiedlu 1000- lecia, 
- ø 300 mm w ul. Dąbrowskiego, 
- ø 200 ÷ 150 mm w ul. Średniawskiego, 
- ø 200 mm w ul. Ogrodowej – Bergela – Kazimierza Wielkiego – Ujejskiego  
i na Zarabiu. 
 

□ Wodociąg “Osieczany” - oparty na poborze wody z wodociągu “Myślenice” 
istniejącym rurociągiem ø 160 mm biegnącym od ul. Zdrojowej w Myślenicach, w kie-
runku północno- wschodnim w kierunku Droginii, stanowiąc główny rurociąg 
rozprowadzający wodę do dobrze rozwiniętej sieci rurociągów bocznych ø 100 ÷ 90 mm 
obsługujących istniejące zainwestowanie sołectwa. 
□ Wodociąg “Droginia – Banowice” –oparty na poborze wody ujęciem brzegowo-
dennym na potoku Ratanica,, o przepływach charakterystycznych:  
NNQ = 1,49 dm3/sek 

SNQ = 5,8 dm3/sek 

zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym maksymalna wielkość poboru określona 
została w wielkości = 2,2 dm3/sek i uwarunkowana jest pozostawieniem w korycie 
potoku minimalnego przepływu wody poniżej ujęcia w wielkości = 0,75 dm3/sek. 
Wodociąg pracuje w układzie: ujęcie – Zakład Uzdatniania Wody ( złożony z osadnika, 
chloratora i pompowni) – zbiornik wyrównawczy V = 200 m3 usytuowany na wzgórzu 
“Tulej” - grawitacyjna sieć wodociągowa ø 100 ÷ 80 mm. 
□ Wodociąg “Borzęta” – oparty na poborze wody z magistrali tranzytowej ø 600 mm 
“ZUW Dobczyce – Myślenice” skąd woda rurociągiem ø 150 ÷ 100 mm oraz bocznymi 
ø80 mm rozprowadzana jest po południowej i wschodniej części wsi. 
□ Wodociąg “Zawada” – oparty na poborze wody z magistrali ø 600 mm “ZUW 
Dobczyce – Myślenice” w miejscowości Borzęta, skąd rurociągiem ø 160 mm 
biegnącym zachodnią częścią wsi Borzęta woda doprowadzona jest do sołectwa 
Zawada, po czym siecią rurociągów ø 100 ÷ 90 mm rozprowadzona po całym obszarze 
wsi, za wyjątkiem północno-wschodniego obrzeża (przysiółek “Poręby”) 
zaopatrywanego w wodę rurociągami ø 100 ÷ 80 mm zasilanymi z wodociągu “Siepraw” 
(rurociąg ø 150 mm biegnący w granicy wsi). 
 

□ Wodociąg “Krzyszkowice” – pracujący w oparciu o własne ujęcie wód podziemnych, 
dwoma studniami wierconymi, o zasobach wodnych zatwierdzonych w kategorii “B” 
w wielkości: Qe = 16,2 m3/h.  
Woda ze studni doprowadzona jest rurociągami ø 100 mm do zbiornika 
wyrównawczego o pojemności V = 200 m3 po czym rurociągami ø 100 ÷ 80 mm 
rozprowadzona jest po wsi. 
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□ Wodociąg grupowy “Polanka – Jawornik – Bęczarka – Głogoczów” – zrealizowany 
w oparciu o pobór wody z magistrali tranzytowej f 600 mm “ZUW Dobczyce – 
Myślenice” – magistralą ø 225 mm biegnącą od Myślenic poprzez Polankę – Jawornik – 
Głogoczów z odgałęzieniami ø 160 ÷ 110 mm rozprowadzającymi wodę po terenie wsi 
Głogoczów – Bęczarka – Jawornik – Polanka. 
 

Zgodnie z dotychczas opracowanymi dokumentacjami wodociągi “Krzyszkowice”, 
“Borzęta”, oraz “Zawada” mają być włączone w wodociąg “Polanka – Jawornik – 
Bęczarka – Głogoczów” i pracować jako jeden wodociąg grupowy, o wielostronnym 
zasilaniu, ze zbiornikiem początkowym “Borzęta” o pojemności V = 2 x 1500 m3, 
z którego zostaną wyprowadzone istniejące magistrale ø 225 mm i ø 160 mm, aktualnie 
wpięte prowizorycznie z 2-ch punktach magistrali ø 600 mm.  
 

W trakcie projektowania znajdują się wodociągi dla wsi: 
- Łęki, 
- Trzemeśnia, 
- Poręba, 
- Bulina. 

 

Opracowana została dokumentacja na wodociąg obejmujący wsie: Bysina i Jasienica – 
oparty o zasilanie z wodociągu “Myślenice”. 
Realizacja projektowanych wodociągów pozwoli na objęcie siecią wodociągów 
zbiorczych całego obszaru gminy, eliminując występujące w okresach suszy dokuczliwe 
braki wody głównie, we wschodniej części gminy. 
 
Obszary ograniczonego zainwestowania – strefy ochronne ujęć wody. 
 

Obszar miasta i gminy Myślenice znajduje się w zasięgu zlewni rzeki Raby i rzeki Skawinki, 
objętych szczególnym nadzorem z uwagi na fakt wykorzystania wód tych rzek do zao-
patrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, skąd przy projektowaniu każdej 
inwestycji na obszarze gminy – konieczne jest wykorzystanie wszelkich dostępnych środków 
technicznych służących zabezpieczeniu wód przed ich zanieczyszczeniem. , 
Dla ujęcia wody pitnej na rz. Rabie w Dobczycach, dla potrzeb wodociągu komunalnego w 
Krakowie oraz wodociągów miast i sołectw położonych w rejonie tranzytu wody nadal 
obowiązuje decyzja Prezydenta m. Krakowa nr. SR.VII-7211-5-18/82 z dnia 14.IX.1982 roku 
ustanawiająca strefę ochronną tego ujęcia, zgodnie z którą: “ strefa ochronna dla ujęcia wody 
pitnej na rz. Rabie w Dobczycach – obejmuje obszar zbiornika wodnego wraz z jego zlewnią 
bezpośrednią od zapory do oczyszczalni ścieków w Myślenicach, a ponadto potoków 
Trzemeśnianka i Wolnica”. 
Zgodnie z tą decyzja obszar miasta Myślenice położony na wschód od oczyszczalni ścieków, 
oraz sołectwa: Osieczany, Droginia-Banowice, Łęki, Trzemeśnia, Poręba, Zasań i po-
łudniowo-wschodnia część Borzęty, objęte zostały terenem ochrony pośredniej, na którym 
oprócz zakazów wynikających z art.60, ust.1 ustawy “Prawo wodne” z 24.X.1974 r. – 
obowiązuje dodatkowo zakaz: 
- magazynowania pestycydów 

- lokalizacji stacji benzynowych, 
- budowy autostrad, 
Pozostała część zlewni rz. Raby stanowi obszar szczególnego nadzoru. 
 

Północna część gminy, położona w zlewni rzeki Skawinki ( sołectwa: Głogoczów, 
Krzyszkowice, Zawada, Bęczarka, Jawornik, Polanka oraz zachodnia część Jasienicy) 
z uwagi na ujęcie wody pitnej dla wodociągu komunalnego w Skawinie – objęta została 
strefą ochronną ustalona decyzją nr. OS.III.6210-1-188b/95 z dnia 19.03.1996 r – mocą 
której, obszar ten objęty został zewnętrznym terenem ochrony pośredniej, przy czym 
obszar potoku Głogoczówka do km 5+050 tj do mostu w Głogoczowie wraz 
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z przylegającymi obustronnie do brzegów pasami gruntu o szerokości średnio 300 m od 
brzegu – objęty został wewnętrznym terenem ochrony pośredniej, na którym 
obowiązują następujące zakazy, nakazy i ograniczenia: 
 

- Zabrania się: 
a.) wprowadzania ścieków nieoczyszczonych należycie do ziemi i wody; 
b.) przechowywania i składowania materiałów promieniotwórczych; 
c.) lokalizowania nowych stacji paliw, magazynów substancji ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu; 
d.) lokalizowania zakładów przemysłowych i chemicznych zakładów usługowych; 
e.) budowy dróg publicznych i torów kolejowych; 
f.) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 50 m od 
ich brzegów; 
g.) lokalizowania obiektów hodowlanych opartych na systemie chowu bezściółkowego; 
h.) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych; 
i.) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt; 
j.) wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów; 
k.) przewożenia materiałów toksycznych, mogących skazić wodę; 
l.) pławienie bydła i trzody, 
ł.) urządzania obozowisk; 
m.) tworzenia zorganizowanych kąpielisk; 
n.) stosowania na roślinach uprawianych w strefie – środków ochrony roślin innych niż 
    dopuszczone i wymienione w wykazie ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i  
    Gospodarki Żywnościowej. 
 

- nakazuje się: 
a.) realizację kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równolegle do 
     realizacji wodociągów; 
b.) podczyszczanie w osadnikach ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych,  
     przed ich wprowadzeniem do wód powierzchniowych;  
c.) posiadanie przy prowadzeniu działalności hodowlanej zbiornika na gnojówkę oraz  
    szczelnej płyty gnojowej; 
 

Na obszarze zewnętrznego terenu ochrony pośredniej obowiązują następujące 
ograniczenia: 
- zabrania się: 

a.) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych; 
b.) lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji 

chemicznych, oraz rurociągów do ich transportu; 
c.) lokalizowania wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych; 
d.) mycia pojazdów mechanicznych w ciekach wodnych i w pasie o szerokości 30 m 

od ich brzegów; 
e.) gromadzenia odpadów na brzegach i w korytach cieków; 
f.) wprowadzania ścieków opadowych z ciągów komunikacyjnych bez ich wcześ-

niejszego podczyszczenia; 
g.) lokalizowania zakładów chemicznych. 
 

- nakazuje się: 
a.) realizację kanalizacji zakończonej urządzeniami oczyszczającymi równolegle z re-

alizacją wodociągów; 
b.) posiadanie zbiornika na gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej przy prowadzeniu 

działalności hodowlanej. 
 
Zasięg poszczególnych stref został naniesiony na planszy graficznej w skali 1 : 10 000. 
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Obszar zmiany studium określony na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały 
nr 186/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 2/2011 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011r. 
w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 
rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. 
Małop. Nr 369 poz. 3154 z 25 lipca 2011r.) zmienionym Rozporządzeniem nr 3/2011 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia 
wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina 
Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 479 poz. 4642 z 10 października 
2011r.), położony jest w granicy terenu ochrony pośredniej ujęcia wody na rzece 
Skawinka. W terenie ochrony pośredniej obowiązują zakazy i ograniczenia zgodnie z w/w 
Rozporządzeniami .* 
 
 
13.2.2. Odprowadzenie i oczyszczenie scieków. 
 

Na całym obszarze gminy obowiązuje zasada odprowadzania ścieków do kana-
lizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków. 
Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz 
Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego – na obszarze gminy Myślenice – 
wyznaczone zostały dwie aglomeracje: 
□ aglomeracja “Myślenice – centrum” obejmująca miasto Myślenice oraz sołectwa: 

Borzęta, Jasienica, Bysina, Droginia, Trzemeśnia, Osieczany, Łęki, Zasań oraz 
Poręba, z których ścieki zostaną oczyszczone na oczyszczalni ścieków 
w Myślenicach;  

□ aglomeracja Myślenice – północ” z oczyszczalnią w Krzyszkowicach, do której 
ścieki zostaną sprowadzone z terenu sołectw: Głogoczów, Bęczarka, 
Krzyszkowice,  Jawornik,  Polanka, Zawada. 

Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje jeden system kanalizacji zbiorowej “Myślenice” 
zakończony oczyszczalnią ścieków, będącą odbiornikiem ścieków z systemu kanalizacji 
miasta oraz zrealizowanej w ostatnich latach kanalizacji sołectwa Osieczany, Banowice-
Droginia, częściowo Borzęta, oraz sołectwa Bysina, stanowiący zasadniczą część 
docelowego systemu “Myślenice – Centrum”. 
W realizacji znajduje się kanalizacja na terenie Trzemeśni, Łęk, Poręby i Zasania. 

 

 

 
* zmiana w tekście zmiany studium wprowadzona Uchwałą Nr ………….. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
……………… 
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13.2.2.1. Charakterystyka systemów kanalizacyjnych obsługujących miasto i gminę. 

System kanalizacji miasta. 
Miasto Myślenice zostało skanalizowane w systemie kanalizacji mieszanej:  
- ogólnospławnej, obejmującej środkową część miasta (zlewnia kolektora “B” i “C”); 
- półrozdzielczej (kolektor “A”, “San”, “Zarabie”); 
- rozdzielczej (kolektor północny “P” i “W”). 
Sieć kanalizacyjna miasta oparta jest na następujących kolektorach głównych: 

- kolektorze “A” – ogólnospławnym, obejmującym środkową część Śródmieścia,  
tereny przemysłowe pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Kazimierza Wielkiego. 
Przedłużenie kolektora “A” wzdłuż lewego brzegu pot. Bysinka (ul. Średniawskiego) 
wykonany jest jako kanał sanitarny. 

- kolektorze “B” – ogólnospławnym, obejmującym teren baz przemysłowych 
położonych na południe od pot. Bysinka, będący także odbiornikiem ścieków 
z kolektora “C” i “Z”; 

- kolektorze “C” – ogólnospławnym, obsługującym Górne Przedmieście, 
prawobrzeżną część pot. Bysinka z osiedlem 1000-lecia, południową część 
Śródmieścia, tereny rekreacyjne na lewym brzegu rz. Raby, przy czym odcinek 
kolektora wzdłuż pot. Bysinka, na zachód od osiedla 1000-leciawykonany jest jako 
kolektor sanitarny; 

- kolektor “San” o przekroju ø 400 mm – sanitarnym, obsługującym w północnej 
części miasta zabudowę zlokalizowaną w rejonie potoku San; 

- kolektorze “Zarabie” półrozdzielczym obsługującym Zarabie; 
- kolektorze “P” (Północnym) ø 600 mm – obsługującym północną część miasta od ul. 

Sobieskiego po ul. Kazimierza Wielkiego, w kierunku wschodnim do wysokości 
ul.Partyzantów; 

- kolektorze “W” ø 250 mm, obsługującym północno-wschodnią część Dolnego 
Przedmieścia, z której ścieki poprzez pompownię zlokalizowaną na granicy miasta 
z Osieczanami tłoczone są do oczyszczalni: 

 
Wszystkie główne ulice obszaru skanalizowane w systemie rozdzielczym wyposażone 
są także w kanały deszczowe. 
Ścieki z terenu miasta sprowadzane są grawitacyjnie (za wyjątkiem zlewni kolektora 
”W”) wymienionym układem kanalizacji na mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię 
ścieków, zlokalizowaną we wschodniej części miasta, na lewym brzegu rz. Raby, 
o przepustowości Qmax dob = 7000 m3/dobę w okresie bez opadów, oraz w okresie 
opadów dopuszcza się odprowadzenie Qmax.= 11000 m3/dobę. 
W styczniu 2009 roku dokonano uroczystego otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni 
ścieków w Myślenicach dostosowanej do wymogów Unii Europejskiej w zakresie 
ograniczenia zanieczyszczeń do wielkości zapewniających redukcję; 
- 96% zanieczyszczeń fosforu, 
- 80% azotu ogólnego 

- 97% zawiesiny. 
 

Odprowadzenie ścieków z obszaru gminy  

Na obszarze gminy w ostatnich latach zrealizowane zostały następujące systemy 
kanalizacji: 
□ System kanalizacji zbiorczej na terenie sołectw Osieczany – Banowice – Droginia, 

wchodzący w skład kanalizacji prawobrzeżnej zlewni Raby opartej na głównym 
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kolektorze sanitarnym ø 400 mm “Poręba – Trzemeśnia – Łęki – Droginia – 
Myślenice” sprowadzającym ścieki na oczyszczalnię w Myślenicach. 

Głównymi elementami systemu zrealizowanymi oprócz wymienionego kanału są: 
- pompownia “Banowice” we wsi Droginia ze zbiornikiem retencyjnym; 
- dwa rurociągi tłoczne 2 xø 200 mm na trasie Banowice – Myślenice; 
- kolektor ø 200 mm wzdłuż potoku Bulinka, sprowadzający ścieki z terenu wsi 
Osieczany; 
- kanał sanitarny ø 200 mm z zachodniej części Osieczan, prowadzący ścieki do 
pompowni “Banowice” 
a także sieć kanałów bocznych ø 200 mm na terenie Osieczan i Droginii. 
W trakcie realizacji jest bogata sieć kanałów bocznych na terenie Trzemeśni - Łęk 
oraz Zasania. 
 

□ Część systemu kanalizacji w zachodniej części wsi Borzęta, po obu stronach 
drogi Dobczyce-Myślenice, tj kanały sanitarne f 200 mm wraz z głównym kanałem 
ø 200 mm sprowadzającym ścieki do pompowni kolektora “W” znajdującej się na 
granicy miasta z Osieczanami. 

 

□ Kanalizacja zbiorcza na terenie wsi Bysina oparta na dwóch głównych kanałach 
ø200 mm biegnących wzdłuż lewego i prawego brzegu potoku Bysinka i jego 
lewobrzeżnego dopływu sprowadzających ścieki do kanalizacji Myślenic (kolektora 
“A” w ul. Średniawskiego, oraz kolektora ”C” w ul. 3 –go Maja). 
Na pozostałym obszarze gminy nie zrealizowano dotychczas kanalizacji zbiorczej. 
Mieszkańcy pozostałych wsi odprowadzają ścieki do dołów szczelnych częściej 
chłonnych, a więc bezpośrednio do ziemi lub pobliskich potoków, bez jakichkolwiek 
urządzeń oczyszczających.  
Gmina w ramach wykorzystania Funduszu Spójności przygotowuje się do realizacji 
przedsięwzięcia pod nazwą “Oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach” 
obejmującego realizację systemu kanalizacji “Myślenice – Północ” na terenie wsi: 
Jawornik, Głogoczów, Krzyszkowice, cz. Borzęty, Bęczarka, Polanka i Zawada, około 
92 km sieci kanalizacji, z oczyszczalnią ścieków w Krzyszkowicach zlokalizowana na 
działkach nr. 643, 644, 645, 646.  
 

13.3. Elektroenergetyka  
Na terenie miasta i gminy Myślenice znajdują się następujące urządzenia i sieci 
elektroenergetyczne wysokiego napięcia:  

• napowietrzna jednotorowa linia energetyczna 110 kV relacji EE Skawina – GPZ 
Myślenice – GPZ Łososina, 
• napowietrzna dwutorowa linia energetyczna 110kV relacji GPZ Skawina Huta – 
GPZ Szaflary, 
• stacja transformatorowa 110/SN GPZ Myślenice. 

Linie 110 kV, stacja 110/SN oraz sieć SN i nn są w eksploatacji ENION Grupa Tauron. 
Źródłem zasilania w energię elektryczną jest stacja 110/SN kV GPZ Myślenice. Odbiorcy 
zasilani są w energię elektryczną w oparciu o sieć elektroenergetyczną średniego napięcia 
15 kV poprzez stacje transformatorowe SN/nn. Sieć średniego napięcia powiązana jest 
drugostronnie ze stacjami 110/SN pracującymi na terenach gmin przyległych. Na obszarze 
miasta funkcjonuje sieć elektroenergetyczna głównie w wykonaniu kablowym, a na 
obrzeżach miasta i na terenach wiejskich w wykonaniu napowietrznym. Stacje 
transformatorowe w obszarze miasta są przeważnie wykonane jako wnętrzowe 
wyposażone w transformatory o mocach od 60 do 630 kVA a na terenach wiejskich w 
wykonaniu słupowym typu STS, wyposażone w transformatory o mocach od 40 do 250 
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kVA. Nieliczne stacje są wykonane jako wnętrzowe. Łączna moc zainstalowanych 
transformatorów wynosi ok. 16 MVA. 
Na rzece Rabie funkcjonuje elektrownia wodna Hydroelektrobud s.c.. o mocy 0,23 MW. 
Istniejące sieci i urządzenia energetyczne stwarzają ograniczenia urbanistyczne. Wzdłuż 
napowietrznych sieci elektroenergetycznych wyznacza się strefy techniczne, w których 
obowiązuje nakaz uzgadniania lokalizacji obiektów budowlanych z operatorem sieci. 
Wymiary oraz warunki zagospodarowania stref określone są w przepisach odrębnych. Przy 
lokalizacji obiektów budowlanych należy zachować zasady ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym zgodnie z przepisami odrębnymi. Szerokość strefy technicznej 
wynosi: 

• 14,5m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 110 kV, łącznie 36m licząc po 
18m od osi dla jednotorowej oraz łącznie 40m licząc po 20m od osi dla linii 
dwutorowej, 

• 5m od skrajnego przewodu linii napowietrznej 15 kV, łącznie 16m licząc po 8m od 
osi. 

 
Ocena funkcjonowania systemu.         

Sieć elektroenergetyczna dostosowana jest istniejącego zapotrzebowania na energię 
elektryczną. Sieć elektroenergetyczna średniego napięcia i niskiego napięcia obejmuje 
wszystkie tereny zabudowy. Istniejąca sieć elektroenergetyczna zaspokaja obecne 
potrzeby, posiada rezerwy przepustowości i może stanowić źródło energii elektrycznej dla 
nowych odbiorców. Niezbędna jest rozbudowa sieci średniego i niskiego napięcia 
w nowych terenach przeznaczonych do zabudowy kubaturowej.  
W planach krajowej sieci przesyłowej planowana jest budowa dwutorowej linii 400 kV 
relacji Skawina – Varin (Słowacja) od Elektrowni Skawina w kierunku południowym, której 
trasa może przebiegać przez teren gminy Myślenice. 

13.4. Gazownictwo  
Na terenie Miasta i Gminy Myślenice zlokalizowane są następujące urządzenia i sieci 

gazownicze będące w eksploatacji Karpackiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. 
z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie:  

• gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 300 CN 6,3 MPa relacji Czechówka – Myślenice  
• gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 250 CN 6,3 MPa relacji Myślenice – Lubień 
• gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 80 CN 6,3 MPa zasilający stację redukcyjno-

pomiarową w Myślenicach    
• stacja redukcyjno-pomiarowa Io Myślenice o wydajności 6000 m3/h, zasilana 

poprzez odgałęzienie z gazociągu wysokiego ciśnienia Ø 80 mm 
• stacja redukcyjno-pomiarowa Io w strefie inwestycyjnej Dolne Przedmieście o wy-

dajności 3000 m3/h, zasilana poprzez odgałęzienie z gazociągu wysokiego ciśnienia 
Ø 250 mm. 

• sieć gazowa rozdzielcza średniego ciśnienia o średnicach od Ø200 mm do Ø25mm. 
Zaopatrzenie w gaz miasta i Gminy Myślenice oparte jest na zasilaniu z gazociągu 
wysokiego ciśnienia Ø 300,  Ø 250 relacji Czechówka – Myślenice – Lubień poprzez dwie 
stacje redukcyjno-pomiarowe Io: Myślenice i Dolne Przedmieście. Odbiorcy są zasilani w 
gaz poprzez sieć gazową średniego ciśnienia. Wyjątek stanowi zabudowa osiedla 1000-
lecia w Myślenicach, zasilana z sieci niskiego ciśnienia. System sieci średniego ciśnienia 
Miasta i Gminy Myślenice połączony jest z systemami na obszarze gmin Świątniki, 
Mogilany i Sułkowice. Główne gazociągi średniego ciśnienia, pełniące role gazociągów 
przesyłowych: 
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• gazociąg średniego ciśnienia Ø150mm od stacji redukcyjno-pomiarowej Io Myśle-
nice, przebiegający przez miejscowość Jawornik 

• gazociąg średniego ciśnienia Ø110mm przebiegający przez miejscowość 
Głogoczów 

• gazociąg średniego ciśnienia Ø 110 mm przebiegający przez miejscowość 
Krzyszkowice 

• gazociąg średniego ciśnienia Ø 110, Ø 90 mm przebiegający przez miejscowości 
Droginia, Łęki, Trzemeśnia 

• gazociąg średniego ciśnienia Ø 80, Ø 65 mm przebiegający przez miejscowość 
Borzęta 

Przez teren poszczególnych miejscowości przebiegają gazociągi rozdzielcze o średnicach 
Ø 65 - Ø 25 mm. 
Parametry sieci gazowej na terenie Miasto Myślenice:  

• długość sieci gazowej 72,35 km 
• długość przyłączy 53,68 km 
• całkowita długość sieci 126,03 km 
• ilość przyłączy 2571 szt. 

Parametry sieci gazowej na terenie Gminy Myślenice: 
• długość sieci gazowej 219,32 km 
• długość przyłączy 124,27 km 
• całkowita długość sieci 343,59 km 
• ilość przyłączy 3635 szt. 

Istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia stwarzają ograniczenia urbanistyczne Wzdłuż 
gazociągów wysokiego ciśnienia oraz wokół stacji redukcyjno-pomiarowych wyznaczone 
są strefy techniczne, w których obowiązują ograniczenia w użytkowaniu terenu. Wymiary 
oraz warunki zagospodarowania stref określone są w przepisach odrębnych. Należy zachować 
minimalne odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi gazociągu zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Dla istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia Dn 300, Dn 250 
i Dn 80 mm CN 6,3 MPa obowiązują następujące minimalne odległości zewnętrznej 
krawędzi gazociągu od obiektów terenowych: 

• 15 m dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego (odległość 
od granicy terenu) 

• 15 m dla budynków mieszkalnych i gospodarczych (odległość od rzutu budynku)  
• 15 m dla przewodów kanalizacyjnych, sieci cieplnych i wodociągowych mających 

połączenie z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, w przebiegu równoległym 
(odległość od ścianki przewodu) 

• 5 m dla przewodów kanalizacyjnych, sieci cieplnych i wodociągowych nie mających 
połączenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, w przebiegu równoległym 
(odległość od ścianki przewodu) 

• 15 m dla parkingów (odległość od granicy terenu) 
Tereny w granicach strefy technicznej zaleca się użytkować jako zieleń urządzoną, 
głównie niską, dopuszcza się uprawy rolnicze lub ogrodnicze. Drzewa i krzewy mogą być 
sadzone w odległości minimum 5 m od zewnętrznej ścianki gazociągu. 
Istniejące gazociągi średniego ciśnienia nie stwarzają ograniczeń urbanistycznych. Dla 
projektowanych gazociągów należy wyznaczyć strefy kontrolowane zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

Ocena funkcjonowania systemu.         
Sieć gazowa średniego ciśnienia doprowadzona jest do miejscowości: Bęczarka, 
Borzęta, Bysina, Droginia, Głogoczów, Jasienia, Jawornik, Krzyszkowice, Łęki, 
Osieczany, Polanka, Trzemeśnia, Zawada. Brak jest sieci gazowej w miej-
scowościach Chełm, Bulina, Poręba, Zasań.  
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Z sieci gazowej zasilanych jest około 88% gospodarstw domowych w mieście i oko-
ło 47% gospodarstw domowych na obszarach wiejskich. Pozostałe gospodarstwa 
domowe korzystają z gazu z butli lub z urządzeń elektrycznych. 
System zaopatrzenia gminy w gaz należy uznać za niewystarczający. Wymagana 
jest budowa sieci gazowej w miejscowościach dotychczas jej pozbawionych. 
W miejscowościach, w których jest sieć gazowa w pełni zaspokaja zapotrzebowanie 
na gaz dla celów komunalno-bytowych oraz częściowo grzewczych. Rezerwy 
przepustowości istniejących stacji redukcyjno-pomiarowych nie limitują możliwości 
podłączania nowych odbiorców Rozdzielcza sieć gazowa średniego ciśnienia 
posiada rezerwy przepustowości i może stanowić źródło gazu dla nowych 
odbiorców. Niezbędna jest modernizacja i rozbudowa rozdzielczej sieci gazowej 
w nowych terenach przeznaczonych do zabudowy kubaturowej. 

