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1

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Celem Prognozy jest identyfikacja najbardziej
prawdopodobnych skutków środowiskowych, jakie może wywołać realizacja zamierzeń ujętych
w analizowanym dokumencie.
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika
bezpośrednio z art.46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 2373 i 2389), zwanej dalej ustawą OOŚ.
Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji
projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 na
środowisko. Zakres Prognozy, opracowanej zgodnie z zapisami zawartymi w art. 51 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiera w szczególności:
1) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz o jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
2) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy,
3) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
4) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
5) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Ze względu na fakt, iż analizowany przedmiot badań jest wieloaspektowy i interdyscyplinarny,
opracowana Prognoza określa, analizuje i ocenia:
1) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
2) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem1,
3) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji dokumentu,
w szczególności obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,

1

Zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
środowisko, rozumiany jest jako „stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym
zagrożeniem”
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4) cele ochrony środowiska przyjęte na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia Prognozy oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania niniejszego dokumentu,
5) przewidywane znaczące oddziaływania (m.in.: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne
i negatywne), na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego
obszaru, a także na środowisko, w szczególności zaś na:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

różnorodność biologiczną,
ludzi,
zwierzęta,
rośliny,
wodę,
powietrze i klimat,
powierzchnię ziemi,
krajobraz,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne,

z uwzględnieniem zależności pomiędzy komponentami środowiska i oddziaływań na te elementy.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 – zgodnie z ww. artykułem ustawy – zawiera także:
•

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru,

•

biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz
opis metod dokonanej oceny, prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności, wynikających
z niedostatków techniki lub z luk we współczesnej wiedzy.

Niniejsza Prognoza uwzględnia zalecenia zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska (RDOŚ) z dnia 23 września 2021 r. (załącznik nr 2) oraz opinii Śląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 września 2021 r. (załącznik nr 3).

7

INFORMACJE O STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO
NA LATA 2022-2030
Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, jako
strategia sektorowa stanowi ważny instrument kształtowania lokalnej polityki turystycznej.
Prawidłowy rozwój turystyki na wskazanym obszarze nie jest możliwy bez planowania koniecznych
kierunków działań. Dobrze opracowana strategia stanowi jedno z głównych narzędzi umożliwiających
zarządzanie turystyką oraz stanowi podstawę dla kształtowania polityki turystycznej na terenie gmin
powiatu lublinieckiego. Misją projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 jest stworzenie warunków do rozwoju turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego oraz zwiększenie korzyści związanych z ruchem turystycznym dla wszystkich
podmiotów rynku turystycznego, przy uwzględnieniu interesów mieszkańców i ochrony środowiska,
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania tego dokumentu jest stworzenie
narzędzi wspierających zarządzanie na rzecz rozwoju turystyki. Dokument ten stanowi także
wypracowanie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (w tym środki z nowej
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2022–2027) oraz podstaw do wydatkowania
środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w sposób celowy, zgodnie ze
zidentyfikowanymi priorytetami.
Powyższe uwarunkowania uzasadniają realizację projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, która ma m.in. przełożyć się na wzrost popularności
turystycznej i rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego,
kulturowego i infrastrukturalnego tego terenu, co z kolei może mieć wpływ na generowanie nowych
miejsc pracy w branży turystycznej i branżach towarzyszących i stanowi istotny czynnik rozwojowy
obszaru. Niniejszy dokument określa priorytety rozwojowe w zakresie turystyki i zakłada przy tym
przestrzeganie regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym.

CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest
dokumentem, który uchwalony odrębnie w ramach kompetencji każdej z JST, buduje ich założenia
strategiczne w sektorze turystyki i wpisuje się w konsekwentne i spójne prowadzenie polityki
rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu lublinieckiego, uwzględniającej
partycypację społeczną w działaniach planistycznych.
Bogaty materiał diagnostyczny ujawniający potencjał gmin z terenu powiatu lublinieckiego dla
rozwoju turystyki oraz przeprowadzone konsultacje z interesariuszami na etapie konstruowania
dokumentu (badania fokusowe, warsztaty) pozwoliły na doprecyzowanie metodą ekspercką założeń w
obszarze rozwoju turystyki. Wypracowany został układ celów strategicznych oraz operacyjnych, a
także określono kierunki działań rozwojowych i promocyjnych, wskazano produkty turystyczne oraz
zdefiniowano planowane do realizacji zadania wpływające na rozwój turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego, o charakterze inwestycyjnym, organizacyjnym i promocyjnym.
Zamysł koncepcji strategicznej dotyczącej rozwoju turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego opiera się na założeniach:
− Rozwój turystyki musi odbywać się w ścisłej korelacji z ochroną środowiska naturalnego. Natura
i obszary chronione stanowią jeden z najistotniejszych atutów tego terenu, dlatego konieczne jest
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podejmowanie działań rozwojowych w sposób zrównoważony i nie zagrażający środowisku
naturalnemu.
− Określenie i rozwój marki turystycznej obszaru i kreowanie produktów turystycznych jest
czynnikiem koniecznym dla rozwoju turystyki na tym terenie. Budowa marki turystycznej i kreowanie
produktów turystycznych wymaga podjęcia wielu działań o charakterze systemowym, integrującym
zarówno władze powiatowe i gminne, jak też lokalnych przedsiębiorców i społeczność.
− Działania w obszarze rozwoju turystyki powinny sprzyjać rozwojowi gospodarczemu branży
turystycznej i branż powiązanych jako istotnej gałęzi gospodarki gmin powiatu lublinieckiego, dlatego
istotny jest udział lokalnych przedsiębiorców w budowaniu marki turystycznej obszaru.
− Należy budować wizerunek gmin i powiatu lublinieckiego jako spójny turystycznie i rekreacyjnie
obszar, zlokalizowany niedaleko odbiorców oferty turystycznej zamieszkujących tereny
uprzemysłowione. Służyć ma temu zintegrowany system promocji i informacji, oparty o nowoczesne
narzędzia komunikacji społecznej i kooperację pomiędzy różnymi podmiotami.
− Istotnym czynnikiem dla rozwoju turystyki jest kształtowanie postaw proturystycznych oraz
upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dotyczącej lokalnych zasobów
kulturowych i przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych.
Tab. 1 Cele strategiczne i operacyjne projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030.
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO NA LATA 2022-2030
CEL STRATEGICZNY 1

CEL STRATEGICZNY 2

CEL STRATEGICZNY 3

Zintegrowany rozwój
infrastruktury turystycznej na
terenie gmin powiatu
lublinieckiego

Zintegrowane produkty
turystyczne wyznaczające markę
turystyczną gmin powiatu
lublinieckiego

Zintegrowany system informacji
i promocji turystycznej gmin
powiatu lublinieckiego

CEL OPERACYJNY 1.1.

CEL OPERACYJNY 2.1.

CEL OPERACYJNY 3.1.

Budowa i modernizacja
infrastruktury związanej
z dziedzictwem historycznokulturowym na rzecz
wzmacniania potencjału turyst.

Kreowanie markowych
produktów turystycznych wokół
zdefiniowanych segmentów
rynku turystycznego

Tworzenie systemu informacji i
promocji turystycznej
z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi komunikacji społecznej

CEL OPERACYJNY 1.2.

CEL OPERACYJNY 2.2.

CEL OPERACYJNY 3.2.

Budowa i modernizacja
infrastruktury sportoworekreacyjnej na rzecz
wzmacniania potencjału
turystycznego

Współpraca pomiędzy różnymi
podmiotami w zakresie
tworzenia i rozwoju markowych
produktów turystycznych

Kooperacja pomiędzy różnymi
podmiotami w zakresie
kreowania spójnego wizerunku
turystycznego obszaru

CEL OPERACYJNY 1.3.

CEL OPERACYJNY 2.3.

CEL OPERACYJNY 3.3.

Rozwój bazy noclegowej i
gastronomicznej jako czynników
wzmacniających potencjał
turystyczny

Wzmacnianie branży turystycznej
jako istotnej gałęzi gospodarki
gmin powiatu lublinieckiego

Kształtowanie świadomości
społecznej dotyczącej potencjału
turystycznego gmin powiatu
lublinieckiego

