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1. Podstawa prawna
Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały Nr XXXII.297.2020 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju
Gminy Czernichów na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji, Uchwała Nr XXXIII.305.2021 Rady Gminy
Czernichów z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII.297.2020 Rady Gminy Czernichów z
dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 , w tym trybu konsultacji, Uchwały Nr XXIX.198.2012
Rady Gminy Czernichów z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami, a także Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 oraz
Zarządzenia Nr 38.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 19 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie
konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030.
2. Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata
2021-2030.
3. Podmiot konsultacji społecznych
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom w szczególności z:
1) mieszkańcami gminy Czernichów,
2) lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy
Czernichów organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) gminami: Alwernia, Brzeźnica, Krzeszowice, Liszki, Skawina i Spytkowice, a także z ich związkami,,
4) Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska,
5) Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Blisko Krakowa,
6) Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
4. Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy
Czernichów na lata 2021-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu
tegoż dokumentu.
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5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Czernichów w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii
Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 zostało wydane 14 maja 2021 r. i zmienione Zarządzeniem Nr
38.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 19 maja 2021. Informacja wraz z zaproszeniem do udziału
w konsultacjach i dokumentacją dotycząca przedmiotu konsultacji była dostępna od dnia 24 maja 2021 r.:
1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czernichów (projekt Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na
lata 2021-2030 udostępniony był do wglądu w pokoju nr 207),
2) na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy,
3) na stronie internetowej gminy: https://gmina.czernichow.pl/,
4) w Biuletynie Informacji Publicznej gminy: https://bip.malopolska.pl/ugczernichow/Article/id,240632.html
Konsultacje były prowadzone w terminie od 25 maja 2021 do dnia 28 czerwca 2021 r. Konsultacje realizowano
w następujących formach:
1) poprzez przesłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pism / wniosków o wydanie
opinii do samorządów i instytucji, które zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji
społecznych w pkt. 3)-6);
2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było
składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego
wraz z projektem strategii:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów, poprzez złożenie na
Dzienniku Podawczym,
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: konsultacje@czernichow.pl;
3) spotkania publicznego – poprzez zaplanowanie dedykowanego spotkania konsultacyjnego on-line
w dniu 22 czerwca 2021 r. (wtorek) o godzinie 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu
zgłaszały chęć swojego uczestnictwa z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@Czernichów.pl w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji oraz opracowanie wyników konsultacji
był Wydział Organizacyjny, Administracji, Spraw Obywatelskich i Współpracy Urzędu Gminy Czernichów, ul.
Gminna 1, 32-070 Czernichów, a osobą odpowiedzialną Pan Marian Szczepaniak, tel. 12 444 55 77 wew. 134,
e-mail: marian.szczepaniak@czernichow.pl.
6. Przebieg i podsumowanie społecznych
W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do
projektu Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030. W terminie konsultacji wpłynęły:
 3 formularze z uwagami od mieszkańców, w tym jeden po terminie (29.06), jednak zgodnie z zasadą
celowości konsultacji został uwzględniony,
 pisemne uwagi przedstawione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 pozytywna opinia Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub
braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1. Na zdalne
spotkanie konsultacyjne nie wpłynęły zgłoszenia, dlatego spotkanie otwarto i ze względu na brak uczestników
zakończono.
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Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz z rozstrzygnięciem.

Data
wpływu

Interesariusz

Część
dokumentu, do
którego odnosi
się uwaga

Treść uwagi

Uzasadnienie wnioskodawcy

17.06.2021

Stowarzyszenie
Metropolia
Krakowska

Pozytywna opinia / brak uwag w odniesieniu do projektu Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 20212030.

16.07.2021

AD

str. 101

Zapis „Kształtowanie ładu i kompozycji
przestrzennej z dbałością o estetykę i w
poszanowaniu dla dziedzictwa kulturowego,
w tym ochrona jego materialnych
elementów i krajobrazu gminy oraz
kształtowanie
nowej
zabudowy
w
nawiązaniu
do
lokalnych
tradycji
architektonicznych” w mojej ocenie wymaga
uzupełnienia

3

Mając na względzie walory przyrodniczokrajobrazowe gminy należałoby stonować
wygląd inwestycji i zmian na terenie
Czernichowa i miejscowości położonych w
gminie. Niejednokrotnie stosuje się barwy
nienaturalne, krzykliwe, stosuje się
materiały niskiej jakości. Być może
modyfikując plan zagospodarowania, na
wzór innych gmin należałoby dookreślić
dopuszczalną kolorystykę i materiały, które
mogą być stosowane podczas inwestycji.
Gmina pełna jest szyldów i reklam,
nieaktualne nie są usuwane, szpecą
krajobraz, jest i zdecydowanie za dużo i
wydaje się, że nie podlegają kontroli.
Niektóre wiaty przystankowe (np. w
Rusocicach) straszą swym wyglądem. W
moim odczuciu należy zrezygnować ze
stawiania wiat w kolorach gminy (niebieski
i żółty) na rzecz stonowanych i eleganckich
barw. Jednocześnie wiele gospodarstw
prywatnych jest składowiskiem śmieci i
zaburza walory krajobrazowe w gminie.

