§15 tabela 3
L.p.

1
1.1.

Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

Strefy
Podstawowe
Bratucicki
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
(ustanowiony
na podstawie
art. 26, 32, 37
ustawy z dnia
16.10.1991r.
o ochronie
przyrody
rozporz dzeniem
Nr23/96 wojewody
tarnowskiego
z dn. 28.08.1996r.)

1. Ustalenia podstawowe
1) Obowi  zuj  przepisy ustanowione dla Bratucickiego Obszaru Chronionego Krajo
brazu obejmuj  cego Wysoczyzn  Szczepanowsk  , Równin
Buczewsk  i fragment

Niziny Nadwi la  skiej - w tym centraln  i północn  cz
gminy Rzezawa - w celu
zachowania, popularyzacji i upowszechnienia nast  puj  cych warto ci przyrodniczych,
historycznych i kulturowych, takich jak:
a) osobliwo ci przyrody o ywionej :
- zespoły sosnowo-d  bowego boru mieszanego, zajmuj  ce 27% powierzchni Obszaru,
zbiorowiska ro linne ł  k i pastwisk, zwi  zane głównie z Nizin  Nadwi la  sk  , wyst  powanie szafranu spiskiego i paproci długosza królewskiego;
b) osobliwo ci przyrody nieo ywionej :
- pojedyncze garby wzniesie  i szerokie, płaskie dna dolin, a w cz ci południowej
pasma wzgórz, w du ym stopniu zalesione;
c) zabytki kultury materialnej :
- zabytkowe układy architektoniczne oraz zabytkowe ko cioły i cmentarze z okresu
I wojny wiatowej.
2. Polityka przestrzenna.
1) Na obszarze chronionego krajobrazu zabrania si  :

a) lokalizowania
nowych obiektów zaliczanych do przedsi  wzi  mog  cych znacz co

oddziaływa na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska
b) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
c) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ciekowych,
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli słu  innym celom ni ochrona
przyrody i zrównowa one wykorzystanie u ytków rolnych i le nych oraz gospodarki
rybackiej,
e) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,
f) wylewania gnojowicy, z wyj  tkiem nawo enia własnych gruntów rolnych,
g) lokalizacji o rodków chowu, hodowli – posługuj  cych si  metod  bez ciołow  ,
h) organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobatycznych,
i) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
j) likwidowania zadrzewie  ródpolnych, przydro nych i nadwodnych,
k) umy lnego zabijania dziko  yj  cych zwierz t, niszczenia nor, legowisk zwierz cych,
tarlisk i zło onej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
l) wypalania ro linno ci i pozostało ci ro linnych, wydobywania skał, minerałów, torfu
oraz niszczenia gleby,
ł) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj  cych rze b  terenu, z wyj  tkiem
obiektów zwi  zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
m) u ywania łodzi motorowych na otwartych zbiornikach wodnych.
2) Zakazy, o których mowa w pkt 1), nie dotycz zada  realizowanych na rzecz obronno ci i bezpiecze  stwa pa  stwa, w przypadkach zagro enia bezpiecze  stwa pa  stwa.
3) Zakaz, o którym mowa w pkt. 1) pp. a), nie dotycz inwestycji realizuj  cych cele
publiczne.
4) Zakaz okre lony w pkt. 1) pp. k) i m) nie dotyczy gospodarki łowieckiej lub rybackiej
prowadzonej w oparciu o odr  bne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i le nej.
5) Wojewoda wyra a zgod  , o której mowa w pkt. 1) je eli:
a) realizacja nie wpłynie negatywnie na cel ochrony danego obszaru, a w szczególnoci inwestycja ta nie naruszy spójno ci krajowego systemu obszarów chronionych,
b) inwestycja
ta wpłynie negatywnie na cel ochrony danego obszaru lub naruszy spój
no krajowego systemu obszarów chronionych, ale jednocze nie przy braku rozwi  za  alternatywnych mo liwe jest uzupełnienie
lub taka zmiana systemu obszarów

chronionych, która zapewni jego spójno .
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu: strefa NR 1.
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1.
1.2.

Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

Strefy
Podstawowe
Obszar
Chronionego
Krajobrazu
Pogórza
Wi nickiego
(ustanowiony
na podstawie
art. 26, 32, 37
ustawy z dnia
16.10.1991r.
o ochronie
przyrody
rozporz dzeniem
Nr23/96 wojewody
tarnowskiego
z dn. 28.08.1996r.)