Źródło: Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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CEL STRATEGICZNY 1 - ZINTEGROWANY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA TERENIE
GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO
Jakość oferty turystycznej jest jednym z podstawowych narzędzi osiągania przewagi
konkurencyjnej na rynku turystycznym. Działania związane z rozwojem infrastruktury turystycznej - na
którą składają się obiekty związane z dziedzictwem historyczno-kulturowym, obiekty sportoworekreacyjne (w tym drogi rowerowe) oraz baza noclegowa i gastronomiczna - mają na celu
zapewnienie zwiększenia stopnia satysfakcji z pobytu. Wysoki stopień satysfakcji może skutkować
efektem lojalności turystów (powtórne przyjazdy), jak również rekomendowaniem sprawdzonych
miejsc i usług innym turystom, co stanowi pożądaną i skuteczną formę promocji.
Podnoszenie jakości oferty turystycznej wymaga konsekwentnych, nieustannych działań ze strony
wszystkich podmiotów świadczących usługi turystyczne oraz okołoturystyczne. Z tego względu istotna
jest dbałość o dostępność dla turystów obiektów związanych z dziedzictwem historyczno-kulturowym
oraz obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. W perspektywie rozwoju turystyki ważne jest
adaptowanie nowych miejsc w przestrzeni publicznej na cele turystyczne i rekreacyjne, co wiąże się
z modernizacją przestrzeni i obiektów oraz nadanie im nowej funkcji. Istotne jest przy tym, aby brać
pod uwagę walory przyrodnicze terenów i warunki do rozwoju turystyki rowerowej, co oznacza
konieczność rozbudowy dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz infrastruktury
towarzyszącej, aby zaspokajała potrzeby turystów rowerowych. Ważny jest także rozwój działalności
gospodarczej związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, który powinien być wspierany przez
samorządy.
Atrakcyjność turystyczna obszarów mierzona jest także dostępnością do bazy noclegowej
i gastronomicznej, co oznacza konieczność dbałości o wysoką jakość świadczonych usług w obiektach
zarządzanych przez samorządy oraz wspieranie przedsiębiorców działających w tych branżach.
Budowa i modernizacja infrastruktury związanej z dziedzictwem historyczno-kulturowym na rzecz
wzmacniania potencjału turystycznego
Infrastruktura związana z dziedzictwem historycznym i kulturowym oraz jej dostępność stanowią
jeden z podstawowych czynników budujących atrakcyjność turystyczną obszaru i stanowić mogą bazę
dla tworzenia produktów turystycznych.
W przypadku terenów gmin powiatu lublinieckiego mamy do czynienia z sytuacją, gdzie
obiektów tej kategorii jest bardzo dużo, jednak często ich potencjał jest niewykorzystany.
W przypadku obiektów zabytkowych, niektóre pozostają w rękach prywatnych, co ma zasadniczy
wpływ na ich kondycję i sposób zagospodarowania. Dlatego samorządy, w celu wzmacniania
potencjału turystycznego, powinny koncentrować się na modernizacji zabytkowej infrastruktury
pozostającej ich własnością oraz na rewitalizacji i przekształcaniu funkcji budynków, w celu
umożliwienia aktywności turystycznej i poznawania przez odwiedzających dziedzictwa historycznego
i kulturowego terenów powiatu lublinieckiego.
Kierunki działań
−

Modernizacja, rewitalizacja i rozwój obiektów zabytkowych i historycznych w celu nadania im
rzeczywistej funkcji turystycznej - szczególnie dotyczyć to może takich miejsc jak: obiekt
i otoczenie Fabryki fajek w Zborowskiem (gmina Ciasna), zespół pałacowo-parkowy
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−

−

−

−

w Sierakowie Śląskim (gmina Ciasna), tereny po byłej jednostce wojskowej w Przywarach
(gmina Ciasna), zabytkowe zabudowania wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema w Kochcicach
(gmina Kochanowice).
Tworzenie nowych miejsc aktywności turystycznej nakierowanych na rozwój turystyki
historyczno-kulturowej, w oparciu o rewitalizację posiadanej infrastruktury – np. utworzenie
Muzeum Ziemi Lublinieckiej w Lublińcu czy Skansenu Ziemi Zborowskiej w gminie Ciasna.
Zwiększenie potencjału turystycznego już funkcjonujących miejsc związanych z dziedzictwem
historyczno-kulturowym poprzez wdrożenie ich w ofertę turystyczną i tworzenie produktów
turystycznych o profilu edukacyjnym – w szczególności dotyczyć to może takich miejsc jak:
Muzeum Pro Memoria św. Edyty Stein w Lublińcu, Regionalna Izba Pamięci i Tradycji we wsi
Łagiewniki Wielkie, Izba Pamięci w Łagiewnikach Małych (gmina Pawonków), Muzeum
Paleontologiczne w Lisowicach (gmina Pawonków), Muzeum im. J. Lompy przy Szkole
Podstawowej w Lubszy (gmina Woźniki), Sala Tradycji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty im. inż.
Józefa Nowkuńskiego w Herbach (gmina Herby).
Zastosowanie spójnego systemu oznakowania obiektów związanych z dziedzictwem
historyczno-kulturowym będących elementem infrastruktury turystycznej na terenie
wszystkich gmin powiatu lublinieckiego.
Systematyczna aktualizacja inwentaryzacji infrastruktury związanej z dziedzictwem
historyczno-kulturowym na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na rzecz wzmacniania potencjału
turystycznego
Tereny gmin powiatu lublinieckiego, ze względu na atrakcyjne uwarunkowania przyrodnicze, są
doskonałym miejscem dla uprawiania turystyki aktywnej. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna
stanowi podstawę do budowania oferty w tym zakresie. Należy mieć tutaj na uwadze różne formy
aktywności: uprawiane na wolnym powietrzu (jazda na rowerze, wycieczki piesze, narciarstwo
biegowe, sport drużynowy z wykorzystaniem boisk, kajakarstwo itd.), podejmowane w obiektach
zamkniętych (pływalnie kryte, hale sportowe). Zapewnienie dostępu do infrastruktury sportoworekreacyjnej nie tylko zapewnia większą atrakcyjność oferty turystycznej, ale także stwarza możliwości
wydłużenia sezonu turystycznego poza miesiące wakacyjne dla klientów indywidualnych, a także grup
zorganizowanych (np. oferta nakierowana na „zielone szkoły”, szkolne kluby sportowe itp.). Z tego
względu istotne jest podjęcie działań wykorzystujących przestrzeń i obiekty w celu przystosowania ich
do pełnienia funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.
Kierunki działań
−

Budowa i modernizacja dróg rowerowych o funkcji turystycznej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą i spójnym systemem oznakowania - potrzeby w tym zakresie dotyczą wszystkich
gmin na terenie powiatu lublinieckiego2. Konieczna jest rozbudowa dróg rowerowych w celu
tworzenia sieci połączeń wewnątrzgminnych oraz połączeń pomiędzy gminami, a także
z układem zewnętrznym, co stanowi jeden z podstawowych czynników wpływających na

2

Zagadnienie budowy dróg rowerowych oraz planowane zadania inwestycyjne uwzględnione zostały szczegółowo w
dokumencie pn. Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030,
opracowanym równolegle i w zgodności ze Strategią Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030.
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−

−

−

−

−
−
−

rozwój turystyki rowerowej i bazę dla tworzenia markowych produktów turystycznych.
Istotnym czynnikiem jest wprowadzenie spójnego systemu oznakowania dróg rowerowych na
terenie całego powiatu.
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznych w celu nadania im funkcji
turystyczno-rekreacyjnej - dotyczyć to może m.in. takich miejsc jak: park gminny
w Boronowie (gmina Boronów), tereny przy ulicy Spokojnej w miejscowości Hucisko (gmina
Boronów), obszar ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej w Ciasnej (gmina Ciasna),
tereny po byłym boisku Unii w Lublińcu.
Przywrócenie utraconej funkcji turystyczno-rekreacyjnej przestrzeniom publicznym – potrzeby
w tym zakresie dotyczą m.in. takich miejsc jak: Kanał Grunwaldzki, stary basen i amfiteatr
miejski w obszarze Parku Miejskiego w Lublińcu, Zalew Droniowicki w Lublińcu, tereny
położone przy stawie Posmyk w Lublińcu.
Budowa nowych obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym - potrzeby w tym zakresie
dotyczą m.in. budowy takich obiektów jak: kryta pływalnia w Lublińcu, Centrum Rekreacyjne
w Lublińcu, Centrum Aktywności Społecznej w Lublińcu, wielofunkcyjne miejsce rekreacji
(Skatepark, Park Street Workout, plac zabaw) w gminie Pawonków, szlaki piesze, ścieżki
przyrodnicze i edukacyjne, trasy narciarstwa biegowego itp. na terenie wszystkich gmin.
Zwiększenie potencjału turystycznego istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych poprzez
wdrożenie ich w ofertę turystyczną i tworzenie produktów turystycznych umożliwiających
wydłużenie sezonu turystycznego – w szczególności dotyczyć to może takich miejsc jak:
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koszęcinie, kryta pływalnia w Herbach).
Opracowanie systemu zachęt i preferencji dla inwestujących w sektor turystyczny – w branży
związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją.
Zastosowanie spójnego systemu oznakowania obiektów sportowo-rekreacyjnych będących
elementem infrastruktury turystycznej na terenie wszystkich gmin powiatu lublinieckiego.
Systematyczna aktualizacja inwentaryzacji obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego.

Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej jako czynnika wzmacniającego potencjał turystyczny
Dobrze rozwinięta baza noclegowa i gastronomiczna o zróżnicowanym standardzie jest
czynnikiem bardzo istotnym w rozwoju turystyki. Możliwości jej rozwoju przede wszystkim
uzależnione są od podejmowania przez mieszkańców działalności gospodarczej w tym obszarze. Po
stronie samorządów będzie zatem wspieranie tego rodzaju działalności, np. poprzez włączanie
(w porozumieniu z przedsiębiorcami) oferty noclegowej i gastronomicznej w dynamiczne produkty
turystyczne i stałą promocję obiektów na stronach internetowych JST. Ważnym elementem bazy
noclegowo-gastronomicznej gmin powiatu lublinieckiego są gospodarstwa agroturystyczne, których
funkcjonowanie zapewnia rozwój turystyki wypoczynkowej w aspekcie wiejskim, czyli
z wykorzystaniem m.in. potencjału przyrodniczego terenów. Istotnym czynnikiem mogą być tutaj
działania samorządów wykorzystujące instrument tworzenia zachęt i preferencji dla działalności
gospodarczej turystycznej i okołoturystycznej.
Istotny jest także rozwój obiektów świadczących usługi noclegowe i będących w zarządzie
samorządów (np. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „PAWEŁEK” w Pawełkach, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Koszęcinie). Właściwa promocja i włączanie oferty do produktów turystycznych może
wpłynąć na zwiększenie wykorzystania miejsc noclegowych i wydłużenie sezonu turystycznego.
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Kierunki działań
−
−
−
−

−

Podnoszenie jakości usług noclegowych w obiektach będących w zarządzie samorządów.
Współpraca z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi.
Włączanie oferty noclegowo-gastronomicznej w produkty turystyczne oraz stała promocja
oferty na stronach internetowych JST.
Włączanie oferty noclegowo-gastronomicznej w program imprez kulturalno-rozrywkowych
organizowanych na terenie JST – np. imprezy kulinarne promujące lokalne produkty
gastronomiczne.
Systematyczna aktualizacja inwentaryzacji bazy noclegowej i gastronomicznej na terenie gmin
powiatu lublinieckiego.

CEL STRATEGICZNY 2 - ZINTEGROWANE PRODUKTY TURYSTYCZNE WYZNACZAJĄCE MARKĘ
TURYSTYCZNĄ GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO
Produkt turystyczny stanowi podstawowy priorytet rozwojowy w kontekście rozwoju turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego. Aktualnie obszar, pomimo wielu walorów turystycznych, nie
dysponuje konkretnie zdefiniowanymi produktami turystycznymi, przez co obniża swoją atrakcyjność i
nie jest dostrzegany na mapie turystycznej województwa śląskiego i kraju. Konieczność wykreowania
produktów turystycznych, z założeniem, że wyznaczać będą markę turystyczną gmin powiatu
lublinieckiego, jest założeniem priorytetowym.
Produkt turystyczny to kompleksowa i spójna oferta atrakcji i usług oferowanych na jego
obszarze, służąca zaspokojeniu różnorodnych potrzeb segmentów docelowych. Podstawę oferty
wyznacza atrakcja turystyczna. Produkt turystyczny powinien odpowiadać na konkretne
zapotrzebowanie turystów. W takim rozumieniu produkt turystyczny to wszystkie dobra i usługi
nabywane przez konsumenta w związku z wyjazdem ze stałego miejsca zamieszkania, takie jak:
miejsca, atrakcje turystyczne, infrastruktura.
Podstawowym błędem w rozwoju turystyki jest brak odróżniania atrakcji turystycznej od
produktu turystycznego. Przez atrakcję turystyczną należy rozumieć walory przyrodnicze lub
antropogeniczne, w które wkomponowane jest zagospodarowanie turystyczne i okołoturystyczne.
Przy określaniu kierunków rozwoju produktów najważniejsze zatem będzie odpowiednie
wykorzystanie atrakcji i walorów gmin powiatu lublinieckiego oraz zbudowanie na ich bazie
produktów turystycznych, które będą promowane i przyciągać będą turystów. Dobrze skonfigurowany
produkt turystyczny powinien charakteryzować się możliwością funkcjonowania w taki sposób, aby
miał szansę budowania marki turystycznej obszaru. Oznacza to konieczność zastosowania
wewnętrznej dynamiki produktu, która pozwoli na wpisywanie go w zmieniające się potrzeby klienta,
uzależnione od warunków finansowych, pory roku, długości czasu przeznaczonego na wypoczynek
i rekreację itp.
W przypadku kreowania markowych produktów turystycznych związanych z obszarem powiatu
lublinieckiego istotne jest aby były one zintegrowane (miały charakter sieciowy), wskazywały
na potencjał turystyczny całego obszaru i cechowały się możliwością rozwoju. Istotna jest przy tym
współpraca pomiędzy różnymi podmiotami, bo elementem składowym markowego produktu
turystycznego może być oferta związana z naturalnym potencjałem obszaru, oferta wynikająca
13

z działań samorządów, ale także oferta przedsiębiorców działających na tym terenie. Oznacza to także
konieczność wzmacniania branży turystycznej jako istotnej gałęzi gospodarki gmin powiatu
lublinieckiego i praktykowanie partnerstwa w budowaniu marki turystycznej obszaru. Jej wdrażanie
i funkcjonowanie ma mieć charakter długofalowy i musi być zintegrowane z rozwojem turystycznym
całego obszaru.
Wskazane w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 konkretne produkty turystyczne zostały zaproponowane w oparciu o inwentaryzację
zasobów, a także analizę atrakcji turystycznych obecnie funkcjonujących i planowanych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego. Poszczególne produkty turystyczne, wskazane i opisane w niniejszym
opracowaniu są nie tylko wynikiem analizy możliwości gmin z terenu powiatu lublinieckiego
w zakresie rozwoju turystyki, ale także odpowiadają na oczekiwania turysty sprofilowanego
w procesie segmentacji rynku turystycznego. Wraz z tworzeniem infrastruktury, między innymi
w oparciu o środki zewnętrzne będzie można udostępniać nowe produkty.
Kreowanie markowych produktów turystycznych wokół zdefiniowanych segmentów rynku
turystycznego
Nawiązując do założeń niniejszego projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030, produkt turystyczny, jako priorytet rozwojowy, jest definiowany
jako:
−

produkt turystyczny wizerunkowy (PTW) - produkt o najwyższej rozpoznawalności, decydujący
o wizerunku obszaru wśród potencjalnych turystów, wewnętrznie zdynamizowany, a także
posiadający największy potencjał rozwojowy oraz mający kluczowe oddziaływanie
marketingowe wśród odbiorców. Temat produktu wizerunkowego odpowiada
zdefiniowanemu elementowi atrakcyjności turystycznej obszaru, natomiast treść produktu
wizerunkowego nie musi być czymś stałym, może zmieniać się w zależności od
obserwowanych tendencji i rozwijającej się infrastruktury, działań organizacyjnych i rozwoju
produktów podstawowych. Produkt wizerunkowy powinien mieć swój logotyp i uniwersalną
nazwę w kontekście dynamiki jego treści, ale wskazująca na jego przedmiot.

−

produkt turystyczny podstawowy (PTP) - produkt turystyczny przyciągający znaczącą liczbę
turystów, bądź generujący wysoki, istotny wolumen dochodów z turystyki w regionie. Produkt
podstawowy bazuje na najpopularniejszych elementach oferty turystycznej obszaru. Może
funkcjonować samodzielnie, ale większe oddziaływanie będzie mieć jako element składający
się na produkt wizerunkowy. Produkt podstawowy nie wymaga logotypu, ale powinien mieć
nazwę wskazującą jego charakter (jako dotyczący np. turystyki rowerowej, kulturowej,
przyrodniczej, edukacyjnej itd.).

Marka turystyczna gmin powiatu lublinieckiego powinna być oparta o produkt wizerunkowy,
który ma możliwość zachowania stabilności, będącym czynnikiem przyciągającym turystów, a dzięki
wewnętrznemu zdynamizowaniu będącym nośnikiem promocji produktów podstawowych
skoncentrowanych wokół zdefiniowanych segmentów rynku turystycznego. Analiza powiązań
pomiędzy segmentami turystów a segmentami dóbr i usług pokazuje, że turyści krajowi
odpowiadający swoimi preferencjami na segmenty dóbr i usług określone dla poszczególnych gmin
i powiatu lublinieckiego jako całości, to przede wszystkim turyści tworzący segmenty: Wolne ptaki,
Niewymagający Kowalscy oraz Spontaniczni sportowcy. Grupy te zainteresowane są ofertą wynikającą
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z podstawowych dóbr i usług charakterystycznych dla gmin powiatu lublinieckiego jakimi są:
atrakcyjne tereny leśne, obszary chronione, możliwość uprawiania turystyki rowerowej, obiekty
zabytkowe, obiekty kulturalne i rozrywkowe i miejsca noclegowe. Należy wykorzystać te podstawowe
komponenty atrakcyjności turystycznej gmin powiatu lublinieckiego w kreowaniu markowych
produktów turystycznych adekwatnych dla całego obszaru.
Kierunki działań
−

Tworzenie produktów turystycznych wizerunkowych

Kierunek działań dotyczy wszystkich gmin powiatu lublinieckiego. Katalog produktów
wizerunkowych nie jest zamknięty i powinien być rozwijany wokół różnych typów turystyki
w zależności od rozwoju infrastruktury i działań organizacyjnych samorządów w obszarze turystyki,
w tym współpracy z przedsiębiorcami branży turystycznej oferujących swoje usługi. Na etapie
tworzenia projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 rekomenduje się podjęcie działań dla wykreowania produktu wizerunkowego:
➢ Lubliniecki Turystyczny
− Tworzenie produktów turystycznych podstawowych
Kierunek działań dotyczy wszystkich gmin powiatu lublinieckiego. Produkty podstawowe mogą
zawierać oferty jednej lub więcej niż jednej gminy (w zależności od zasobów gmin w określonej
dziedzinie). Na etapie tworzenia projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 rekomenduje się wykreowanie m.in. poniżej wskazanych produktów
podstawowych.
➢
➢
➢
➢

Lubliniecki na rower,
Lubliniecki na ryby,
Wycieczka rowerowa po ziemi lublinieckiej,
Zabytkowe pałace i kościoły ziemi lublinieckiej. Wycieczka samochodowa, Trasa rowerowa Dookoła Boronowa.