13.5. Ciepłownictwo  
Ciepło dla potrzeb ogrzewania i przygotowania cieplej wody użytkowej wytwarzane jest w 
lokalnych systemach grzewczych, kotłowniach lokalnych oraz ogrzewaniach 
indywidualnych. Lokalne systemy grzewcze: 

• Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "Zorza" os. Tysiąclecia w Myślenicach  
• Szpital Miejski, ul. Szpitalna w Myślenicach  

W obszarze miasta i gminy funkcjonuje kilkadziesiąt lokalnych kotłowni, z których 
największe są w obiektach: 

• Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "Zorza",  ul. Słowackiego 12 
• Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "Zorza",  ul. Słowackiego 19 
• Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "Zorza",  ul. M. Reja 6 
• fabryka Telefonika Kable S.A.  
• fabryka Cooper Standard Automotive Polska sp. z o.o., 
• fabryka Scandinavian Tobacco S.A. w Jaworniku 
• Zespół Szkół Medycznych im. Tytusa Chałubińskiego, ul. Zdrojowa 
• Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych im. Mikołaja Reja, ul. Żeromskiego 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Tadeusza Kościuszki, ul. Jagiellońska 

Źródła ciepła opalane są gazem, paliwem stałym lub olejem opałowym. 
Ocena funkcjonowania systemu.         
Istniejące źródła ciepła zapewniają pełne zaspokojenie potrzeb. W nowych terenach 
przeznaczonych do zabudowy kubaturowej planuje się lokalne i indywidualne źródła 
ciepła. W mieście nie planuje się rozbudowy sieci ciepłowniczej. Lokalne i indy-
widualne źródła ciepła (niska emisja) są obok komunikacji samochodowej głównym 
źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Ze względu na ochronę 
powietrza atmosferycznego należy w źródłach ciepła wykorzystywać paliwa czyste 
ekologicznie, z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne wskaźniki 
emisji gazów i pyłów do powietrza lub alternatywne źródła energii. 
System grzewczy oparty na lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła nie stwarza 
ograniczeń dla zagospodarowania przestrzennego. 

13.6. Telekomunikacja  
Na obszarze objętym planem istnieje sieć teletechniczna, która zaspokaja 

zapotrzebowanie na usługi telekomunikacyjne. Sieci teletechniczne magistralne i abonenckie 
wykonane są jako kanalizacja teletechniczna, linie doziemne lub linie napowietrzne.  
Obszar objęty jest zasięgiem obsługi telefonii bezprzewodowej.  

 

Ocena funkcjonowania systemu.         
Telefonia sieciowa i bezprzewodowa nie wywołują i nie będą powodować 
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu. Dla pełnego zaspokojenia potrzeb na 
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usługi łączności przyszłych odbiorców konieczna będzie rozbudowa infrastruktury 
telekomunikacyjnej. 

13.7. Gospodarka odpadami 
Aktualny stan gospodarki odpadami. 
Gmina posiada obecnie składowisko odpadów komunalnych w Myślenicach-

Borzęcie, którego właścicielem jest Gmina Myślenice. Tutaj odwożone są odpady zmieszane, 
a odpady wyselekcjonowane - do odbiorców i firm, zajmujących się odzyskiem i recyklingiem 
odpadów. Teren miasta i gminy Myślenice w zakresie zbiórki i wywozu odpadów obsługiwany 
jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Myślenicach.  
Dużym problemem są powstające „dzikie” wysypiska śmieci. 
 
14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 
 
 

W niniejszym rozdziale zebrano uwarunkowania i kierunki rozwoju wynikające z ist-
niejących dokumentów (planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Ma-
łopolskiego, Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Powiatu Myślenickiego, Programu Ochrony środowiska dla powiatu Myślenic-
kiego, Programu Gospodarki Odpadami powiatu) a także decyzji Gminy Myślenice okreś-
lających sposób postępowania oraz zasady polityki lokalnej wyrażonych w dokumentach 
takich jak: Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice, Strategii Rozwoju Gminy, 
Programu Gospodarki Odpadami, Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Myślenice. 
Niniejsze dokumenty przywołano w rozdziale w formie przepisanej. 
 

14.1. Uwarunkowania i kierunki rozwoju wynikające z ustaleń obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego Województwa Małopolskiego przyjętego przez Sejmik 

Województwa Małopolskiego Uchwała nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003r. 
 

Uwarunkowania rozwoju. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ustala cele i kryteria organizacji 

struktury przestrzennej regionu uwzględniając założenia polityki przestrzennej państwa, 
ustalone w „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” oraz zawarte w 
„Strategii rozwoju województwa małopolskiego”, zatwierdzonych w uchwale Nr XXIII/250/2000 
Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2000 r. 

Celem generalnym zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego jest 
harmonijne gospodarowanie przestrzenią jako podstawa dynamicznego i zrównoważonego 
rozwoju województwa. 
 

Cele operacyjne wynikają z pryncypialnych zasad zagospodarowania przestrzennego, 
a najważniejsze z nich to: 
- przełamywanie barier i ograniczeń rozwoju – zasada uwzględniająca liczną grupę celów 

operacyjnych, w tym wszystkie związane z zapewnieniem równego dostępu do 
infrastruktury społecznej, gospodarczej i technicznej oraz dziedzictwa kulturowego; 

- redukcję napięć i konfliktów w funkcjonowaniu struktur przestrzennych – zasadę tę 
wyraża szereg celów, które wyznaczają postępowanie na styku przyroda antro-
popresja, w tym rozwój infrastruktury środowiska przyrodniczego; 

- wykorzystanie szans i możliwości tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym – 
zgodnie z zasadą określono szereg celów zmierzających do wykorzystania szans 
związanych z bogatym dziedzictwem kulturowym, potencjałem turystycznym; 



 

 142

- zdefiniowanie obszarów, w których obowiązują ograniczenia w swobodnym 
zagospodarowaniu przestrzeni – obszarami takimi są wszystkie obszary ochrony 
przyrody i krajobrazu, wód podziemnych, powierzchniowych, zasobów glebowych i leś-
nych; zakres ograniczeń regulują stosowne ustawy; 

- efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania - zgodnie z zasadą ustalono szereg 
celów określających optymalne wykorzystanie istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej; 

- poprawa ładu przestrzennego – dążenie do harmonijnego ukształtowania przestrzeni 
zawierająca cele związane z rozwojem gospodarki, transportu i sieci osadniczej. 

 

 „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” uwzględnia:  
uwarunkowania przyrodnicze  -  wynikające z: 
- położenia na terenie gminy rezerwatu przyrody „Zamczysko nad Rabą” (nr wojewódzki 

41), w którym przedmiotem ochrony jest fragment lasu mieszanego z ruinami 
średniowiecznego zamku; 

- położenia na terenie gminy użytków ekologicznych, powołanych Rozporządzeniem 
Wojewody, utworzonych w 1998r.,: „Mokradło Śródleśne” o powierzchni 0,26 ha 
utworzony w 1998 r., oraz „Młaka Źródliskowa”  o powierzchni 0,12 ha, 

- położenia na terenie gminy kopalin pospolitych – piaskowców, 
- położenia gminy w strefie z potencjalnymi możliwościami wykorzystania energii 

geotermalnej – w Myślenicach – Borzętach (w poziomie doggerskim), 
- położenia części gminy w obszarach proponowanych do ochrony (w Głogoczowie – 

odsłonięcie utworów lodowcowych – morena), 
- położenia części gminy w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym, 
- położenia części gminy na terenie głównego zbiornika wód podziemnych 
- położenia gminy w środowisku przyrodniczym o atrakcyjnym krajobrazie, bogatej różno-

rodności ekologicznej szaty roślinnej, urozmaiconej rzeźbie, kompleksach leśnych; 
- położenia gminy w obszarze C – tj. wskazanym do utrzymania stanu równowagi 

pomiędzy działalnością gospodarczą i stanem środowiska, 
- położenia gminy w obszarze występowania deficytów wód podziemnych, 
Uwarunkowania kulturowe - wynikające z położenia w obszarze gminy wyjątkowych za-

bytków architektury, urbanistyki; szlaków kulturowych. 
Uwarunkowania społeczne – położenie gminy Myślenice na granicy 2 stref przyrodniczo-

ekonomicznych- II III (środkowej i południowej), wśród gmin określonych jako tereny 
o stałym wzroście liczby ludności i o dużym saldzie migracji, wymienianych jako obszar 
dysponujący znacznym potencjałem społeczno – gospodarczym. 

Uwarunkowania techniczne: 
- w zakresie systemów energetycznych – przez teren gminy przebiega linia 

energetyczna 110 kV oraz zlokalizowana jest stacja energetyczna 110 kV; 
- w zakresie zaopatrzenia w gaz – przez teren gminy przebiega sieć gazociągu 

wysokoprężnego magistralnego; a także zlokalizowana jest stacja redukcyjno – 
pomiarowa, 

- w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków – realizację sieci wodo-
ciągowych i systemów kanalizacji zbiorczej. Uwzględnienie uwarunkowań wynikają-
cych z położenia części terenu gminy w strefach ochronnych ujęć wód zgodnie 
z stosownymi decyzjami je ustanawiającymi; 

- w zakresie komunikacji – przez teren gminy przebiega droga S7 -główne powiązanie 
komunikacyjne po stronie południowej Krakowa z południem Polski; 
- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 967 Myślenice – Łapczyca, 
- modernizacja drogi ekspresowej S7  
- modernizacja drogi 52  
- lokalizacja na terenie gminy projektowanych 3 węzłów (na skrzyżowaniu 

projektowanej drogi ekspresowej z drogą nr 52 w kierunku Wadowic, z drogą 955 w 
kierunku Sułkowic i drogą 967 w kierunku Bochni), 
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- w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – na terenie gminy (Myślenice-Borzęta) 
zlokalizowany jest Zakład Zagospodarowania Odpadów; 

 

Kierunki rozwoju  
 
 „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego” ustala kierunki 
rozwoju przy zachowaniu zasad: 

ochrony środowiska przyrodniczego poprzez: 
- tworzenie warunków przestrzennych dla zapewnienia ochrony prawnej unikatowych 

i wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych w tym ochrona rzek z ich oto-
czeniem oraz innych ciągów obszarowych mających znaczenie dla zachowania róż-
norodności biologicznej; 

- świadome wykorzystywanie walorów i wartości przyrodniczych obszarów 
chronionych m.in. pomników przyrody, rezerwatów i obiektów sieci ECONET-PL  

- ścisłą ochronę zabytków objętą statusem prawnym; 
- rewaloryzację i rewitalizację zespołów urbanistycznych i ruralistycznych;  
- zapobieganie zanikowi realizacji zabudowy tradycyjnej;  
- uwzględnianie wytycznych konserwatorskich przy realizacji inwestycji; 
- ustanawianie nowych form ochrony zasobów kulturowych takich jak park kulturowy 

(miasto Myślenice), 
- obejmowanie ochroną wartościowych obiektów i zespołów znajdujących się poza 

rejestrem zabytków, w tym zabytków inżynierii; 
- wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego dla ochrony tożsamości 

regionalnej oraz promocji rozwoju gospodarczego. 
 
działania w sferze infrastruktury społecznej poprzez:  
- zaliczenie gminy Myślenice do gmin wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego i kreowanie miasta Myślenice jako ważnego ośrodka 
ponadlokalnego I stopnia (przemysłowo - usługowego), dla którego Plan 
Województwa przyjmuje, że docelowy minimalny zakres wyposażenia ośrodków 
tego poziomu powinien zawierać następujące obiekty infrastruktury społecznej: 
placówki administracji szczebla powiatowego; muzea o charakterze regionalnym; 
galerie sztuki; szkoły średnie ogólnokształcące, zawodowe i zasadnicze; szpitale 
powiatowe; Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; domy pomocy społecznej 
o zasięgu ponadlokalnym; hale sportowe duże; pływalnie kryte o wymiarach 
12,5x25m; stadiony sportowe o pojemności do 10 tys. widzów. 

- lokalizacje wielofunkcyjnych hal sportowych dających możliwość uprawiania 
szerokiej gamy sportów halowych, 

- lokalizacja ośrodków narciarskich na terenach o korzystnych warunkach       
orograficznych i klimatycznych, w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym 
i krajobrazem. 

- tworzenie nowych i modernizację istniejących, ogólnodostępnych kompleksów spor-
towo – rekreacyjnych umożliwiających rozwój sportów oraz krzewienie kultury 
fizycznej, w tym poprzez wyposażanie istniejących i nowobudowanych szkół na 
różnych poziomach kształcenia w obiekty sportowe; 

- wyznaczenie i realizacja różnego rodzaju tras rekreacyjnych; 
- kreowanie różnych form turystyki i wypoczynku, w tym agroturystyki. 
działania w sferze technicznej poprzez : 
- utrzymanie i modernizację układu drogowego: 

o Droga ekspresowa S7 po stronie południowej Krakowa: odcinek Kraków - 
Myślenice - modernizacja istniejącej drogi do parametrów drogi ekspresowej 
wraz z węzłami: Libertów, Mogilany, Głogoczów, Jawornik;  
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o odcinek drogi S7 Myślenice - Lubień - przebudowa drogi do parametrów drogi 
ekspresowej wraz z obejściem Lubnia oraz regulacja rzeki Raby, 

o droga wojewódzka - nr 967 MYŚLENICE - DOBCZYCE - ŁAPCZYCA 
modernizacja; 

o droga 955 – Sułkowice-Jawornik – modernizacja, 
o przebudowa drogi krajowej 52 Bielsko Biała - Wadowice – Głogoczów 

z obejściami miast Kęty, Adrychów, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska;  
nowe inwestycje i modernizację sieci infrastruktury technicznej: 

- w zakresie systemów sieci i urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków – planuje się realizację systemów zgodnie z zasadami określonymi 
w opracowywanym przez Ministerstwo Środowiska „Krajowym programem 
oczyszczania ścieków komunalnych” oraz przy uwzględnieniu uwarunkowań 
wynikających z położenia części terenu gminy w strefach ochronnych ujęć wód 
zgodnie z stosownymi decyzjami je ustanawiającymi. Gmina Myślenice 
wymieniana jest w programie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalni ścieków (lata 2011-2013 – oczyszczalnia Jawornik, lata 
2014-2015 – oczyszczalnia Głogoczów). 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ustala podstawowe zasady, do 
przestrzegania przy opracowaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, to jest:  
- ograniczanie rozproszenia budownictwa, poprzez intensyfikację wykorzystania terenów 

mieszkaniowych w ramach istniejącego zainwestowania; 
- rozszerzanie terenów mieszkaniowych poza obszar zwartej zabudowy miejscowości 

w pierwszej kolejności na tereny już silnie obciążone zabudową rozproszoną oraz re-
zygnacja z wprowadzania nowej i utrwalania istniejącej zabudowy w terenach otwartych; 

- ograniczanie rozwoju terenów budowlanych liniowo wzdłuż ciągów komunikacyjnych; 
- oznaczanie obszarów zalewowych i osuwiskowych, rezygnacja z wprowadzania nowej 

oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią i osuwiskami; 
- ochrona dziedzictwa kulturowego, kształtowanie harmonijnego krajobrazu poprzez 

wykorzystanie walorów środowiska kulturowego i podniesienia atrakcyjności obszarów 
poprzez uwzględnienie ustaleń konserwatorskich i dostosowanie nowej architektury do 
tradycji i charakteru substancji zabytkowej; 

- nawiązywanie w nowej architekturze do lokalnych wzorów i materiałów, zachowywanie 
regionalnego krajobrazu kulturowego. 

 
Podsumowanie: 
 

Zasadniczym zadaniem “Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa  
Małopolskiego jest przestrzenne przedstawienie ustaleń strategii rozwoju województwa, 
której realizacja może odbywać się tylko na drodze zrównoważonego rozwoju.  
Przestrzeń województwa małopolskiego charakteryzuje się, zarówno w aspekcie 
przyrodniczym jak i kulturowym, wyjątkową różnorodnością. Za główny stymulator 
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa małopolskiego uznano rozwój 
infrastruktury, głównie drogowej. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg poprawi 
bezpieczeństwo i warunki podróżowania, zwiększy mobilność społeczeństwa. 
Ochrona środowiska powinna polegać na zmniejszeniu presji na środowisko 
przyrodnicze zarówno przez osadnictwo, jak i przemysł oraz na zrównoważonym 
korzystaniu z zasobów surowców mineralnych, glebowych i leśnych, co może zostać 
osiągnięte poprzez szeroko zakrojone inwestycje w zakresie oczyszczania ścieków 
komunalnych, uporządkowanie gospodarki odpadami, korzystne ekologicznie i gos-
podarczo gospodarowanie zlewniami rzek, oszczędne gospodarowanie kopalinami. 
Przedmiotowy obszar wskazany jest do intensywniejszego wykorzystania turystycznego 
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oraz jako teren rozwoju rolnictwa ekologicznego i rolnictwa drobnotowarowego. 
Niezbędne są także dalsze działania (w części obszaru gminy Myślenice) na rzecz 
zwiększenia lesistości. 
Dziedzictwo kulturowe powinno wraz z siecią połączeń drogowych, kolejowych i ro-
werowych oraz infrastrukturą turystyczną utworzyć regionalny produkt turystyczno-
kulturowy. W działaniach na rzecz tego produktu należy propagować poprawę jakości 
ładu przestrzennego.  
Wsparciem dla turystyki krajoznawczej, kulturowej powinna stać się turystyka 
przyrodnicza  oraz agroturystyka i rekreacja, zwłaszcza specjalizowana.  
Ważnym elementem harmonijnego gospodarowania przestrzenią jest rozwój ośrodków 
wg. zaproponowanej hierarchii. Kraków jako ośrodek metropolitalny, wspierany 
ośrodkami regionalnymi ma być motorem rozwoju społecznego i gospodarczego dla 
całego województwa. Uzupełnieniem systemu będą ośrodki lokalne, w tym miasta 
Myślenice jako ważnego ośrodka ponadlokalnego I stopnia (przemysłowo - 
usługowego). 
W Planie nie wskazano skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania 
nadmiernemu rozproszeniu zabudowy. Obowiązujące rozwiązania prawne nie sprzyjają 
powstrzymaniu tego niekorzystnego trendu. 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego zawiera 
inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, którą jest modernizacja drogi 
ekspresowej. 

 

14.2.  Uwarunkowania rozwoju wynikające z ustaleń Strategii Rozwoju Województwa 

Małopolskiego przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwała nr  XLI/527/06 

z dnia 30 stycznia 2006r. 
 

Misją samorządu województwa jest tworzenie warunków dla jak najpełniejszego 
rozwoju regionalnego, rozwoju regionalnej wspólnoty. 
Strategia rozwoju województwa jest najważniejszym dokumentem przygotowywanym 
przez samorząd województwa, określającym cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej 
na terenie regionu. Jako nadrzędny dokument programowy samorządu województwa, 
strategia jest wdrażana poprzez budżet, plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa, strategie dziedzinowe, programy (w tym regionalny program operacyjny 
i programy wojewódzkie) oraz działania bieżące i projekty realizowane zarówno przez 
Urząd Marszałkowski, jak i jednostki podległe oraz podmioty zależne. 

W realizacji strategii uczestniczą także partnerzy strategii, w tym głównie przed-
siębiorstwa, organizacje pracodawców i pracowników, instytucje i organizacje poza-
rządowe oraz samorządy i administracja rządowa.  

 
Wizja rozwoju województwa: 

 

Małopolska - regionem szans wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej 
gospodarki, silnym aktywnością swych mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa 
przeszłości i zachowującym tożsamość w integrującej się Europie.  
 

Nadrzędną ideą strategii postępowania w perspektywie lat 2007 – 2013 jest stworzenie 
warunków do wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem wspólnym, 
a najważniejszą kategorią strategii jest człowiek w regionalnej przestrzeni i wspólnocie 
oraz rodzina, gwarantująca ciągłość pokoleń i kształtująca właściwe relacje międzyludzkie.  

Strategia rozwoju województwa w latach 2007-2013 koncentrować się będzie na trzech 
polach aktywności:  

I – Konkurencyjność gospodarcza,  
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II – Rozwój społeczny i jakość życia,  
III – Potencjał instytucjonalny,  

dla których wytyczone są odpowiednio trzy cele strategiczne strategii „Małopolska 2015”:  
 

• CEL STRATEGICZNY I: wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej województwa – 
która określi atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co 
jest fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu życia mieszkańców 
województwa.  

• CEL STRATEGICZNY II: stworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju społe-
cznego i wysokiej jakości życia – co decyduje o atrakcyjności i spójności regionu jako 
bezpiecznego i przyjaznego miejsca zamieszkania oraz pobytu, a w konsekwencji 
o jego konkurencyjności jako wszechstronnego środowiska życia.  

• CEL STRATEGICZNY III: wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa, co 
jest niezbędnym narzędziem realizacji pozostałych zmian.  

Cele strategiczne są rozumiane jako ogólny opis pożądanego kierunku zmian rzeczywistości 
regionalnej i pozycji regionu w przyszłości – w długoterminowym horyzoncie czasowym.  
Każde z pól działania obejmuje wyodrębnione obszary polityki rozwoju - obszary aktyw-
ności, w których samorząd województwa prowadzi określoną dla danego zagadnienia 
politykę.  
Dla każdego z obszarów polityki sformułowane są cele pośrednie, których osiągnięciu 
podporządkowane są działania planowane w ramach danego obszaru, a które z kolei 
warunkują osiągnięcie celów strategicznych.  

 
CEL STRATEGICZNY I: WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA 

 
OBSZAR I  - społeczeństwo wiedzy i aktywności  
Cel pośredni  

• Lepiej wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy 
Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych:  

• Poprawa jakości i poziomu wykształcenia mieszkańców  
• Rozwój społeczeństwa informacyjnego  
• Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości  
• Rozwój rynku pracy  
• Wsparcie i promocja talentów  

Strategia postępowania  
• Dostosowanie wykształcenia mieszkańców do potrzeb rynku pracy i gospodarki,  
• Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i upowszechnienie dostępu do 

informacji.  
• Stymulowanie i wspieranie przedsiębiorczości szczególnie w zakresie tworzenia 

nowych firm lub wspierania już istniejących.  
• Wzrost poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia mieszkańców, stopniowe 

zmniejszanie poziomu bezrobocia i rozwiązywanie problemów z nim związanych 
(m.in. długotrwałe bezrobocie).  

• Tworzenie zróżnicowanych form skutecznego wsparcia dla osób szczególnie 
utalentowanych w różnych dziedzinach. 

 

OBSZAR II –– gospodarka regionalnej szansy  
 

Cel pośredni  
• Konkurencyjna i twórcza, wykorzystująca innowacje i nowoczesne technologie 

gospodarka 
Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 
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• Wsparcie międzynarodowej konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw i in-
stytucji  

• Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii  
• Zrównoważone rolnictwo, w tym rolnictwo ekologiczne  
• Przyciąganie bezpośrednich inwestycji do regionu  
• Rozwój przemysłów czasu wolnego  
• Rozwój przemysłów własności intelektualnej 

Strategia postępowania 
• Priorytetowe obszary wsparcia konkurencyjności regionalnej w najbliższych latach:  

 - wsparcie konkurencyjności firm na rynkach międzynarodowych,  
 - wsparcie pozyskiwania bezpośrednich inwestycji,  
 - wsparcie działań proinnowacyjnych, wykorzystania wysokich technologii i rozwoju 

firm wykorzystujących zaawansowane technologie oraz wykorzystujących 
własność intelektualną,  

 - wsparcie pozarolniczej aktywizacji obszarów wiejskich,  
 - wsparcie przemysłów czasu wolnego jako gałęzi gospodarki (w tym turystyki 

uzdrowiskowej, sportu i rekreacji).  
• Strategiczne obszary rozwoju gospodarczego:  

 - Eksport towarów i usług, 
 - Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz wzrost inwestycji 

przedsiębiorstw lokalnych,  
 - Komercjalizację badań naukowych,  
 - Inwestycje publiczne w obszarze infrastruktury technicznej, w tym ochrony 
środowiska i łączności,  

 - Rozwój infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury dla rynkowych usług 
zdrowotnych, rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych i leczniczych, a także bazy 
hotelarsko – gastronomicznej,  

 - Rozwój pozarolniczej działalności na terenach wiejskich,  
 - Rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym skojarzonego z agroturystyką. 

 

OBSZAR III –– infrastruktura dla rozwoju regionalnego  
Cel pośredni  

• Nowoczesna i sprawna, sprzyjająca rozwojowi społeczno – gospodarczemu 
infrastruktura 

Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 
• Rozwój międzyregionalnych i wewnątrzregionalnych powiązań drogowych  
• Rozwój infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego  
• Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu  
• Kompleksowe zagospodarowanie stref aktywności gospodarczej  

Strategia postępowania 
Głównym celem polityki transportowej jest osiągnięcie stanu zrównoważonego 

gałęziowo transportu. Dotyczy to przede wszystkim ograniczenia przewożenia 
ładunków transportem samochodowym na rzecz przewozów koleją oraz zwiększenia 
znaczenia komunikacji zbiorowej. Istnienie nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury 
znacznie poprawi również obraz Małopolski jako regionu przygotowanego na 
inwestycje i lokalizację przedsiębiorstw nowych technologii na jej terenie.  
• W odniesieniu do infrastruktury służącej rozwojowi regionalnemu zakłada się:   

 - objecie inwestycjami nie tylko infrastruktury transportowej, ale także innych ele-
mentów wpływających na stworzenie zintegrowanego i gałęziowo zrównowa-
żonego systemu transportowego,  

 - rozwój systemu transportowego z myślą o jego użytkownikach,  
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 - dążenie do zmian w systemie transportowym polegającej na poprawie stanu 
technicznego infrastruktury drogowej i kolejowej oraz dostosowanie jej do wy-
mogów europejskich,  

 - zwiększenie efektywności instytucji bezpośrednio odpowiadających za prowa-
dzenie inwestycji.  

 - zachowanie równowagi pomiędzy nowymi inwestycjami a rozbudową i utrzy-
maniem infrastruktury już istniejącej.  

• W odniesieniu do zagospodarowania stref aktywności gospodarczej 
przewiduje się:  

 - Doprowadzenie do powstania w każdym powiecie w Małopolsce strefy aktywności 
gospodarczej z dyspozycyjną powierzchnią 10-20 ha,  

 - Stworzenie wspólnego standardu małopolskich parków przemysłowych, z do-
godną obsługą komunikacyjną oraz odpowiadającym specyfice strefy dojazdem do 
głównych ciągów komunikacyjnych, wyposażonych w odpowiednia infrastrukturę 
i obsługę. 