1. Ustalenia podstawowe
dla Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza
1) Obowi  zuj  przepisy ustanowione

Wi nickiego obejmuj  cego cz
Pogórza Wi nickiego oraz Wielickiego na zachód od
doliny Dunajca (w tym: południow  cz
gminy Rzezawa poni ej drogi krajowej),
w celu zachowania, popularyzacji i upowszechnienia nast  puj  cych warto ci przyrodniczych, historycznych i kulturowych, takich jak:
a) osobliwo ci przyrody o ywionej :
- mocne zró nicowanie zbiorowisk le nych - od  yznych i kwa nych buczyn oraz jedlin
poprzez gr  dy, sosnowo-d  bowe bory mieszane po bory wie e i acidofilne mszyste
jedliny oraz ró nego rodzaju zbiorowiska ł  gowe;
b) osobliwo ci przyrody nieo ywionej :
- pojedyncze garby wzniesie  i szerokie, płaskie dna dolin, a w cz ci południowej
pasma wzgórz, w du ym stopniu zalesione;
c) zabytki kultury materialnej :
- zespoły zabudowy miejskiej,
- zamek, pałac, klasztor, fortyfikacje, ko cioły, domy, zagrody,
- kaplice, kapliczki, figury i krzy e przydro ne.
2. Polityka przestrzenna.
1) Na obszarze chronionego krajobrazu zabrania si  :

a) lokalizowania
nowych obiektów zaliczanych do przedsi  wzi  mog  cych znacz co

oddziaływa na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska
b) lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
c) utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ciekowych,
d) dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli słu  innym celom ni ochrona
przyrody i zrównowa one wykorzystanie u ytków rolnych i le nych oraz gospodarki
rybackiej,
e) likwidowania małych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodnobłotnych,
f) wylewania gnojowicy, z wyj  tkiem nawo enia własnych gruntów rolnych,
g) lokalizacji o rodków chowu, hodowli – posługuj  cych si  metod  bez ciołow  ,
h) organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobatycznych,
i) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
j) likwidowania zadrzewie  ródpolnych, przydro nych i nadwodnych,
k) umy lnego zabijania dziko  yj  cych zwierz t, niszczenia nor, legowisk zwierz cych,
tarlisk i zło onej ikry, ptasich gniazd oraz wybierania jaj,
l) wypalania ro linno ci i pozostało ci ro linnych, wydobywania skał, minerałów, torfu
oraz niszczenia gleby,
ł) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcaj  cych rze b  terenu, z wyj  tkiem
obiektów zwi  zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
m) u ywania łodzi motorowych na otwartych zbiornikach wodnych.
2) Zakazy, o których mowa w pkt 1), nie dotycz zada  realizowanych na rzecz obronno ci i bezpiecze  stwa pa  stwa, w przypadkach zagro enia bezpiecze  stwa pa  stwa.
3) Zakazy, o których mowa w pkt. 1) pp. a), nie dotycz inwestycji realizuj  cych cele
publiczne.
4) Zakazy okre lone w pkt. 1) pp. k) i m) nie dotycz gospodarki łowieckiej lub rybackiej prowadzonej w oparciu o odr  bne przepisy oraz racjonalnej gospodarki rolnej i
le nej.
5) Wojewoda wyra a zgod  , o której mowa w pkt. 1) je eli:
a) realizacja nie wpłynie negatywnie na cel ochrony danego obszaru, a w szczególnoci inwestycja ta nie naruszy spójno ci krajowego systemu obszarów chronionych,
b) inwestycja
ta wpłynie negatywnie na cel ochrony danego obszaru lub naruszy spój
no krajowego systemu obszarów chronionych, ale jednocze nie przy braku rozwi  lub taka zmiana systemu obszarów
za  alternatywnych mo liwe jest uzupełnienie

chronionych, która zapewni jego spójno .
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Wi nickiego: strefa NR 2.
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2.

Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

Strefy
wydzielone.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona krajobrazu naturalnego na terenach oznaczonych symbolem
RK (rolnych) oraz LK (le nych) obejmuj  cych:
a) tereny le ne wraz z najbli szym otoczeniem,
b) obszary niezabudowane (tereny rolne) warto ciowe w lokalnym krajobrazie poszczególnych miejscowo ci.
2. Polityka przestrzenna.
1) Na terenach RK obowi  zuje pozostawienie dotychczasowego u ytkowania z wykluczeniem wprowadzania nowych inwestycji, za wyj  tkiem niezb  dnych działa  dla
przeprowadzenia sieci infrastruktury technicznej i komunikacji
- ustalenia szczegółowe §8, p.2, pp. 3).
2) Na terenach LK postuluje si  wprowadzanie systemów ochronnych dla utrzymania
kompleksów le nych - ustalenia szczegółowe §8, p.1, pp. 4).
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- lokalne tereny ochrony krajobrazu naturalnego - RK (rolne), LK (le ne).

Lokalne tereny
ochrony krajobrazu
naturalnego,
dominanty
krajobrazowe,
punkty widokowe.

3.

Formy ochrony
przyrody w gminie
Rzezawa.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje dostosowanie gospodarki przestrzennej do waloryzacji obszaru gminy
Rzezawa ze wzgl  du na warto ci przyrodnicze i cele ochronne.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi  zuje ochrona kompleksów przyrodniczych wg kategorii 1. 2, 3, 4, 5 wymienionych w pkt 3.
3. Kategorie ochrony przyrody.
1) kategoria 1:
a) tereny jarów, w  wozów,  ródlisk z drzewostanami wysokich klas i wieku, nawi  zuj  cymi do zbiorowisk naturalnych ze stanowiskami ro lin chronionych i gatunkami o bardzo du ej warto ci przyrodniczej,
b) lokalizacja terenów kategorii 1:
- gr  dy i buczyny znajduj  ce si  na wschód od Łazów, na północno-zachodnich stokach Kiebła Łazowskiego,
- gr  dy na zboczach nad potokami i płaty lasów ł  gowych,
- bory mieszane d  bowo-sosnowe z cennymi gatunkami runa le nego.
2) kategoria 2:
a) powierzchnie kompleksów le nych o du ej ró norodno ci biocenotycznej i gatunkowej ze stanowiskami ro lin chronionych
- prowadzona na tych powierzchniach go
spodarka le na powinna gwarantowa
utrzymanie
drzewostanów w rednich i star
szych
klasach wieku (chroni nale y przestoje starszych drzew, cz ciowo pozosta
wia posusz, jako siedliska dla po ytecznej fauny),
b) lokalizacja terenów kategorii 2:
- kompleksy le ne na terenie le nictwa Jodłówka.
3) kategoria 3:
ci biocenotycznej, które w wyniku dziaa) zwarte kompleksy le ne o małej ró norodno

łalno ci gospodarczej nie powinny ulega zmniejszeniu oraz tereny o mozaikowej
strukturze płatów zbiorowisk le nych, ł  k, pól, zadrzewie  i zakrzewie  ,
b) lokalizacja terenów kategorii 3:
- kompleksy le ne pomi  dzy miejscowo ciami Borek, D  brówka i Okulice.
4) kategoria 4:
a) tereny du ych kompleksów ł  k i pól uprawnych, o ró nych sposobach u ytkowania
(odłogowane, intensywne i ekstensywnie uprawiane),
b) lokalizacja terenów kategorii 4:
- na obszarze całej gminy.
5) kategoria 5:
a) tereny mieszkaniowo-usługowe i produkcji nieuci
  liwej zlokalizowane w zwartej

zabudowie wsi, w obr  bie których nale y utrzyma istniej  ce korytarze ekologiczne,
których rol  jest przerwanie barier zabudowy przebiegaj  cych przez obszar gminy,
b) lokalizacja terenów kategorii 5 :
- na obszarze całej gminy.
4. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- nie wyznacza si  graficznie.
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Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

3.1.

Zespoły
przyrodniczokrajobrazowe istniej  ce
i projektowane.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze gminy Rzezawa nie wyst  puj  i nie projektuje si  form ochrony w postaci zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
2. Polityka przestrzenna.
1) Postuluje si  ochron  cennych obszarów florystyczno-faunistycznych i krajobrazowych:
a) zespołów le nych,
b) terenów ł  kowych o znacznej warto ci przyrodniczo-krajobrazowej.
c) oczek wodnych w terenach rolnych oraz rolniczo-osadniczych.