Katalog produktów jest przykładowy i nie jest zamknięty. Powinien być rozwijany wokół różnych
typów turystyki w zależności od rozwoju infrastruktury i działań organizacyjnych samorządów
w obszarze turystyki, w tym współpracy z przedsiębiorcami branży turystycznej oferujących swoje
usługi.
Warunkiem obligatoryjnym poprawnego funkcjonowania ww. produktów jest udostępnianie
informacji o nich w ramach funkcjonowania produktu wizerunkowego oraz wykorzystanie wszystkich
możliwych kanałów dystrybucji.
Współpraca pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie tworzenia i rozwoju markowych produktów
turystycznych
Zakładając kreowanie produktów turystycznych, ważna jest przy tym szeroka współpraca
powiatu, gmin, podmiotów państwowych, prywatnych oraz organizacji pozarządowych. Rozwojowy
charakter produktów wizerunkowych oznacza możliwość ich modyfikowania w zależności od
rozwijającej się infrastruktury turystycznej. Natomiast rozwój infrastruktury turystycznej i usług
turystycznych lub okołoturystycznych podyktowany jest często działaniami sektora przedsiębiorców
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oraz koniecznością uzgodnień z instytucjami państwowymi (np. zarządy dróg, nadleśnictwa –
w przypadku budowy dróg rowerowych).
Ponadto założenie spójności działań w procesie tworzenia markowych produktów turystycznych
oznacza również spójne ich promowanie i włączanie się w ich funkcjonowanie. Dużą rolę w
kreowaniu produktów turystycznych może odegrać sektor prywatny. Każda oferta, która wzbogaci
treść produktu turystycznego ma tutaj znaczenie. Może to być oferta wycieczkowa skierowana do
różnych pod względem wiekowym grup odbiorców, oferta związana z turystyka rowerową dla dzieci,
młodzieży, dorosłych, oferta warsztatów kulinarnych, rękodzielniczych itp. Przedsiębiorcy powinni
mieć świadomość możliwości budowania produktu turystycznego i wpływania na ofertę turystyczną
obszaru.
Kierunki działań
−
−
−
−
−

Prowadzenie polityki rozwojowej w obszarze turystyki uwzględniającej uzgodnienia
z podmiotami, od których zależne jest planowanie i wdrażanie inwestycji.
Włączanie infrastruktury i usług podmiotów prywatnych w tworzenie produktów
turystycznych, realizacja dialogu: samorząd – przedsiębiorcy.
Wzmacnianie potencjału istniejących przedsięwzięć turystycznych będących w rękach
prywatnych poprzez angażowanie ich w treść produktów wizerunkowych.
Włączanie organizacji pozarządowych w tworzenie produktów turystycznych.
Stworzenie katalogu podmiotów gospodarczych, partnerów współpracujących przy tworzeniu
oferty produktów turystycznych.

Wzmacnianie branży turystycznej jako istotnej gałęzi gospodarki gmin powiatu lublinieckiego
Rozwój turystyki uzależniony jest w dużej mierze od funkcjonowania sektora przedsiębiorstw
branży turystycznej i okołoturystycznej. Możliwość kreowania produktów turystycznych obszaru
przy współudziale sektora przedsiębiorstw powinna być wzmocniona działaniami wspomagającymi
inwestycje turystyczne i okołoturystyczne. Przedsiębiorcy lokalni, właściciele gospodarstw
agroturystycznych, lokalni twórcy i producenci często nie zdają sobie sprawy jak ważnym mogą być
ogniwem w budowaniu wizerunku turystycznego gmin powiatu lublinieckiego. Ich udział w kreowaniu
produktów turystycznych może być znaczący. Przykładem jest propozycja produktu podstawowego
Lubliniecki na ryby, opartego zasadniczo o działalność łowisk zlokalizowanych na terenie powiatu
lublinieckiego, którymi zarządzają przedsiębiorcy, a które przyciągają dużą liczbę miłośników
wędkarstwa.
Ponadto w kontekście sporego potencjału turystycznego, jakim dysponują tereny gmin powiatu
lublinieckiego, branża turystyczna i okołoturystyczna powinna mieć i może mieć znacznie większy
udział w sektorze gospodarczym tego terenu. Dlatego istotne jest przeanalizowanie i zaplanowanie
możliwości wykorzystania instrumentów wspierających funkcjonowanie lokalnej gospodarki
turystycznej.
Kierunki działań
−
−

Oferowanie pod inwestycje terenów atrakcyjnych turystycznie.
Opracowanie systemu zachęt i preferencji dla inwestujących w sektor turystyczny.
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−
−
−

Przyspieszenie procedury administracyjnej związanej z uruchomieniem działalności
gospodarczej związanej z sektorem turystyki.
Powołanie lub wyznaczanie osoby, która w strukturze władz lokalnych będzie odpowiedzialna
za współpracę w obszarze turystyki i koordynowanie działań proturystycznych.
Udzielanie informacji/organizowanie szkoleń dotyczących możliwości dofinansowania działań
turystycznych ze źródeł zewnętrznych.

CEL STRATEGICZNY 3 - ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMACJI I PROMOCJI TURYSTYCZNEJ GMIN
POWIATU LUBLINIECKIEGO
Zintegrowany system informacji i promocji turystycznej jest przedsięwzięciem
wielopoziomowym, wymagającym integracji działań różnych podmiotów w wielu obszarach, jeśli
zakłada się długofalowy i konstruktywny rozwój turystyki na tym terenie połączony z wdrażaniem
produktów turystycznych.
Promocja i informacja, obok produktu turystycznego, stanowi
podstawowy budulec rozwoju turystyki na określonym obszarze. Marketing turystyczny obszaru,
jakim są gminy powiatu lublinieckiego i powiat traktowany całościowo, musi opierać się na
świadomej i zintegrowanej współpracy różnych podmiotów. Przede wszystkim powinna być to
współpraca pomiędzy wszystkimi JST zakładająca spójność działań informacyjnych i promocyjnych
zasadniczo wpływających na wizerunek turystyczny obszaru i rozwój produktów turystycznych.
Konieczność opracowania skutecznie działającego, zintegrowanego systemu informacji
i promocji turystycznej kształtującej marketing turystyczny, jest spowodowana dużą
konkurencyjnością w obszarze turystyki. Dlatego kluczowe jest podejmowanie działań
wzmacniających rozwój markowej oferty turystycznej powiatu w oparciu o kooperację pomiędzy
wieloma podmiotami i stworzenie wspólnych, dla wszystkich uczestników systemu marketingowego,
zasad komunikacji z rynkiem, wypracowanie i wdrożenie nowoczesnych skutecznych narzędzi
promocyjnych oraz dynamiczne kształtowanie świadomości społecznej w zakresie potencjału
turystycznego zamieszkiwanego obszaru.
Tworzenie systemu informacji i promocji turystycznej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
komunikacji społecznej
Kluczowy element rozwoju turystyki, który stanowią produkty turystyczne wizerunkowe
i podstawowe, osadzony jest w realiach konieczności promocji. Bez informacji i promocji produkty
turystyczne nie mają szans funkcjonowania. Z tego względu najkorzystniej jest, kiedy wizerunkowe
produkty turystyczne stają się kołem napędowym promocji turystyki. Jest to możliwe, gdy ich nazwy
są trafnie sformułowane i towarzyszą im atrakcyjne i intuicyjne logotypy. Na tej bazie można tworzyć
system informacji i promocji z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej, jako
najbardziej trafiających do współczesnego konsumenta – odbiorcy oferty turystycznej.
Kierunki działań
−
−

Opracowanie i wdrożenie logotypu produktu turystycznego wizerunkowego: Lubliniecki
Turystyczny.
Opracowanie i wdrożenie strony internetowej produktu turystycznego wizerunkowego
(a docelowo aplikacji na urządzenia mobilne): Lubliniecki Turystyczny.
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−