Rozstrzygnięcie/stanowisko gminy

Kształtowanie ładu przestrzennego stanowi
jeden z priorytetów strategii, co znajduje
odzwierciedlenie w wielu jej fragmentach,
w szczególności w ramach opisu modelu
struktury
funkcjonalno-przestrzennej
gminy i wynikających z niego zasad dla
gminnej polityki przestrzennej. Zgodnie z
uwagą, określenie np. dopuszczalnej
kolorystyki i materiałów, które mogą być
stosowane podczas inwestycji, możliwe
jest w ramach planów przestrzennych, a nie
w ramach strategii, która jest dokumentem
długofalowym i kierunkowym. W kwestii
szyldów i reklam, w przypadku ustaleń i
rekomendacji w zakresie kształtowania i
prowadzenia polityki przestrzennej w
odniesieniu do terenów usługowych i
przemysłowych
uzupełniono
zapis
dotyczący
estetyki
przestrzeni:
„Zachowanie szczególnej dbałości o
estetykę przestrzeni publicznych oraz
obiektów usług publicznych i terenów
aktywności gospodarczej wraz z ich
najbliższym otoczeniem, uporządkowanie
nośników informacji wizualnej” (czyli
uporządkowanie chaosu reklamowego).
Gmina dostrzega także problem związany z
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odpadami, o czym świadczy m.in. działanie
2.2.7 określone w strategii dotyczące
wzmacniania świadomości ekologicznej
mieszkańców
(m.in.
w
zakresie
ograniczania niskiej emisji, segregacji
odpadów), w tym współpracy z partnerami
publicznymi i pozarządowymi.
cel 2.3.2

Budowa chodników

Należy rozważyć budowę chodników w
celu
poprawienia
bezpieczeństwa
pieszych, zwłaszcza dzieci, osób starszych i
niepełnosprawnych na terenie całej gminy.
Priorytetem powinny być chodniki w
miejscu gdzie ograniczenie prędkości sięga
70 km/h.
Można rozważyć postawienie ławek, które
mogą
być
wykorzystywane
przez
spacerujących
mieszkańców
jaki
i
turystów.

str. 99

Ochrona środowiska

W celu polepszenia jakości powietrza jak
również w kontekście kształtowania ładu
przestrzennego, a co za tym idzie
potencjału turystycznego, należałoby
rozważyć organizowanie nasadzeń – drzew
w okolicach miejsc spotkań czy
przystanków
w
celu
zwiększenia
zacienienia, krzewów - mogących pełnić
funkcję zasłony (składowiska), bylin,
gatunków
rodzimych
itp.
Można
również
wskazać
działki
4

Wskazane zadanie dotyczy infrastruktury
powiatowej i kontynuacji współpracy w
zakresie realizacji wspólnych inwestycji, w
tym w zakresie chodników. Podobne
inwestycje podejmowane będą na terenie
całej gminy. Zaznaczono to m.in. we
fragmencie strategii: Rozmieszczenie
planowanych inwestycji i planowane
zmiany w przestrzeni gminy - Krótka
charakterystyka wybranych obszarów i
kierunków interwencji. Jednocześnie dla
czytelności uzupełniono zapis w ramach
działania 2.3.3. Budowa, modernizacja i
przebudowa dróg gminnych i chodników
oraz wdrażanie rozwiązań zwiększających
bezpieczeństwo uczestników ruchu, w tym
m.in.:
Ochrona środowiska (i ład przestrzenny)
stanowi priorytet strategii, co znajduje
odzwierciedlenie m.in. w wyróżnieniu jej
na poziomie obszaru strategicznego oraz
określeniu 2 dedykowanych celów
operacyjnych:
Cel
operacyjny
2.1.
Zapewnienie powszechnego dostępu do
systemów
wodociągowych
i
kanalizacyjnych,
wykorzystujących
technologie adekwatne do warunków
osadniczych
i
przyrodniczych,
Cel
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Państwowe
Gospodarstwo
Wodne Wody
Polskie
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
Krakowie

w

przeznaczone do nasadzeń aby mieszkańcy
sami mogli podjąć działania oddolne w tym
zakresie.

operacyjny 2.2. Ochrona zasobów
środowiskowych i adaptacja do zmian
klimatu. Niemniej, zgodnie z uwagą, w
przypadku ustaleń i rekomendacji w
zakresie kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej w odniesieniu do
terenów zielonych dopisano: „Rozwój
terenów zieleni, organizowanie nasadzeń,
wzrost zadrzewień – w celu polepszenia
jakości powietrza, ochrony zasobów
wodnych,
kształtowania
łądu
przestrzennego
oraz
atrakcyjnej
i
funkcjonalnej przestrzeni publicznej”.

Zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624
ze zm.), w strategii rozwoju gmin, uwzględnia się m.in. ustalenia dokumentów
planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt 1-3 ww. ustawy tj. plany gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza, plany zarządzania ryzykiem powodziowym, czy też plan
przeciwdziałania skutkom suszy. W przedłożonej do zaopiniowania strategii zawarto
informację o powyższych dokumentach.