3.2.

Stanowiska
dokumentacyjne
przyrody
nieo ywionej
- istniej  ce
i projektowane.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze gminy Rzezawa nie wyst  puj  i nie projektuje si  form ochrony w postaci stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieo ywionej.
2. Polityka przestrzenna.
1) Postuluje
si  ochron  systemów skarp towarzysz cych potokom i drogom oraz od
słoni  skalnych (kraw  dzi strukturalnych) w nieczynnych wyrobiskach powierzchniowych i podziemnych.

3.3.

Rezerwaty
przyrody
o ywionej
- istniej  ce
i projektowane.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze gminy Rzezawa nie wyst  puj  i nie projektuje si  stref ochrony przyrody o ywionej o charakterze rezerwatowym.
2. Polityka przestrzenna.
1) W przypadku
identyfikacji cennych zbiorowisk florystyczno-faunistycznych  nale y

wykona dokumentacje specjalistyczne obiektów lub zbiorowisk oraz wskaza je do
ochrony ustawowej.

3.4.

Rezerwaty
przyrody
nieo ywionej istniej  ce
i projektowane.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Na obszarze gminy Rzezawa nie wyst  puj  i nie projektuje si  stref ochrony przyrody nieo ywionej o charakterze rezerwatowym.
2. Polityka przestrzenna.

1) W wypadku identyfikacji cennych elementów przyrody
nieo ywionej nale y wykona

dokumentacje specjalistyczne obiektów oraz wskaza je do ochrony rezerwatowej.

3.5.

1.
Pomniki przyrody
o ywionej
- istniej  ce.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona nast  puj  cych pomników przyrody o ywionej (numeracja wg
rejestru instytucji ochrony rodowiska):
a) wie Bratucice:
- d  b zwany „Onufry D bicz”, obw. 510 cm, 150 oddział Le nictwa Bratucice,
wł. Skarb Pa  stwa, nr 138,
- d  b szypułkowy, obw. 400 cm, wys. 22 m, posesja J. mieta  ski zam. Bratucice 28,
nr 272,
- d  b szypułkowy, obw. 370 cm, wys. 22 m, teren osady le nej w Bratucicach,
wł. Skarb Pa  stwa, nr 273,
b) wie D bina:
- d  b szypułkowy, obw. 525 cm, wys. 25 m, posesja K. Płaneta zam. D  bina 28,
nr 274,
c) wie Jodłówka:
- d  b szypułkowy, obw. 350 cm, wys. 25 m, posesja J. Krokosz zam. Jodłówka 287,
nr 275,
- d  b szypułkowy, obw. 278 cm, wys. 21 m, posesja M. Kruszyna zam. Jodłówka 80,
nr 276,
- d  b szypułkowy, obw. 267 cm, wys. 25 m, posesja I. Kukiełka zam. Jodłówka 240,
nr 277,
d) wie Łazy:
- lipa drobnolistna, obw. 277 cm, wys. 24 m, teren Szkoły Podstawowej, nr 278.
2. Polityka przestrzenna.
1) Postuluje si  kompleksow  ochron  okazów przyrodniczych m.in. w obr  bie parków
podworskich, cmentarzy, zespołów ko cielno-pleba  skich - w formie pojedynczych
i powierzchniowych pomników przyrody.
2) Wokół drzew uznanych za pomniki przyrody wyznacza si  strefy ochronne o promieniu 15 m od drzew. W strefach ochronnych obowi  zuj  zakazy wynikaj  ce z przepisów szczególnych.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- nie wyznacza si  graficznie.
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3.6.

Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

2.
Pomniki przyrody
o ywionej
- postulowane.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Postuluje si  obj  cie ochron  w formie pomników przyrody o ywionej nast  puj  cych okazów przyrody o ywionej:
a) wie Bratucice:
- d  b szypułkowy, obw. 420 cm, wys. 24 m, nr ew. 26,
- d  b szypułkowy, obw. 394 cm, wys. 23 m, nr ew. 28,
- d  b szypułkowy, obw. 500 cm, wys. 22 m, nr ew. 29,
- d  b szypułkowy, obw. 430 cm, wys. 23 m, nr ew. 30,
- d  b szypułkowy, obw. 380 cm, wys. 24 m, nr ew. 31,
- lipa drobnolistna, obw. 394 cm, wys. 23 m, nr ew. 27;
b) le nictwo Bratucice:
- oddz. 119 ok. 10a - ochrona długosza królewskiego (proj. ochrona w formie powierzchniowego pomnika przyrody o ywionej) – Po1,
- oddz. 120 ok. 10a - ochrona szafrana spiskiego (proj. ochrona w formie powierzchniowego pomnika przyrody o ywionej) – Po2;
c) wie D brówka:
- d  b szypułkowy, obw. 404 cm, wys. 25 m, nr ew. 19,
- d  b szypułkowy, obw. 360 cm, wys. 25 m, nr ew. 20,
- d  b szypułkowy, obw. 310 cm, wys. 23 m, nr ew. 22,
- d  b szypułkowy, obw. 465 cm, wys. 22 m, nr ew. 24,
- d  b szypułkowy, obw. 350 cm, wys. 22 m, nr ew. 25,
- lipa drobnolistna, obw. 328 cm, wys. 23 m, nr ew. 21,
- jesion, obw. 265 cm, wys. 21, nr ew. 23;
d) wie D bina:
- d  b szypułkowy, obw. 530 cm, wys. 22 m, nr ew. 18;
e) wie Jodłówka:
- d  b szypułkowy, obw. 341 cm, wys. 22 m, nr ew. 16,
- d  b szypułkowy, obw. 280 cm, wys. 22 m, nr ew. 17,
- lipa drobnolistna, obw. 508 cm, wys. 15 m, nr ew. 15.
2. Polityka przestrzenna.

1) Do czasu podj  cia decyzji o ochronie indywidualnej nale y przeciwdziała zmianom
rodowiskowym w otoczeniu okazów pomnikowych w celu zachowania stanu istniej  cego.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- projektowane powierzchniowe pomniki przyrody o ywionej: NR 14-Po1, 14-Po2,
- pozostałe wg nr ewidencyjnych i lokalizacji zgodnej z materiałami Wydziału rodowiska i Rolnictwa U.W. w Tarnowie – nie wyznacza si  graficznie.

1.
U ytki ekologiczne
- istniej  ce.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona u ytku ekologicznego „Radziejów” - utworzonego rozporz dzeniem Wojewody Tarnowskiego Nr 48/98 z dnia 22 wrze nia 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Tarn. Nr 19, poz. 237).
2) Lokalizacja:
Le nictwo Bratucice:
a) oddz. 121 F 069,
b) oddz. 121 M 038,
c) oddz. 121 G 027
3) Cel ochrony:
- stanowiska paproci długosza królewskiego.
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi  zuje cisła ochrona obiektów przyrodniczych - wg planu ochrony.

2) Wszelkie zamierzenia w obszarach chronionych nale y uzgadnia z instytucjami
ochrony przyrody.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- u ytki ekologiczne istniej  ce: NR 14-UEF , 14-UEM , 14-UEG .
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Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

2.
U ytki ekologiczne
- postulowane.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Postuluje si  obj  cie ochron  w postaci u ytków ekologicznych terenów w obszarze „Kielniki - D browa”.
2) Lokalizacja:
wie Bratucice, dolina rzeki Gróbki.
3) Cel ochrony:
a) ł  ki z pełnikiem europejskim.
2. Polityka przestrzenna.

1) Do czasu podj  cia decyzji o ochronie indywidualnej nale y przeciwdziała zmianom
rodowiskowym na przedmiotowych terenach w celu zachowania stanu istniej  cego.
2) Wymagane dokładne zbadanie obszaru dla wyznaczenia szczegółowych granic
ochrony.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- postulowane u ytki ekologiczne: NR 14 - UE 1.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Postuluje si  obj  cie ochron  w postaci u ytków ekologicznych terenów w obszarze „Borek”.
2) Lokalizacja:
wie Borek.
3) Cel ochrony:
a) ł  ki z pełnikiem europejskim.
2. Polityka przestrzenna.

1) Do czasu podj  cia decyzji o ochronie indywidualnej nale y przeciwdziała zmianom
rodowiskowym na przedmiotowych terenach w celu zachowania stanu istniej  cego.
2) Wymagane dokładne zbadanie obszaru dla wyznaczenia szczegółowych granic
ochrony.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- postulowane u ytki ekologiczne: NR 14 - UE 2.