 

OBSZAR IV –– Krakowski Obszar Metropolitalny  
Cel pośredni  

• Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako europolii 
Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 

• Umocnienie europejskiej pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i rozwój 
funkcji metropolitalnych  

• Równoważenie struktury wewnętrznej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego  
Strategia postępowania 

• podniesienia roli Krakowa jako metropolii europejskiej,  
• wzmocnienia funkcji metropolitalnych obszaru, w tym w zakresie nauki, technologii, 

kultury, administracji, gospodarki, transportu oraz sportu,  
• wzmocnienia międzynarodowej promocji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

jako atrakcyjnego miejsca lokalizacji inwestycji o znaczeniu europejskim, w tym 
siedzib instytucji i firm międzynarodowych,  

• uporządkowania przestrzeni i poprawy stanu środowiska,  
• integracji wewnętrznej obszaru metropolitalnego poprzez poprawę standardów 

transportu publicznego, zwiększenie udziału transportu publicznego w przewozach 
pasażerskich,  

• równoważenie struktury przestrzennej KOM poprzez zapewnienie odpowiednich 
standardów dostępu do usług i infrastruktury społecznej poza ośrodkiem centralnym 
adekwatnie do rangi ośrodków lokalnych,  

• gospodarczej aktywizacji obszaru, w tym zapewnienia atrakcyjnych lokalizacji i wa-
runków dla inwestycji gospodarczych na obszarze całego KOM.  

 
CEL STRATEGICZNY II: ROZWÓJ SPOŁECZNY I JAKOŚĆ ŻYCIA  
 

OBSZAR V –– Spójność wewnątrzregionalna 
Cel pośredni  

• Spójny wewnętrznie, zapewniający równe szanse i możliwości rozwoju region  
Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 

• Rozwój profilaktyki i ochrony zdrowia w celu poprawy stanu zdrowia i jakości życia 
mieszkańców województwa  

• Integrująca polityka społeczna  
• Poprawa kondycji małopolskiej rodziny  
• Poprawa bezpieczeństwa obywateli  
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• Wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego oraz budowanie tożsamości 
regionalnej  

• Rozwój sieci ośrodków usług publicznych  
Strategia postępowania 

• Pobudzenie rozwoju miast poprzez wzmocnienie subregionalnych ośrodków 
wzrostu,  

• Wyrównywanie poziomu życia pomiędzy miastem a wsią poprzez rozwój lokalnej 
infrastruktury społecznej, głównie w oparciu o sieć miast powiatowych,  

• Odnowa i rozwój centrów miejscowości wiejskich,  
• Zwiększenie dostępu do usług publicznych,  
• Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, 
• Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom poprzez rozwój regio-

nalnego systemu ochrony zdrowia,  
• Poprawa bezpieczeństwa publicznego, w tym na drogach, elektroniczny monitoring, 

doposażenie w specjalistyczny sprzęt i pojazdy jednostek Straży Pożarnej, Policji 
oraz wodnych i górskich służb ratowniczych, promocja zachowań właściwych 
w odniesieniu do sytuacji kryzysowych,  

• Wspieranie tożsamości regionalnej oraz wzmacnianie więzi pomiędzy 
poszczególnymi obszarami Małopolski.  

• Wspieranie aktywności obywatelskiej mieszkańców, odpowiedzialności i za-
angażowania w życie społeczności lokalnych.  

 
 
OBSZAR VI –– Ochrona środowiska 
Cel pośredni  

• Wysoka jakość życia w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym 
Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 

• Ochrona zasobów wodnych  
• Ochrona powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii  
• Gospodarka odpadami  
• Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klęsk ekologicznych  

Strategia postępowania 
• Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, 
• Poprawa jakości wód – modernizacja i budowa sieci wodno – kanalizacyjnej oraz 

oczyszczalni ścieków,  
• Ochrona przed powodzią i suszą – modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz 

podjęcie działań mających na celu podniesienie retencyjności zlewni rzecznych, 
w tym przede wszystkim realizacja „Programu małej retencji”,  

• Uporządkowanie gospodarki odpadami – likwidacja niedostosowanych do wymo-
gów i dzikich wysypisk, modernizacja i budowa składowisk, zwiększenie stopnia 
powtórnego wykorzystania odpadów, rozwiązanie problemu osadów ściekowych,  

• Ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza,  
• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
• Ochrona zasobów przyrody, 
Inwestycje związane z ochroną środowiska pozwolą na poprawę jego stanu, zabez-
pieczą miejsca pracy w sektorach działalności gospodarczej związanych z przemysłem 
turystycznym oraz stworzą warunki do zwiększenia ich liczby w przyszłości, a także 
poprawią możliwości dla lokowania nowych inwestycji w innych sferach gospodarki.  

 

OBSZAR VII –– Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 



 

 150

Cel pośredni  
• Wysoka jakość środowiska przyrodniczo – kulturowego i przestrzeni regionalnej 

Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 
• Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego  
• Ochrona bio – i georóżnorodności  
• Opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym  
• Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Strategia postępowania 
Za najważniejsze uznaje się znaczące zwiększenie nakładów finansowych przeznaczanych 
na prace związane z konserwacją zabytków i rewitalizacją. Nieodzownym uzupełnieniem 
projektów związanych z pracami dokumentacyjnymi i rewaloryzacyjnymi musi być 
programowy rozwój instytucji opieki nad zabytkami oraz podejmowanie działań 
edukacyjnych.  
Pozwoli to na:  
• wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego dla ochro-

ny tożsamości regionalnej oraz promocji województwa i jego rozwoju gospodarczego, 
ochronę, utrzymanie i przywracanie zasobów dziedzictwa kulturowego i środowiska 
przyrodniczego,  

• wykorzystanie i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego,  
• zachowanie, ochronę i rewaloryzację historycznych układów przestrzennych,  
• zachowanie, ochronę i rewaloryzację krajobrazu kulturowego,  
• zachowanie, ochronę i kształtowanie architektury regionalnej,  
• zachowanie, ochronę i rewaloryzację obiektów i zespołów o najwyższej randze 

i szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej,  
• zachowanie i ochronę niematerialnych wartości kulturowych, stanowiących 

o tożsamości regionu,  
• podejmowanie działań organizacyjnych, badawczych i promocyjnych,  
• integrację ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego.  

 
 
 

CEL STRATEGICZNY III: POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY  
 

OBSZAR VIII –– Współpraca terytorialna 
Cel pośredni  

• Silna pozycja Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej 
Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych:  

• Promocja i wzmocnienie pozycji Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej  
• Rozwój współpracy międzyregionalnej  
• Promocja wewnątrzregionalna i wzmocnienie potencjału partnerów z Małopolski do 

uczestnictwa we współpracy międzyregionalnej  
Strategia postępowania 

Małopolska w roku 2015 postrzegana jako silny i aktywny partner na arenie krajowej 
i międzynarodowej – wymaga podjęcia lub kontynuacji działań przede wszystkim 
w następujących kierunkach:  
• Promocja zewnętrzna: Budowa Marki Małopolski, Anteny gospodarcze,  
• Efektywna działalność Biura Regionalnego WM w Brukseli w ramach Domu Pol-

skiego/Domu Wyszehradzkiego,  
• Uczestnictwo w gremiach międzynarodowych i sieciach współpracy jako liczący się 

partner, w tym na Forum Regionów Wyszehradzkich, Obserwatorium Wyszehradzkie, 
• Współpraca z regionami partnerskimi oparta na zasadach: szerokiego pola 

współpracy i szerokiego dostępu,  
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• Promocja wewnątrzregionalna i budowa zdolności partnerów z Małopolski do 
podejmowania współpracy międzyregionalnej  

 

OBSZAR IX –– Nowoczesne zarządzanie publiczne 

Cel pośredni  
• Inspirująca, przejrzysta i wspierająca rozwój administracja publiczna 

Kierunki polityki – założenia kluczowych programów realizacyjnych: 
• Podniesienie sprawności działania urzędów administracji publicznej (poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rozwoju instytucjonalnego) i benchmarking 
administracyjny  

• Systemowe doskonalenie kwalifikacji pracowników małopolskiej administracji 
publicznej  

• "e-administracja" - doskonalenie urzędów w załatwianiu spraw oraz dostępie o infor-
macji publicznej  

• „Przejrzysta Małopolska” – Promowanie wartości etycznych wśród pracowników 
administracji publicznej i społeczeństwa  

• Badania i analizy regionalne – stworzenie zaplecza merytorycznego dla 
prowadzonej polityki rozwoju województwa  

Strategia postępowania 
Najważniejszym celem jest zbudowanie trwałych i kompleksowych systemów dosko-
nalenia kadr, rozwoju instytucjonalnego małopolskiej administracji publicznej, infor-
matyzacji urzędów publicznych oraz wprowadzania przejrzystych zasad działania.  
Strategiczne obszary działania:  
• podnoszenie jakości systemów zarządzania publicznego wraz z benchmarkingiem 

administracyjnym  
• doskonalenie kompetencji pracowników administracji publicznej  
• „Małopolska e-administracja”  
• „Przejrzysta Małopolska”  
• regionalne zaplecze analityczno – badawcze dla projektowania i prowadzenia 

polityki rozwoju.  
Działania w tych obszarach powinny w perspektywie roku 2015 podnieść jakość pracy 
administracji publicznej w Małopolsce tak, by stała się ona istotnym partnerem 
i uczestnikiem działań prorozwojowych. Program benchmarkingu administracyjnego 
powinien obejmować aspekty podnoszące jakość usług publicznych świadczonych 
głównie przez administrację samorządową.  

 
Podsumowanie: 
Nadrzędną ideą strategii postępowania w perspektywie lat 2007 – 2013 jest stworzenie 

warunków do wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem wspólnym, 
a najważniejszą kategorią strategii jest człowiek w regionalnej przestrzeni i wspólnocie 
oraz rodzina, gwarantująca ciągłość pokoleń i kształtująca właściwe relacje międzyludzkie.  
Strategia rozwoju województwa na lata 2007-2013 opiera się na kilku zasadach i za-
łożeniach, kształtujących jej ramy programowe, a jednocześnie organizujących przyszłą 
realizację.  
Zakłada się, że na etapie jej planowania, realizacji, monitorowania i oceny należy kierować 
się czterema zasadami:  
• Zasadą partnerstwa (które rozumiemy jako sposób postępowania w cyklu polityki 

regionalnej polegający na otwartej i aktywnej współpracy równoprawnie traktowanych 
podmiotów z różnych sektorów) 

• Zasadą zarządzania strategicznego rozwojem województwa,  
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• Zasadą autonomii programowej małopolskiej strategii rozwoju regionalnego,  
• Zasadą rozwoju zrównoważonego w wymiarze społecznym, przestrzennym i środo-

wiskowym. 
Wyżej opisane cele strategiczne należy rozumieć jako ogólny kierunek zmian w długo-
terminowym horyzoncie czasowym. Każde z pól działania obejmuje wyodrębnione obszary 
polityki rozwoju - obszary aktywności, w których samorząd województwa prowadzi 
określoną dla danego zagadnienia politykę, dla nich natomiast zostały sformułowane cele 
pośrednie, których osiągnięciu podporządkowane są działania planowane w ramach 
danego obszaru. 
 
W dniu 18.II.2010r Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę Nr 176/10 
dotyczącą założeń aktualizacji strategii rozwoju województwa małopolskiego do 2020r.  
Dokument ten stanowi pierwszy etap prac zmierzających do przeprowadzenia  aktualizacji 
obecnej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Celem dokumentu jest określenie 
głównych wyzwań dla polityki rozwoju  województwa, uzasadniających potrzebę oraz 
wskazujących obszary aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa.    
Zakres niniejszego dokumentu określa przesłanki stanowiące formalne i faktyczne 
uzasadnienie aktualizacji Strategii a także główne wyzwania dla polityki rozwoju 
Małopolski w perspektywie 2020.   
 „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego do   2020 roku” nie 
stanowią  wstępnego  projektu  aktualizacji  Strategii  Rozwoju  Województwa, ale mają 
charakter zbioru przesłanek i wniosków uzasadniających potrzebę dokonania 
kompleksowego przeglądu  oraz zmiany obowiązującej Strategii.   
Celem dokumentu nie jest jedynie przedstawienie ogółu  proponowanych  rozwiązań oraz 
rekomendacji dla aktualizowanej Strategii, ale również  zainicjowanie dyskusji o przy-
szłości regionu w horyzoncie wykraczającym  poza rok 2015. Przeznaczeniem niniejszego 
dokumentu jest określenie wstępnej perspektywy programowej i wyzwań, które znajdą 
odzwierciedlenie w pracach nad projektem zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa.  
Aktualizacja Strategii Rozwoju Małopolski do 2020 roku obejmować będzie aktualizację 
diagnozy, wizji, celów strategicznych, obszarów oraz kierunków polityki rozwoju 
województwa, a także weryfikację systemu realizacji Strategii. 
Aktualizacja Strategii prowadzić będzie do rezygnacji z niektórych działań ujętych obecnie 
w Strategii, ale także redefinicji lub modyfikacji zakresu   części kierunków działań oraz do 
wprowadzenia nowych kierunków interwencji, wykraczających poza zakres obowiązującej 
Strategii. 
Model długofalowego rozwoju Małopolski winien znaleźć odzwierciedlenie w zakutali-
zowanej wizji rozwoju województwa do 2020r., obejmując zagadnienia z zakresu: 

o Wyzwanie 1 – Kapitał intelektualny, w tym kapitał społeczny, 
o Wyzwanie 2 – Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość, 
o Wyzwanie 3 – Potencjały regionalnej szansy: wysokie technologie, dziedzictwo 

kulturowe, turystyka, 
o Wyzwanie 4 – Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej, 
o Wyzwanie 5 – KOM i inne obszary funkcjonalne, 
o Wyzwanie 6 – Rozwój funkcji i potencjału miast, 
o Wyzwanie 7– Rozwój funkcji i potencjału obszarów wiejskich, w tym agrobiznesu, 
o Wyzwanie 9 – Zarządzanie rozwojem województwa, 

 
Wszystkie ważniejsze zadania, z uwzględnieniem podziału na zadania związane z 
pracami nad dokumentami programowymi, zadania związane z uspołecznianiem procesu 
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oraz zadania w zakresie prac analitycznych i badawczych zostały ujęte w harmonogram 
czasowy. 
 

14.3   Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Gminy Myślenice oraz  Planu 

Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2007-2015. 
 
Strategia rozwoju gminy czyli program społeczno-gospodarczy rozwoju miasta i gminy 

Myślenice na lata 2000-2010r. przyjęty został Uchwałą Nr 231/XXX/2000 Rady Miejskiej 
w Myślenicach w dniu 14 grudnia 2000 roku. 
Misja (wizja gminy za 15-20 lat) brzmiała: 

Najatrakcyjniejsze w pobliżu Krakowa miejsce do inwestowania, zamieszkania i pracy, 
z bogatą ofertą turystyczno-rekreacyjną i Myślenicami jako centrum społeczno-
gospodarczym  i administracyjnym. 

Cele strategiczne: 
1.Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez stwarzania atrakcyjnych warunków do 
inwestowania i rozwój przedsiębiorczości. 
2. Ochrona środowiska, w tym rozwój infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. 
3.Rozwój budownictwa mieszkaniowego. 
4.Restrukturyzacja rolnictwa. 
5.Modernizacja bazy oświatowej i kulturalnej oraz dostosowanie do potrzeb lokalnego 
rynku. Poszerzenie oferty edukacyjnej o szkolnictwo wyższe. 
6.Rozwój nowoczesnej bazy turystyczno-rekreacyjnej i agroturystyki. 

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2007-2015 - od strony 
formalnej - stanowi aktualizację pochodzącej z 2000 roku Strategii Rozwoju wypracowanej 
w szerokim procesie partycypacyjnym, przyjętej Uchwałą Nr 231/XXX//2000 Rady 
Miejskiej w Myślenicach z dnia 14 XII 2000r. Plan uwzględnia jednocześnie ustalenia   
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy oraz ostatnią aktualizację Planu Rozwoju     
Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2004 – 2013 przyjętego Uchwałą Nr   
278/XLII/2005 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 października 2005 roku.  
Celem Planu jest przedstawienie aktualizacji strategii rozwoju wraz z aktualizacją cha-
rakterystyki stanu i diagnozy pozycji rozwojowej gminy oraz rozszerzenie i uszcze-
gółowienie strategii rozwoju gminy w zakresie priorytetów programu realizacyjnego. 

 

Wizja miasta i gminy otrzymała w 2007r – po konsultacjach społecznych – brzmienie: 
Tu dobrze się żyje, 
Korzystnie inwestuje, 
Atrakcyjnie wypoczywa. 

Misję tę lokalny samorząd urzeczywistnia przede wszystkim poprzez aktywność w trzech 
obszarach:  

o gospodarka lokalna 
o turystyka i rekreacja 
o jakość życia mieszkańców 

W trakcie prac nad wytycznymi do strategii rozwoju gminy zdiagnozowane zostały nastę-
pujące cechy charakterystyczne Myślenic mające podstawowe znaczenie dla jej rozwoju: 

 
 

Mocne strony: 
- dobre powiązania komunikacyjne (poprzez Zakopiankę i jej bezpośrednie 
połączenie z autostradą A4, bliskość lotniska, bliskość Zakopanego i Tatr) 
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- bliskość Krakowa (rynek zbytu, ośrodek akademicko-naukowy, kulturalny i turys-
tyczny oraz ośrodek administracyjny regionu), 
- atrakcyjne warunki przyrodnicze sprzyjające rozwoju turystyki i rekreacji 
(podgórski krajobraz, rzeka Raba wraz z ośrodkiem rekreacyjnym o znaczeniu 
regionalnym – Zarabie, występowanie lasów, Zbiornik Dobczycki, bliskość Parków 
Narodowych, warunki sprzyjające agroturystyce), 
- duży potencjał bazy noclegowej i rekreacyjnej,  
- wysoka aktywność społeczna i gospodarcza przedsiębiorców i mieszkańców 
(kreatywność),  
- utworzenie strefy przemysłowej (w tym pozyskanie inwestora strategicznego) 
i objęcie części terenów przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, 
- rozbudowa strefy mieszkaniowej i przemysłowej, 
- przygotowane i uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, 
- stabilna sytuacja finansowa gminy (niski poziom zadłużenia, inwestycje), 
- duży potencjał ludzki (wysokie kwalifikacje), 
- spadające bezrobocie. 

 
Słabe strony: 

- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (niewystarczająca jakośc 
nawierzchni dróg w gminie, brak chodników i poboczy, złe rozwiązania 
komunikacyjne: zatory , niedrożność dróg osiedlowych, niedostatecznie rozwinięta 
infrastruktura kanalizacyjna i wodociągowa – głównie w północnej części gminy, 
brak kanalizacji burzowej w mieście, brak koordynacji współpracy służb 
kryzysowych i specjalnych), 
- słaby standard obiektów sportowych i noclegowych (słaba infrastruktura w zakre-
sie, sportu oraz zaplecza noclegowego, niewystarczająca promocja turystyczna), 
 - działania społeczne (niewystarczająca bezplatna oferta spędzania czasu 
wolnego dzieci i młodzieży, słaba wspólpraca pomiędzy władzami samorządowymi 
i podmiotami lokalnymi, problemy w funkcjonowaniu służby zdrowia, brak oferty 
mieszkaniowej dla ludzi slabo i średnio uposażonej.  

 
Szansą gminy jest: 

o Możliwość pozyskiwania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 
możliwości dofinansowania sektora turystycznego, do pozyskania także środki 
na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska, rozwoju bazy 
kulturalnej, oświatowej i sportowej,  

o Rozwój turystyki sobotnio-niedzielnej, agroturystyki (trend ogólnoeuropejski) 
oraz rozwój turystyki aktywnej (jazda konna, rowerowa, wspinaczka, itp.). 

o Duży ruch tranzytowy w kierunku przejść granicznych 
o Dbałość o środowisko naturalne – rozbudowa kanalizacji, właściwa 

gospodarka odpadami. 
o Pozyskanie zaplecza logistycznego i kadrowego dla uczelni w Myślenicach, 
o Budowa właściwych więzi między- instytucjonalnych i regionalnych dla 

poprawy jakości życia. 
o Moda na zamieszkanie poza dużymi aglomeracjami miejskimi, 
o Organizacja Euro 2012, 
o Stopniowe podnoszenie stopy życiowej społeczeństwa, 
o Rozwój intelektualny – rozwój nowych technologii.  

 

W oparciu o wyniki analizy SWOT sytuacji Miasta i Gminy Myślenice określono: misję oraz 
cele strategiczne o charakterze długoterminowym, a także ramowy wykonawczy plan 
zadań priorytetowych. 
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PRIORYTETOWY KIERUNEK ROZWOJU - GOSPODARKA LOKALNA 
Cel Strategiczny 1 

Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki lokalnej 
 

Cel operacyjny:Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości. 
Zadania: 

� wyznaczanie w planach miejscowych i uzbrajanie terenów pod rozwój małej i 
średniej przedsiębiorczości, 

� pro-przedsiębiorcza elastyczna lokalna polityka podatkowa, 
� maksymalne uproszczenie procedur administracyjnych związanych z 

działalnością gospodarczą na poziomie gminy, 
� utworzenie funduszu pożyczkowego dla przedsiębiorców w celu otwarcia lub 

rozwoju działalności gospodarczej, 
� wspieranie działań na rzecz partnerstwa gospodarczego z miastami 

partnerskimi, 
� opracowanie przewodnika informacyjnego dla osób zakładających działalność 

gosp., 
� realizacja programów szkoleniowych dla lokalnych przedsiębiorców, 
� organizacja szkoleń i kursów służących przekwalifikowaniu rolników celem 

podjęcia pracy lub działalności gospodarzcej poza rolnictwem, 
Cel operacyjny: Rozwój szkolnictwa dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy. 
Zadania: 

� wspieranie systemu oświaty lokalnej , 
� wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego, 
� wspieranie rozwoju szkoleń zawodowych i związanych z przedsiębiorczością, 
� opracowanie systemu promocji i informacji na poziomie szkół gimnazjalnych  
� współpraca ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach w zakresie 

dostosowywania oferty kształcenia w szkolnictwie ponadgimnazjalnym do 
potrzeb rynku pracy.  

� współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Myślenicach w zakresie   
systematycznego badania  potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych, 
zagrożonych utratą  zatrudnienia, poszukujących zatrudnienia.  

� rozwijanie różnorodnych form przygotowania zawodowego młodzieży – staże i 
umowy absolwenckie, prace krótkoterminowe, praktyki zawodowe, prace 
społeczne.  

� promocja szkolnictwa zawodowego oraz nauki zawodów rzemieślniczych 
wśród młodzieży  i osób bezrobotnych.  

� wspieranie oraz promowanie zatrudniania młodych ludzi  w trzecim sektorze i  
przy działaniach społecznych (wolontariat).  

� rozwój międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli dla pogłębiania   
znajomości nowoczesnych programów kształcenia oraz języków obcych 

 

Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu 
Zadania:  
� współpraca z Myślenicką Agencją Rozwoju Gospodarczego w zakresie roz-

woju stref aktywności gospodarczej oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości.  
� powołanie lokalnego funduszu pożyczkowego.  
� rozbudowa  systemu doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z  

terenu  gminy w zakresie pozyskiwania środków unijnych, rozwoju eksportu, 
poszukiwania kontrahentów, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.  

� wsparcie o charakterze informacyjno-doradczym dla  osób rozpoczynających   
działalność gospodarczą  (tzw.  starterzy) – broszury,ulotki, możliwość      
konsultacji  (Punkt Konsultacyjny).  
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Cel operacyjny: Aktywna promocja gospodarcza Myślenic 
Zadania: 

� promocja ofert zagospodarowania nieaktywnego majątku.  
� stała współpraca z MARR, PAIIZ oraz innymi instytucjami na rzecz   

pozyskania inwestorów zewnętrznych 
� opracowanie jednolitego systemu promocji gospodarczej gminy –   

opracowanie logo promocji gospodarczej Ziemi Myślenickiej, ujednolicenie   
szaty  graficznej materiałów promocyjnych (rozpoznawalność na zewnątrz), 
wizualizacja marki gospodarczej,  

� promocja kompleksowej oferty inwestycyjnej Myślenic,  
� udział w targach branżowych, 
� utworzenie elektronicznej bazy podmiotów gospodarczych,  

 

Cel Strategiczny 2 -Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność 
inwestycyjną Gminy Myślenice 

 

Cel operacyjny: Rozwój stref aktywności gospodarczej na terenie miasta i gminy 
Zadania: 

� aktywna polityka gminy w gospodarce gruntami (wykupy i scalenia) 
� rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) wraz z  

zagospodarowaniem strefy inwestycyjnej 
� zmiana Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów Miasta i 

Gminy Myślenice poprzez uzbrojenie i wyposażenie w nowa infrastrukturę 
� opracowanie programu pomocy publicznej  
� zidentyfikowanie listy przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w ramach 

PPP 
 

Cel operacyjny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej stref aktywności gospodarczej 
Zadania: 

� przebudowa i rozwój gminnych ciągów komunikacyjnych prowadzących do   
stref aktywności gospodarczej 

� poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zagospodarowania        
inwestycyjnego w tym budowa parkingów i organizacja systemów transportu 
zbiorowego oraz mieszanego 

� regulacja prawna dróg wewnętrznych wykorzystywanych jako publiczne 
 

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  
Zadania: 

� wsparcie rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej 
dla rozwoju mieszkańców (Punkty Publicznego Dostępu do Internetu) i przed-
siębiorstw 

� rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i interoperacyjnych platform   
cyfrowych   dla instytucji publicznych i samorządów dla zastosowań takich jak 
np.: gospodarka komunalna, administracja, oświata i zdrowie, bezpieczeństwo 
publiczne, geodezja (np.: GIS, GPS) 

� tworzenie  zintegrowanych usług  publicznych (kierowanych do  mieszkańców 
powiatu, przedsiębiorców,   inwestorów,   turystów) dostępnych na różnych   
platformach   cyfrowych   –  3G, VoIP, telewizja cyfrowa, Internet, itp.  

� tworzenie  systemów  usług edukacyjnych (szkolenia   dla  różnych grup   
społecznych, e-learning)   mających poprawić  umiejętności stosowania   
technologii   informacyjnych   przez  mieszkańców 

� stworzenie systemu szkoleń dla pracowników instytucji publicznych i edu-
kacyjnych (nauczyciele, pracownicy bibliotek, domów kultury, centrów informa-
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cyjnych, urzędów, itd.), zajmujących się promocją społeczeństwa infor-
macyjnego w środowisku lokalnym 

� rozbudowa bibliotecznych systemów informatycznych.  
� rozbudowa usług elektronicznych „ e – urząd ”. 

 

PRIORYTETOWY KIERUNEK ROZWOJU - TURYSTYKA I REKREACJA 
 

Cel Strategiczny 1 - Wykreowanie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego o znaczeniu 
ponadregionalnym 

 

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 
Zadania: 

� budowa centrum sportu i rekreacji w Myślenicach dostosowanych do 
wymogów Euro 2012.  