Uwagi zostały wdrożone. Uwzględniono
informację o strategicznym dokumencie
służącym
właściwemu
zarządzaniu
ryzykiem tj. Planie Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym. Skorygowano zapisy w
ramach
Tabeli
2.
Charakterystyka
jednolitych części wód powierzchniowych
oraz jednolitych części wód podziemnych
wydzielonych położonych w granicach
gminy Czernichów wraz z przypisanymi
celami i działaniami środowiskowymi oraz
w dedykowanym jej opisie. W przypadku
działań wymierzonych przeciwko suszy
strategię uzupełniono o wskazane działanie
nr 3 pn. Retencja i zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych.

Jednocześnie zwracam uwagę, iż zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne,
obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia ochrony ludności i mienia
przed powodzią, m. in. w strategii rozwoju gminy uwzględnia się tzw. obszary szczególnego
zagrożenia powodzią. W przedłożonym do zaopiniowania dokumencie uwzględniono
informacje o występujących na terenie Gminy Czernichów obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią od Wisły i cieku Rudno, które dotyczą terenu między linią brzegu a
wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano
trasę wału przeciwpowodziowego, jak również uwzględniono obszary szczególnego
zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i
wynosi 1% oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i
wynosi 10% wyznaczone na mapach zagrożenia powodziowego, o których mowa w art. 169
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Obszary jw. pokazane zostały na Mapie 1.
Zasięg szczególnego zagrożenia powodzią ze strony Wisły w gminie Czernichów w
przypadku prawdopodobieństwa powodzi na poziomie 1% i 10% - scenariusz
nienaruszonych wałów (str. 86), oraz Mapie 2. Zasięg szczególnego zagrożenia powodzią
ze strony Wisły w gminie Czernichów w przypadku prawdopodobieństwa powodzi na
5
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poziomie 1% i 10% - scenariusz całkowitego przerwania wałów oraz zagrożenia powodzią
500-letnią przy nienaruszonych wałach przeciwpowodziowych (str. 87). Przedstawione
informacje są zgodne z obowiązującymi mapami zagrożenia powodziowego, które zostały
podane do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2020r.
Jednocześnie stwierdzam, że w przedłożonym do zaopiniowania dokumencie pominięto
informację o strategicznym dokumencie służącym właściwemu zarządzaniu ryzykiem tj.
Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przyjętym na mocy rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1841), i zachowującym
ważność zgodnie z art. 555 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Odniesiono
się jednak do działań wynikających z projektu „Program działań nietechnicznych i
retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionach
wodnych Małej Wisły i Górnej Wisły (zlewnia powyżej Krakowa), z uwzględnieniem
ochrony przed powodzią miasta Krakowa” (kod projektu - SOOŚ Zadanie 5.7.1 POPDOW),
które w chwili obecnej stanowią przedmiot konsultacji społecznych prowadzonych w
ramach aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP). Biorąc jednak pod
uwagę, iż nie powstała jeszcze ostateczna wersja aPZRP stwierdzam, iż projekt strategii
należy uzupełnić o informacje dotyczące obowiązującego Planu Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym.
W projekcie strategii odniesiono się do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy
(PPSS) oraz wymieniono w tym zakresie rekomendowane działania minimalizujące skutki
suszy w odniesieniu do obszaru gminy Czernichów. W wymienionych zadaniach pominięto
jednak rekomendowane działanie nr 3 pn. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych i
roztopowych na terenach zurbanizowanych, projekt strategii należy więc uzupełnić w tym
zakresie. Biorąc pod uwagę ogólny charakter dokumentu jakim jest strategia rozwoju
gminy, zawarte informacje dotyczące PPSS można uznać za wystarczające
Co do Planów Gospodarowania Wodami zwracam uwagę, iż korekty wymagają informacje
zawarte strategii w tabeli 2. Na str. 90, w kolumnie „Stan ogólny” błędnie wskazano stan
dla jcwp: RW20007213589-Sanka jako: „Umiarkowany” („Umiarkowany” – może być i w
tym przypadku faktycznie jest stan/potencjał ekologiczny, a nie stan ogólny), podczas gdy
powinno być: „Zły”. Na str. 89-90, w kolumnie „Przypisane cele środowiskowe” błędnie
wskazano cele tj.: „dobry potencjał ekologiczny możliwość migracji organizmów wodnych);
dobry stan chemiczny” lub „dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny” - dla
wskazanych jcwp: RW2000192135599-Wisła od Skawy do Skawinki – powinno być: „dobry
potencjał ekologiczny; zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku
6
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cieku istotnego - Wisła od Skawinki do Skawy; dobry stan chemiczny”, dla
RW2000192137759-Wisła od Skawinki do Podłężanki – powinno być: „dobry potencjał
ekologiczny; zapewnienie możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku
istotnego - Wisła od Podłężanki do Skawinki; dobry stan chemiczny”; dla RW20007213549Rudno –powinno być: „dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny”; dla
RW20007213589-Sanka –powinno być: „dobry potencjał ekologiczny, dobry stan
chemiczny”. Na str. 89, w kolumnie „Działania przypisane w Programie
wodnośrodowiskowym kraju” błędnie wskazano działania dla jcwp: RW2000192137759Wisła od Skawinki do Podłężanki jako „Budowa indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków (działanie ciągłe).”, a powinno być: „Budowa nowych zbiorników bezodpływowych
oraz remont istniejących (działanie ciągłe).”
Ponadto na Str. 92 stwierdzenie w brzmieniu: „ Dane z bazy Planu Gospodarowania
Wodami Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawiają stan wód
powierzchniowych na terenie gminy Czernichów jako zły i wymagający interwencji. Dotyczy
to 4 z 5 rzecznych JCWP przepływających przez teren gminy: Strachy, Rudno i Wisły na obu
odcinkach (do ujścia Skawinki i od ujścia Skawinki). Niewielki wyjątek stanowi rzeka Sanka,
której stan ogólny w roku 2012 został określony jako umiarkowany.” - wymaga usunięcia
sformułowania w zakresie wyjątku czyli rzeki Sanki. Zgodnie z uwagą jw., jcwp
RW20007213589-Sanka NIE stanowi wyjątku, gdyż stan ogólny tej jcwp również został
określony jako zły.
Informuję również, iż w przedłożonym projekcie strategii na str. 85 zamieszczono zapis w
brzmieniu: „Na terenie gminy występują 2 główne poziomy wodonośne wód podziemnych:
czwartorzędowy i jurajski. Wodonośność pierwszego z nich, określona na podstawie
wydajności pojedynczej studni wierconej, wynosi od 2 m3/h do 50 m3/h. Poziom ten jest
zasilany przez infiltracje wód opadowych z terenów wyżej położonych (poziomu
jurajskiego), a ich spływ następuje generalnie do rzeki Wisły.”, co do którego koniecznym i
zasadnym wydaje się weryfikacja poprawności bądź też ewentualna jego korekta po
odpowiedzeniu na następujące pytania: czy zasilanie czwartorzędowego piętra
wodonośnego odbywa się tylko we wskazany powyżej sposób, czy też może jednak w
sposób opisany w MHP: „Zasilanie odbywa się przez bezpośrednią infiltrację opadu
atmosferycznego, jak również lateralny bądź ascenzyjny dopływ ze starszych pięter
wodonośnych”.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy projekt Strategii Rozwoju Gminy Czernichów
na lata 2021 - 2030 wymaga uzupełnienia i skorygowania w podniesionych kwestiach.
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MM