Kontynuowanie prowadzenia profilu Facebook: Turystyka i ścieżki rowerowe na ziemi
lublinieckiej.
− Opracowanie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej korzystanie
z produktów turystycznych funkcjonujących na obszarze powiatu lublinieckiego (w tym
mapowanie i projektowanie tras rowerowych).
− Intensyfikacja działań promocyjnych w internecie i Social Mediach (np. strony internetowe
JST, lokalne strony www, Facebook, Youtube itp.).
− Prowadzenie bloga tematycznego na temat turystyki powiatu - prezentacja potencjału
turystycznego.
− Przygotowanie i rozsyłanie newsletterów turystycznych - Współpraca z turystycznymi
portalami internetowymi/ blogerami/ youtuberami.
− Opracowanie ulotek, folderów, map turystycznych.
Kooperacja pomiędzy różnymi podmiotami w zakresie kreowania spójnego wizerunku
turystycznego obszaru
Dbałość o skuteczną promocję turystyki należy nie tylko do sektora publicznego, ale może
angażować sektor prywatny, lokalne grupy działania, organizacje pozarządowe i osoby prywatne.
Niezwykle ważnym czynnikiem jest podjęcie zorganizowanej współpracy mającej na celu dobro
wspólne, jakim jest wypromowanie obszaru jako rozpoznawalnej, konkurencyjnej i bardzo dobrze
funkcjonującej alternatywy dla wypoczynku osób z okolicznych terenów uprzemysłowionych. Warto
zadbać o wielopodmiotowość zespołu do spraw wdrażania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 i zaprosić do współpracy osoby z innych
środowisk niż tylko samorządowe. Chodzi tutaj z jednej strony o prace nad wykreowaniem spójnego
wizerunku turystycznego obszaru, a z drugiej o możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia
sektora przedsiębiorców branży turystycznej, działaczy LGD, osób działających w stowarzyszeniach,
organizacjach turystycznych, miłośników różnych form turystyki możliwych do uprawiania na terenie
gmin powiatu lublinieckiego, często działających w przestrzeni wirtualnej (blogerzy krajoznawczy,
rowerowi, przyrodnicy itp.).
Kreowanie spójnego wizerunku turystycznego obszaru to przede wszystkim ogół działań i decyzji
związanych z reklamą i kształtowaniem pozytywnego wizerunku marki w otoczeniu bliższym i dalszym
promowanego miejsca recepcji turystycznej. Marka turystyczna buduje wizerunek obszaru, co ma
istotny wpływ na rynkową pozycję wszystkich produktów turystycznych funkcjonujących na terenie
gmin powiatu lublinieckiego. Marka produktu turystycznego ma być m.in. jednym z narzędzi promocji
lokalnej gospodarki turystycznej oraz symbolem wyróżniającym obszar turystycznie wśród innych.
Dlatego promocję konkretnej atrakcji powinno się łączyć z promocją konkretnej formy lub aktywności
turystycznej oraz promocją gminy, na terenie której ta atrakcja funkcjonuje. Podobnie promocja
oferty turystycznej gminy powinna łączyć się z promocją oferty turystycznej powiatu.
Współpraca marketingowa między JST, a także włączająca aktywność innych podmiotów
w zakresie promocji wspólnych produktów turystycznych, zdecydowanie ma wpływ na budowę
spójnego wizerunku turystycznego obszaru. Działania w tym zakresie powinny się skupiać na wyborze,
a następnie wdrożeniu właściwych narzędzi promocyjnych. Istotne jest tutaj, aby system informacji
i promocji produktów turystycznych był dynamiczny, obejmował i angażował wszystkie JST z terenu
powiatu lublinieckiego i zakładał współpracę z partnerami z różnych środowisk zaangażowanych
w rozwój turystyki.
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Kierunki działań
−

−
−
−
−
−

−

−

Ujednolicenie materiałów promocyjnych i informacyjnych, szczególnie pod względem
nazewnictwa obiektów, atrakcji i stosowanych logotypów (bank zdjęć, wymiana informacji,
newslettery, strony www, aplikacje).
Wykorzystanie zintegrowanego charakteru produktów wizerunkowych i zbudowanie na nich
spójnego wizerunku turystycznego gmin powiatu lublinieckiego.
Opracowanie i realizacja wspólnych kampanii promocyjnych.
Opracowanie spójnego kalendarza wydarzeń kulturalno-rozrywkowych.
Zintegrowanie funkcjonowania punktów informacji turystycznej na terenie powiatu.
Monitorowanie terminarza targów turystycznych (http://www.targi-turystyczne.pl/) i aktywny
udział w targach turystycznych tematycznie powiązanych z ofertą turystyczną gmin powiatu
lublinieckiego.
Aktywna i systematyczna współpraca z organizacjami krzewiącymi turystykę (np. Śląska
Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” i in.), przede
wszystkim w zakresie promocji produktów wizerunkowych oraz korzystania z tzw. dobrych
praktyk w obszarze promowania turystyki.
Opracowanie strategii promocji turystycznej gmin powiatu lublinieckiego podejmującej
kompleksowo rozwój marketingu turystycznego jako działania wielotorowego.

Kształtowanie świadomości społecznej dotyczącej potencjału turystycznego gmin powiatu
lublinieckiego
Podstawowym czynnikiem, od rozwiązania którego zależy powodzenie planów związanych
z rozwojem turystyki, jest podjęcie działań związanych z kształtowaniem świadomości dotyczącej
potencjału turystycznego gmin powiatu lublinieckiego wśród jego mieszkańców. Świadomość, że
funkcjonuje się w otoczeniu o potencjale turystycznym jest konieczna dla pozytywnego klimatu wokół
działań rozwojowych w tym obszarze i dotyczy wszystkich grup wiekowych.
Istotnym czynnikiem jest zatem edukacja i integracja dzieci i młodzieży wokół walorów
turystycznych powiatu lublinieckiego. Zapewnienie długotrwałych i efektywnych działań służących
rozwojowi turystyki nie jest możliwe bez zaangażowania dzieci i młodzieży mieszkających na terenie
gmin powiatu lublinieckiego, które powinny być aktywnymi uczestnikami procesu identyfikacji
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Ma to podstawowe znaczenie nie tylko w aspekcie rozwoju
turystyki, ale przede wszystkim w aspekcie przyswajania przez młode pokolenie istniejącej na terenie
powiatu spuścizny kulturowej. Zintegrowanie procesu edukacji z poznaniem własnej „małej ojczyny”
może dokonywać się prawidłowo tylko poprzez poznanie walorów turystycznych bezpośrednio
w terenie. To poznanie powinno wiązać się z kształtowaniem więzi emocjonalnej i kreowaniem
punktów odniesienia, identyfikatorów, które są podstawą tożsamości regionalnej każdego
świadomego człowieka.
Działania dotyczące dzieci i młodzieży powinny być uzupełnione o prowadzone systematycznie
przedsięwzięcia na rzecz i z zaangażowaniem dorosłych i seniorów. Rozwój turystyki jest uzależniony
ściśle od postawy mieszkańców terenów turystycznych. Tylko pozytywna i zaangażowana postawa
mieszkańców wobec tego procesu gwarantuje osiągnięcie długotrwałych i zamierzonych rezultatów.
Najlepszym narzędziem do zbudowania w pełni zintegrowanego społeczeństwa obywatelskiego jest
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długotrwały proces edukacji wykorzystujący istniejące dziedzictwo zarówno o charakterze
przyrodniczym, jak i kulturowym, a turystyka jest doskonałym narzędziem do realizacji tak
fundamentalnego celu społecznego, a najlepszą zaś jej uznaną formą jest turystyka poznawcza.
Dla społeczeństwa efekty płynące z zaangażowania w poznanie własnego regionu są
zdecydowanie korzystne. Chodzi tutaj o identyfikowanie się z dziedzictwem przyrodniczym
i kulturowym, kształtowanie świadomości miejsca pochodzenia, budowanie tożsamości i więzi
mieszkańców z regionem i jego kulturą, budowanie świadomości ekologicznej, umożliwienie
dokonania oceny swego miejsca w świecie. Rozwój turystyki w powiecie będzie miał ważny wpływ nie
tylko na decyzje o charakterze ekonomicznym, ale na świadomość i poziom życia mieszkańców.
W związku z powyższym należy podjąć szereg działań służących popularyzacji wiedzy
i budowaniu pozytywnego emocjonalnego stosunku wśród dzieci i młodzieży w odniesieniu do
walorów turystycznych miejsca, w którym mieszkają.
Kierunki działań
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Tworzenie internetowych form popularyzacji wiedzy o powiecie: blogi, „funpage’e”.
Konkursy wiedzy o walorach turystycznych powiatu związanych z dziedzictwem historycznym,
przyrodniczym i kulturowym od poziomu szkoły poprzez gminny aż po powiatowy.
Konkursy na najlepszego bloga o tematyce turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Konkursy fotograficzne promujące walory turystyczne gmin powiatu lublinieckiego.
Konkursy na najlepszą grę terenową, szlak turystyczny dla różnych form turystyki (np. piesza,
rowerowa, przyrodnicza).
Opracowanie przewodnika edukacyjnego po terenie powiatu oraz zeszytu metodycznego
do prowadzenia zajęć w terenie dla nauczycieli przyrody, historii, geografii i biologii.
Tworzenie oferty edukacyjnej związanej z historią i kluczowymi postaciami terenów powiatu
lublinieckiego.
Akcje promocyjne lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych z podkreśleniem
unikatowości miejsca i produktów lokalnych (wzmocnienie istniejących działań i organizacja
nowych).
Organizacja cyklicznych imprez turystyczno-rekreacyjnych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego, w tym również ukierunkowanych do wybranych grup społecznych np.:
seniorów, dzieci, sportowców.
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ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI
W ramach projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 wyznaczono cele strategiczne uwzględniające rozwój infrastruktury turystycznej, rozwój
i promocję produktów turystycznych oraz system informacji i promocji turystycznej i wypracowano
względem nich adekwatne cele operacyjne i wskazano kierunki działań. Aby poprawnie zarządzać
rozwojem turystyki, co wpłynie na poprawę konkurencyjności turystycznej gmin i całego powiatu
lublinieckiego konieczne jest podjęcie wielu działań skoncentrowanych na realizacji wyznaczonych
celów.
Opracowane cele strategiczne i operacyjne wyznaczają kierunek działań, jaki należy podjąć,
aby uzyskać zamierzony rezultat. Aby zrealizować powyżej wyznaczone cele należy wdrożyć konkretne
zadania oraz założyć adekwatną perspektywę czasową, czemu służy przyjęcie określonego
harmonogramu zadań, przy czym niektóre z zadań mogą mieć charakter ciągły.
Podstawową zasadą w doborze zadań do realizacji było takie ich sformułowanie, aby odpowiadały
one na realne potrzeby w wyznaczonych obszarach i realizowały w sposób synergiczny wskazane cele
strategiczne i operacyjne. Wskazane zadania mogą wpisywać się w realizację więcej niż jednego celu
strategicznego i operacyjnego, co zapewnia kompleksowość podejmowanych działań. Niektóre
z zadań umożliwiają uczestniczenie w działaniach różnym podmiotom, a więc nie tylko samorządom
z terenu powiatu lublinieckiego, ale także przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom
pozarządowym.
Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
uwzględnia:
−
−

−

zadania inwestycyjne – zadania obejmujące budowę nowej lub modernizację istniejącej
infrastruktury, która przyczynia się do rozwoju turystyki;
zadania organizacyjne – zadania obejmujące kwestie natury organizacyjnej, porozumienia,
działania administracyjne, tworzenie wytycznych, podejmowane w celu usprawnienia
realizacji założeń;
zadania promocyjne - zadania wspierające, podnoszące społeczną świadomość i propagujące
rozwój turystyki, obejmujące kampanie promocyjne, programy edukacyjne
i zintensyfikowane działania informacyjne.