� wspieranie rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej o zróżnicowanym 
standardzie  

� rozwój sieci ścieżek rowerowych i tras zjazdowych  
� rozbudowa strefy czasu wolnego w Myślenicach 
� budowa ogólnodostępnych boisk sportowych  
� rozbudowa Stacji Narciarskiej 

Cel operacyjny: Kreowanie specyficznych produktów turystycznych gminy  
Zadania:  

� wypracowanie koncepcji nowych produktów turystycznych zwiększających   
atrakcyjność Myślenic,  

� ożywienie centrum sportowo rekreacyjnego na Zarabiu, 
� ożywienie i promocja legend myślenickich, 
� program rozwoju turystyki rodzinnej i weekendowej, 
� wsparcie zagospodarowania góry Chełm i Zarabia, 
� wsparcie zagospodarowania okolic zbiornika Dobczyckiego, 
� pozyskanie nowych terenów pod działalność turystyczną, 
� tworzenie nowych obszarów zieleni oraz rewitalizacja obszarów istniejących, 
� wsparcie, renowacja i restauracja zabytków i pomników historii, 
� oznakowanie obiektów zabytkowych tablicami informacyjnymi, 
� promocja kuchni regionalnej (kuchnia specyficzna dla powiatu myślenickiego), 
� kultywowanie dawnych tradycji, wyrobów i zawodów, 
� wspieranie i propagowanie twórców ludowych, działających na terenie gminy 

(np. poprzez organizację wystaw promujących ich dorobek), 
� opracowanie ofert dedykowanych konkretnym grupom odbiorców np.  wczasy 

dla łasuchów, „Pełny spokój”, pobyty integracyjne i motywacyjne dla firm, 
pobyty świąteczne, zielone szkoły, wczasy odchudzające, regenerujące, 

� opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami zgodnie z ustawą z 
dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

Cel operacyjny: Rozwój usług agroturystycznych  
Zadania:  

� organizowanie dla zainteresowanych prowadzenie działalności   agroturys-
tycznej wizyt studyjnych we wzorcowych gospodarstwach agroturystycznych.  

� koordynacja działalności gospodarstw agroturystycznych - specjalizacja   
gospodarstw agroturystycznych (noclegowe, rzemieślnicze, skanseny, 
cateringowe, hodowlane, etc.) 

� rozwój działalności szkoleniowo-doradczej przyczyniającej się do profesjona-
lizacji  świadczenia usług turystycznych 

 

Cel operacyjny: Aktywna promocja turystyczna Myślenic  
Zadania:  
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� koordynacja działań pomiędzy GCIT, lokalną bazą turystyczną oraz centrami   
informacji  turystycznej w Małopolsce 

� oznakowanie atrakcji turystycznych 
� rozwój informacji turystycznej 
� wykreowanie flagowej ogólnopolskiej imprezy rekreacyjno – sportowej  
� wykreowanie obiektu/miejsca/postaci charakterystycznych i kojarzących się 

z Myślenicami 
� organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych 
� wspieranie powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej na terenie powiatu 

myślenickiego 
 

Cel Strategiczny 2 
Rozwój zrównoważonego rolnictwa  wspierającego ofertę turystyczną Gminy  

 

Cel operacyjny: Kreowanie i promocja tradycyjnych, lokalnych produktów rolniczych  
Zadania:  
� identyfikacja, przygotowanie i zgłaszanie wniosków o rejestrację  lokalnych,   

tradycyjnych produktów z terenu gminy i gmin sąsiednich do europejskiego systemu 
rejestracji i ochrony nazw.  

� Chroniona Nazwa Pochodzenia 
� Chronione Oznaczenie Geograficzne 
� Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 

� organizacja targów żywności wysokiej jakości oraz degustacji potraw tradycyjnych   
przy okazji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie gminy.  

� podejmowanie współpracy z lokalnymi i regionalnymi restauratorami oraz 
gospodarstwami agroturystycznymi w zakresie dostępności i promocji kuchni 
tradycyjnej.  

 

Cel operacyjny: Upowszechnianie rolnictwa ekologicznego w gospodarstwach o nie-
wielkim areale  i potencjale produkcji rolnej  
Zadania:  
� organizacja szkoleń i doradztwa dla rolników produkujących lub planujących   

produkcję żywności ekologicznej.  
� pomoc rolnikom w uzyskiwaniu niezbędnych certyfikatów producenta żywności 

ekologicznej.  
� organizacja targów żywności ekologicznej oraz degustacji produktów ekologicznych 

przy okazji wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na terenie gminy.  
� zalesianie gruntów nie użytkowanych rolniczo. 

 

Cel operacyjny: Odnowa centrów wsi 
Zadania:  
� zgodnie z Planami Odnowy Wsi poszczególnych sołectw Miasta i Gminy    

Myślenice uchwalonych przez Radę Miejską i Rady Sołeckie.  
 

Cel operacyjny: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego na terenie Gminy  
Zadania:  
� wspieranie podnoszenia jakości produktów rolnych  
� wspieranie rozwoju przetwórstwa na terenie Gminy  
� wsparcie tworzenia punktów sprzedaży bezpośredniej lokalnych produktów rolnych.  
� organizacja szkoleń, kursów i warsztatów podnoszących wykształcenie     

zawodowe i kwalifikacje rolne producentów z terenu Gminy 
� prowadzenie kampanii informacyjnej wśród rolników w zakresie instrumentów 

ułatwiających przemianę pokoleniową na obszarach wiejskich – renty strukturalne, 
premie dla młodych rolników w celu przejmowania i unowocześniania gospodarstw 
rolnych 
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� modernizacja   techniczna i technologiczna lokalnych gospodarstw rolnych oraz   
zakładów przetwórczych przy wykorzystaniu środków unijnych  

� pomoc w zakresie dostosowania działalności lokalnych przetwórców   rolno-
spożywczych do norm jakościowych wymaganych przez Jednolity   Rynek   Unii   
Europejskiej – normy jakościowe (HACCP), normy środowiskowe, normy BHP, itp.  

� wspieranie działań zmierzających do poprawy struktury obszarowej gospodarstw 
(upowszechnienie dzierżaw i scalenia ziemi rolniczej), poprawy rozłogu ziemi, 
wielkości pól i legalizacji statusu władania ziemią rolniczą 

� rozwój upraw roślin energetycznych 
� prowadzenie kampanii informacyjnych oraz szkoleniowych na temat możliwości 

tworzenia grup producenckich (przy wykorzystaniu różnych form prawnych) i 
korzyści wynikających ze wspólnego prowadzenia działalności agrobiznesowych 

 

PRIORYTETOWY KIERUNEK ROZWOJU: JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW  
 

Cel Strategiczny 1  Aktywizacja mieszkańców w życiu społecznym Gminy  
 

Cel operacyjny:  Otwarta polityka informacyjna Gminy  

Zadania:  
� opracowanie i realizacja Gminnego Programu Promocji 
� utrzymywanie stałych kontaktów z mediami 
� rozwijanie e-urzędu 
� opracowanie i realizacja programu komunikacji z mieszkańcami.  
� stworzenie sieci tablic informacyjnych urzędu na terenie gminy + zwiększenie ilości 

tablic zamykanych 
� stworzenie sieci bezpłatnych punktów dostępu do Internetu szczególnie na  

terenach wiejskich i miejskich 
� tłumaczenie strony internetowej Miasta i Gminy (język niemiecki, francuski, 

angielski) 
� edukacja obywateli 

 

Cel operacyjny: Polityka długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi  
Zadania:  
� stworzenie zasad współpracy samorządu i jednostek administracji z organizacjami 

pozarządowymi 
� opracowanie i realizacja gminnego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 
� wspieranie instytucji edukacji kultury i sportu oraz stowarzyszeń przy pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych oraz partnerów do realizacji działań  
� zaangażowanie liderów lokalnych we współpracę z miastami partnerskimi 
� opracowanie katalogu aktywnych organizacji pozarządowych (nie tylko z terenu 

miasta i gminy Myślenice), jako bazy partnerów Urzędu Miasta i Gminy w realizacji 
projektów lokalnych. 

 

Cel Strategiczny 2  Rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej  
 

Cel operacyjny: Stała edukacja społeczna, podnoszenie świadomości kulturalnej 
i społecznej  
Zadania:  
� wspieranie rozwoju edukacji, kultury i sportu oraz działalności organizacji poza-

rządowych i inicjatyw obywatelskich poprzez systematyczne zbieranie informacji 
o planowanych wydarzeniach edukacyjno – sportowo – kulturalnych i prezentacja 
w lokalnych mediach np. stała rubryka w Gazecie Myślenickiej i na stronie inter-
netowej Miasta i Gminy 

� promowanie pozytywnych przykładów lokalnych dokonań 
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� organizacja konkursów promujących pozytywne postawy np. 8 Wspaniałych 
 

Cel operacyjny:        Wszechstronna oferta edukacyjna i kulturalna  
Zadania:  
� modernizacja istniejącej bazy sportowo – rekreacyjnej  
� systematyczna budowa nowych obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie  

Miasta i Gminy Myślenice 
� modernizacja remonty, doposażenie obiektów oświatowych i kulturalnych 
� opracowanie koncepcji i tworzenie ścieżek edukacyjnych 
� rozbudowa bazy lokalowej Miejskiej Biblioteki Publicznej  
� rozwiązanie problemu bazy lokalowej dla Muzeum Regionalnego 
� zapewnienie właściwych warunków przechowywania zbiorów muzealnych 

 

Cel Strategiczny 3  
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i   socjalnego mieszkańców Gminy 

         

Cel operacyjny:  Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów  
Zadania:  
� program „edukacji dla bezpieczeństwa” 
� budowanie postaw obywatelskich poprzez aktywizację społeczności lokalnej 
� udział w programach promujących ochronę zdrowia  
� wdrożenie Programu Poprawy Bezpieczeństwa 2007 – 2010 „Bezpieczna gmina 

razem” 
� budowanie zintegrowanego systemu poprawy bezpieczeństwa i zasad współpracy.  
� modernizacja lokalnego systemu ostrzegania, alarmowania, i łączności w przypad-

ku zagrożeń  
� doposażenie sił i środków jednostek ratowniczych 
� aktualizowanie planu reagowania kryzysowego Miasta i Gminy Myślenice 
� aktualizowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią 
� budowa systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w sytuacjach 

zagrożeń oraz organizacji pomocowych i instytucji porządku publicznego  
� opracowanie i wdrożenie Programu „Bezpieczne osiedla” poprzez budowę lub 

modernizację dróg i zbiorników przeciwpożarowych oraz sieci hydrantowych  
� budowa bezpiecznych przejść dla pieszych z uwzględnieniem „Zakopianki” 
� stworzenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, planowania i koordynacji 

działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
 

Cel operacyjny: Zapobieganie wykluczaniu społecznemu  
Zadania:  
� opracowanie i realizacja Programu Wychodzenia z Biedy 
� polityka angażowania wolontariuszy w jednostkach gminy 
� realizacja Gminnego Programu Stypendialnego dla Młodzieży  
� opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wspierania działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu 
� organizacja  czasu  wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez  zajęcia pozalekcyjne 

i świetlicowe 
 

Cel Strategiczny 4 -  Zrównoważony rozwój przestrzenny i środowiskowy  
 

Cel operacyjny: Zapewnienie warunków dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego  
Zadania:  
� zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.  
� aktualizacja  Gminnego Programu Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki 

Mieszkaniowej z uwzględnieniem budownictwa socjalnego  
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� aktualizacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoadrowania Przestrzen-
nego dla Miasta i Gminy Myślenice 

� prowadzenie  polityki zagospodarowania przestrzennego w sposób przyjazny i bez-
pieczny mieszkańcom  

� poprawa i Rozwój infrastruktury komunikacji Zbiorowej z ewentualnym uwzględnie-
niem Euro 2012 

 

Cel operacyjny: Poprawa stanu środowiska naturalnego  
Zadania:  
� poprawa i rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem komunikacyjnych ście-

żek rowerowych 
� modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myślenicach 
� realizacja programu „Czysta woda dla Krakowa” 
� rozdzielenie i budowa kanalizacji burzowej (opadowej) 
� rozbudowa sieci wodociągowej 
� modernizacja ujęcia wody w Myślenicach  
� aktualizacja Gminnego Programu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Odpadami 

oraz jego spójność z planami strategicznymi Gminy 
� budowa nowoczesnego  Zakładu Zagospodarowania Odpadów z   uwzględnieniem  

Krajowego i Wojewódzkiego Planu Zagospodarowania Odpadami  
� wymiana i zakup nowoczesnego sprzętu w jednostkach zajmujących się gospo-

darką odpadami  
� rozwój i propagowanie idei – „Segregacji odpadów u źródła”  
� rekultywacja i zamknięcie istniejącej kwatery składowania odpadów 
� wdrożenie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, biogazów, paliw alter-

natywnych, geotermii, energii wodnej i wiatrowej  
� kontynuacja zintegrowanego programu energetycznego w obiektach  użyteczności 

publicznej  
� zapobieganie i ograniczenie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie 

poważnym awariom, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia powodziowego 
dzielnicy Zarabie oraz zakup sprzętu specjalistycznego;  

� organizacja współpracy między gminnej w zakresie gospodarki odpadami na   
terenie powiatu;  

� edukacja ekologiczna 

ZADANIA INWWESTYCYJNE NA LATA 2007-2011  
� budowa centrum sportu i rekreacji Zarabie w Myślenicach – zrealizowano!, 
� utworzenie parku przemysłowo-technologicznego – rozwój stref inwestycyjnych, 
� czysta woda dla Krakowa, 
� kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w mieście i gminie Myślenice, 
� modernizacja dróg wojewódzkich Nr 956, 955 i 967 Biertowice – Łapczyce, z 

zakresie przebudowy układu komunikacyjnego, 
� poprawa stanu technicznego Krytej Pływalni w Myślenicach,  
� termomodernizacje i poprawa stanu technicznego w bud. oświatowych, 
� elektroniczny urząd, 
� budowa społeczeństwa informatycznego, 
� Myślenice – strefa czasu wolnego – rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjno – 

wypoczynkowej, 
� współpraca międzyregionalna, 
� pomoc techniczna, 
� odnowa centrum wsi, 
� rewitalizacja i rozwój miasta Myślenice. 

 

Podsumowanie: 
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Realizacja przyjętego Planu Rozwoju Lokalnego jest na bieżąco śledzona w oparciu o mo-
nitoring wykorzystania wskaźników sformułowanych w Planie Rozwoju Lokalnego oraz po-
wiązanych programach, projektach i politykach; w powiązaniu z informacją finansową. Ponadto 
monitoring ma charakter wewnętrzny i prowadzony jest przez odpowiednie jednostki Urzędu 
Miasta i Gminy;  
Raport  z  monitoringu powstaje corocznie w  oparciu o dane wewnętrzne z urzędu gminy oraz 
dane ze statystyki państwowej za ostatni dostępny rok., zaś ocena dokonywana jest   
przynajmniej dwukrotnie w trakcie każdej kadencji mając charakter całościowy - obejmuje   
całość spraw ujętych w Planie Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem  wskaźników 
realizacji oraz zasad postępowania  określonych w Planie. Sprawdzane jest czy i na ile przyjęta 
strategia działania i sposoby  jej realizacji są wdrażane, sprawdzają się oraz czy nadal są 
adekwatne do zmieniających się warunków. Istotnym elementem ewaluacji jest  formułowanie 
- w razie konieczności - wytycznych do aktualizacji Planu zgodnych z wytycznymi w skali kraju 
i województwa małopolskiego, a także w kontekście dokonań w pozszcególnych obszarach.   
Zaktualizowany Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice na lata 2007 – 2015 jest 
dokumentem dynamicznym (stosując procedurę konsultacji społecznych). 
Każda aktualizacja jest podsumowana uchwałą Rady Miejskiej. 

 

14.4. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 

Myślenickiego na lata 2007-2015. 
 

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Powiatu Myślenickiego opracowana została w 
1998r. oraz uzupełniona podczas sesji Rady Powiatu w  kwietniu 1999 roku. We wrześniu 
2004 roku opracowany został Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Myślenickiego na lata 
2004 – 2013. Obecnie władze powiatu myślenickiego postanowiły zweryfikować strategię 
rozwoju powiatu myślenickiego, (jako, że proces planowania strategicznego wymaga 
sukcesywnej weryfikacji zapisów strategii oraz by możliwie jak najlepiej dostosować swoje 
działania do nowego okresu programowania w Unii Europejskiej).Misja Strategii rozumiana 
jako nieokreślony czasowo główny cel, sens działania, funkcjonowania, istnienia  spo-
łeczności powiatu myślenickiego wraz z wartościami tego działania, funkcjonowania,  
istnienia brzmi: 
 

"Zrównoważony rozwój społeczno - gospodarczy powiatu myślenickiego, jako 
atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca zamieszkania, pracy, edukacji, inwestowania i 
wypoczynku w przyjaznym środowisku.’’ 

 

Obszary i cele strategiczne  
Obszar: Gospodarka i ochrona środowiska  
Cele strategiczne:  
□ Poprawa jakości infrastruktury drogowej i technicznej, szczególnie w zakresie         

kanalizacji sanitarnej. 
□ Rozwój przedsiębiorczości i przemysłu, w tym innowacji i nowych technologii,         

szczególnie przyjaznych środowisku.  
□ Powiat myślenicki bazą turystyczno-rekreacyjną dla Krakowa.  
□ Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rozwój produktów i marek lokalnych.  

 

Obszar: Sprawy społeczne i potencjał instytucjonalny  
Cele strategiczne:  
□  Rozwój oferty edukacyjnej szkolnej, przedszkolnej i pozaszkolnej.  
□ Budowa zintegrowanego, aktywnego i bezpiecznego społeczeństwa, w tym 

zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu powiatu. 
□ Rozwój mieszkalnictwa i zapewnienie wysokiej jakości życia, szczególnie opieki 

zdrowotnej i socjalnej.  
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□ Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna oraz uporządkowana         
polityka przestrzenna. 

 

Sposób osiągnięcia celów strategicznych  
Cel 1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej i technicznej,  
         szczególnie kanalizacji sanitarnej.  
Cel pośredni 1.1. - Poprawa infrastruktury ochrony środowiska  
Cele cząstkowe:  
      1.1.1 - Zbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej  
      1.1.2 - Zmodernizowanie i zbudowanie oczyszczalni ścieków  
      1.1.3 - Zbudowanie sieci wodociągowej  

Dla osiągnięcia tego celu w szczególności przyczynią się działania związane z 
uporządkowaniem gospodarki ściekowej w powiecie oraz działania służące  
zapewnieniu sprawnego systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. 

Cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez   takie zadania jak:  
□ budowa sieci  kanalizacji  we   wszystkich   gminach    powiatu   według    koncepcji 

zaprojektowanej dla każdej z gmin  
□ budowa nowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie 

poszczególnych gmin powiatu oraz rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni         
istniejących  

□ zaopatrzenie gospodarstw nie objętych siecią kanalizacyjną w oczyszczalnie         
przydomowe lub bezodpływowe zbiorniki na ścieki  

□ budowa odcinków i sieci wodociągowej  
□ budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody  
□ racjonalizacja zużycia wody poprzez poprawę stanu szczelności wodociągów     

przesyłowych i modernizację wodociągów  
 
 
 
 
 

Cel pośredni 1.2. - Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki odpadowej  
Cele cząstkowe: 

1.2.1 – Pełne wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów  
1.2.2 - Zbudowanie spalarni odpadów  
1.2.3 - Rozbudowanie i zmodernizowanie istniejących wysypisk odpadów  
1.2.4 – Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów 

 

Cel pośredni 1.3. - Poprawa infrastruktury drogowej i obiektów inżynieryjnych  
Cele cząstkowe:  

1.3.1.Zmodernizowanie dróg krajowych i wojewódzkich  
1.3.2.Stworzenie połączeń międzygminnych, kompleksowe wyremontowanie dróg  

            powiatowych i oraz zbudowanie chodników przy drogach powiatowych  
1.3.3.Zbudowanie i zmodernizowanie dróg gminnych  
1.3.4.Uporządkowanie kategoryzacji dróg  

Obecnie na drodze krajowej nr 7 realizowana będzie, planowana na 2 lata, modernizacja 
jednej jezdni drogi z Myślenic do Krakowa w Myślenicach, co znacznie ułatwi komunikację 
w Myślenicach – bezkolizyjny dojazd do miasta. Na drogach wojewódzkich przebie-
gających przez teren powiatu  realizowane byłyby m.in. następujące inwestycje dotyczące 
gminy Myślenice: modernizacja dróg wojewódzkich nr 956, 955 i 967, w tym budowa 
ronda i trzeciego pasa ruchu w Myślenicach przy ul. Słowackiego  (pozwoli na znaczne  
ułatwienie komunikacji w strefie  przemysłowej „Dolne Przedmieście”), zaplanowana na 
lata 2008-2012, 
Na drogach powiatowych planuje się przebudowę istniejących dróg w ilości 10-12 km dróg  
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rocznie. Nie przewiduje się budowy nowych dróg, ale planuje się budowę chodników w 
ilości 3-4 km rocznie. Inwestycje dotyczyć będą w pierwszej kolejności najważniejszych 
dróg w powiecie (na terenie gminy Myślenice): 

• K1928 – Myślenice – Wiśniowa  
• K1935 – Myślenice – Bysina – Sułkowice  
• K1944 – Myślenice – Gorzków – Wieliczka  
• K1963 – Myślenice – ul. M. Reja, ul. K. Wielkiego - budowa ronda  

 

Cel pośredni 1.4. - Poprawa stanu sieci energetycznych i teletechnicznych, w tym wybu-
dowanie sieci szerokopasmowych  
Cele osiągnięte zostaną poprzez działania podmiotów zarządzających sieciami ener-
getycznymi i operatorów sieci telekomunikacyjnych.  
 

Cel 2. Rozwój przedsiębiorczości i przemysłu, w tym innowacji i nowych technologii, 
szczególnie przyjaznych środowisku.  
Cel pośredni -  2.1 - Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym MŚP  
Cele cząstkowe:  

2.1.1 – Zwiększenie dostępu dla przedsiębiorstw do nowych technologii  
2.1.2 - Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw  
2.1.3 - Rozwój powiązań kooperacyjnych, w tym klastrów  
2.1.4 – Rozwój Partnerstw Publiczno-Prywatnych. 

Cel osiągnięty zostanie m.in. poprzez rozwój instytucji obsługi biznesu w ramach realizacji  
zadań celu pośredniego 2.2., jak również w wyniku działań podejmowanych dla 
osiągnięcia strategicznego  celu 7 - „Sprawna,  kompetentna  i  przyjazna  administracja  
publiczna  oraz uporządkowana polityka przestrzenna”, szczególnie celu „Administracja 
publiczna przyjazna przedsiębiorcom”.  
 

Cel pośredni 2.2 - Rozwój instytucji obsługi biznesu – zwiększenie dostępu dla 
przedsiębiorstw do informacji, w tym środków unijnych  

Cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez takie zadania jak:  
•  Szkolenia i doradztwo dla personelu instytucji obsługi biznesu,  
• Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości,  
• Utworzenie inkubatora technologicznego,  
• Utworzenie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.  

 

Cel pośredni 2.3 - Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
 Na terenie gminy Myślenice zlokalizowana jest 1 elektrownia wodna (jako energia 
odnawialna) : na Górnym Jazie o mocy 230kW. 
 

Cel pośredni 2.4. - Promocja przedsiębiorczości, w tym samozatrudnienia  
Cel zostanie osiągnięty poprzez takie działania jak:  

•  Edukacja o przedsiębiorczości  
• Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe dla osób podejmujących samodzielną     
działalność gospodarczą,  
• Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości (inkubatora technologicznego),  
•  Stworzenie platformy „Wirtualne Myślenice” 

 
Cel pośredni 2.5 - Rozwój stref gospodarczych i parków przemysłowych  
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania związane z rozwojem infrastruktury 
drogowej i technicznej, ochrony środowiska, - „Poprawa jakości infrastruktury drogowej 
i technicznej, szczególnie kanalizacji sanitarnej”,  
jak również promocję gospodarczą powiatu i   działania  w ramach  celu strategicznego   7  
- „Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna raz uporządkowana polityka 
przestrzenna”, szczególnie działania związane z opracowaniem planów zagospoda-
rowania przestrzennego.  
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Aktualnie trwają  prace przy budowie nowej drogi prowadzącej  do strefy przemysłowej 
,,Dolne Przedmieście”, w związku z realizowaną tam budową fabryki Cooper Standard 
Automotive.Inwestycja jest  też  kolejnym  etapem  zagospodarowania strefy  w niezbędną 
infrastrukturę techniczną. Budowa drogi ma na celu przede wszystkim usprawnienie 
komunikacji samochodowej, tak aby strefa przemysłowa była ogólnie dostępna, zarówno 
dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych.  
Cel 3. Powiat myślenicki bazą turystyczno-rekreacyjną dla Krakowa.  
Cele pośrednie:  
    3.1. Udostępnienie Zalewu Dobczyckiego do celów rekreacyjnych – turystyki, białej 

żeglugi w miejscach dostępnych.  
    3.2  Opracowanie powiatowej strategii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju turystyki 

i agroturystyki.  
    3.3    Rozwój turystyki specjalistycznej i aktywnej (ścieżki rowerowe, deptaki itp.)  
    3.4.   Rozwój infrastruktury dla sportów zimowych (hotele, restauracje, parkingi)  
    3.5  Utworzenie powiatowego punktu informacyjnego dotyczącego  wolnych miejsc 

noclegowych, organizowanych imprez w powiecie – tak kulturalnych jak i spor-
towych – promocja   zdrowego stylu życia.  

Do realizacji celów na terenie powiatu w  szczególności  przyczyni się taka inwestycje jak 
budowa hali widowiskowo - sportowej w Myślenicach o zasięgu powiatowym – w trakcie 
realizacji, 
Cel 4. Rozwój rolnictwa ekologicznego oraz rozwój produktów marek lokalnych.  
Cele pośrednie:  
    4.1. Stworzenie mechanizmów do rozwoju gospodarstw tradycyjnych, szczególnie 

ekologicznych  
    4.2. Rozwój lokalnych rynków zbytu, pozyskanie inwestorów w branży przetwórstwa 

rolno-spożywczego  
    4.3.  Identyfikacja lokalnych produktów i stworzenie marki lokalnej.  
Cel 5. Rozwój oferty edukacyjnej szkolnej, przedszkolnej i pozaszkolnej. 
Cel pośredni 5.1. - Poprawa jakości kształcenia w systemie szkolnym  
Cele cząstkowe:  
    3.1.   - Dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do zmieniających się  
           warunków funkcjonowania oświaty w powiecie.  
    3.2.   - Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do potrzeb lokalnego rynku  
           pracy.  
    3.3.   - Rozwój kształcenia dualnego w szkolnictwie zawodowym.  
    3.4.   - Poprawa jakości bazy dydaktycznej i rekreacyjno-sportowej m.in. poprzez  
           budowę sal gimnastycznych przy każdej szkole oraz doposażenie i modernizację  
           istniejących obiektów.  
    3.5.   - Rozwój współpracy pomiędzy szkołami wszystkich szczebli, szczególnie  
           w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych i  
          kulturalnych.  
Osiąganie tego celu realizowane będzie w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Małopolskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego im. Tytusa Chału-
bińskiego w Myślenicach (termomodernizacja i modernizacja). 
W najbliższych latach planowane są m.in. następujące inwestycje w obiektach: Zespół 
Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. Mikołaja Reja w Myślenicach, Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Myślenicach,  
Cel pośredni 5.2 - Unowocześnienie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci w wieku 

przedszkolnym  
Cele cząstkowe:  
    5.1.   - Restrukturyzacja sieci przedszkoli publicznych.  
    5.2.   - Wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych w przedszkolach  
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Cel pośredni 5.3 - Rozwój kształcenia ustawicznego w oparciu o zasadę „Lifelong 
Learning” 
 
Cel. 6 Zintegrowane, aktywne i bezpieczne społeczeństwo, w tym zwiększenie udziału 
młodych ludzi w życiu powiatu. Rozwój mieszkalnictwa i zapewnienie wysokiej jakości 
życia, szczególnie opieki zdrowotnej i socjalnej.  
 