Oferta
spędzania czasu
wolnego/
turystyczna

Chodniki i ścieżki rowerowe nadające się
także dla rolkarzy
Na wałach wiślanych (i nie tylko) ścieżki
rowerowe, nadające się także dla rolkarzy,
pas (wystarczy wąski) dla biegaczy i nordic
walking z nawierzchnią przyjazną dla
stawów a jednocześnie taką, na której się
nie tworzy błoto (czyli nie ubita ziemia i nie
zwykły asfalt, może jakaś nawierzchnia typu
drobny żwir?)
Biuletyn/ulotka papierowa z dostępnymi
trasami,
ale
też
(albo
głównie)
zamieszczenie informacji o trasach
(przebieg, punkty możliwe do wczytania do
nawigacji gps, przewyższenia, atrakcje na
trasie).
Może jakiś mini skate park w okolicach
takich tras.
Dobre oznakowanie tras rowerowych (także
z zaznaczeniem trudności), tras biegowych,
nordic walking.
W okolicach rezerwatu kajasówka chodzą
osoby na biegówkach (mało kiedy są
waunki, ale jednak). Może warto także
pomyśleć o oznakowaniu i opisaniu takich
tras (dla narciarzy biegowych).
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Nadal jest niewiele tras dla rolkarzy, czy
oznakowanych tras dla biegaczy czy nordic
walking (i to przyjaznych dla stawów).
Dodatkowo z informacją o nich i
możliwością wczytania trasy do telefonu w
celu nawigowania.
„Zwykłych” ścieżek rowerowych jest już w
miarę dużo w okolicach Krakowa. Ich brak
jest dużym minusem gminy Czernichów, ale
jeśli gmina chce się czymś pozytywnie
wyróżnić na tle innych gmin i przyciągnąć
turystów i nowych mieszkańców to musi
zaoferować coś więcej niż pozostałe gminy
(szczególnie, że są atrakcyjniejsze z powodu
bliższej odległości do Krakowa).