Dodatkowo w ramach Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022- 2030 przewidziano do realizacji kilka produktów turystycznych.
Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej:
•

Listę Zadań planowanych do realizacji w ramach wdrażania projektu Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

•

Listę i opisy których Produktów turystycznych

W dalszych częściach dokumentu Prognozy często stosowane są odnośniki do numerów zadań
i produktów, przedstawionych poniżej. Źródłem informacji zamieszczonych poniżej jest dokument
Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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Objaśnienie
nr zadań *
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Zadania

planowane
Nazwa zadania

do

realizacji

w

ramach

wdrażania

projektu

Strategii

Lokalizacja

Wydanie przewodnika turystycznego w powiat lubliniecki
języku angielskim i niemieckim oraz
wdrożenie kodów QR
gmina
Boronów,
miejscowość Boronów
(działki nr 4107/654,
Rozbudowa parku gminnego
4144/654, 4106/654,
4918/665)

Rozwoju

Turystyki

na

terenie

gmin

powiatu

lublinieckiego

na

lata

2022-2030

Zakres zadania
Wydruk przewodnika w nakładzie 1 000 szt.

W ramach zadania przewiduje się: rozbudowę istniejącej infrastruktury technicznej, powstanie bulwaru w postaci ścieżki z miejscami spotkań wzdłuż biegu rzeki Liswarta, rozbudowę istniejącego
linarium, boisko do siatkówki oraz badmintona, budowę wielofunkcyjnej przestrzeni w postaci wzniesienia z miejscami spotkań, amfiteatrem i widownią, rozbudowę istniejącego placu zabaw o
dodatkowe elementy, powstanie strefy typu street workout park, zagospodarowanie terenu lasu namorzynowego.

gmina
Boronów, W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy stawach rekreacyjnych
Rozbudowa placu rekreacyjno-sportowego
miejscowość Hucisko
w miejscowości Hucisko (gmina Boronów),
w sołectwie Hucisko
Szczegółowy zakres zadania: - budowa boiska wielofunkcyjnego, - rozbudowa placu zabaw, - budowa przystanku turystycznego.
gmina
Boronów, W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren przy istniejącym przystanku autobusowym w miejscowości Grojec (gmina Boronów). Szczegółowy zakres zadania:
miejscowość
Grojec - utwardzenie terenu w obrębie bezpiecznego postoju oraz dojść do wiat i altan,
(działka nr 668/18)
- zakup i montaż wiaty przystankowej z wyposażeniem,
Przystanek autobusowy z funkcją obsługi
- zakup i montaż altany rowerowej z miejscami na rowery,
ruchu turystycznego w miejscowości Grojec
- zakup i montaż altany turystycznej z wyposażeniem,
- zakup i montaż tablicy informacyjnej o walorach przyrodniczych i historycznych związanych z miejscowością i regionem,
- budowa oświetlenia terenu bezpiecznego postoju,
- wykonanie zieleńca
gmina
Ciasna, Neobarokowy pałac zbudowany na planie zbliżonym do litery H, składa się z parterowego korpusu i dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Po drugiej wojnie światowej pałac spełniał
miejscowość Sieraków różne funkcje między innymi mieszkalne. Miał tam także siedzibę Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej.
Odbudowa Zespołu Pałacowo-Parkowego w
Śląski
Obecnie budynek podlega ochronie konserwatora zabytków i wymaga kompleksowej odbudowy w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności. W kolejnych etapach odbudowane zostaną
Sierakowie Śląskim
poszczególne piętra budynku oraz zagospodarowane zostanie wnętrze budynku wraz z otoczeniem. W wyniku planowanej odbudowy w budynku siedzibę będą miały gminne instytucje pomocy
społecznej i kultury
gmina
Ciasna, Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu wyznaczonego przez ul.: Lubliniecką, Stawową i Dobrodzieńską w celu nadania funkcji społecznej, rekreacyjnej, gospodarczej i edukacyjnej.
Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, miejscowość Ciasna
Prace na rewitalizowanym terenie obejmą zagospodarowanie, w tym wykonanie niezbędnych placów i chodników oraz wyposażenie terenu w niezbędne instalacje elektryczne i wodociągowoStawowej i Dobrodzieńskiej poprzez
kanalizacyjne. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania zdegradowanego terenu oraz wykreowania i ożywienia centralnej przestrzeni publicznej w gminie, poprawy życia mieszkańców
zagospodarowanie terenu w celu nadania
oraz ich aktywizacji
funkcji rekreacyjnej i gospodarczej etap II
społeczno-zawodowej oraz ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego.
Projekt stanowi kontynuację i uzupełnienie działań prowadzonych w ramach etapu I.
gmina
Ciasna, W wyniku realizacji zadania planowane jest stworzenie przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej z elementami edukacyjnymi dotyczącymi najnowszej historii Polski, obejmującego zasięgiem teren byłej
Zagospodarowania terenów po byłej
miejscowość Sieraków jednostki i zaplecza logistycznego dawnego systemu łączności troposferycznej BARS państw Układu Warszawskiego.
jednostce wojskowej w Przywarach
Śląski / Przywary
gmina
Ciasna, Powstanie Fabryki fajek w Zborowskiem datowane jest na lata 50 XVIII wieku, a związane jest z odkryciem pokładów gliny o szczególnych właściwościach niezbędnych przy produkcji glinianych
Zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie
miejscowość
fajek. Budynek fajczarni w Zborowskiem, jest ostatnim z czterech, będących kiedyś fabryką fajek glinianych. Budynek fajczarni jest najcenniejszym zabytkiem na terenie gminy Ciasna, ale również
budynku
Fajczarni
w miejscowości
Zborowskie
najcenniejszym zabytkiem fajczarskim w Polsce, lokującym się jednocześnie bardzo wysoko w skali europejskiej, ze względu na swoją unikalność, która polega nie na tym, że tylko w Zborowskiem
Zborowskie w celu powstania Skansenu
wytwarzano gliniane fajki, lecz że tylko tu i może jeszcze w kilku innych miejscach w Europie zachowały się fragmenty dawnych fajczarni. W ramach projektu planowana jest kontynuacja prac
Ziemi Zborowskiej w Gminie Ciasna
związanych z zagospodarowaniem terenu przylegającego do budynku Fajczarni, a w końcowym etapie powstanie Skansenu Ziemi Zborowskiej.
gmina Kochanowice, Przedmiotem projektu jest rewitalizacja budynku zabytkowej gorzelni zlokalizowanej w Kochcicach. Gorzelnia wchodzi w skład zabudowań pałacowych z początku XX wieku. W ramach inwestycji
Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 miejscowość Kochcice planowany jest remont budynku gorzelni i jego adaptacja na cele społeczne, gospodarcze i kulturalne. Projekt obejmuje również odrestaurowanie i uruchomienie maszyny parowej wraz z
roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema
pozostałymi urządzeniami gorzelni w celu demonstracji (z użyciem wody) procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, dzieciom i młodzieży. Docelowo planowane jest włączenie gorzelni do
– Gorzelnia
szlaku zabytków techniki województwa śląskiego. W ujęciu funkcjonalnym zrewitalizowana gorzelnia ma pełnić funkcję edukacyjną, kulturalną, społeczną i być siedzibą spółdzielni socjalnej
utworzonej dla mieszkańców rewitalizowanego obszaru Gminy Kochanowice.
Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 Gmina Kochanowice, Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowej ujeżdżalni koni w Kochcicach. Zadanie wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Kochcice.
roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema Kochcice
Obiekt wykorzystany zostanie do celów wystawowych, muzealnych oraz turystyczno-rekreacyjnych. Duża powierzchnia obiektu i atrakcyjność architektoniczna umożliwi umieszczanie wystaw o
– ujeżdżalnia
różnym charakterze dotyczących przede wszystkim tradycji na polskiej wsi. Dzięki zakładanej wielofunkcyjności obiektu, będzie on dostępny dla lokalnej społeczności i turystów przez cały rok.
gmina Kochanowice
Na „Brzozie” znajduje się wyjątkowe na skalę kraju pół hektarowe stanowisko różanecznika katawbijskiego, rosnące pośrodku lasu sosnowego bez mała od 100 lat, rozpiętością sięgają 0.5 ha a
wysokość tych krzewów sięga nawet 3 m. Zakwitające na przełomie maja i czerwca różaneczniki stanowią nie lada atrakcję dla odwiedzających ten niecodzienny pomnik przyrody.
Święto Kwitnącego Różanecznika to impreza odbywająca się każdego roku.Promuje leśny ogród rododendronów (inaczej różaneczników katawbijskich) - założony przez Ludwika Karola von
Święto Kwitnącego Różanecznika
Ballestrema. To również okazja do poznania Pawełek i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w tejże miejscowości, które stanowi doskonałą bazę wypadową i noclegową dla turystów.
Tradycyjnie podczas imprezy odbywa się konkurs zręcznościowy powożenia zaprzęgami konnymi o memoriał hrabiego Ballestrema. Jest też mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Zresztą można ich
również podziwiać na scenie, m.in. za sprawą prezentacji laureatów gminnych eliminacji Regionalnego Minifestiwalu Przedszkolaków. Impreza jest również okazją do rozstrzygnięcia Regionalnego
Konkursu Plastycznego "Różanecznik - urok i magia".
gmina
Koszęcin,
Celem zadania jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko usytuowane będzie przy ul. Sportowej w Koszęcinie, gdzie znajduje się boisko do piłki nożnej o
Budowa boiska sportowego o nawierzchni z
Koszęcin
nawierzchni trawiastej, boisko do koszykówki i siatkówki, kort tenisowy oraz w pobliżu odkrytego basenu.
trawy syntetycznej w m. Koszęcin.
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Objaśnienie
nr zadań *