Cel pośredni 6.1 - Zwiększony poziom bezpieczeństwa na terenie powiatu.  
Cele cząstkowe:  
    6.1.1. - Stworzenie powiatowego systemu monitorowania, planowania, reagowania oraz  
           koordynowania służb, inspekcji, straży i społeczności powiatu w zakresie  
           bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
    6.1.2. - Stworzenie, realizacja i aktualizacja programu działań prewencyjnych,  
           edukacyjnych, prewencyjno - wychowawczych dla zapobiegania zagrożeń.  
    6.1.3. - Zapewnienie społecznego poparcia i udziału mieszkańców w programach.  
    6.1.4. - Wsparcie instytucji w zakresie realizacji założonych zadań. 
Cel pośredni 6.2 - Zintegrowane i aktywne społeczeństwo 
Cel pośredni 6.3 – Poprawa usług opieki zdrowotnej  
Jednym z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań do osiągnięcia jest 
pozyskanie środków na niezbędne inwestycje i bieżące działanie szpitala powiatowego. 
Cel pośredni 6.4. - Zbudowanie zintegrowanego systemu promocji pracy i zamieszkania 
w powiecie myślenickim 
Cel pośredni 6.5. - Zwiększenie udziału młodych osób w życiu powiatu  
Cel osiągnięty zostanie przede wszystkim poprzez powołanie „Młodzieżowego Parlamentu  
lub Sejmiku Powiatu Myślenickiego”.  
Osiągnięciu tego celu sprzyjać też będzie organizowanie imprez kulturalno – oświatowo –  
wychowawczych i zawodów sportowych pod patronatem władz powiatowych.  
 
Cel 7. Sprawna, kompetentna i przyjazna administracja publiczna oraz uporządkowana 
polityka przestrzenna.  
Cel pośredni 7.1 – Sprawna i kompetentna administracja publiczna  
Cele cząstkowe:  
    7.1.1. - Wprowadzenie systemu jakości wg. normy ISO 9001:2000, wymiana  
                doświadczeń we wdrażaniu systemów.  
    7.1.2. - Wymiana informacji na temat szkoleń, firm szkoleniowych, katalogu usług  
                 (weryfikacja katalogów), koordynacja szkoleń i oceny pracowników  
                 samorządowych.  
    7.1.3. - Analiza porównawcza urzędów gmin i starostwa – benchmarking urzędów.  
 
Cel pośredni 7.2 – Administracja publiczna przyjazna mieszkańcom i przedsiębiorcom  
Cele cząstkowe: 
    7.2.1. - Wprowadzenie podpisu elektronicznego (pilotaż w starostwie i urzędach gmin).  
                Elektroniczny obieg dokumentów – współpraca z Urzędem Marszałkowskim.  
    7.2.2. - Wybudowanie budynku starostwa (w jednym miejscu wszystkie sprawy).  
    7.2.3. - Wprowadzenie wspólnych kodeksów etycznych, ujednolicenie zasad  
                 transparentności i przejrzystości.  
    7.2.4. - Wdrożenie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego  
    7.2.5. - Planuje się budowę nowego obiektu Starostwa.  
Cel pośredni 7.3 - Uporządkowana polityka przestrzenna  

Dla osiągnięcia celu podejmowane będą działania zmierzające do opracowy-
wania nowych oraz weryfikowania i uzupełniania istniejących planów zagospo-
darowania przestrzennego. Ma to istotne znaczenie dla realizacji celów zwią-
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zanych z rozwojem mieszkalnictwa oraz przedsiębiorczości i przemysłu, 
szczególnie stref gospodarczych. 

 

14.5. Uwarunkowania wynikające z Programu Ochrony Środowiska Powiatu Myślenic- 

kiego oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Myślenice na lata 2005-2012. 
 

Program ochrony środowiska jest strategią określającą sposób i zasady postępowania 
oraz określająca zasady polityki lokalnej w zakresie ochrony środowiska naturalnego we 
wszystkich jego komponentach. Na zasady i kierunki lokalnej polityki ochrony środowiska 
ma wpływ szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych, m.in. specyfika danego 
obszaru – warunki naturalne, istniejący stan środowiska, układ demograficzny, 
perspektywy rozwoju społeczno – gospodarczego regionu i kraju, stan prawny itp.. 
istotnym elementem jest stan i możliwości finansowe regionu, gdyż niezbędne jest 
określenie środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.  

 
Cele polityki ochrony środowiska na terenie powiatu myślenickiego 

W konstrukcji i założeniach Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy 
Myślenice jako pierwszoplanowy dokument musi być uwzględniony Program Ochrony 
Środowiska Powiatu Myślenickiego, który winien być wykorzystany w zakresie tła i jakości 
srodowiska oraz w założeniach lokalnej polityki ochrony środowiska na terenie gminy 
Myślenice. 
W programie ochrony środowiska wymieniono priorytety realizacji określonych celów:  
- ochrona i poprawa jakości środowiska,  
- racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,  
- edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego.  
 

Ochrona i poprawa jakości środowiska obejmuje cele strategiczne takie jak:  

Gospodarka odpadami - ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowo-
czesnego systemu ich wykorzystywania i unieszkodliwiania; Ochrona wód i kształtowanie 
stosunków wodnych; Ochrona przed hałasem - zmniejszenie uciążliwości hałasowej 
w środowisku; Ochrona przed klęskami żywiołowymi i minimalizowanie ich skutków; 
Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, Ograniczanie zanieczyszczeń  
powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, Promieniowanie elektromagnetyczne – 
Przeciwdziałanie wprowadzaniu do środowiska źródeł promieniowanie elektromagnetycznego 
 

Racjonalne użytkowanie zasobów środowiska obejmuje cele strategiczne: Ochrona 
gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych - zapewnienie ochrony najlepszej jakości gleb, 
racjonalne wykorzystanie ziemi (w tym rozwój rolnictwa ekologicznego); Ochrona kopalin - 
racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich kompleksowe wykorzystanie, Wzbogacanie i 
racjonalne użytkowanie lasów - ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz regulacja lesistości, 
Wykorzystanie energii odnawialnej – propagowanie korzystania z odnawialnych źródeł energii, 
wspieranie działań na rzecz wykorzystania źródeł energii odnawialnej;  
 

Edukacja ekologiczna dotyczy propagowania idei ochrony środowiska oraz trwałego i zrów-
noważonego rozwoju (ekonomicznego, ekologicznego i społecznego) w społeczeństwie.  
Realizacją zakładanych celów objęto następujące obszary aktywności społecznej i gos-
podarczej: 

o gospodarka, 
o obszary wiejskie, 
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o infrastruktura społeczna, 
o infrastruktura techniczna, 
o turystyka i wypoczynek, 
o środowisko przyrodnicze w powiązaniu z obszarami i obiektami o znaczeniu 

kulturowym. 
Osiągnięcie celów będzie możliwe poprzez zogniskowaniu działań na następujących 
dziedzinach zwanych priorytetami, a są nimi: 

o Ochrona zlewni Górnej Raby. 
o Rozwiązania systemowe gospodarki odpadami na terenie Powiatu. 
o Gospodarka wodno-ściekowa 
o Gospodarka leśna. 
o Rozwój rolnictwa ekologicznego. 
o Alternatywne źródła energii. 
o Wielofunkcyjny rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich. 

Kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju sformułowano dla każdej z dziedzin 
średnioterminowy cel zintegrowany z ochroną środowiska, strategię realizacji celu, w tym 
działania minimalizujące zagrożenia wynikające z rozwoju danej dziedziny. 

Cele i priorytety polityki ochrony środowiska na terenie powiatu Myślenickiego 
Na poszczególne cele składają się cele operacyjne: 
- dla celu „ochrona i poprawa jakości środowiska”: 

- kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią,  
a priorytetem jest: 
zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 
(ochrona doliny rzeki Raby) – Działania służb powiatowych do realizacji celów to: 
Bieżąca kontrola sprawności systemu odprowadzania ścieków oraz stanu 
technicznego szamb, Ograniczenie powierzchniowego dopływu zanieczyszczeń do 
wód powierzchniowych i podziemnych z terenów rolniczych, źródeł obszarowych i 
liniowych poprzez budowę pasów zieleni śródpolneji przypotokowej, Ujmowanie i 
oczyszczanie odcieków z zamykanych składowisk odpadów komunalnych, Budowa 
kanalizacji deszczowej przy drogach i systemów oczyszczających spływy opadowe 
z dróg, Wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania 
przestrzennego chroniących obszary szczególnie wrażliwe przed ingerencją 
mogącą spowodować pogorszenie jakości wód. 
 
Gospodarka ściekowa 
Działania do realizacji celów to: Budowa sieci kanalizacyjnej we wszystkich 
gminach Powiatu według koncepcji zaprojektowanej dla każdej z gmin, Budowa 
nowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Powiatu oraz 
modernizacja oczyszczalni istniejących, Zaopatrzenie gospodarstw nie objętych 
siecią kanalizacyjną w perspektywie do 2011 roku w zależności od uwarunkowań 
finansowych w oczyszczalnie przydomowe lub bezodpływowe zbiorniki na ścieki, 
 
Ochrona przeciwpowodziowa 
Działania do realizacji celów to: Bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych, 
Budowa oraz bieżąca kontrola systemu obiektów urządzeń zabezpieczających 
przed powodzią, Budowa i konserwacja urządzeń do kształtowania stosunków 
wodnych, 
 
Gospodarka odpadami 
Priorytetami są: Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadów komunalnych 
w układzie ponadlokalnym, Opracowanie systemowej zbiórki odpadów komu-
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nalnych w powiecie dla selekcji odpadów ze strumienia odpadów komunalnych, 
a także dla redukcji w strumieniu odpadów komunalnych odpadów ulęgających 
biodegradacji, Opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 
odpadami wielkogabarytowymi, Opracowanie systemowych rozwiązań w zakresie 
gospodarki odpadami budowlanymi oraz w gospodarce odpadami niebezpiecznymi 
w strumieniu odpadów komunalnych, Likwidacja dzikich składowisk odpadów oraz 
Edukacja ekologiczna 
Działania do realizacji celów to: Organizacja i budowa ZZO, Wspieranie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, Doposażenie gminnych służb komunalnych w 
odpowiedni sprzęt, Edukacja ekologiczna, Budowa GPZON, Opracowanie 
gminnych planów gospodarki odpadami, Opracowanie sprawozdań z realizacji 
PPGO i GPGO i ich aktualizacja, Uporządkowanie stanu formalnoprawnego 
wszystkich wytwórców i posiadaczy odpadów, Prowadzenie ewidencji odpadów 
wytwarzanych w powiecie (na bazie ewidencji prowadzonej przez marszałka 
województwa, Współudział w wojewódzkim programie usuwania azbestu, PCB, 
elektronicznych i elektrycznych urządzeń, Opiniowanie, uzgadnianie przedsięwzięć 
znacząco oddziałujących na środowisko, wydawanie zezwoleń i pozwoleń. 
 
Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej,  
priorytetem jest  Ochrona krajobrazu rolniczego i terenów turystycznych, (działania 
do realizacji obejmują:  Budowa i rozbudowa szlaków pieszych (chodników) i ście-
żek rowerowych, tras wycieczkowych w sąsiedztwie obiektów zabytkowych, Rozwój 
systemów zieleni terenów zurbanizowanych łączących zadania ochrony i rekon-
strukcji zieleni urządzonej z ochroną i rekonstrukcją obszarów i obiektów 
zabytkowych, Rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki zgodnie z Krajowym 
Programem Aktywizacji Wsi, Opracowanie programu zadrzewień śródpolnych), oraz  
Rozwój obszarów chronionych (obejmuje to działania typu Przeprowadzenie 
inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gmin Powiatu oraz Pielęgnacja zieleni 
miejskiej i wiejskiej), 
Ochrona przed hałasem 
Usprawnienie sieci drogowej, Rozbudowa sieci dróg lokalnych, Poprawa 
nawierzchni dróg istniejących oraz przebudowa skrzyżowań w miejscach 
kolizyjnych, budowa chodników i ścieżek rowerowych. 
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza ,   
Termorenowacja obiektów, Rozwój systemu wykorzystania energii odnawialnej, 
Stała kontrola zakładów w zakresie przestrzegania zapisów wydanych w poz-
woleniach, Utwardzenie lub wymiana nawierzchni dróg Powiatowych i gminnych, 
Rozwój sieci tras rowerowych 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne 
 

- cel „racjonalne użytkowanie zasobami środowiska”: 
Zaopatrzenie w wodę 
Racjonalizacja zużycia wody poprzez kontrolę stanu szczelności wodociągów 
przesyłowych i modernizację wodociągów, wymianę liczników wody, Budowa 
odcinków wodociągów, Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, 
Ochrona terenów leśnych 
Wykonanie planów urządzeniowych lasów nie będących własnością Skarbu 
Państwa, Sukcesywne zalesianie gruntów rolnych niskich klas zgodnie z Krajowym 
Programem Zalesiania, Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej. 
Wykorzystanie zasobów gleg i surowców mineralnych 
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Ochrona surowców i gleb w planach zagospodarowania przestrzennego, 
Wydawanie koncesji dla obszarów o powierzchni do 20 ha, Prowadzenie rejestrów, 
Ochrona terenu (oraz likwidacja powstałych szkód) 
Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, Usuwanie skutków degradacji 
powierzchni ziemi,  
Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 
Doposażenie służb współodpowiadających za bezpieczeństwo ekologiczne, 
Wyeliminowanie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych. 
 

- cel „Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych powiatu”: 
Służby powiatu powinny rozszerzać zakres i wzbogacać formy edukacji ekologicz-
nej, promować inicjatywy edukacji dzieci i młodzieży z zakresu metodyki i edukacji 
ekologicznej poprzez włączanie szkół do realizacji różnych aspektów polityki 
ekologicznej, podnosić świadomość ekologiczną, promować niekonwencjonalne 
źródła energii, edukować w zakresie rolnictwa ekologicznego. 

 

Cele i priorytety polityki ochrony środowiska na terenie gminy Myślenice 
 
Gminny Program Ochrony Środowiska jest dokumentem, który będzie służył Gminie jako 
narzędzie realizacji polityki ekologicznej Państwa na terenie Gminy. Program ten 
uwzględnia cele i atuty rozwojowe Gminy, określone w Strategii rozwoju gminy. 
Program zakłada:  

o zrównoważony rozwój i podniesienie konkurencyjności Gminy,  
o efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania oraz tworzenie warunków do 

poprawy jakości życia mieszkaców Gminy.  
 
 
W ramach realizacji celu strategicznego nr 2:  
Ochrona środowiska, w tym rozwój infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Jako mierniki (cele szczegółowe) 
założono pokrycie gminy infrastruktura techniczną: siecią kanalizacyjną w 80% w 2010 
roku, a pozostałą infrastrukturą w 95% . 
 
W ramach tego celu wyspecyfikowano dwa zadania: 
1. Zadanie I: Gospodarka wodno-ściekowa: 

a. Realizacja pilotażowej oczyszczalni grupowej w północnej części gminy  
(ok. 50 gospodarstw), 

b. Oczyszczalnia ścieków Myślenice – budowa zbiornika retencyjnego, 
c. Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
d. Dokończenie sieci wodociągowej na terenie gminy, 
e. Dokończenie sieci kanalizacyjnej zlewni rzeki Raby, 
f. Sanitacja pozostałej części gminy w zlewni Skawinki, 
g. Regulacja cieków wodnych na terenie miasta i gminy 

2. Zadanie 2: Gospodarka odpadami: 
a. Ujednolicenie sposobu odbioru i wywozu śmieci poprzez wprowadzenie pojemników 

znormalizowanych w każdym gospodarstwie, 
b. Zapewnienie miejsca składowania śmieci z uwzględnieniem nowoczesnych 

technologii; 
3. Zadanie 3: Infrastruktura drogowa: budowa i modernizacja dróg mająca na celu 

bezpieczeństwo poruszania się (chodniki, oświetlenie, przepusty, mostki). 
4. Zadanie 4: Pozostała infrastruktura: 

a. Dokończenie gazyfikacji na terenie miasta i gminy, 
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b. Wspieranie działań mających na celu alternatywne wykorzystanie źródeł energii 
 
W ramach realizacji celu strategicznego nr 4: Restrukturyzacja rolnictwa założono 
realizację następujących zadań: 

1. Zadanie 1: Rozwój infrastruktury wiejskiej chroniącej środowisko i stwarzającej 
właściwe warunki do rozwoju przedsiębiorczości (zadanie realizowane w ramach celu 
strategicznego nr 2). 

2. Zadanie 2: Realizacja programu szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz 
edukacja środowisk wiejskich w zakresie restrukturyzacji rolnictwa. 

3. Zadanie 3: Stwarzanie warunków dla rozwoju agroturystyki (szkolenia, pomoc 
prawna, informacja, promocja). 

4. Zadanie 4: Pomoc organizacyjno-finansowa w zalesianiu gruntów rolnych, zwłaszcza 
na dużych spadkach terenu i V,VI klasy bonitacji. 

 
W ramach realizacji celu strategicznego nr 5: Modernizacja bazy oświatowej i kulturalnej 
oraz jej dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku. Poszerzenie oferty edukacyjnej  
o szkolnictwo wyższe założono realizację następujących zadań: 

1. Zadanie 1: Modernizacja ogrzewania poprzez modernizacje kotłowni. 
2. Zadanie 2: Aktywne wspieranie tradycji regionalnych ekologii oraz edukacji 
regionalnej i ekologicznej w placówkach kulturalno-oświatowych. 

 
W ramach realizacji celu strategicznego nr 6: Rozwój nowoczesnej bazy turystyczno-
rekreacyjnej i agroturystyki założono realizacje następujących zadań: 

1. Zadanie nr 1: Inwentaryzacja gospodarstw agroturystycznych oraz publikacja na 
temat zinwentaryzowanych gospodarstw. 

2. Zadanie 2: Tworzenie lobby na rzecz udostępniania zbiornika Dobczyckiego dla 
ruchu turystycznego. 

3. Zadanie 3: Stworzenie warunków dla rozwoju rekreacji i wypoczynku na górze Chełm 
– trasy rowerowe i inne atrakcje. 

4. Zadanie 4: Poszukiwanie inwestora strategicznego dla kolei linowej. 
 
Na główne cele polityki ochrony środowiska gminy składają się cele operacyjne: 
- dla celu „ochrona i poprawa jakości środowiska”: 

- kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią, a priorytetemi są: 
zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, 
uporządkowanie gospodarki ściekowej, ochrona przed powodzią, 
- gospodarka odpadami, 
- ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, a priorytetami są: 
ochrona krajobrazu i terenów turystycznych, rozwój obszarów chronionych,  
- ochrona przed hałasem,  
- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, 
- ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

- dla celu „racjonalne użytkowanie zasobów środowiska”: 
- zapewnienie sprawnego systemu zaopatrzenia mieszkańców w wodę, 
- ochrona terenów leśnych, 
- racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych i surowców mineralnych 
- zachowanie naturalnej rzeźby terenu i likwidacja powstałych szkód, 
- zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i sanitarnego, 

 
Kierunki działań dla realizacji polityki ekologicznej gminy  
- zadania krótkoterminowe i długoterminowe (do 2012r.) 

Ochrona wod podziemnych i powierzchniowych 
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Bieżąca kontrola sprawności systemu odprowadzania ścieków oraz stanu 
technicznego zbiorników na nieczystości ciekłe, 
Ochrona w planach zagospodarowania przestrzennego stref ochronnych ujęć wody , 
dolin rzecznych, 
Gospodarka ściekowa 
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Myślenice (14,77km) wraz z 
przykanalikami, 
Wyposażenie gospodarstw domowych i rolnych w przydomowe oczyszczalnie 
ścieków, bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, płyty obornikowe i zbiorniki na 
gnojówkę. 
Ochrona przeciwpowodziowa: 
Bieżąca konserwacja urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych oraz konserwacja 
urządzeń i budowli wodnych służących odprowadzeniu wód powierzchniowych, 
Budowa oraz bieżąca kontrola systemu obiektów urządzeń zabezpieczających przed 
powodzią 
Budowa i konserwacja urządzeń do kształtowania stosunków wodnych (w tym budowa 
zbiorników retencyjnych) 
Usuwanie skutków powodzi 
Gospodarka odpadami 
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
Wspieranie selektywnej zbiórki, segregacji  i składowanie odpadów  komunalnych 
przydatnych do wykorzystania /m.in. zakup pojemników, worków, sprzętu i urządzeń/ 
Modernizacja składowiska odpadów komunalnych 
Budowa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
Budowa punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych 
Opracowanie sprawozdań z realizacji GPGO oraz Aktualizacja GPGO 
Uporządkowanie stanu formalnoprawnego wszystkich wytwórców i posiadaczy 
odpadów 
Usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych, 
Współudział w wojewódzkim programie usuwania azbestu, PCB, elektronicznych i 
elektrycznych urządzeń 
Inwentaryzacja i likwidacja  wysypisk odpadów w miejscach do tego nie 
przeznaczonych 
Zbiórka zużytych opon 
 

Ochrona krajobrazu 
Budowa i rozbudowa szlaków pieszych (chodników) i ścieżek rowerowych, tras 
wycieczkowych, szlaków turystycznych 
Pielęgnacja zieleni miejsko-wiejskiej 
Zwiększanie stopnia zadrzewień i zakrzewień terenu 
Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego, agroturystyki zgodnie z Krajowym 
Programem Aktywizacji Wsi 
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Dobczyckiego 

 

W ramach rozwoju obszarów chronionych wskazane jest przeprowadzenie inwentaryzacji 
i waloryzacji przyrodniczej na terenie gminy. Ponadto gmina powinna realizować plany 
i przedsięwzięcia objęte ochroną (tj wykonywanie ekspertyz dendrologicznych i pomiarów 
dendrometryczne oraz inwentaryzacji drzew, konserwacja drzew pomnikowych ) 
Uznawanie okazałych i sędziwych drzew za pomniki przyrody 
 

Ochrona przed hałasem 

Przebudowa dróg na terenie gminy: Zawada-Siepraw, Budowa ulicy Łokietka z Kazimierza 
Wielkiego w Myślenicach, Remont nawierzchni dróg gminnych 
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Ochrona powietrza 
Zmiana nośników energii grzewczej tj. przejście z ogrzewania węglowego na olejowe i 
gazowe zarówno obiektów szkolnych jak i budynku MOK, oraz budynku szkoły 
podstawowej w Głogoczowie, 
Gazyfikacja wsi Trzemeśnia 
Wspieranie rozwoju systemu wykorzystania energii odnawialnej 
 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
możliwości lokalizacji urządzeń emitujących promieniowanie elektromagnetyczne 
 

Zaopatrzenie w wodę. 
Budowa i modernizacja  wodociągów, Wymiana rurociągów przesyłowych wody, Montaż 
i wymiana liczników wody, Wymiana wodociągów azbestowych 
 

Gospodarka odpadami komunalnymi - sprecyzowana została w „Programie gospodarki 
odpadami dla Gminy Myślenice na lata 2005 – 2015” 
Zadania krótkoterminowe (do 2008r.) 

- Rozwój systemów zbierania odpadów (rozmieszczenie pojemników, transport, 
systemy opłat), 

- Budowa linii do segregacji odpadów suchych – ręczna, 
- Budowa linii wspomagającej selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych, 
- Budowa linii do segregacji odpadów - w pełni zmechanizowana, 
- Weryfikacja krótkoterminowego planu strategicznego, 
- Weryfikacja lokalnych przepisów dotyczących gospodarki odpadania (regulaminy 

utrzymania czystości porządku w gminach). 
zadania długoterminowe (do 2015r.) 

- Opracowanie sprawozdań z realizacji GPGO oraz aktualizacja GPGO, 
- Uporządkowanie stanu formalnoprawnego wszystkich wytwórców i posiadaczy 

odpadów, 
- Współudział w wojewódzkim programie usuwania azbestu,PCB, elektronicznych 

i elektrycznych urządzeń 
- Inwentaryzacja i likwidacja wysypisk odpadów w miejscach do tego nie 

przeznaczonych, 
- Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów (zakup terenów dla rozbudowy i skaldowska, 

budowa  infrastruktury technicznej, sortowni, magazynu do tymczasowego 
gromadzenia odpadów niebezpiecznych, kompostowni, stanowisko do demontażu 
i odzysku odpadów wielkogabarytowych, stanowisko do unieszkodliwiania odpadów 
budowlanych), 

- Modernizacja istniejącego składowiska odpadów komunalnych w Myślenicach-
Borzęcie (instalacja do odprowadzania gazu wysypiskowego, urządzenie do mycia  
i dezynfekcji, 

- Wspieranie selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów komunalnych 
przydatnych do wykorzystania m.in. zakup pojemników, worków, sprzętu i urządzeń, 

- Budowa punktu odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz Gminnego Punktu 
Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 

- Zbiórka zużytych opon, 
- Rekultywacja składowiska. 

 

Ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych 
 

Ochrona terenów leśnych 
Zalesianie gruntów rolnych nieprzydatnych dla rolnictwa 
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Prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej 
Ochrona gleb 
Ujęcie ochroną surowców i gleby w planach zagospodarowania przestrzennego 
Rekultywacja terenów powyrobiskowych złóż zasobów mineralnych 
Wapnowanie gleb 
W ramach zachowania naturalnej rzeźby terenu i likwidacji powstałych szkód Gmina 
powinna usuwać skutki degradacji powierzchni ziemi 
Edukacja ekologiczna i promocja walorów przyrodniczych gminy 
Materiały informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży  
Edukacja nieformalna (Akcja „Sprzątanie Świata” i” Dzień Ziemi”, Organizacja szkoleń, wy-
cieczek edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, Konkursy wiedzy o ochronie środowiska), 
Edukacja rolników w dziedzinie rolnictwa ekologicznego 
Prowadzenie·monitoringu środowiska 
Prowadzenie akcji edukacyjnej dla dorosłych mieszkańców w dziedzinie właściwej 
gospodarki odpadami komunalnymi /m.in. zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych) 
Prowadzenie edukacji w zakresie ochrony przyrody i ochrony lasów 
Budowa ścieżek dydaktycznych i ośrodków edukacji ekologicznej 
 

Działania systemowe gminy dotyczące ochrony środowiska 
Opiniowanie i uzgadnianie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko, wydawanie opinii 
Wprowadzanie zapisów do planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony 
przed hałasem (standardy akustyczne dla terenów mieszkaniowych)i wprowadzenie 
ochrony kopalin, przyrodniczych terenów chronionych, wód oraz gleb o wysokiej jakości 
 
 

Podsumowanie: 
W konstrukcji i założeniach Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Myślenice 
uwzględniono ustalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Myślenickiego, który 
został wykorzystany w zakresie tła i jakości środowiska oraz w założeniach lokalnej polityki 
ochrony środowiska na terenie gminy Myślenice. 
Dla potrzeb Programu Ochrony Środowiska Powiatu Myślenickiego przyjęto trzy główne 
cele: 

- ochrona i poprawa jakości środowiska,  
- racjonalne użytkowanie zasobów środowiska,  
- edukacja ekologiczna, dostęp do informacji i poszerzanie dialogu społecznego.  

które zostały szczegółowo przeanalizowane w niniejszej analizie. 
Ustalone cele Programu Ochrony Środowiska wpisują się w cele polityki ekologicznej 
pań stwa i województwa małopolskiego oraz Powiatu Myślenickiego, i są zharmonizowane 
z wymaganiami Unii Europejskiej, która wspiera poprawę stanu środowiska. 
Gminny Program Ochrony Środowiska, jest dokumentem, który ma służyć Gminie jako 
narzędzie realizacji polityki ekologicznej na terenie Gminy.  
W Programie Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Myślenice sformułowano pod-
stawowe cele i priorytety, określając dla ich realizacji horyzont czasowy. Na ich podstawie 
ustalono kierunki działań dla realizacji polityki ekologicznej gminy. Sprecyzowano również 
wysokość nakładów inwestycyjnych na realizację w.w. zadań. Należy podkreślić, iż 
zamierzone działania winny charakteryzować się wymiernymi wskaźnikami realizacji.  
 