Rozwój (w tym dywersyfikacja) oraz
promocja oferty spędzania czasu wolnego
na terenie gminy stanowią jeden z
priorytetów strategii, o czym świadczy cel
1.4. Rozwój infrastruktury i oferty
rekreacyjno-turystycznej, wykorzystującej
zasoby dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego gminy. W odniesieniu do
uwagi, należy wskazać m.in. następujące
kierunki działań wyszczególnione w
dokumencie: 1.4.1. Rozwój rekreacyjnej i
komunikacyjnej infrastruktury rowerowej
wraz z zapleczem (przede wszystkim
Wiślanej Trasy Rowerowej) - tyczenie i
budowa nowych odcinków, tworzenie
miejsc obsługi i odpoczynku dla
rowerzystów, integracja tras, oznakowanie
i promocja, bieżące utrzymanie (m.in.
aktualizowanie mapy tras rowerowych na
terenie gminy i gmin sąsiednich), w tym
budowa ścieżki rowerowej wałem
wiślanym - Czernichów – Jeziorzany.
Współpraca w tym zakresie z gminami
zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Metropolia
Krakowska oraz Lokalnej Grupie Działania
„Blisko Krakowa”; 1.4.4. Inwentaryzacja,
wyeksponowanie, zagospodarowanie i
udostepnienie zwiedzającym miejsc o
szczególnych walorach przyrodniczych i
krajobrazowych na terenie gminy, jak np.
Rezerwat Kajasówka, Kamień (ścieżka
ornitologiczna), Rybna (wzgórza, wąwozy,
jaskinie), aranżacja ścieżek przyrodniczych i
edukacyjnych oraz różnego rodzaju tras, a
także miejsc wypoczynku i rekreacji z małą
infrastrukturą, przystanki, wiaty, punkty do
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obserwowania
przyrody,
tablice
informacyjne; animacja i aktywizacja tych
miejsc, w tym m.in. organizacja wydarzeń
(np. plenerów artystycznych, imprez
integracyjnych i rodzinnych); 1.4.5.
Doskonalenie gminnego systemu promocji,
np. produkcja filmów, wydawanie
publikacji, map i przewodników, promocja
w sieci, tworzenie programów i aplikacji
mobilnych, obecność na platformach
otwartych, w tym Google Maps,
OpenStreetMap, tablice informacyjne,
udział w targach z opracowaną ofertą,
wydarzenia o charakterze lokalnym i
ponadlokalnym itp. Akcent na walory
przyrodnicze-krajobrazowe i kulturowe
oraz ich potencjał w zakresie wypoczynku i
rekreacji. Współpraca z mediami; 1.4.6.
Rozwój systemu informacji i wizualizacji
turystycznej – jednolite oznakowanie
szlaków, miejsc i obiektów; 1.4.7. Działania
na rzecz uruchamiania nowych stref sportu
i rekreacji, w tym budowa Otwartych Stref
Aktywności w miejscowościach Kamień,
Kłokoczyn, Rybna i Czułówek.
Czas
wolny,
rekreacja

Basen kryty zarówno do pływania jak i ze
zjeżdżalniami, może z jakimś małym
fragmentem zewnętrznym dostępnym
sezonowo z miejscem do poleżenia i
opalania. Miejsce najlepiej w okolicach
Rybnej (duży potencjał osadniczy) blisko
trasy 780. Z miejscem na obiekty
towarzyszące, zarówno fitness, joga itp. jak
i gastronomię.
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Brak tego typu obiektów w okolicy, także
dalszej,
niewystarczająca
(do
zapotrzebowania) ich ilość także w
Krakowie.
Przyciągnie
nowych
mieszkańców, którzy będą nie tylko
„nocować” w gminie Czernichów.
W dłuższym czasie źródło dochodów dla
gminy. Dzieci, w ramach zajęć szkolnych,
mogłyby korzystać z basenu.

Koszt budowy, a przede wszystkim
utrzymania basenu krytego, wykracza poza
możliwości
budżetowe
gminy,
w
szczególności mając na względzie już
ustalone
priorytety
inwestycyjne,
dotyczące m.in. rozwoju infrastruktury
społecznej,
wodno-kanalizacyjne
i
drogowej, czy walki o czyste powietrze.
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Oczywiście otwarte, sezonowe kąpielisko
(typu Kryspinów, czy nieczynny Skowronek)
byłoby ogromnym atutem gminy.
Transport
zbiorowy

Przyspieszone trasy autobusowe, które
zatrzymują się tylko na jednym przystanku
w każdej z miejscowości, jadą szybszą trasą
nie klucząc po wsiach. Np. z Kamienia przez
Rybną drogą 780, z Kamienia przez Rusocice
(ulicą Krakowską, bez wjeżdżania w wieś),
Kłokoczyn, Czernichów, … . Przy
przystankach linii przyspieszonych parkingi
dla rowerów.

Duża zachęta do rezygnacji z własnego
samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej.
Zachęta do osiedlenia się gminie. Mimo
większej, niż inne gminy obwarzanka,
odległości od Krakowa czas dojazdu cale nie
musi być dużo dłuższy.

Linie autobusowe, które będą dojeżdżały
nie tylko na Salwator, ale też np. na
Bronowice. Mogą kursować rzadko, ale w
godzinach typowych na dojazdy do pracy.

Poprawa
bezpieczeństwa
poruszających

Chociaż minimalne pobocze przy drodze
780, dla rowerzystów.
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Wąska
droga,
duży
ruch,
brak
jakiegokolwiek pobocza. Chyba więcej pisać
nie trzeba.