Nazwa zadania

Lokalizacja
gmina Koszęcin

13.

Opracowanie materiałów promocyjnych

14.

Budowa basenu krytego wraz
z zagospodarowaniem terenów po byłym
boisku Unii

15.

Budowa Centrum Aktywności Społecznej

16.

Budowa Centrum Rekreacyjnego

gmina
Lubliniec,
tereny
przy
ul.
Sportowej
gmina Lubliniec, przy
ul. Sportowej
gmina Lubliniec, ul.
Powstańców Śl.

17.

Eko Park Lubliniec

gmina Lubliniec, Park
Miejski w Lublińcu

18.
19.

Kompleksowe zagospodarowanie terenów
przy stawie Posmyk w Kokotku
Rozszerzenie stref rekreacji i wypoczynku na
terenach
przylegających
do
Zalewu
Droniowickiego

20.

Utworzenie Muzeum Ziemi Lublinieckiej

21.

Zespół do spraw wdrażania Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030

gmina
Lubliniec,
Lubliniec - Kokotek
gmina Lubliniec, Zalew
Droniowicki
gmina Lubliniec, przy
ul. Stalmacha
powiat lubliniecki

powiat lubliniecki

22.

Promocja turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego

23.

gmina
Pawonków,
Utworzenie Skateparku, parku do Street
miejscowość
Workout’u oraz placu zabaw w centrum
Pawonków
Pawonkowa

24.
25.
26.

Zakres zadania
Zadanie zakłada opracowanie materiałów promocyjnych - mapy Gminy Koszęcin oraz folderu Gminy Koszęcin obejmującego obiekty do zwiedzania na terenie Gminy, wykaz sołectw, szlaki
turystyczne oraz wykaz imprez
Nadanie nowych funkcji terenom przyległym do ul. Sportowej poprzez:
1. budowę krytej pływalni wraz z częścią rekreacyjną,
2. rewitalizacja terenów po byłym boisku Unii poprzez nadanie im nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych.
Nadanie nowych funkcji zdegradowanym terenom położonym przy ul. Spokojnej dla potrzeb funkcjonowania organizacji społecznych, aktywizacji różnych grup społecznych, w tym seniorów. W
ramach zadania powstanie Centrum Aktywności Społecznej, w którym przewidziane zostaną m.in. sale terapeutyczne i rehabilitacyjne, pracownie tematyczne, zaplecze gastronomiczne.
Nadanie nowych funkcji terenom przyległym do istniejącego basenu krytego poprzez:
1. budowę boiska wielofunkcyjnego, wodnego placu zabaw, minigolfa, pola do gry w bule oraz małej architektury,
2. modernizację części istniejącego budynku basenu w celu zapewnienia funkcji niezbędnych do funkcjonowania centrum.
Przywrócenie funkcji turystyczno-rekreacyjnych terenów położonych na terenie Parku Miejskiego w Lublińcu. W ramach zadania planuje się:
1. rewitalizację Kanału Grunwaldzkiego i starego basenu wraz z terenami bezpośrednio do nich przylegających i nadaniu im nowych funkcji,
2. rewitalizację amfiteatru miejskiego wraz z widownią i zapleczem oraz przyległymi strefami rekreacji i wypoczynku.
Przywrócenie funkcji turystyczno-rekreacyjnych terenów położonych przy stawie Posmyk. W ramach zadania planuje się podjęcie działań w celu zwiększenia atrakcyjności terenów poprzez
udostępnienie terenów wokół stawu i budowę ścieżek rekreacyjnych oraz elementów małej architektury. jak również podjęcie działań w celu umożliwienia rekreacyjnego korzystania ze stawu.
W ramach zadania planuje się podjęcie działań w celu zwiększenia atrakcyjności terenów poprzez m.in.:
1. udostępnienie terenów wokół zalewu i budowę ścieżek rekreacyjnych oraz elementów małej architektury,
2. budowę stanowisk dla potrzeb wędkarzy, budowę pomostów dla potrzeb wykorzystania kajaków itp.
Nadanie nowych funkcji zdegradowanej części budynku po byłej szkole podstawowej. W ramach zadania planuje się modernizację budynku w celu dostosowania dla potrzeb muzeum, jego
wyposażenie oraz działania promocyjne.
Przedmiotem zadania jest organizacja i funkcjonowanie zespołu do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, w celu możliwości
prawidłowego wdrażania i monitorowania Strategii.
Członkowie zespołu powinni zostać wybrani spośród pracowników Starostwa Powiatowego w Lublińcu, Urzędu Gminy Boronów, Urzędu Gminy Ciasna, Urzędu Gminy Herby, Urzędu Gminy
Kochanowice, Urzędu Gminy Koszęcin, Urzędu Miasta Lublińca, Urzędu Gminy Pawonków, Urzędu Miejskiego w Woźnikach, według kryterium wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu i wdrażaniu
programów i dokumentów strategicznych, realizacji inwestycji na terenie poszczególnych JST oraz w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej o projektach i przedsięwzięciach realizowanych ze
środków zewnętrznych. Przewodniczącym zespołu zadaniowego powinna zostać osoba reprezentująca Lidera porozumienia, którym jest Gmina Lubliniec.
Taka organizacja zapewni wdrażanie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 w sposób konstruktywny i z zachowaniem założenia spójności działań w
obszarze rozwoju turystyki oraz – ze względu na międzyjednostkowy skład zespołu – pozwoli na skuteczny monitoring.
W prace zespołu zadaniowego do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 mogą być zaangażowani także partnerzy – np.
przedstawiciele jednostek organizacyjnych urzędów, przedstawiciele podmiotów prywatnych związanych z branżą turystyczną, eksperci zewnętrzni, którzy udzielać mogą wsparcia merytorycznego
na etapie wdrażania Strategii.
Do podstawowych obowiązków zespołu do spraw wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 należeć będą:
- systematyczne monitorowanie wskaźników wdrażania Strategii oraz realizowanych zadań – odpowiednio przez członków zespołu jako reprezentantów poszczególnych JST;
- opracowanie/zlecenie raportów z wdrażania Strategii (dwa raporty monitoringowe);
- opracowanie rekomendacji do ewentualnej aktualizacji Strategii;
- opracowanie/zlecenie raportu ewaluacyjnego (ewaluacja ex-post);
- koordynacja i monitoring procesu promocyjno-informacyjnego dotyczącego turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego;
- poszerzanie kompetencji i wiedzy z zakresu zagadnień rozwoju turystyki w ramach szkoleń organizowanych przez różne podmioty.
Stworzenie spójnej polityki promocji powiatu, m.in. w oparciu o:
1. punkt informacji turystycznej,
2. aktywną aplikację mobilną oraz stronę www promujących walory turystyczne powiatu lublinieckiego,
3. produkcję materiałów reklamowych,
4. utworzonych produktów turystycznych typu:
a) „Lubliniecki na weekend” „Lubliniecki na ryby”, „Lubliniecki na grzyby” czy „Lubliniecki na rower”,
b) 3, 5 czy 7 – dniowe pakiety turystyczne,
c) wyznaczone szlaki turystyczne na terenie powiatu np. szlak zabytków architektury sakralnej itp.
5. aktywną współpracę z podmiotami działającymi na rynku turystycznym w tym w szczególności z lokalnymi grupami działania i organizacjami turystycznymi,
6. organizacja cyklicznych imprez turyst.-rekreacyjnych na terenie gmin pow. lublinieckiego, w tym również ukierunkowanych dla wybranych grup społecznych np.: seniorów, dzieci, sportowców.
Celem inwestycji jest stworzenie wielofunkcyjnego miejsca rekreacji o powierzchni 3 500 m2 w centrum Pawonkowa obejmującego:
Skatepark z nawierzchnią betonową, Park Street Workout, plac zabaw na podłożu bezpiecznym, oświetlenie solarne.
Urządzenia i zestawy zabawowe, dostosowane będą do umiejętności i koordynacji ruchowej dzieci w różnym wieku, posadowione będą na bezpiecznym podłożu, amortyzującym upadki. W celu
podniesienia bezpieczeństwa, plac zostanie ogrodzony.
Zadanie zakłada opracowanie materiałów promocyjnych - m.in. mapy turystycznej, folderów dotyczących atrakcji i walorów turystycznych gminy Pawonków

Opracowanie materiałów promocyjnych - gmina Pawonków
m.in. mapy turystycznej, folderów
Promocja Muzeum Paleontologicznego gmina Pawonków
w Lisowicach (utworzenie marki lokalnej na
W ramach działania realizowane będzie zwiedzanie muzeum, organizowanie prelekcji oraz imprez promujących produkt lokalny takich jak np. Bieg Tropami Śląskich Dinozaurów, Kwietny Bieg.
bazie Muzeum)
Woźniki, Obiekt będzie miał kila niecek – dla pływających i niepływających, saunę i salkę do gimnastyki. Korzystać z niego będą nie tylko mieszkańcy gminy ale również okolic. Obiekt będzie miał charakter
Budowa
gminnego
krytego
basenu gmina
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Objaśnienie
nr zadań *

Nazwa zadania
w Woźnikach

27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.