14.6. Uwarunkowania z Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Myślenickiego. 
 
 Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Myślenickiego jest jednym z ele-
mentów dokumentu pn. „Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpa-
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dami dla Powiatu Myślenickiego”, sformułowano w nim cele do osiągnięcia w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie Powiatu w okresie do 2014 roku.  
 
W gminach powiatu Myślenickiego główny sposób zbierania odpadów to zbiórka odpadów 
selekcjonowanych. 
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie Myślenickim 
jest  ich składowanie na trzech istniejących składowiskach odpadów. Część odpadów 
(ok.5% wywożonych jest poza teren powiatu). 
W powiecie Myślenickim wytworzono ok.8100 Mg osadów ściekowych. Głównym wyt-
wórcą osadów ściekowych w Powiecie jest Zakład Uzdatniania Wody w Dobczycach. 
Osady ściekowe w Powiecie są wywożone na składowiska odpadów komunalnych. We-
dług danych WPGO na terenie Powiatu Myślenickiego w 2001 roku wytworzono 1020Mg 
odpadów przemysłowych, co stanowiło 0,1% wytworzonych odpadów w województwie 
małopolskim (18 miejsce w województwie). W strumieniu odpadów gospodarczych 
zanotowano 1726 Mg (0,6%%) odpadów niebezpiecznych. 
W powiecie myślenickim główny udział stanowiły odpady z grupy 19 - Odpady z instalacji  
i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzda-
niania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (ok. 43% odpadów) oraz odpady 
z grupy 04 - Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego (ok. 14%). 
Głównymi wytwórcami odpadów w Powiecie Myślenickim w grupie odpadów innych niż 
niebezpieczne w 2001 roku była: Zakład Uzdatniania Wody RABA w Dobczycach (44,6% 
wytworzonych odpadów), F.P.U.H. "SPYRKA" Pcim i Fabryka Narzędzi "KUŹNIA"  
Sułkowice. 
 
Wytwarzane w obiektach przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie,  
w zależności od dalszego postępowania z nimi. Sposób zbiórki, wymagania stawiane 
pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpo-
wiednich aktów prawnych.  
Odpady powstające w sektorze gospodarczym Powiatu Myślenickiego są głównie 
powtórnie wykorzystywane (91,3%). Jedynie niewielką ich ilość unieszkodliwiano przez 
składowanie.Głównym wytwórcą odpadów niebezpiecznych w Powiecie Myślenickim jest 
Zakład Uzdatniania Wody RABA w Dobczycach oraz Telefonika. 

W stacjonarnych placówkach medycznych powiatu myślenickiego w roku 2001 
wytworzono 432 Mg odpadów medycznych, niektóre odpady zbierane są na terenie 
placówek służby zdrowia w sposób selektywny z wydzieleniem odpadów komunalnych, 
gromadzone są w odrębnych workach plastikowych; a następnie przekazywane do 
unieszkodliwienia (spalanie w Zakładzie Termicznej Utylizacji Odpadów w Krakowie lub 
Instalacji do Termicznej Degradacji Odpadów Szpitalnych SEGHERS CLINIC WASTE  
w Tarnowie). 
Oszacowano, że w powiecie myślenickim w 2001 roku wytworzono: 

a) 1,6 Mg odpadów zawierających drobnoustroje żywe drobnoustroje chorobotwórcze 
lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, 
o których wiadomo że wywołują choroby u ludzi i zwierząt, podana wielkość 
w WPGO (2003) jest wielkością zawyżoną; w tego typu placówkach powstaje zwykle 
w zależności od wielkości placówki weterynaryjnej ok. 2-3 kg odpadów miesięcznie 
do 7-8 kg odpadów miesięcznie w większej placówce weterynaryjnej; maksymalna 
wielkość odpadów weterynaryjnych powstająca w placówkach weterynaryjnych to 
wielkość rzędu 0,4 Mg/rok; do wielkości tej należy dodać ilość odpadów 
weterynaryjnych w wyniku kolizji drogowych; stąd też, maksymalna wielkość tego 
typu odpadów powstałych w placówkach weterynaryjnych oraz w powiecie w wyniku 
kolizji drogowych to wielkość 0,5 Mg/rok;  
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b) 0,2 Mg przeterminowanych i wycofanych ze stosowania chemikaliów i leków. 
W powiecie myślenickim wytwarzane są odpady pochodzące  
ze złomowania wraków samochodowych. Aktualnie na terenie powiatu znajdują się  
2 przedsiębiorstwa zajmujące się kasacją samochodów, upoważnionych przez Wojewodę 
Małopolskiego do wydawania zaświadczeń o kasacji. Ponadto wytwarzane są zużyte 
opony (których część nie było przetworzonych), złom akumulaturowy. Do odpadow 
niebezpiecznych zaliczyc można odpady azbestowe, oleje, PCB, odpady elektryczne i 
elektroniczne. Zweryfikowano istniejące możliwości przeróbki tych odpadów na terenie 
powiatu. 
Wszystkie gminy Powiatu Myślenickiego prowadzą zbiórkę odpadów komunalnych. 
Zbiórka odpadów w powiecie jest dość zaawansowana (prawie 70% udziału odpadów 
zebranych w stosunku do wytwarzanych). Większość gmin powiatu wprowadziło i rozwija 
selektywne zbieranie odpadów komunalnych ze znacznym odzyskiem surowców wtórnych 
prawie 20% odpadów komunalnych jest zbieranych selektywnie). 
Do zasadniczych nieprawidłowości w gospodarce odpadami komunalnymi zaliczyć należy: 
• objęcie zbiórką odpadów komunalnych części mieszkańców Powiatu, 
• brak systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, co sprawia, że 

na składowiska komunalne trafiają m.in. baterie, przeterminowane leki, odpady 
zawierające rozpuszczalniki, świetlówki, oleje odpadowe, itp. 

• brak systemu zbierania padliny, która w większości przypadków jest bezpośrednio 
zakopywana w ziemi, 

• brak ewidencji odpadów weterynaryjnych i ich zbiórki, 
• brak pełnej inwentaryzacji ilości i miejsc występowania wyrobów 

azbestowocementowych oraz planu usuwania tych wyrobów i gospodarki odpadami 
zawierającymi azbest, 

• brak ewidencji i zezwoleń na wytwarzanie odpadów w dużej części małych 
podmiotów gospodarczych, 

• brak prawidłowej gospodarki odpadami w wielu małych firmach generujących 
odpady, w tym niebezpieczne, 

• brak zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, 
zawierających azbest.  

Istniejące na terenie Powiatu Myślenickiego składowiska odpadów komunalnych w różnym 
stopniu oddziałują na środowisko. Funkcjonujące na terenie Powiatu składowiska stanowią 
potencjalne źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza 
atmosferycznego i otoczenia gruntowego.  

Oceniając sposób gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym należy 
stwierdzić, że w największych zakładach Powiatu, w których powstaje największa ilość 
odpadów gospodarka odpadami zgodna jest zasadami przedstawionymi w ustawie o od-
padach - Zakłady te posiadają decyzje administracyjne na wytwarzanie odpadów, 
prowadzona jest ewidencja zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 
Odpady, które nie mogą być odzyskane lub unieszkodliwione na miejscu przekazywane są 
odbiorcom (posiadającym stosowne zezwolenia na zbiórkę i transport odpadów), którzy 
dostarczają je do miejsc odzysku/unieszkodliwiania. Na podkreślenie zasługuje fakt 
nieprawidłowej gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Wiele placówek 
medycznych i weterynaryjnych, funkcjonujących na terenie Powiatu nie posiada 
uregulowanego sposobu postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. 
Podobna sytuacja występuje w grupie małych i bardzo małych podmiotów gospodarczych. 
W tych firmach nie są przestrzegane obowiązujące zasady postępowania. Wytwórcy 
odpadów w tych firmach nie posiadają zezwoleń na ich wytwarzanie, nie prowadzą 
ewidencji w tym zakresie i pozbywają się odpadów w sposób niekontrolowany i niezgodny 
z przepisami. 
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Na terenie Powiatu zarejestrowanych jest szereg firm posiadających zezwolenie na 
działalność w zakresie zbiórki i transportu odpadów zgodnie z przepisami, o których mowa 
w ustawie o odpadach. 
Wykonana prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wykazała, że do 2014 
roku ilość odpadów wzrośnie do ok. 55800 Mg/rok. 
W sektorze gospodarczym w powiecie myślenickim można się spodziewać wzrostu 
odpadów w działach przemysłu spożywczego i budowlanego. Prognozuje się także 
zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych. 
Projekt planu gospodarki odpadami dla powiatu myślenickiego zgodnie z przyjętymi 
kierunkami dotyczącymi gospodarki odpadami w „Polityce Ekologicznej Państwa”, 
„Krajowym Planie Gospodarki Odpadami”, oraz „Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami” zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich rodzajów odpadów 
powstających na terenie powiatu w długim horyzoncie czasowym, a także monitorowanie, 
ewentualnie usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi, oraz 
rekultywację terenu.  
W szczególności: 
a) kompleksowe wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu tworzyw 

sztucznych, szkła, papieru i tektury oraz materiałów opakowaniowych, 
b) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  
c) kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w indywidualnych 

gospodarstwach domowych, usytuowanych na terenach zabudowy jednorodzinnej 
(obszarach wiejskich i miejskich) oraz osadów ściekowych. 

Najważniejszym zadaniem strategicznym powiatu w zakresie gospodarki odpadami jest 
ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz 
maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg 
przedsięwzięć, m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji 
odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.  
Głównym celem gospodarki odpadami w powiecie będzie zintensyfikowanie działań 
organizacyjnch i technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do osiągnięcia 
stopień odzysku wytwarzanych odpadów.  
Dla wprowadzenia systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu myślenickiego 
przeanalizowano dwa scenariusze wprowadzenia gospodarki odpadami na terenie 
powiatu myślenickiego. 
 
SCENARIUSZ I 
W Planie przeanalizowano dwa warianty budowy systemu gospodarki odpadami: 
- budowa dwóch niezależnych ZZO „Sułkowice” i ZZO „Myślenice” 
- budowa Centrum Zagospodarowania Odpadów CZO „Myślenice-Sułkowice” 
W wariancie I scenariusza I założono, że gminy powiatu myślenickiego skorzystają z opcji 
zakładanej w WPGO (2003) i na terenie powiatu funkcjonować będą dwa niezależne ZZO” 
Sułkowice” i ZZO „Myślenice”, obsługujące wszystkie gminy powiatu oraz gminy spoza 
powiatu myślenickiego (wariant I scenariusza I) 

Niezbędnymi elementami Zakładów Zagospodarowania Odpadów powinny być: 
- Składowisko odpadów, 
- Stanowisko doczyszczania, konfekcjonowania i kompaktowania surowców wtórnych, 
- Stanowisko rozbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
- Stanowisko rozdrabniania gruzu budowlanego, 
- Magazyn materiałów niebezpiecznych. 
Oba ZZO posiadać będą wszystkie instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
ZZO i dla obsługi wszystkich rodzajów odpadów wytwarzanych w strumieniu odpadów 
komunalnych. 
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W wariancie II scenariusza I (który może być traktowany jako rozwinięcie wariantu I) 
założono powołanie przedsiębiorstwa ZZO „Myślenice-Sułkowice”. 

Organizacja ZZO: 
a) odpady zbierane selektywnie i odpady wielkogabarytowe dowożone są do Centrum 

Recyklingu Odpadów ZZO „Myślenice-Sułkowice”, doczyszczane, ważone, 
rejestrowane dla każdej z gmin odrębnie i sprzedawane; balast składowany będzie 
na istniejącym składowisku a wyselekcjonowane odpady niebezpieczne składowane  
w magazynie odpadów niebezpiecznych i okresowo odwożone do SPON, 

b) odpady zbierane w sposób zmieszany dowożone będą do Centrum Przeróbki  
i Składowania Odpadów ZZO „Myślenice-Sułkowice”, gdzie będą ważone  
i rejestrowane dla każdej gminy; po wstępnym wysortowaniu uzyskane odpady 
użytkowe mogą być sprzedawane, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów 
komunalnych będą okresowo magazynowane w magazynie odpadów 
niebezpiecznych, a pozostały balast składowany na składowisku. 

Do czasu wybudowania ZZO gminy składować będą odpady na istniejących 
składowiskach odpadów aż do wypełnienia składowisk zgodnie z warunkami, zawartymi w 
decyzjach o zamknięciu składowisk lub wywozić odpady poza teren powiatu. 

 
SCENATRIUSZ II 
Na terenie powiatu funkcjonować będą Zakłady Zagospodarowania Odpadów lub jeden 
CZZO „Sułkowice-Myślenice” a gminy powiatu prowadzić będą odrębną gospodarkę 
odpadami, zgodnie ze swoim obowiązkami a wytwarzane odpady wywożone będą poza 
teren gminy na podstawie umów, zawartych z przedsiębiorstwami komunalnymi. 
Niezależnie od przyjętego rozwiązania systemowego zaproponowano dwa warianty zbiórki  
i selekcji odpadów: 

a) wariant I - system wielopojemnikowy – segregacja „u źródła” na cztery główne 
frakcje: makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, złom, oraz pozostałe odpady 
zmieszane z wydzieloną frakcją odpadów ulegających biodegradacji 

b) wariant II – system dwupojemnikowy – odpady komunalne segregowane są „u 
źródła” na dwie frakcje odpadów: suchą – wszelakie odpady użyteczne, mokrą – 
odpady zmieszane 

Sposób zbiórki w wariancie I i II uzależniony jest rodzaju zabudowy: zwartej lub 
rozproszonej. 
Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych 
zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 
 

I stopień: 

a) Utworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmujące 
bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i 
średnich przedsiębiorstw. Zakłada się, że w każdej gminie docelowo zostanie 
zorganizowany, ·co najmniej jeden punkt. 

b) Regularny odbiór odpadów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych) jako uzupełnienie systemu. Do tego celu stosowane będą 
specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony 
obszar (średnio cztery razy w roku). Docelowo, pojazd obsługiwać będzie obszar o 
wielkości powiatu. 

c) Zbiórka przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami itp. 
Władze komunalne zawierają umowy z różnymi placówkami handlowymi w zakresie 
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przyjmowania i przechowywania różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych. 
Specjalny pojazd zabiera z tych placówek odpady niebezpieczne na żądanie. 

d) Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona w ZZO (lub w gminach)  
i na odpowiednio wyposażonych składowiskach odpadów. 

 
II stopień: 
Stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych (SPON) zlokalizowana na terenie ZZO 
(lub poza powiatem) mająca na celu magazynowanie odpadów zebranych w gminach  
i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji. 
Planuje się utworzenie Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (co 
najmniej jeden na gminę), do których wytwórcy odpadów niebezpiecznych mogli by 
przekazywać powstałe odpady. 
Obsługę Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zależnie od przyjętego 
systemu gospodarki odpadami prowadziłyby: 
1) w wariancie I – ZZO  dla obsługi powiatu myślenickiego, 
2) w wariancie II – jednostki prowadzące gospodarkę odpadami w poszczególnych 

 gminach. 
Obsługę Mobilnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych prowadziłby ZZO  
(scenariusz I) lub jednostki komunalne, prowadzące gospodarkę odpadami na terenie 
gmin. Zebrane w powyższy sposób odpady trafiałyby do Stacji Przeładunkowej Odpadów 
Niebezpiecznych, wymienionej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE I TEKSTYLNE 
Wariant I 
Zbiórkę i transport odpadów prowadzić będą dwa odrębne ZZO lub jeden CZZO. 
Częstotliwość odbioru co najmniej 2 razy w roku. Zebrane odpady trafiają do ZZO, gdzie 
są poddawane demontażowi. Odzyskane materiały nadające się do dalszego 
wykorzystania są sprzedawane, natomiast odpady nie nadające się do dalszego 
wykorzystania trafiają na składowisko ZZO 
Wariant II 
Zbiórkę i transport odpadów prowadzą jednostki zajmujące się gospodarką odpadami 
komunalnymi w gminach. Demontaż odpadów następuje w Zbiorczych Punktach 
Selektywnego Gromadzenia Odpadów (jeśli takowe powstaną), usytuowanych bądź na 
terenie gminy, bądź poza terenem gminy, w zależności od przyjętego lokalnego 
(gminnego) systemu organizacji zbiórki odpadów. Otrzymane surowce wtórne są 
sprzedawane, natomiast odpady nienadające się do dalszego wykorzystania trafiają na 
własne składowiska odpadów (do momentu ich zamknięcia) lub na składowisko, 
usytuowane poza terenem gminy. 

14.7 Uwarunkowania wynikające z Programu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 

Myślenice na lata 2005-2015. 
Plan Gospodarki Odpadami obejmie swym zakresem wymogi stawiane przez przepisy 

prawa polskiego i dyrektywy UE, natomiast w swych podstawowych założeniach musi być 
zbieżny z planami gospodarki odpadami wyższych szczebli (powiatowy, wojewódzki). 

 

Charakter i źródła powstawania odpadów na terenie gminy i miasta Myślenice 
Podział odpadów powstających na terenie  gminy Myślenice na trzy zasadnicze grupy: 
1. Odpady powstające w sektorze komunalnym: odpady komunalne, opakowaniowe, 

komunalne osady ściekowe,  
2. Odpady powstające w sektorze gospodarczym: odpady przemysłowe, odpady  

z jednostek służby zdrowia i jednostek weterynaryjnych, baterie i akumulatory, oleje 
odpadowe, wyeksploatowane pojazdy, zużyte opony, 
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3. Odpady niebezpieczne, wydzielone z odpadów powstających w sektorze 
komunalnym i w sektorze gospodarczym.  

Odpady komunalne: 
Źródłem powstawania odpadów komunalnych i przemysłowych są skupiska ludzkie, 
obiekty użyteczności publicznej oraz zakłady produkcyjno – usługowo – handlowe. 
Istotnym elementem wpływającym na skład oraz jakość odpadów komunalnych jest 
charakter danego obszaru. Tereny wiejskie wykazują odpady z mniejszym udziałem 
materii organicznej, papieru oraz relatywnie większej zawartości tworzyw sztucznych oraz 
szkła. Jako, że omawiany teren ma w dużej mierze charakter wiejski, często odpady 
organiczne, papier, tektura, popiół i żużel zagospodarowywane są na własne potrzeby. Na 
terenie gminy można wyróżnić obszary rolnicze, leśne, turystyczno - rekreacyjne oraz 
zurbanizowane. Ma to wpływ na strukturę odpadów komunalnych trafiających na 
składowisko odpadów komunalnych w Myślenicach. 
Stan istniejący w zakresie prowadzonej segregacji odpadów 
Obecnie na terenie miasta Myślenice prowadzona jest zbiórka odpadów zmieszanych  
i segregowanych. Na terenie miasta Myślenice odpady są odbierane jeden raz w tygodniu, 
natomiast na terenach wiejskich jeden raz w miesiącu. 
Selektywna zbiórka odpadów w gminie Myślenice jest prowadzona z wykorzystaniem 
pojemników typu dzwon, obecnie w ilości 37 sztuk – na terenie miasta Myślenice,oraz za 
pomocą worków do selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich. 
Pojemniki są opróżniane przez pracowników RPGK w Myślenicach w zależności od 
potrzeb – w ramach usługi na telefon.Teren miasta i gminy Myślenice w zakresie zbiórki 
i wywozu odpadów obsługiwany jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Myślenicach. Odpady zmieszane odwożone są na składowisko 
odpadów komunalnych w Myślenicach, a odpady wyselekcjonowane do odbiorców i firm, 
zajmujących się odzyskiem i recyklingiem odpadów. 
UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW  
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w latach 2002-2003 
w gminie było ich składowanie na składowisku odpadów komunalnych w Myślenicach-
Borzęcie. Składowisko zlokalizowane jest ok. 400 m na północny-zachód od drogi 
Myślenice-Dobczyce na terenie sąsiadującym od strony południowej, zachodniej i wscho-
dniej z polami uprawnymi, a od strony północnej z lasami prywatnymi. Zajmowana 
powierzchnia składowiska jest obecnie w 95% wykorzystywana, zaś z pojemności 
całkowitej wykorzystane jest prawie 90% - dane za rok 2003. 
Roczna ilość składowanych odpadów  (w 2002 r.) to ok. 8750 Mg, czyli średnio ponad 20 
Mg/dobę. Na składowisku nie składuje się odpadów niebezpiecznych. 
WYTWARZANIE ODPADÓW 
Ilości i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych wytwarzanych na terenie gminy Myślenice [na podstawie wskaźników: KPGO, 
2002; WPGO, 2003] 

Wieś/miasto 
(sołectwo) 

liczba 
ludności 

Ilość odpadów 
wytworzonych 

[Mg/rok] 
Bęczarka 955 111 
Borzęta 1549 180 
Bysina 1275 148 
Droginia 1075 125 
Głogoczów 2539 295 
Jasienica 1627 189 
Jawornik 2634 306 
Krzyszkowice 1982 230 
Łęki + Bulina 933 108 
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Osieczany 1508 175 
Polanka 928 108 
Poręba 1136 132 
Trzemeśnia 2132 247 
Zasań 732 85 
Zawada 1015 118 
Myślenice+Chełm 18016 4036 
Razem 40036 6590 

 
Obiekty infrastruktury  - wielkość odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury  
w 2002 roku dla gminy Myślenice wyniosła 2973 Mg, czyli wskaźnik nagromadzenia 
odpadów komunalnych z obiektów infrastruktury w  gminie Myślenice w 2003 roku wyniósł 
0,074 Mg/M/rok. 
Odpady wielkogabarytowe - powstają niezależnie od typowych odpadów komunalnych o 
dosyć znacznym rozdrobnieniu i wymieszaniu. Ilość odpadów wielkogabarytowych w 
strumieniu odpadów komunalnych w 2002 roku dla  gminy Myślenice wyniosła 891 Mg, 
czyli wskaźnik nagromadzenia odpadów wielkogabarytowych w strumieniu odpadów 
komunalnych w  gminie Myślenice w 2002 roku wyniósł 0,022 Mg/M/rok. 
 
 
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych  
Do odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych należą: 
aerozole, akumulatory, baterie, farby i lakiery, farmaceutyki, rozpuszczalniki, świetlówki, zużyte 
oleje oraz inne substancje chemiczne takie jak: kwasy i zasady, pestycydy, chemiczne produkty 
laboratoryjne. Oszacowano, że na terenie  gminy Myślenice w 2002 roku wytworzono ok. 98 Mg 
odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.  
Odpady budowlane - Odpady budowlane to odpady pochodzące z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych, wchodzące w strumień odpadów komunalnych. 
Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych, w drogownictwie,  
w budownictwie przemysłowym i to zarówno w trakcie budowy jak i rozbiórki różnych 
obiektów budowlanych. Różnorodność typów i rodzajów odpadów z tego sektora oraz to, 
że powstają one w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle,  
w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych, powodują znaczne rozproszenie 
źródeł wytwarzających te odpady i trudności w prawidłowym zbilansowaniu 
poszczególnych strumieni odpadów.  
Specyficznym rodzaje, odpadów są odpady wytwarzane przy nadzwyczajnych 
zagrożeniach środowiska, związane z awariami pojazdów na terenach dróg gminnych. 
Ilości odpadów wytwarzanych w tego typu sytuacjach są niemożliwe do oszacowania, 
jednakże ważne z punktu widzenia środowiska.  
Odpady z ogrodów i parków 
Charakteryzują się sezonowością powstawania. Przyjęto za KPGO jednostkowy wskaźnik 
powstawania odpadów z ogrodów i parków: 12 kg/M/rok dla terenów miasta Myślenice 
oraz 5 kg/M/rok dla terenów gminy Myślenice. Średni skład w tej grupie odpadów wynosi: 
80% odpady organiczne i 20% odpady mineralne. 
Łączna ilość odpadów pochodzących z terenu gminy Myślenice wynosi 326 Mg/rok.  
Odpady opakowaniowe 
Łączna masa wytworzonych odpadów opakowaniowych w 2003 roku na terenie gminy 
Myślenice wyniosła 983 Mg, a najwięcej było odpadów z grupy papieru i tektury oraz 
opakowań szklanych. 
Odpady z komunalnych oczyszczalni ścieków 
W 2004 roku w gminie Myślenice obsługiwanych było przez oczyszczalnie ścieków ok. 
62% mieszkańców miasta Myślenice.  
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Osady ściekowe wywożone były na składowisko odpadów komunalnych w Myślenicach.  
Odpady z sektora gospodarczego - rocznie na terenie gminy Myślenice z wytwarzanych 
jest ok. 2588,892 Mg odpadów wytwarzanych z eksploatacji instalacji gospodarczych, z 
czego ok. 5,4% to odpady niebezpieczne. 
Odpady inne niż niebezpieczne. 
Głównymi wytwórcami odpadów innych niż niebezpieczne to Telefonika Kable (ok.41,9% 
wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa ZORZA 
(40,9% wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym). Wytwarzane w obiektach 
przemysłowych odpady są z reguły zbierane selektywnie. Sposób zbiórki, wymagania stawiane 
pojemnikom oraz miejscom magazynowania odpadów regulowane są zapisami odpowiednich 
aktów prawnych. Transport odpadów powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc 
wytwarzania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem 
środków transportu,  zaś sposób transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju 
odpadów i regulowany jest przez odpowiednie przepisy,  
Odpady niebezpieczne 
Ogółem w gminie Myślenice dopuszczono do wytwarzania 5307,232 Mg odpadów 
niebezpiecznych, z czego główny udział stanowiły odpady z budowy, remontów i de-
montażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię 
z terenów zanieczyszczonych (50% odpadów), oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19 (32,1% odpadów).  
Powstające w obiektach przemysłowych odpady niebezpieczne są zbierane selektywnie. 
Sposób zbiórki, wymagania stawiane pojemnikom oraz miejscom magazynowania 
odpadów regulowane są zapisami odpowiednich aktów prawnych. Transport odpadów 
powstających w zakładach przemysłowych z ich miejsc wytwarzania do miejsc ich odzysku 
lub unieszkodliwiania realizowany jest z wykorzystaniem środków transportu, a sposób 
transportu odpadów jest ściśle uzależniony od rodzaju odpadów.   
Odpady niebezpieczne powstające w sektorze gospodarczym gminy Myślenice są głównie 
powtórnie wykorzystywane (64,2%). Niewielka ilość odpadów jest unieszkodliwiana 
(ok.11,5% wytworzonej masy odpadów), a pozostała ilość odpadów jest tymczasowo 
magazynowana i wywożona do unieszkodliwienia poza teren gminy. 
Odpady z jednostek służby zdrowia - powstają we wszystkich placówkach medycznych 
działających na terenie  gminy Myślenice w związku z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych z zakresu 
medycyny. Odpady medyczne powinny być zbierane  na terenie placówek służby zdrowia 
w sposób selektywny. Na terenie gminy nie funkcjonuje instalacja do unieszkodliwiania 
odpadów medycznych.  
Odpady weterynaryjne - to odpady powstające w związku z badaniem i leczeniem zwierząt 
lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań 
naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Można wyróżnić odpady: 
o charakterze komunalnym, odpady infekcyjne i specjalne,  
Na terenie gminy Myślenice działają trzy punkty weterynaryjne. Odpady te powinny być 
unieszkodliwiane poprzez spalanie.  
Wyeksploatowane pojazdy - Wraki samochodów zawierają złom stalowy, ale także: zużyte 
oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony, szkło i tworzywa sztuczne. 
Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny.  
Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową.  
Na terenie gminy wydano szereg zezwoleń na zbiórkę i transport części samochodowych.  
Zużyte opony - Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień 
ich niekorzystnego oddziaływania na środowisko nie jest szczególnie duży. Jednak ze 
względu na wagę problemu, gospodarka oponami wycofanymi z eksploatacji podlega 
szczególnym uregulowaniom prawnym. Problem nielegalnego składowania opon na 
składowiskach odpadów komunalnych winien zostać rozwiązany w opłacie produktowej 
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jako działanie rynkowe dla przedsiębiorców, skłaniających do zbierania i selektywnego 
gromadzenia zużytych opon.  
Oleje odpadowe - Oleje opadowe, w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w 
szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje 
hydrauliczne powstają w przemyśle i motoryzacji.  
Odpady olejowe powstające w zakładach na terenie gminy odbierane są przez firmy 
specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-
wodnych, szlamów zaolejonych, prowadzące serwisy separatorów olejowych i 
odstojników. Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w 
istniejących na terenie kraju instalacjach.  
Akumulatory i baterie - ze względu na fakt bardzo dużego rozproszenia miejsc 
powstawania zużytych akumulatorów i baterii najbardziej istotnym czynnikiem 
determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku.  
Odpady elektryczne i elektroniczne - Głównym sposobem postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest składowanie. Na terenie gminy Myślenice nie 
prowadzi się zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
Azbest - Jedyną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich 
składowanie. W gminie Myślenice nie była przeprowadzona pełna inwentaryzacja 
obiektów z wbudowanymi materiałami zawierającymi azbest. Aktualnie na terenie gminy 
nie ma danych odnośnie wyrobów z azbestu zastosowanych w budownictwie, gospodarce 
komunalnej i przemyśle. Tak więc istnieje pilna potrzeba opracowania inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest na terenie gminy oraz wykonanie ankietyzacji w gminie 
oraz gminnego programu likwidacji azbestu. Program ten będzie realizowany w ramach 
Wojewódzkiego programu Likwidacji Azbestu. 
Na terenie gminy oraz powiatu nie planuje się budowy składowiska odpadów 
azbestowych. Odpady te wywożone są poza teren gminy.  
Odpady zawierające pcb - biorąc pod uwagę udział produkcji przemysłowej gminy można 
oszacować, że w  gminie Myślenice ilość odpadów  z PCB wymagających 
unieszkodliwienia do 2010 roku wynosić będzie ok.8 Mg. 
Pestycydy - to chemiczne środki ochrony roślin i środki chroniące żywność lub człowieka 
przed szkodnikami. Odpady te pochodzą z:przeterminowanych preparatów, bieżącej 
produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie. 
Zagrożeniem dla środowiska ze strony odpadów pestycydowych jest możliwość 
rozszczelnienia się miejsc ich deponowania, w wyniku czego substancje te mogą 
przedostać się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 
Aktualnie na terenie gminy Myślenice nie ma obiektów gromadzących przeterminowane 
środki ochrony roślin (mogilniki). 
Farby i lakiery – wytwarzane w zakładach przemysłowych oraz w gospodarstwach 
domowych 
Podsumowanie: 