3.7.

1.
Tereny koncentracji
przyrodniczych
gatunków
chronionych.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Postuluje si  obj  cie ochron  drzewostanów na siedlisku lasu wy ynnego na terenie le nictwa Brze nica, sołectwo Łazy oddz. 4a, 5c.
2) Cel ochrony:
a) las wy ynny o składzie gatunkowym modrzew, d  b, jodła, sosna i przeci  tnym wieku ok. 140 lat.
2. Polityka przestrzenna.

1) Do czasu podj  cia decyzji o ochronie indywidualnej nale y przeciwdziała zmianom
rodowiskowym na przedmiotowych terenach w celu zachowania stanu istniej  cego.
2) Wymagane dokładne zbadanie obszaru dla wyznaczenia szczegółowych granic
ochrony.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- nie wyznacza si  graficznie.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Postuluje si  obj  cie ochron  drzewostanów na siedlisku lasu wy ynnego na terenie le nictwa Jodłówka, sołectwo Jodłówka oddz. 21, 22a.
2) Cel ochrony:
a) las mieszany wie y o składzie gatunkowym sosna, d  b, brzoza i przeci  tnym wieku ok. 110 lat.
2. Polityka przestrzenna.

1) Do czasu podj  cia decyzji o ochronie indywidualnej nale y przeciwdziała zmianom
rodowiskowym na przedmiotowych terenach w celu zachowania stanu istniej  cego.
2) Wymagane dokładne zbadanie obszaru dla wyznaczenia szczegółowych granic
ochrony.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- nie wyznacza si  graficznie.
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Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

4.

Ochrona
obszarów
 ródliskowych.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona  ródeł i cieków wodnych (nisz i lejów  ródłowych).
2. Polityka przestrzenna.
1) Ustala si  zakaz:
a) składowania w obr  bie chronionych obszarów substancji szkodliwych,
b) wycinania zieleni stanowi  cej naturaln  otulin  biologiczn   ródeł i cieków wodnych,
c) zabudowy poprzecznej dolinek rzek i potoków w celu unikni  cia erozji i okresowych
zalewów,
d) stosowania nieekologicznych rodków ochrony ro lin i sposobów nawo enia.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- nie wyznacza si  graficznie.

5.

Zło a surowców
mineralnych.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona złó surowców mineralnych:
a) nafta i gaz ziemny:
- obszar górniczy „D  brówka” PE1,
- obszar górniczy „Rysie” PE2,
- obszar górniczy „Gr  dy Boche  skie - Borek” PE3;
b) surowce okruchowe (piaski,  wiry):
- zło e „Rzezawa” 4PE,
- zło e „Górka” 5PE,
- zło e „Borek” 6PE;
- zło e piasku w rejonie G. Baranka w obr  bie terenów le nych wsi Jodłówka 11PE
c) surowce ilaste (gliny, iły):
- zło e „Bratucice” 7PE,
- zło e „Buczków” 8PE,
- zło e „Borek” 9PE,
- zło e „Borek” 10PE.
2. Polityka przestrzenna.
1) Wyklucza si  przemysłow  eksploatacj  złó .
2) Eksploatacja dla potrzeb lokalnych wył  cznie po uzyskaniu zgody instytucji ochrony
rodowiska i krajobrazu, po wyznaczeniu granic obszarów eksploatacyjnych w oparciu
o koncesj  i projekt zagospodarowania złó .
3) Obowi  zuje zasada zabezpieczenia złó przed trwałym zainwestowaniem niegórniczym uniemo liwiaj  cym ich eksploatacj  .
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
a) NR 13 SI - zło a surowców ilastych.
b) NR 13 SO - zło a surowców okruchowych,
c) NR 13 EG - zło a nafty i gazu ziemnego,
d) tereny w obr  bie złó surowców mineralnych:
- RE (rolne), ustalenia szczegółowe § 8, p. 2, pp. 8),
- LE (le ne), ustalenia szczegółowe § 8, p. 1, pp. 8).
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6.

Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

Tereny lasów, ł  k
i pastwisk, zieleni
nieurz dzonej,
ł gowej.
1.
Tereny lasów.

Tereny strefy rolniczo-le nej struktury funkcjonalne - przestrzennej gminy Rzezawa.
Ustalenia i wytyczne – tabela 2.