Kwestie transportowe stanowią jeden z
priorytetów strategii, o czym świadczy cel
operacyjny 2.3. Rozwój dostępności
komunikacyjnej oraz ekologicznej i
bezpiecznej mobilności oraz kierunki
działań: 2.3.5. Współpraca z różnymi
podmiotami
na
rzecz
wdrożenia
zeroemisyjnego, przyjaznego środowisku i
dostępnego dla różnych grup społecznych
transportu
aglomeracyjnego,
2.3.6
Współpraca z innymi samorządami oraz
przewoźnikami publicznymi i prywatnymi
na rzecz zwiększenia jakości, dostępności i
integracji różnych form transportu, w tym
m.in. poprzez działania inwestycyjne,
wykorzystanie
potencjału
węzłów
integracyjnych
(parkingi,
punkty
przesiadkowe itp.) oraz optymalizację i
rozbudowę
siatki
zintegrowanych,
dostosowanych do potrzeb społecznych i
zawodowych mieszkańców, połączeń, 2.3.7
Systematyczne wdrażanie założeń Strategii
Rozwoju Elektromobilności dla Gminy
Czernichów na lata 2020-2035. Zgodnie z
nimi
transport
zbiorowy
będzie
dostosowywany do potrzeb mieszkańców
oraz turystów i gości, integrowany oraz
promowane będą alternatywne dla
samochodu formy przemieszczania się.
Droga nr 780 jest drogą wojewódzką.
Niemniej, w strategii zapisano już kierunek
działania związany ze wsparciem inwestycji
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się po drogach
rowerzystów.

Zachęta
dla
mieszańców do
realizacji celów

innych niż gmina właścicieli i zarządców
dróg – 2.3.1. Współpraca z innymi
właścicielami i zarządcami dróg oraz
zainteresowanymi samorządami w zakresie
zwiększania dostępności komunikacyjnej
gminy i subregionu.
Wspomaganie i ulgi dla osób realizujących
cele zgodne ze strategią rozwoju gminy. Np.
skoro brak opieki dl dzieci najmłodszych to,
jeśli ktoś otworzy przedszkole lub żłobek to
przez 5 lat nie płaci podatku od
nieruchomości za obiekt w którym to
przedszkole/żłobek jest.

Zachęta do realizacji strategicznych celów
gminy.

Podobnie jak w przypadku procesu
opracowania strategii, również na etapie
realizacji zakłada się szeroką partycypację
społeczną oraz współpracę z różnymi
partnerami, co wielokrotnie zaznaczono w
dokumencie. W odniesieniu do tworzenia
oferty dla najmłodszych, określono to już w
ramach
kierunku
działania
3.1.2.
Rozwijanie
oferty
edukacyjnej
i
opiekuńczej w zakresie wychowania i
edukacji przedszkolnej (dzieci w wieku 3-6
lat) oraz opieki żłobkowej (dzieci w wieku 03 lat), w tym we współpracy z podmiotami
prywatnymi.

Gmina może nie mieć pieniędzy, ale ma
ludzi, którzy się na prawie, biurokracji,
przepisach itp. znać powinni. Jednocześnie
różne organizacje/stowarzyszenia będą
potrzebować podobnej pomocy, informacji.
Zamiast każda zdobywać je sama,
zaoszczędzą dużo czasu i łatwiej uzyskają
zewnętrzną pomoc (fundusze), z pomocą
gminy (kogoś kto wie co i jak).

Współpraca i wspomniane wsparcie
organizacji społecznych stanowią priorytet
strategii, a jednocześnie instrument jej
realizacji. Świadczą o tym liczne zapisy w
ramach dokumenty, w tym m.in. kierunki
działań: 3.4.8 Kształtowanie, wzmacnianie i
promocja aktywności i partycypacji
społecznej mieszkańców, w tym edukacja
obywatelska, promocja wolontariatu,
zaangażowania w działania organizacji
pozarządowych, klubów sportowych, w
inicjatywy kulturalne i sąsiedzkie, działania
integracyjne,
projekty
ekologiczne,
partycypacyjne modele współdecydowania
o budżecie, konsultacje społeczne,

Dodatkowo pomoc prawna i logistyczna,
administracyjna
w
uzyskaniu
środków/wsparcia z innych niż gmina
źródeł.

Wsparcie
lokalnych
stowarzyszeń

Pomoc prawna i w zdobywaniu środków
zewnętrznych
dla
stowarzyszeń
działających
na
rzecz
lokalnych
społeczności.
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konkursy gminne itp., 3.4.9. Wsparcie
informacyjne, merytoryczne itp. organizacji
pozarządowych oraz innych form inicjatyw
społecznych
(np.
Koła
Gospodyń
Wiejskich), w tym działających na polu
ekonomii społecznej, 3.4.10. Współpraca
finansowa i pozafinansowa z organizacjami
pozarządowymi, w tym powierzanie i
wspieranie realizacji zadań publicznych.
Charakter
dopuszczalnej
zabudowy
mieszkaniowej

Dopuszczenie (przynajmniej na części
budynku/domu) dachów płaskich (lub o
niewielkim kącie nachylenia), jeśli będą to
dachy zielone. Dodatkowo można narzucić
wtedy zastosowanie na elewacji tylko
materiałów naturalnych np. drewna,
kamienia.