Działania prowadzone przez gminę Myślenice w zakresie upowszechniania 
selektywnego gromadzenia odpadów (działania edukacyjne) oraz zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom nieodpłatnego przekazywania worków do selektywnego 
zbierania odpadów szacuje się, że procent zbieranych odpadów w stosunku do 
wytworzonych wystepuje na poziomie ok.95%, co jest wielkością bardzo wysoką 
i świadczy o rozwiniętej gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy. 
Dalsze działania powinny zmierzać w kierunku dalszego rozwoju selektywnego 
gromadzenia odpadów – zróżnicowanie opłat w przypadku gromadzenia sele-
ktywnego odpadów, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, rozwoju selektywnego 
gromadzenia stałych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów 
komunalnych, prowadzenia akcji edukacyjnych w kierunku wykorzystywania 
odpadów ulęgających biodegradacji na terenach wiejskich oraz poszerzenia zbiórki 
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odpadów ulęgających biodegradacji na terenie miasta Myślenice poprzez 
wystawienie odpowiednich pojemników. W zakresie odpadów tekstylnych gmina 
powinna nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi (np. PCK). 

 
OCENA GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY MYŚLENICE 
 

Przeprowadzona analiza stanu gospodarki na terenie gminy Myślenice wykazała, że: 
zbiórka odpadów komunalnych jest dobrze rozwinięta i obejmuje prawie wszystkich 
mieszkańców gminy;w dużym stopniu rozwinięta jest i rozwija się selektywna zbiórka 
odpadów komunalnych,brak systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, co sprawia, że na składowiska komunalne trafiają m.in. baterie, 
przeterminowane leki, odpady zawierające rozpuszczalniki, świetlówki, oleje odpadowe, 
itp.brak ewidencji odpadów weterynaryjnych i ich zbiórki,brak pełnej inwentaryzacji ilości i 
miejsc występowania wyrobów azbestowocementowych oraz planu usuwania tych 
wyrobów i gospodarki odpadami zawierającymi azbest, brak ewidencji i zezwoleń na 
wytwarzanie odpadów w dużej części małych podmiotów gospodarczych, 
brak zbiórki odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, zawierających 
azbest, odpadów opakowaniowych, w tym po materiałach niebezpiecznych np. środkach 
ochrony roślin. 
 
ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE 
MYŚLENICE 
 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Myślenice zgodnie z przyjętymi kierunkami 
dotyczącymi gospodarki odpadami w „Polityce Ekologicznej Państwa”, „Krajowym Planie 
Gospodarki Odpadami”, „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa 
Małopolskiego” oraz „Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu 
Myślenickiego” zakłada odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich rodzajów odpadów 
powstających na terenie gminy w długim horyzoncie czasowym, a także monitorowanie, 
ewentualnie usunięcie zagrożeń związanych z odpadami już nagromadzonymi, oraz 
rekultywację terenu.  
W szczególności: 
a) dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu tworzyw sztucznych, 

szkła, papieru i tektury oraz materiałów opakowaniowych, 
b) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  
c) kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w indywidualnych 

gospodarstwach domowych, usytuowanych na terenach zabudowy jednorodzinnej 
(obszarach wiejskich i miejskich) oraz osadów ściekowych. 

Najważniejszym zadaniem strategicznym gminy w zakresie gospodarki odpadami jest 
ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz 
maksymalny wzrost ich gospodarczego wykorzystania. Służyć temu będzie szereg 
przedsięwzięć m.in. doskonalenie rozwiązań organizacyjnych w zakresie segregacji 
odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.  
Głównym celem gospodarki odpadami w gminie Myślenice będzie zintensyfikowanie 
działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny, możliwy do 
osiągnięcia stopień odzysku wytwarzanych odpadów.  
Założone cele do osiągnięcia w gospodarce odpadami przedstawiono do osiągnięcia w 
odniesieniu do konkretnych ram czasowych. 

 

Sektor komunalny: 
Cele i kierunki działań  
Gospodarka odpadami w gminie Myślenice powinna być traktowana jako priorytetowe 
zadanie do 2015 roku. 
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Cel ogólny strategiczny do osiągnięcia do 2015 roku:  

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz 
wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania.  

Cel jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa oraz celem, 
określonym w ,,Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska dla województwa 
Małopolskiego do osiągnięcia w 2015 roku” a także „Powiatowym Programie 
Ochrony Środowiska dla powiatu Myślenickiego” w odniesieniu do gospodarki 
odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne 
wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów 
niewykorzystanych).  

 
Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami na lata 2005 –2015  
 
Realizacja zakładanych celów wymagać będzie działań systemowych przebudowy 
istniejącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 
Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami w gminie obejmują 
szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych. 
Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim : 

1. opracowania i wdrożenia działań organizacyjnych umożliwiających rozwój 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych, 
odpadów biodegradowalnych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych  

2. opracowanie i wdrożenie systemu zapewniającego zarządzanie strumieniami 
odpadów (organizacja systemów zbiórki, transportu i przerobu, ewidencja, 
rejestracja, monitoring), 

3. opracowanie sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych 
przedsięwzięć, 

4. edukacja i szkolenia, szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i 
postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

 

14.8 Uwarunkowania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Myślenice  
 

 Lokalny program rewitalizacji dla miasta Myślenice, na lata 2008-2013 opracowany 
został przez Instytut Rozwoju Miast, w Zakładzie Ekonomiki Przestrzeni w 2008r.  
Misją programu rewitalizacji jest kompleksowa odnowa przestrzenna, gospodarcza i 
społeczna wyznaczonych do rewitalizacji obszarów miasta, program ten winien przyczynić 
się do wzmocnienia spójności przestrzennej z terenami miejskimi, wpłynąć na umocnienie 
pozycji Myślenic w systemie osadniczym oraz ożywić tereny poprzez wprowadzenie 
nowych inwestycji. 
Operatorem Lokalnego Programu Rewitalizacji jest Miasto Myślenice, a prace koordynuje 
Pełnomocnik ds. rewitalizacji – osobę powolana i działająca przy Burmistrzu Miasta i  
Gminy Myślenice. 
Tereny objęte rewitalizacją podzielone zostały na 6 podobszarów funkcjonalnych. 
W ramach każdego wydzielenia opisano chakterystykę obszaru oraz wyszczególniono   
planowane do realizacji zadania. 
1. PODOBSZAR: „MIESZKANIOWY”  
o powierzchni 39,22ha, położony w północno - wschodniej części terenu miasta,  
ograniczony od wschodu podobszarem trasy szybkiego ruchu Kraków-Zakopane, a od 
południowego-zachodu terenami zwartej zabudowy zabytkowego zespołu   
urbanistycznego.    
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 
BUDŻETU UE NA LATA 2007 – 2013:  
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- rewitalizacja parku i terenów rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2,  
- rozbudowa systemu monitoringu miejskiego, 
 
2. PODOBSZAR: „USŁUGOWO – MIESZKANIOWY” 
o powierzchni 41,51 ha, obszar ten ściśle związany jest z zabytkowym układem 
urbanistycznym miasta. Obejmuje Rynek wraz z dochodzącymi do niego ulicami, obszary 
położone wzdłuż rzeki Bysinki, wychodzącą na południe ulice Nieodległości oraz 
znajdujące się po północnej i wschodniej stronie rynku tereny mieszkaniowo-usługowe. 
Teren ten wymaga uporządkowania i nadania mu odpowiedniej rangi.  
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 
BUDŻETU UE NA LATA 2007 – 2013:  
- rewitalizacja zabytkowego Rynku, parku Jordana oraz renowacja zabytkowego 
cmentarza przy Kościółku Św. Jakuba. 
 
3. PODOBSZAR: „MIESZKANIOWY – OS. 1000-LECIA”  
o powierzchni 35,98 ha, obejmuje on zabudowę Spółdzielni Mieszkaniowo - Lokatorsko -  
Własnościowej "Zorza" w Myślenicach oraz tereny mieszkaniowo-usługowe wzdłuż rzeki 
Bysinki.  
 
 
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 
BUDŻETU UE NA LATA 2007 – 2013:  
- rewitalizacja układu komunikacyjnego osiedla (głównie budowa dróg 
przeciwpożarowych), budowa boisk sportowych, rozbudowa monitoringu wizyjnego.  
 
4. PODOBSZAR: „MIESZKANIOWO-USŁUGOWY”  
o powierzchni 50,94ha, zlokalizowany w południowo-wschodniej części obszaru 
kryzysowego. Od wschodu i południa ograniczony jest Zakopianką, od północy ul. 
Słowackiego a od zachodu ul. Mickiewicza, Kopernika i Daszyńskiego. W obrębie terenu   
występuje zróżnicowana zabudowa. Przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Wzdłuż ul. Piłsudzkiego koncentruje się zabudowa usługowa (budynek Sądu, szpital 
powiatowy, Dom Kultury). Ulica ta jest jedynym łącznikiem z kolejnym podobszarem, 
stanowiąc główny ciąg komunikacji pieszej dla osób zmierzających w kierunku Parku na 
Zarabiu.  
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 
BUDŻETU UE NA LATA 2007 – 2013:  
- rewitalizacja terenów Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu – budowa centrum 
kulturalno – oświatowego (biblioteka, galeria sztuki). 
 
5. PODOBSZAR: „REKREACYJNY - ZARABIE”  
o powierzchni 51,12 ha, obszar obejmuje część terenu Zarabia,   
Programem rewitalizacji objęty został teren po wschodniej i zachodniej stronie ul. 
Piłsudzkiego. Obszar przecina rzeka Raba.  
 
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 
BUDŻETU UE NA LATA 2007 – 2013:  
- rewitalizacja Zarabia: park miejski, rozbudowa centrum sportu i rekreacji, budowa 
strzelnicy, kortów, skate parku. 
 
6. PODOBSZAR: „PRZESTRZENI PUBLICZNEJ”  
o powierzchni 9,61 ha,  teren obejmujący zachodnie otoczenie Zakopianki wraz z 
rewitalizowanym dworcem autobusowym.  
ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z 
BUDŻETU UE NA LATA 2007 – 2013:  
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 - przebudowa budynku dworca miejskiego, budowa galerii handlowej w sąsiedztwie 
dworca, przebudowa skrzyżowania Zakopianka - z ul. Słowackiego, budowa obwodnicy z 
małą estakadą, budowa i remont ciągów pieszych,  
 

14.9 Przesądzenia planistyczne. 
Cały teren gminy (za wyjątkim wsi Jasienica oraz Bysina) posiada pokrycie 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, również znaczna część terenu 
miasta Myślenice jest pokryta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

Wykaz obowiązujących planów miejscowych na terenie miasta i gminy: 
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Głogoczów, zatwierdzony uchwałą 

Nr 93/XVII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.IX.2003r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 388 z 13.11.2003r., wraz ze zmianą (uchwałą Nr 64/XI/2007  Rady 
Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.06.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
nr 572 z 2007r.), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik, zatwierdzony uchwałą 
Nr 38/VII/2003 z  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.03.2003r. – ogłoszony w  Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 167 z 2003r., wraz ze zmianą (uchwała Nr 86/XIV/2007  Rady 
Miejskiej w Myślenicach z dnia 17.09.2007r. – ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
nr 828 z 2007r.), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony 
uchwałą Nr 322/XVII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.02.2002r. – ogłoszony 
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 87 z 2002r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka, zatwierdzony uchwałą 
Nr 302/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. – ogłoszony w  Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 165 z 2006r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zawada , zatwierdzony uchwałą 
Nr 343/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 638 z 2006r., wraz ze zmianami: w rejonie cmentarza, (uchwała Nr 
188/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.11.2004r. – ogłoszona w  Dz. 
Urz. Woj. Małopolskiego nr 85 z 2005r.) oraz dla działek nr 555, 556, 557/1, (uchwała nr 
318/XLV/2009 z dnia 24.09.2009r.) , 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Borzęta, zatwierdzony uchwałą Nr 
344/LII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.08.2006r.. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 693 z 2006r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany, zatwierdzony uchwałą 
44/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.11.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 469 z 2007r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia, zatwierdzony uchwałą 
Nr 45/IX/2007 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25.04.2007r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 459 z 2007r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice, zatwierdzony 
uchwałą 322/XVII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18.02.2002r., wraz ze 
zmianami: dla działki nr 252/2 oraz dla działek nr 1638/1, 1638/2, 1638/3, zatwierdzone 
uchwałą nr 316/XLV/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.09.2009r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Łęki, zatwierdzony uchwałą Nr 
352/LIV/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.10.2006r. – ogłoszony w  Dz. Urz. 
Woj. Małopolskiego nr 13 z 2007r. 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia – Poręba - Zasań, 
zatwierdzony uchwałą Nr 355/XLVI/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
28.06.2002r. – ogłoszony w  Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 209 z 2002r., 
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− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka, zatwierdzony uchwałą Nr 
303/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r, wraz ze zmianą (uchwała 
nr 221/XXX/2008 z dnia 28.11.2008r), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kazimierza 
Wielkiego (zatwierdzony uchwałą nr 81/VIII/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
24.04.1999; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 27/1999), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Bukówka 
(zatwierdzony uchwałą nr 94/IX/1999 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 19.05..1999r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 33/1999), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Plebańska Góra - 
basen (zatwierdzony uchwałą nr 192/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2000r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 53/2000), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Traugutta 
(zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 38/2001), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Daszyńskiego - 
Galla (zatwierdzony uchwałą nr 250/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 38/2001), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie Osiedla Plebańska 
Góra (zatwierdzony uchwałą nr 249/XXXII/2001 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
29.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 383/2001), wraz z punktową 
zmianą (zatwierdzoną uchwałą nr 46/IX/2007 z 25.04.2007r -  uchyloną przez NSA), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu  ograniczonego ulicami 
Sobieskiego i Dąbrowskiego (zatwierdzony uchwałą nr 386/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w 
Myślenicach z dnia 10.10.2002r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 8/2003),  

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kazimierza 
Wielkiego - Łokietka (zatwierdzony uchwałą nr 39/VII/2003 Rady Miejskiej w Myślenicach 
z dnia 17.03.2003r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Słowackiego 
(zatwierdzony uchwałą nr 123/XXI/2004 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 16.02.2004r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 74/2004), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Sienkiewicza - 
cmentarz (zatwierdzony uchwałą nr 329/XIIX/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
18.05.2006; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 301/2006), 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Myślenicach - Borzętach 
(zatwierdzony uchwałą nr 344/VII/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 
21.08.2006.01.2001r; ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 693/2006), 

− obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście 
Myślenice dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria 
Myślenice” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 195/XXVII/2008 z dnia 22 
września 2008r), ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 646/2008, 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Zakładu Utylizacji Odpadów 
(zatwierdzony uchwałą nr 141/21/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21.02.2008r; 
ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 227/2008), 

 
• plany będące w opracowaniu z terenu miasta i gminy Myślenice: 

− obszar  w północnej części miasta Myślenice, osiedle Pod Dalinem – na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 148/XXII/2008 z 
dn.31.03.2008r, 



 

 189

− obszar  w północnej części miasta Myślenice, osiedle  Dolne Przedmieście – na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 147/XXII/2008 z 
dn.31.03.2008r., 

− obszar osiedla Sobieskiego-Dąbrowskiego - na podstawie uchwały Rady 
Miejskiej w Myślenicach Nr 84/XIV/2007 z dn.17.09.2007r. 
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15 SPIS TABEL I RYSUNKÓW 
Spis tabel 
 
Tabela nr 1. - szczegółowy podział administracyjny gminy Myślenice 
Tabela nr 2. - liczba ludności gminy Myślenice 
Tabela nr 3 - bilans terenów zainwestowanych w gminie wykonany na podstawie  

  inwentaryzacji  
Tabela nr 4 – zestawienie wydanych decyzji administracyjnych (o ustaleniu lokalizacji 

 inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy). 
Tabela nr 5 – zestawienie wydanych pozwoleń na budowę w gminie Myślenice w rozbiciu  

na jednostki osadnicze. 
Tabela nr 6 – zestawienie wniosków o zmianę przeznaczenia terenów złożone po 

 ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium 
Tabela nr 7. podział funkcjonalno – przestrzenny w gminie Myślenice 
Tabela. nr 8.wskaźniki degradujące jakość wody w punktach monitoringu diagnostycznego  

(według 5 klas) 
Tabela.nr 9.- ocena jakości wód powierzchniowych 
Tabela nr 10. wykaz stanowisk archeologicznych położonych na terenie gminy myślenice: 
Tabela nr 11.- potencjał ludnościowy 
Tabela nr 12. - ruch naturalny w 2007 r. 
Tabela nr 13. - saldo migracji wewnętrznej i zagranicznej w osobach w 2007 r. 
Tabela nr 14. - struktura wiekowa wg podstawowych grup wiekowych w 2007r. w %% 
Tabela nr 15. - szacunkowy bilans zasobów pracy w gminie Myślenice 
Tabela nr 16 - przedszkola - stan istniejący – 2008 / 2009r 

  Tabela nr 17 - szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły artystyczne – st. istn. 2008/2009r. 
Tabela nr 18 - szkoły ponadgimnazjalne, policealne i wyższe – 2008 / 2009r.   
Tabela nr 19 - szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne – standardy 

 obsługi - stan istniejący - 2008 / 2009r 
Tabela nr 20.  pozostałe placówki oświaty - 2008/2009r. 
Tabela nr 21 - placówki kultury - stan  istniejący - 2009r.      
Tabela nr 22 - placówki służby zdrowia, pomocy społecznej - stan istniejący - 2009r.  
Tabela nr 23 - administracja publiczna - stan istniejący - 2009r 
Tabela nr 24 - placówki pocztowe i telekomunikacyjne - stan istniejący - 2009r 
Tabela nr 25 - ochrona przeciwpożarowa - stan istniejący - 2009r 
Tabela nr 26 - obiekty sportowe - stan istniejący - 2009r 
Tabela nr 27 - zieleń urzadzona, cmentarze - stan istniejący - 2009r 
Tabela nr 28 - standardy zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie usług publicznych: 
                       1997- 2008/2009r. 
Tabela nr 29 - prognoza demograficzna na lata 2007-2030 Myślenice – ogółem 
                        w tys. osób 
Tabela nr 30 - szacunkowy bilans zasobów pracy gm. Myślenice (wg stanu na koniec 

  2007 r.)  
Tabela nr 31 - własności gminy Myślenice w mieście oraz poszczególnych jednostkach 
                       osadniczych, 

 
Spis rysunków 
Rysunek 1.  Stan zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi dla gminy Myślenice 
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16. SPIS STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH W GMINIE MYŚLENICE  
 

Zestawienie stanowisk archeologicznych (numer stanowiska w obszarze, datowanie, 
znaleziony materiał masowy) w poszczególnych jednostkach osadniczych w gminie 
Myślenice: 

• miasto Myślenice: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 5, badania pow. w 1965r., nie zdołano 
zlokalizować stanowiska 
ślad osadn, prahist, 4 fr. nacz. glin., 
ślad osadn, wcz. średn., 4 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 6, ślad osadn, prahit., 2 fr. nacz. glin., nie zdołano 
zlokalizować stanowiska, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 7, zamek, strażnica, późne średn., fr. nacz. glin., 
wyroby żelazne, kości, zachowane ruiny kamiennej wieży, wał i fosa. 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 8, ślad osadn, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 9, ślad osadn, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 10, ślad osadn, późne średn., 1 uchwyt pokrywki, 1 
fr brzegu, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 11, ślad osadn, późne średn., 6 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 12, ślad osadn, neolit, 1 fr.wiórowca, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 13, ślad osadn, późne średn., 5 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 14, ślad osadn, prahist., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 15, ślad osadn, ep.kam., 1 łuszczka-krz. jurajski, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 16,  
osada, kultura przeworska – późn.okr.wpł.rzym , 4 fr.  nacz.glin., 
ślad osadn, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 17, ślad osadn, późne średn., 4 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 18, ślad osadn, neolit., 1 odłupek, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 19, ślad osadn, późne średn., 8 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 20, ślad osadn, późne średn., 4 fr.nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 21,  
ślad osadn, neolit, 1 wiorowiec, 
ślad osadn, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
ślad osadn, prahist., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 22, ślad osadn, późne średn., 6 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 23, ślad osadn, ep.kam., 1 fr. wióra, 
• Bęczarka: - 7 st. 45-51, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 45, 
ślad osadn, późne średn., fr. nacz. glin., 
ślad osad, nowożyt, fr. nacz. glin, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 46, ślad osadn, średn., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 47,  
osada, kultura przeworska – p.okr.wpł.rzym., 5 fr. nacz. glin., 
ślad osadn, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
ślad osadn, nowożyt., 4 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 48,  
ślad osadn, prahist?, 2 fr. nacz. glin., 
ślad osadn,nowożyt., 4 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 49, ślad osadn, średn., 4 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 50 
ślad osadn, późne średn., 1 fr. nacz. glin., 
ślad osadn, nowożyt., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 51,  
ślad osadn, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
osada, nowożyt, 9 fr. nacz. glin. 
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• Borzęta: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 8, ślad osadn, 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 33, 
ślad osadn, neolit., 1 fr. nacz. glin., 
ślad osadn, średn., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 34,  
ślad osadn, neolit., fr. nacz. glin.,  
cm. kurhanowy, w. średni., 1 fr.nacz.glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 35, ślad osadn, kultura przeworska, późny okres 
wpł. rzym., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 36, ślad osadn, wcz. średn. X-XIw., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 37, ślad osadn, późne średn., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 38, ślad osadn, późne średn.XIV-XVw., 1 fr. nacz. 
glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 39, ślad osadn, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 40, ślad osadn, późne średn./ nowożyt ?, 2 poł. 
XII-XIVw., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 41, ślad osadn, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 42,  
ślad osadn, neolit/wczesny brąz ., 1 fr. narzędzia krzem., 
ślad osadn., późne średni., 4 fr.nacz.glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 43, ślad osad, neolit., 1 fr. rdzenia krzem., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 44, ślad osad, ep.kam., 1 odłupek krzemienny, 
• Bysina: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 2, znalezisko z okresu powojennego, 1 skarb, 
późn. średn. –XIVw., 400 monet umieszczonych w naczyniu glinianym, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 3, ślad osadn, poźn. średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 4, ślad osadn, ep.kam., 1 odłupek – krz. jurajski, 
• Droginia: 
brak stanowisk archeologicznych, 
• Głogoczów: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 12,  
ślad osadn, wczesne średn. XI-XIIIw, 1 fr. ceramiki, 
ślad osadn, późne średn., 3 fr. ceramiki, 
ślad osadn., nowożytność, 1 fr. ceramiki, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 40,  
ślad produkcji dymarskiej, średn., 1 kawałek żelaza, 
ślad osadn., nowożyt., 2 fr. nacz. glin, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 41, ślad osadn, neolit., 1 narzędzie krzem., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 42,  
ślad osadn, późne średn., 1 fr. nacz. glin., 
osada, nowoż XVII-XVIII w., 5 fr.nacz.glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 43, 
ślad osad, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
ślad osadn., nowożyt., 1 fr.nacz.glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 44, ślad osadn, p.średn., 4 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 1,  
ślad os, prahist., 1 fr. nacz. glin., 
ślad os., późn. średni., 5 fr nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 2, ślad osad, okr.wpł.rzym., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 3, ślad osad, prahist., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 4,  
ślad osad,ep.kam., 1 odłupek korowy, 
ślad osad, prahist, 1 fr. nacz.glin, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 5, ślad osad, późne średn., 1 fr. nacz. glin. 
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• Jasienica: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 23, ślad osadn, wcz. Średni., 1 fr. nacz. glin., 
• Jawornik: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 52,  
ślad osadn, p. średn., 1 fr. brzegu nacz. glin., 
ślad osadn, nowożyt., 4 fr. brzegu nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 53, ślad osadn, ep.kam., 1 odłupek krzem., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 1, ślad osadn, prahist., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 40, ślad osad, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 41, ślad osad, neolit, 1 wiórowiec łuskany, zwrotnie 
na bokach i wierzchołku – krz. czekoladowy, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 42, ślad osad, późne średn., 5 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 43, ślad osad, ep.kam., 1 odłupek częściowo 
kolorowy – krz. jurajski, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 44, ślad osad, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 1 fr. 
brzegu, 
• Krzyszkowice: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 6, ślad osad, późne średn., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 7,  
ślad osad, ep.kam., 1 odłupek - krz. juraj., 
ślad osad, okr. wpł.rzym. – 6 fr.nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 8,  
ślad osad, ep.kam., 1 odłupek kolor., 
ślad osad, późne średn., 1 fr. brzegu nacz. glin 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 9,  
ślad osad, prahist., 1 fr. nacz. glin., 
ślad osad, późne średn., 1 fr. nacz. glin 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 10, ślad osad, ep.kam., 1 odłupek z retuszem, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 11, ślad osad, późne średn., 2 fr.nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 12, ślad osad, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 13, ślad osad, ep.kam., 1 odłupek, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 14,  
osada, prahist, 4 fr. nacz. glin., 
ślad osad, wcz. średn., 2 fr. brzegu nacz. glin., 
osada, późne śred., 11 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze15, ślad osad, późne średn., 1fr. brzegu nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 16, ślad osad, póżne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 17, ślad osad, ep.kam., 1 wiór – krz.juraj., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 18, ślad osad, ep.kam., 1 fr. wióra z łuskaniem, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 19, ślad osad, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 20, osada, późne średn., 5 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 21, osada, póżne średn., 6 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 22, 
ślad osad, okr. wpł. rzym., 1 fr. nacz. glin., 
osada, pradzieje, 4 fr.nacz.glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 23, ślad osad, późne średn., 1 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 24, ślad osad, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 25, ślad osadn, późne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 26, ślad osadn, ep.kam., 2 odłupki, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 27,  
ślad osad, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
ślad osad, nowożyt, 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 28, ślad osad, późne średn., 3 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 29, ślad osad, ep.kam., 1 odłupek łuskany, 
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• Łęki: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 2, ślad osad, ep.kam., odłupek z wnęką łuskaną, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 3, ślad osad, ep.kam., fr. wióra łuskanego, 
• Osieczany: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 41, ślad osad, ep.kam., odłupek retuszowany, 
• Polanka :– 7 stanowisk st. 33-39 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 33, ślad osad, póżne średn., 1 fr. brzegu nacz. 
glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 34,  
ślad osad, ep.kam. - 1 odłupek łuskany,  
ślad osad, prahist.- 1 fr. nacz. glin,  
ślad osad, póżn. średni,- 1 fr. nacz. glin,  
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 35, ślad osad, póżne średn., 3 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 36, ślad osad, ep.kam., 1 łuszczka, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 37, 
ślad osad, ep.kam., 1 skrobacz na odłupku, 
ślad osad, póżne średn., 2 fr. nacz. glin., 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 38, ślad osad, ep.kam., 1 rylec, 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 39, ślad osad, wcz. średn., 1 fr. nacz. glin., 
• Poręba: 
brak stanowisk archeologicznych, 
• Trzemeśnia: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 4, ślad osad, ep.kam., 1 łuszczek dwubiegunowy, 
• Zasań: 
brak stanowisk archeologicznych, 
• Zawada: 
nr stanowiska archeologicznego w obszarze 45, ślad osadn, ep.kam., 1 odłupek krzemienny, 
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17. SPIS OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W EWIDENCJI OBIEKTÓW 
ZABYTKOWYCH W GMINIE MYŚLENICE  
 
DROGINIA – dawniej BANOWICE  
1. CMENTARZ Z I WOJNY ŚWIATOWEJ, A-726 Z 28.10.1997 
2. kapliczka Matki Bożej z Dzieciątkiem - 1839 r. 
3. kapliczka św. Jana Nepomucena - XVIII w. 
 