2.
Tereny zieleni
nieurz dzonej,
ł gowej.

Tereny strefy rolniczo-osadniczej struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy
Rzezawa.
Ustalenia i wytyczne – tabela 2.

3.
Tereny upraw
polowych i u ytków
zielonych.

Tereny strefy rolniczo-osadniczej struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy
Rzezawa.
Ustalenia i wytyczne – tabela 2.

7.

Tereny wód
otwartych
(powierzchniowych
ródl  dowych).

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona wód otwartych na obszarze gminy takich jak:
a) tereny rzek, potoków i cieków wodnych,
b) tereny naturalnych zbiorników wodnych (stawów i oczek wodnych).
2. Polityki przestrzenna.
1) W dolinach rzek i potoków obowi  zuje:
a) zakaz niszczenia zieleni ł  gowej oraz bezpo redniej otuliny biologicznej koryta
wodnego,
b) zakaz niszczenia naturalnego koryt cieków wodnych (wszelkie zabiegi regulacyjne
pod specjalnym nadzorem słu b ochrony rodowiska i krajobrazu),
c) odpowiednia polityka inwestycyjna na terenach zalewowych ustalonych na podstawie zasi  gu wód powodziowych w 1997r,
d) dopuszczenie wykorzystania terenów przybrze nych dla celów rekreacji (miejsca
k  pieliskowe i pla owania) przy pełnej ochronie rodowiska przyrodniczego i krajobrazu,
e) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód powierzchniowych,
f) zakaz składowania
w pobli u wód otwartych bez zabezpieczenia substancji mog  
cych zagra a rodowisku naturalnemu,
g) zakaz przesklepiania potoków poza terenami budowlanymi.
2) Obowi  zuje:
a) rekultywacja terenów przybrze nych zniszczonych działalno ci  gospodarcz ,
b) renaturalizacja terenów zieleni ł  gowej sztucznie przetworzonych działalno ci  gospodarcz .

8.

Tereny wód
podziemnych Lokalny Zbiornik
Wód Podziemnych
„Mokrzyska”.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Obowi  zuje ochrona Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych - „Mokrzyska” (M) trzeciorz dowo-kredowego Tr.
Powierzchnia zbiornika: ok. 362 km 2, klasa jako ci wód: Ia, Ib.
2. Polityka przestrzenna.
1) Ze wzgl  du na zasi  g LZWP „Mokrzyska”, który obejmuje cały obszar gminy Rzezawa nakazuje si  działania na rzecz likwidacji zanieczyszcze  wielkoobszarowych
pochodzenia rolniczego oraz sukcesywne wprowadzanie urz dze  odprowadzania
i oczyszczania cieków dla likwidacji lokalnych ognisk zanieczyszcze  .
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rys. planu:
- obszar ochrony LZWP „Mokrzyska” - NR 8 (cały obszar gminy).
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9.

Strefy ochrony
rodowiska
naturalnego.

Polityka przestrzenna, ustalenia planu miejscowego
w wydzielonych strefach ochrony rodowiska naturalnego.

Korytarze
ekologiczne.

1. Ustalenia podstawowe.
1) Wprowadza si  obowi  zek ochrony korytarzy ekologicznych na obszarze gminy,
które stanowi  :
a) doliny rzeczne (korytarze ekologiczne o du ym znaczeniu),
b) doliny lokalnych potoków,
c) tereny ł k i pastwisk,
d) tereny lasów i zadrzewie  .
2. Polityka przestrzenna.
1) Obowi  zuje ochrona korytarzy ekologicznych przed niewła ciw  polityk  inwestycyjn  , w tym:
a) zakaz zabudowy terenów poło onych w obr  bie korytarzy ekologicznych stanowi  cych jednocze nie otulin  biologiczn  rzek i potoków,
b) zakaz przerywania ustalonych ci  gów ekologicznych,
c) ochrona powi  za  ekologicznych z otaczaj  cymi gmin  obszarami.
3. Oznaczenie graficzne strefowe na rysunku planu:
- tereny le ne strefy L,
- tereny ł  k i pastwisk oraz zadrzewie  strefy R – obj  te zakazem zabudowy,
- tereny cieków wodnych wraz z otulin  biologiczn  .