Ludzie nie chcą mieszkać w skansenach,
coraz częściej chcą nowoczesnych (także z
wyglądu), energooszczędnych, przyjaznych
środowisku domów. Dopuszczenie pewnych
rozwiązań wpłynie korzystnie na chęć
zamieszkania właśnie w gminie Czernichów
(a nie w innej gminie z krakowskiego
obwarzanka) i wpłynie korzystnie na
zachowanie
walorów
widokowych.
Dopuszczenie pewnych rozwiązań wyróżni
pozytywnie gminę na tle innych gmin
obwarzanka.

Zgodnie z przepisami ustawowymi,
strategia definiuje generalne ustalenia i
rekomendacje w zakresie kształtowania i
prowadzenia polityki przestrzennej w
gminie, w tym m.in. wskazuje na tworzenie
wysokiej jakości przestrzeni urbanistycznej
dla rozwoju funkcji mieszkaniowych i
usługowych, czy kształtowanie ładu i
kompozycji przestrzennej z dbałością o
estetykę. Wszelkie uszczegółowienia, w
tym dotyczące typów dachów, kolorystyki,
materiałów, powinny się ewentualnie
znaleźć
w
ramach
dedykowanych
dokumentów przestrzennych (studium,
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego).

Ograniczenia w
zabudowie
terenów rolnych
(budynki
gospodarcze
tak,
a
mieszkalne nie)

Usunięcie zakazu budowy domów na
terenach rolnych, na których dozwolona
jest zabudowa budynkami gospodarczymi.
Na terenie całej gminy. Dopuszczenie
budowy domu mieszkalnego na takim
terenie mogłoby być możliwe tylko, jeśli
będzie to część powstającego (istniejącego)
gospodarstwa prowadzącego produkcję
ekologiczną. Po spełnieniu dodatkowych
warunków, zarówno co do samej

Czy to dom mieszkalny czy wielka stodoła,
tak samo wpływa na krajobraz.

Zapis „Ochrona terenów rolnych przed
zabudową, w tym wykluczenie zabudowy
zagrodowej z tych terenów na obszarze
całej gminy, dopuszczając realizację
wyłącznie
obiektów
gospodarczych
(niemieszkalnych) na terenach rolnych
leżących
poza
granicami
parków
krajobrazowych oraz na terenach objętych
prawną
formą
ochrony
przyrody”
przeformułowano na: „Ochrona gruntów
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Dużo ważniejsze jednak jest to, że jest
diametralna różnica w prowadzeniu
gospodarstwa, w którym się mieszka i
wszystko jest blisko a takiego gdzie trzeba
dojeżdżać (jak do pracy u kogoś) i jeszcze się
martwić o dobytek (np. maszyny i
urządzenia
rolnicze
w
budynkach
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turystyka

zabudowy,
jak
i
prowadzonego
gospodarstwa. Tak, aby wyeliminować
typową mieszkaniówkę
(obchodzenie
przepisów) na tych terenach, ale umożliwić
mieszkanie we własnym gospodarstwie
ekologicznym a nie kilka lub kilkanaście
kilometrów dalej.

gospodarczych) zostawiany bez opieki i jego
zabezpieczanie.

W gminie brak oferty noclegowej.

Gmina Czernichów jest dobrym miejscem
(mając własny transport) na zwiedzania
zachodniej części małopolski i jury
krakowsko-częstochowskiej. Także jest
dobrym miejsce do wyskoczenia do parków
rozrywki w Inwałdzie czy Zatorze. Może
warto także w ten sposób promować gminę.

W nawiązaniu do uwagi, zmodyfikowano
brzmienie
kierunku
działania
w
następujący sposób: 1.4.9. Wsparcie dla
rozwoju oraz promocja bazy noclegowej,
agroturystycznej
(w
szczególności
specjalistycznych
gospodarstw
agroturystycznych, zagród edukacyjnych,
zagród
tematycznych
itp.)
i
gastronomicznej na terenie gminy.
Jednocześnie
w
podobny
sposób
zmodyfikowano
zapisy
dotyczące
oczekiwanych rezultatów i wskaźników.

Całkowity zakaz polowań na terenie gminy
byłby dużą innowacją na skalę całej Polski i
zwróciłby na gminę Czernichów pozytywną
uwagę. Taki zakaz zwróciłby uwagę na
gminę Czernichów, jako na miejsce, gdzie
można bezpiecznie przebywać w lesie bez
obawy o bycie postrzelonym. Dla wielu osób
świadczyłoby to o tym, że gmina
Czernichów troszczy się o swoich
mieszkańców i gości i zachęcałoby do
odwiedzeni gminy lub nawet zamieszkania
w
takim
miejscu.
Jednocześnie
świadczyłoby to o oewnej nowoczesności

Zasady dotyczące wykonywania polowań
definiuje Ustawa z dnia 13 października
1995 r. Prawo łowieckie oraz powiązane
rozporządzenia
ministra
środowiska.
Polowanie
może
być
polowaniem
indywidualnym albo zbiorowym. W
pierwszym przypadku, do którego odnosi
się uwaga, osoba uprawniona do
wykonywania polowania musi posiadać
szereg
dokumentów,
pozwoleń
i
upoważnień, a jednocześnie występuje
obowiązek wpisu w książce ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym,

Wsparcie/ulgi dla tworzących taką ofertę.