BĘCZARKA    
4. DOM NR 24  
5. DOM NR 47, drewn., k. XIX.  
6. DOM NR 57 
7. DOM NR 77 
8. DOM NR 93, drewn ., 1946  
9. STODOŁA NR 136 
 
BORZĘTA    
10. KOŚCIÓŁ PAR. P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NMP, mur., 1910 – 1914r  
11. ZAGRODA NR 68, - dom. drewn.. 1927,  
12. kapliczka Matki Bożej Bolesnej (Pieta) – 1795r 
13. kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej – 1766r 
14. kapliczka Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem – 1817r 
15. kapliczka św. Floriana – 1870, 
16. kapliczka św. Andrzeja -1818, 
 
BYSINA    
17. KAPLICZKA, mur., 1804  
18. KAPLICZKA, drewn., poł. XIX.  
19. ZAGRODA NR 1  

a. dom, mur., po 1920  
20. DOM NR 30, drewn., ok. poł. XIX, przebud. XX.  
21. DOM NR 43, drewn., 2 poł. XIX.  
22. DOM NR 109, drewn .. 1905.  
23. DOM NR 142, drewn., 1861. przebud. 1928 
24. KAPLICA MATKI BOSKIEJ MYŚLENICKIEJ , mur,  
GŁOGOCZÓW    
25. KAPLICZKA, mur., XIX/XX.  
26. KAPLICZKA SERCA PANA JEZUSA, mur., 1906  
27. kościół par. pw. św. Marii Magdaleny, otoczenie, drzewostan, A-615 z 24.10 
28. PLEBANIA, mur 
29. zespół dworski: dwór, park, A-446 z 8.11.1979 
30. lamus dworski, otoczenie, A-348 z 13.12.1957 
31. ZAGRODA NR 128 - stodoła, drewn., pocz. XX.  
32. STODOŁA w zagrodzie nr 158, drewn., 2 poł. XIX.  
33. DOM  NR  248, drewn., k. XIX, 
34. ZAJAZD, ob. DOM NR 341, mur., pocz. XX, gruntownie remont. 1983-1984  
35. STODOŁA w zagrodzie nr 351, drewn., ok. 1920  
JASIENICA 
36. KAPLICA P.W. ŚW. ANNY, mur., k. XIX.  
37. DOM NR 39, drewn., k. XIX.  
38. RZĄDCÓWKA, ob. dom nr 77, drewn.-mur., 2 poł. XIX 
39. DOM NR 128, drewn., 2 poł. XIX. 
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JAWORNIK    
40. KAPLICZKA, mur., 2 poł. XIX.  
41. KAPLICZKA, mur., 1897  
42. WIEŻA MUROWANA, OTOCZENIE, DRZEWOSTAN, A-440 Z 25.02.1977   
43. ZAGRODA NR 4,  

a. dom, drewn., pocz. XX  
b. stodoła, drewn., pocz. XX 

44. DOM NR 10, drewn., 1879,  przebud., 1925  
45. DOM NR 60, drewn., XIX/XX, przebud. 1920-1930  
46. DOM NR 61, drewn., k. XIX, przebud. ok. 1920  
47. DOM NR 79, drewn., pocz. XX.  
48. DOM NR 83 (obecnie NR 505), drewn., 1907  
49. DOM NR 97, drewn., 1922- 1924  
50. DOM NR 114, drewn., 1862  
51. DOM NR 197, drewn. XIX/XX.  
52. DOM NR 200, mur., XIX/XX.  
53. DOM NR 237, drewn., 1935  
KRZYSZKOWICE     
54. kościół par. p.w. św. Anny z otoczeniem w obrębie ogrodzenia, A-153 z 06.11.1969 
55. zespół dworsko-parkowy: a) dwór,  b) park, A-457 z 25.11.1980 
56. dom nr 30, A-528 z 28.03.1986 
57. DOM NR 11, drewn., 1873  
58. SZKOŁA, mur., przed 1883  
59. DOM NR 103, drewn., ok. 1938  
60. ZAGRODA NR 106 - dom, drewn., ok. 1925  
61. DOM NR 146  
62. DOM NR 156  
63. DOM NR 182, drewn., 1879  
64. DOM NR 230, drewn., 1904 
ŁĘKI  
65. ZAGRODA NR 42 - stodoła  
66. DOM NR 55 
67. DOM NR 103 
68. ZAGRODA NR 101  

a. stajnia  
b. stodoła  

Miasto MYŚLENICE  
69. ZESPÓŁ URBANISTYCZNY MIASTA (ŁĄCZNIE Z RUINĄ ZAMKU NA UKLEINIE), A-

448 
70. KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NARODZENIA NPMARII, CMENTARZ  

PRZYKOŚCIELNY, OGRODZENIE Z BRAMKĄ I SCHODAMI, PLEBANIA, A-165 
71. KAPLICA P.W. TRZECIEGO UPADKU CHRYSTUSA, ul. Kazimierza Wielkiego, mur., 

ok. 1890, remont. 1979 - ul. 3 Maja 97b (Górna Wieś), A-725 
72. KOŚCIÓŁEK CMENTARNY NA STRADOMIU, P.W. NPMARII I ŚW. JAKUBA, 

OTOCZENIE CMENTARNE, W GRANICACH OGRODZENIA, A-168, 
73. KAPLICA MB ŚNIEŻNEJ „NA STUDZIENCE”, OTOCZENIE, UL. DASZYŃSKIEGO,  A-

611, 
74. SZKOŁA, ul. Kazimierza Wielkiego nr 123, mur., pocz. XX.  
75. SZKOŁA. ul. 3 Maja nr 98. mur., pocz. XX.  
76. BUDYNEK TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”, ul. Fijałkowskiego nr 2, 

(d. Traugutta), mur., 1902, proj. Jan Hołuj  
77. ZESPÓŁ DWORSKI JANA HOŁUJA, uL Mickiewicza nr 40  
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a. dwór. mur., 1921, proj. Jan Hołuj jun., remont. 1990  
b. zabudowania gospodarcze (stodoła i stajnia z wozownią), mur-drewn., ok. 1921 

proj. Jan Hołuj jun., 
78.  kapliczka św. Jana Nepomucena- 1894 
79. kapliczka św. Floriana - 1776 r 
80. kapliczka w formie kolumny - 1767 
 
ul. Batorego 
81. WILLA NR 9, drewn., po 1930 
 
ul. Daszyńskiego 
82. DOM NR 2 
83. DOM NR 3, mur., pocz. XX, remont. 1986  
84. DOM NR 4, drewn., ok. 1930, przebud. ok. 1970  
85. DOM NR 16, drewn, pocz XX 
86. DOM NR 24, drewn., przed 1930 
87. WILLA NR 24a, mur., przed 1930 
88. WILLA NR 26a, drewn.-mur., po 1930  
89. DOM NR 28, drewn., po 1930  
90. DOM NR 35, drewn., po 1930  
91. DOM NR 35d, drewn.-mur.,  
92. WILLA "IRENA" NR 42, drewn., po 1930  
93. WILLA NR 43, drewn., po 1930  
94. DOM NR 51a (dawniej nr 51) 
95. DOM NR 52, drewn., po 1930  
96. DOM NR 53, willa, ogród, A-647 
97. DOM NR 56 (dawniej nr 57), drewn., po 1920  
98. DOM NR 58, młyn wodny ze skrzydłem mieszkalnym,A-240 
 
ul. Dąbrowskiego 
99. DOM NR 6, drewn., po 1920  
100. DOM NR 13, mur., ok. 1920  
101. DOM NR 28 
102. DOM NR 31, mur.,  pocz.  XX.  
 
ul. Fijałkowskiego (d. Traugutta)  
103. DOM NR 2 
104. DOM NR 7, drewn., po 1930 
105. DOM NR 9, drewn., po 1930  
 
ul. Gałczyńskiego (d. Słowackiego 11)  
106. DOM NR 11, mur., po 1930  
 
ul. Górna  
107. DOM NR 5, drewn., po 1930  
108. DOM NR 8, drewn., po 1930  
109. DOM NR 16, drewn., po 1920 – ochronie podlega kamienna piwniczka 
 
ul. Jagiellońska  
110. Jagiellońska 2, d. gimnazjum, ogród,  A-620 oraz internat 
111. DOM NR 6, mur., XIX/XX. 
112. GIMNAZJUM, nr 8, mur., 1936 , 
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113. DOM NR 9, drewn., po 1920  
 
ul. Jagiełły  
114. DOM NR 1, mur., po 1930, przebud. po 1980  
115. DOM WYTWÓRNIA GALANTERII NR 2 
 
ul. Jodłowa  
116. DOM NR 2, drewn., po 1920, przebud. po 1980  
 
ul. Jordana (d. Buczka)  
117. budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i park miejski, ul. Henryka 

Jordana 3,  A-719 
118. DOM  NR 1 (ob. 15) 
119. DOM NR 5, drewn., po 1930  
120. DOM NR 7, drewn., po 1930  
121. DOM NR 9 (ob. 11), drewn., pocz. XX.  
 
ul. Joselewicza  
122. DOM NR 5 (dawniej nr 11),  
 
ul. Kazimierza Wielkiego  
123. DOM NR 3, mur., XIX/XX.  
124. DOM NR 17, drewn., po 1930  
125. DOM NR 26, drewn., po 1930  
126. WILLA NR 27, drewn., pocz. XX 
127. DOM NR 29, mur., pocz. XX 
128. DOM NR 38, drewn., po 1930 
129. DOM NR 41  
130. DOM NR 48, mur.-drewn., po 1930  
131. DOM NR 55a, drewn., po 1930  
132. DOM NR 59/61, mur., pocz. XX, przebud. po 1930 
133. DOM NR 66, drewn., po 1930  
134. DOM NR 81, drewn., po 1930  
135. DOM NR 85, drewn., po 1930  
136. DOM NR 104, drewn., po 1930  
137. DOM NR 113a, drewn., po 1930  
138. DOM NR 117a, drewn., po 1930  
139. DOM NR 121, mur.-drewn., 2 poł. XIX, przebud. pocz. XX 
140. DOM NR 131, drewn., ok. 1930  
141. DOM NR 137, drewn., po 1930  
142. DOM NR 147, mur., po 1930  
143. DOM NR 180, mur.-drewn., po 1930  
144. DOM NR 199, drewn., 1911  
145. DOM NR 215  
146. DOM NR 217, mur-drewn., po 1930, przebud. ok. 1950  
147. DOM NR 219 
 
ul. Kościuszki 
148. Kościuszki 2/Kilińskiego, dom, A-524 
149. DOM NR 3. mur., 2 poł. XIX,  remont. l986  
150. DOM NR 4. mur., po 1829, przebud. k. XIX i XX.  
151. DOM NR 5. mur., 2 poł. XIX, remont. l986  
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152. DOM NR 6, mur., po 1829,  przebud. 1 poł. XX, remont. 1986  
153. DOM NR 7, mur., po 1829,  przebud. 2 poł. XIX.  
154. DOM NR 9, mur, k. XIX, przebud. 3 ćw. XX. /Słowackiego 1 
155. DOM NR 10, mur., po 1829, przebud. k. XIX i 3 ćw. XX 
156. DOM NR 16 
 
ul. Kraszewskiego  
157. DOM NR 25, drewn., po 1930  
 
ul.  Królowej Jadwigi  
158. DOM NR 3, mur, pocz. XX.  
159. DOM NR 8, drewn., l poł. XIX, przebud. pocz. XX, remont. 1990-1991  
160. DOM NR 6 – wpisany do rejestru A-566 
 
ul.  Leśna  
161. DOM NR 4. drewn.,  po 1920  
162.  DOM NR 10, drewn., po 1930  
163.  WILLA „IRENA” NR 13, mur., po 1920 
164.  DOM NR 15, drewn.,  po 1920, dobud. cz. mur. ok. 1960 
 
ul.  3 Maja  
165. DOM NR 1 
166. DOM NR 4a, mur. po 1920  
167. DOM NR 7/7a, drewn., 2 poł. XIX, przebud. pocz. pocz. XX.  
168. DOM NR 18, drewn., po 1930  
169. DOM NR 20, drewn., XIX/XX.  
170. DOM NR 21   
171. DOM NR 23 
172. DOM NR 29a, drewn., po 1930 
173. DOM NR  35, drewn., po 1930  
174. DOM NR 38, drewn., po 1920 
175. DOM NR 68, drewn., po 1920  
176. DOM NR 89  
177. DOM NR 99, mur.-drewn., po 1920  
178. DOM NR 102, drewn., po 1920  
179. DOM NR 107 
180. DOM NR 110, drewn., po 1930  
181. DOM NR 116, drewn., po 1930  
 
ul. Mickiewicza  
182. DOM NR 2, mur., pocz. XX.  
183. DOM NR 16, drewn., po 1920, przebud. po 1980  
184. DOM NR 22, drewn., pocz. XX.  
185. DOM NR 24 
186. DOM NR 43a, mur, po 1920, remont. po 1980  
187. DOM NR 45, drewn., po 1920  
 
ul. Mostowa (nastąpiła zmiana numeracji) 
188. DOM NR 1, drewn., po 1920 (obecnie nr 5) 
189. DOM NR 2, drewn., po 1920 (obecnie nr 45) 
190. DOM NR 4, drewn., po 1920 (obecnie nr 37) 
191. DOM NR 7, drewn., po 1930, remont. po 1960 (obecnie nr 27) 
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ul. Niepodległości  
192. DOM NR 3 
193. DOM NR 16, drewn., pocz. XX.  
194. DOM NR 18 
195. DOM NR 20, drewn., pocz. XX.  
196. DOM NR 40a, drewn., 2 poł. XIX.  
197. DOM NR 42, drewn., 2 poł. XIX, przebud. pocz. XX.  
198. DOM NR 44, drewn., XIX/XX.  
199. DOM NR 48, mur., pocz. XX.  
200. DOM NR 50, ob. przedszkole, mur.,pocz. XX.  
201. DOM NR 67, drewn., pocz. XX.  
202. DOM NR 73 
203. DOM NR 81, drewn., 1 poł. XIX., przebud. ok. 1930  
 
ul. Parkowa  
204. DOM NR 3, drewn., po 1920  
 
ul. Piłsudskiego (d. Świerczewskiego)  
205. BUDYNEK  NR 7  - budynek sądu (d. Świerczewskiego 3),  otoczenie, A-616 
206. DOM NR 8 – (d. Świerczewskiego 4), mur., ok. 1930  
207. DOM NR 9 – (d. Świerczewskiego 5), mur., po 1920  
208. DOM NR 13 – (d. Świerczewskiego 9), mur., po 1920  
209. DOM NR 22 – (d. Świerczewskiego 33), drewn., po 1930  
 
ul. Reja  
210. DOM NR 13 dwór, ogród, A-609 z 09.10.1989 
211. Reja 5, dwór, otoczenie ogrodowe, pozostałości muru granicznego,brama 

wjazdowa,  A-645 z 31.12.199 
212. DOM NR 9, mur, przed 1873  
 
Rynek  
213. DOM NR 3, mur., k. XVIII, przebud. XIX/XX.  
214. DOM NR 6, mur., 1939  
215. DOM NR 7, mur, k. XIX.  
216. DOM NR 13. mur, po 1920, proj. Jan Hołuj jun., remont. 1985-1986 
217. DOM NR 14. mur., XVIII/XIX., przebud. przed  1900, bud. dachu i facjaty po 1920 

proj. Jan Hołuj jun.. 
218. DOM NR 20, mur., XVIII/XIX, przebud. k. XIX i po 1945 
219. DOM NR 21, mur., XVIII/XIX, przebud. k. XIX i po 1945  
220. DOM NR 22, mur., XVIII/XIX, przebud. XIX/XX i 2 poł. XX, remont. 1985-1986 
221. DOM NR 24,  mur., k. XVIII, przebud. 2 poł. XIX, remont. 1985-1986 
222. DOM NR 25, mur., k. XVIII, przebud. 2 poł. XIX, remont. ok. 1980 
223. DOM NR  30, mur., XVIII/XIX, przebud. XX. 
224. Rynek 1, dom ze skrzydłem bocznym od ul. Bema i podworcem, A-610 z  

10.10.1989 
225. Rynek 4, Kasa Oszczędności, dom ze skrzydłem bocznym i ogrodem,-, A-514  
226. Rynek 5/Klakurki, dom z resztami ogrodu, A-515 z 19.06.1985 
227. Rynek 8 i 9, Urząd Miejski - A-516 
228. Rynek 10, Starostwo Powiatowe, dom z aneksem, ogrodem i ogrodzeniem z 

bramą, A-637 
229. Rynek 15, dom z podworcem, A-612 
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230. Rynek 23, dom z podworcem (bruk i zieleń),  A-517 
231. Rynek 26, dom ze skrzydłem oficynowym i ogrodem na zapleczu działki, A-518 
232. Rynek 27, dom „Pod Matką Boską”, A-519 
233. Rynek 28, dom z działką, A-520 
234. Rynek 29, dom z działką (ogród na zapleczu), A-521 
 
ul. Sienkiewicza  
235. DOM NR 4, drewn., po 1930  
236. DOM NR 5, mur, po 1930  
237. DOM NR 6. ob. Zgromadzenie Sióstr Rodziny Marii, mur., ok. 1920-1930 
 
ul. ks. Skargi  
238.  DOM NR 3, mur., poł. XIX.  
 
ul. Słowackiego  
239. DOM dawniej nr 11 – ob. Gałczyńskiego 11, mur., po 1930, remont po 1980  
240. DOM NR 46 (dawniej nr 26), drewn., po 1930  
241. DOM NR 54, drewn., po 1930 (dawniej nr 32) 
242. DOM NR 35a, drewn., ok. 1930  
243. DOM NR 62 (dawniej nr 36), drewn., po 1930  
244. DOM NR 37a, drewn., po 1930  
245. DOM NR 37b, drewn., po 1930  
246. DOM NR 39, mur., po 1930  
247. DOM NR 41, drewn., po 1930  
248. WILLA NR 45 
249. dom ob. nr 28 (d Wyspiańskiego 2) - mur 
250. dom ob. nr 38 (dawniej Wyspiańskiego 6) , mur 
251. dom ob. nr 40 (d. Wyspiańskiego 8), mur 
 
ul. Sobieskiego  
252. BUDYNEK NR 1, szkoła, A-523 
253. BUDYNEK NR 3, dom „Grecki”, otoczenie, ob. Muzeum Regionalne, A-706 
254. WILLA NR 5, mur., po 1920, proj. Jan Hołuj jun. 
255. DOM NR 6, mur 
256. DOM NR 20, mur., k. XIX. 
 
ul. 21 Stycznia – obecnie ul. Ujejskiego 
257. DOM NR 23, drewn., pocz. XX.  
258. DOM NR 25, drewn., pocz. XX, przebud. 1960  
259. DOM NR 27, drewn., po 1920  
 
Ul. Szkolna 
260. DOM NR 7.  
 
ul. Średniawskiego  
261. DOM NR 6, drewn., 2 poł. XIX, remont. po 1960  
262. DOM NR 50, drewn., po 1920  
263. DOM NR 58, drewn., XIX/XX 
264. DOM NR 68, drewn., po 1930  
265. DOM NR 72, drewn., po 1920  
266. DOM NR 75, mur., 1911 proj. Jan Hołuj sen.  
267. DOM NR 90a 
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268. DOM NR 91, drewn., k. XIX.  
269. DOM NR 102, drewn., po 1930  
270. DOM NR 103, drewn., 2 poł. XIX, przebud. 1 poł. XX.  
271. DOM NR 106, mur., pocz. XX.  
272. DOM NR 115 
273. DOM NR 116, drewn., po 1930  
274. DOM NR 120, drewn., po 1920 
275. DOM NR 123, drewn., po 1930  
276. DOM NR 125. drewn., po 1930  
277. DOM NR 136, drewn., po 1920  
278. DOM NR 139, drewn., po 1920  
279. DOM NR 140, drewn., po 1920, remont. po 1980  
280. DOM NR 141, drewn., XIX/XX 
281. DOM NR 144a  
282. DOM NR 146, drewn., k. XIX.  
 
ul. Zacisze 
283. WILLA NR 2, drewn., ok. 1930 
284. DOM NR 3, drewn., po 1920  
285. DOM NR 5, drewn., po 1930  
286. DOM NR 11, drewn., po 1920, remont. 1990  
287. DOM NR 17 
 
ul. Zdrojowa 
288. DOM NR 1 (d.dom zdrojowy) - ob, schronisko PTTK, ul. Zdrojowa nr 1 mur., ok. 

1920, remont i przebud, ok. 1985 
 
ul. Żeromskiego 
289. DOM NR 9, DWÓR DOLNOWIEJSKI Z DZIAŁKĄ,  A-469 Z 19.10.1982 
 
ul. Żwirki i Wigury 
290. DOM NR 3, drewn., po 1930 
291. DOM NR 4, drewn., ok .1920 
292. DOM NR 5, mur., po 1930 
293. DOM NR 13, mur., po 1930  

 
 OSIECZANY    
294. KAPLICZKA., mur., pocz. XIX, przebud. XX. 
295. ZESPÓŁ DWORSKI: KAPLICA, D.CZWORAK, D.OBORA, PARK, A-497  
296. kapliczka Matki Bożej Szkaplerznej II poł. XVIII w 
297. kapliczka III Upadku Chrystusa-pocz. XIX w 
 
POLANKA    
298. KAPLICZKA, mur.,  1 poł. XIX.  
 
PORĘBA 
299. ZAGRODA NR 2 - dom drewn, 1935 
300. ZAGRODA NR 5 -dom drewn, 1923, 
301. ZAGRODA NR 24a - dom  
302. DOM NR 41 
303. DOM NR 54 
304. DOM NR 62  
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305. DOM NR 75 
306. ZAGRODA NR 97 - dom  
307. DOM NR 113, drewn., pocz. XX. 
308. DOM NR 124 
309. DOM NR 130 
 
TRZEMEŚNIA 
310. KAPLICZKA, mur., XVII. 
311. KAPLICZKA ŚW. FLORIANA, mur. 1 poł. XIX. 
312. ZESPÓŁ DWORSKI ŁOSIÓW  

a. dwór, drewn., 1 poł. XIX, remont pocz. XX. 
b. stodoła, drewn., 1 poł. XIX,  
c. pozostałości parku krajobrazowego,  XIX.  

313. kościół par. p.w. św. Klemensa, otoczenie, drzewostan, A-212 z 22.12.1970 
314. PLEBANIA 
315. DOM NR 8 
316. DOM NR 166 
317. DOM NR 204 
 
ZASAŃ  
318. DOM NR 50, drewn., 1890.  
319. DOM NR 68, drewn., 2 poł. XIX, przebud. ok. 1900  
 
ZAWADA    
320. ZESPÓŁ DWORSKI,  

a. stodoła, drewn.-mur., 1 poł. XIX.  
321. DOM NR 115 
322. kapliczka św. Piotra - 1878 r 
323. kapliczka św. Stanisława Kostki -przeł. XVIII-XIXw 
324. kapliczka w formie kolumny św. Józefa- przeł. XVIII-XIX w 
 
 

                                            
I Źródło WUS Kraków 

  Szacunek własny na podstawie Spisów Rolnych z 1996 i 2002 r. oraz szacunków UMiG Myślenice (Plan rozwoju lokalnego   2007-2015) 
III  Źródło PUP w Myślenicach ogółem dla całej gminy,  podziału na miasto-wieś szacunek autora opracowania, ponieważ PUP w  

 Myślenicach nie dysponuje danymi wg takiego podziału 
IV   Szacunek własny autora na podstawie wyników  NSP  z 1988 r.   