Całkowity zakaz polowań na terenie gminy
lub ich duże ograniczenie z koniecznością
umieszczania
informacji
w
dobrze
dostępnym miejscu o każdym mającym się
odbyć polowaniu .
29.06.2021

MM

Głównym atutem gminy Czernichów są
tereny zielone umożliwiające szeroko
pojętą rekreację, sport czy turystykę. W
momencie kiedy w lesie odbywa się
polowanie (zarówno indywidualne jak i
zbiorowe), każdy znajdujący się w pobliżu
jest w niebezpieczeństwie. Wypadki na
polowaniach (także śmiertelne) z udziałem
13

Uprawa ekologiczna jest zupełnie inna niż
konwencjonalna i wymaga ciągłego
doglądania upraw i szybkiego reagowania. A
to jest możliwe tylko, jeśli jest się cały czas
na miejscu, czyli mieszka się w
gospodarstwie.
W
uprawie
konwencjonalnej nie jest to aż tak ważne
(pryska się przecież zapobiegawczo).

rolnych
poprzez
ograniczenie
przeznaczenia ich na cele nierolnicze
(ograniczenie zabudowy, zapobieganie
procesom degradacji i dewastacji gruntów
rolnych)”.
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osób postronnych nie są rzadkością.
Obowiązek podawania do informacji
publicznej informacji o mających się odbyć
polowaniach dotyczy niestety tylko
polowań grupowych.

gminy i jej działań. Taki krok bez wątpienia
służyłby mieszkańcom oraz gościom gminy
Czernichów, jednak bycie prekursorem
wyznaczającym nowe trendy wymaga
pewnej odwagi i przyszłościowego
myślenia.
Innym rozwiązaniem, które zmniejszyłoby
zagrożenie ze strony myśliwych (a więc
poprawiło bezpieczeństwa w lasach) oraz
wpłynęło pozytywnie na wizerunek gminy,
może być wprowadzenie obowiązku
umieszczania w Internecie informacji o
KAŻDYM mającym się odbyć polowaniu.
Wtedy każdy mieszkaniec czy gość gminy
mógłby sprawdzić gdzie i kiedy ktoś będzie
polował i unikać tych miejsc w tym czasie.
Informacja taka powinna podawać
dokładne miejsce polowania w sposób
jednoznaczny i zrozumiały nie tylko dla
okolicznych mieszkańców (np. oprócz
nazwy i opisu podać numery działek
ewidencyjnych na których odbywałoby się
polowanie) oraz maksymalny czas trwania
polowania.
Należałoby
się
wtedy
zabezpieczyć przez podawaniem przez
myśliwych czasu i obszaru z zapasem,
Można by to zrobić limitując zarówno czas
trwania pojedynczego polowania jak i
możliwy największy obszar. Żeby to miało
sens należałoby jeszcze zapobiec zbyt dużej
liczbie polowań poprzez utworzenie np.
miesięcznego limitu godzinowego na
wszystkie polowania w gminie oraz
wprowadzić konieczność umieszczania
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którą są obowiązani prowadzić dzierżawcy
i zarządcy obwodów łowieckich, w postaci
papierowej lub elektronicznej, dla każdego
obwodu. Książka ewidencji pobytu na
polowaniu
indywidualnym
podlega
udostępnieniu
wszystkim
zainteresowanym na
ich wniosek.
Obowiązkiem wójta jest jedynie podanie
do publicznej wiadomości, w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz
przez obwieszczenie i na stronie
internetowej urzędu gminy, informacji o
miejscu przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym oraz
o sposobie udostępniania informacji
zawartych w książce ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym i ich zakresie.
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informacji o polowaniu z odpowiednim
wyprzedzeniem, np. tygodniowym.
Zakaz lub ograniczenie polowań oraz
obowiązek informowania o nich na stronie
internetowej nic nie kosztuje gminę a
zwiększyłoby
bezpieczeństwo
mieszkańców, przyciągnęło turystów i
pozytywnie wpłynęło na wizerunek gminy.
Oczywiście
obowiązek
upubliczniania
informacji o polowaniach i utrzymywania
strony www, na której umieszczane byłyby
informacje, należałby do kół myśliwskich
działających na terenie gminy.
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Załączniki:
1) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 z widocznymi wdrożonymi modyfikacjami (w trybie edycji zmian) – dla celów
poglądowych;
2) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Czernichów na lata 2021-2030 uwzględniający uwagi przekazane w toku konsultacji społecznych.
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Informacja dodatkowa:
W związku z nowymi uregulowaniami wynikającymi ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wystąpiono
do Zarządu Województwa Małopolskiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Czernichów
na lata 2021-2030 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania i
prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa
„Małopolska 2030”. Opinia była pozytywna. Informacja dostępna jest pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1954715,projekt-strategii-rozwoju-gminy-czernichow-na-lata-20212030.html

WÓJT

Danuta Filipowicz
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