Modernizacja
w Woźnikach
Rewitalizacja
w Woźnikach

Lokalizacja
Woźniki

„Domu
obiektów

rekreacyjno-sportowy.

Nauczyciela” gmina
Woźniki,
Woźniki
byłego
PGR gmina
Woźniki,
Woźniki
gmina
Woźniki,
miejscowość Lubsza

Rezerwat Góra Grojec

gmina
Stworzenie skansenu woźnickiego grodziska Woźniki
średniowiecznego

Woźniki,

Rozbudowa Systemu Identyfikacji Gminy gmina Woźniki
Woźniki
gmina Woźniki, Dyrdy
Teren rekreacyjny w Dyrdach
gmina
Woźnickie stawy cegielniane - stworzenie
Woźniki
parku dinozaurów

Woźniki,

gmina Woźniki
34.

Bagno Bruch – ścieżka edukacyjna

35.

Inscenizacja Bitwy pod Woźnikami

36.

gmina
Woźniki,
Woźniki
Kultywowanie tradycji ludowej (obrzędy, pieśni, gmina Woźniki
taniec)

37.

Leśny Zalew Widawa – ścieżka edukacyjna –
żerowisko bobrów

38.

Szlakiem woźnickich kapliczek

39.

Woźnickie Ikony – warsztaty ikonopisania

gmina Woźniki

gmina Woźniki
gmina
Woźniki

Woźniki,

gmina Woźniki

40.

Oferta turystyczno-edukacyjna Gminy Woźniki

41.

Szlak św. Jakuba

Zakres zadania

gmina
Woźniki,
miejscowość Lubsza i
cały obszar gminy

Po modernizacji obiekt będzie pełnił funkcje społeczne – część pomieszczeń przeznaczona zostanie na działanie senioralne; część będzie zaadaptowana dla najmłodszych mieszkańców gminy.
Inwestycja przywróci do użyteczności publicznej zabytkowe budynki po byłym PGR w Woźnikach. w tym miejscu planowane jest stworzeni nowoczesnej hali wystawienniczo-targowe z funkcją
rekreacyjną. Kompleks wyremontowanych budynków stanie się nowym centrum gminy.
Góra Grojec to jedno z największych wzniesień północnego Śląska. Z jej obszarem jest związanych wiele legend i podań spisanych m.in. przez Józefa Lompę. Obecnie góra Grojec funkcjonuje jako
rezerwat. Planowane jest (w porozumieniu z Lasami Państwowymi) stworzenie i oznaczenie szlaków pieszych na terenie góry oraz wykonanie tablic informacyjnych opisujących gatunki roślin
występujących na terenie rezerwatu i legend o Górze Grojec. Tablice informacyjne będą wyposażone w system identyfikacji elektronicznej przenoszący do szczegółowych informacji za pomocą np.
smartfona. Działania promocyjne wspomoże wydanie ilustrowanej książeczki dla dzieci zawierającej m.in. lubszeckie legendy.
Działania organizacyjne rozwijające potencjał turystyczny Góry Grojec uzupełni inwestycja polegająca na budowie parkingu samochodowo-rowerowego u podnóża góry.
Stworzenie, nieopodal pozostałości po grodzie w Woźnikach (z przełomu XIII i XIV wieku, stanowisko archeologiczne), skansenu odnoszącego się do średniowiecznych zabudowań osady. Nowa
atrakcja turystyczna będzie mocno związana z historią tego miejsca, przez co będzie spełniać funkcję edukacyjną, budującą tożsamość regionalną. Będzie także miejscem interaktywnej prezentacji
rzemiosła lokalnego z możliwością zakupu produktów lokalnych. Jeden z pawilonów stylizowanego grodziska będzie siedzibą małego muzeum paleontologicznego prezentującego wykopaliska z
terenu Woźnik (woźnicki dinozaur „vosnicella”).
Rozbudowa zakłada uzupełnienie istniejącego Systemu Identyfikacji Gminy Woźniki o kolejne tablice informacyjne (szlak historii i szlak natury) oznakowanie szlaków turystycznych oraz instalację
pylonów informacyjnych na granicach Gminy Woźniki (tzw. witaczy).
Zadanie zakłada stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego, z placem zabaw, boiskiem do piłki nożnej oraz wiatą przeznaczoną do organizacji imprez. Teren ma służyć nie tylko mieszkańcom
sołectwa. Korzystać z niego będą mieszkańcy gminy i turyści.
Woźnickie stawy cegielniane były miejscem wykopalisk paleontologicznych, gdzie znaleziono wiele ciekawych pozostałości po dinozaurach. Materiał ten jest obecnie opisywany przez naukowców,
a prace badawcze zostaną wkrótce opublikowane w pismach naukowych. Inwestycja zakłada stworzenie przestrzeni rekreacyjnej z tablicami i instalacjami edukacyjnymi opisującymi fakty na temat
woźnickich dinozaurów.
Ponad 70% powierzchni bagna zajmują lasy iglaste, a pozostałą część terenu zajmują siedliska leśne. W miejscach najniżej położonych, występują dobrze wykształcone fitocenozy torfowiska
przejściowego i wysokiego. W ich środkowej części stwierdzono mało stabilne trzęsawisko. W wielu miejscach woda stagnuje tu na powierzchni. Siedliska i zbiorowiska torfowisk wysokich i
przejściowych są na tym obszarze dobrze wykształcone i zachowane. Za najcenniejsze walory przyrodnicze "Bagna Bruch" należy uznać dobry stan wykształcenia siedlisk i zbiorowisk
torfowiskowych boru bagiennego, masowy udział gatunków typowych dla nich, a zwłaszcza gatunków chronionych, jak rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i rzadkich, np. modrzewnicy
zwyczajnej i przygiełki białej. Obok tego terenu przechodzić będzie droga rowerowa, może być on miejscem odpoczynku i edukacji.
Bitwa pod Woźnikami to jedno z najważniejszych wydarzeń w powiecie lublinieckim, rozgrywających się podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. Inscenizacja bitwy może być wydarzeniem, które
przyciągnie turystów nie tylko z województwa śląskiego.
W sołectwach gminy Woźniki m.in. Babienicy, Kamieńskich Młynach kultywowane są tradycyjne, ludowe obrzędy. Promocja tych tradycji – materiały drukowane, cyfrowe – pozwoli zachować
pamięć o nich dla następnych pokoleń
Zalew, otoczony gęstym lasem, to doskonałe miejsce do weekendowego wypoczynku na rybach, zwłaszcza dla początkujących wędkarzy. Ryby występujące w zbiorniku to m.in. szczupaki,
sandacze, karpie, płocie, liny, wzdręgi, leszcze. W pobliżu swoje żerowisko mają bobry. Stworzenie ścieżki edukacyjnej przybliży, zwłaszcza najmłodszym mieszkańcom odwiedzjącym ten teren,
okoliczną faunę i florę.
Promocja woźnickich kapliczek m.in. na Coglowej Górze, ul. Florianek czy w okolicy trasy na Głazówkę. Z kapliczkami związanych jest wiele legend i opowieści. Kapliczki znajdują się w malowniczych
terenach, mogą być dodatkową atrakcją dla turystów, w tym rowerzystów.
W pracowni plastycznej MGOK w Woźnikach pod okiem doświadczonych instruktorek powstają od kilku lat przepiękne ikony. W 2018 roku Woźnickie ikony uzyskały prestiżowy tytuł “Marki
Lokalnej” w konkursie zrealizowanym przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska i LGD “Brynica to nie granica”. Natomiast od 2019 roku grupa plastyczna OCHRA działająca przy
MGOK w Woźnikach należy do Śląskiej Szkoły Ikonograficznej, a członkowie grupy stale doskonalą swój kunszt ikonopisarski. Warsztaty skierowane będą miały formę otwartą, swoich sił będzie
mógł spróbować każdy.
Działanie polega na opracowaniu i wypromowaniu szczegółowej oferty wycieczek edukacyjnych kierowanych m.in do grup szkolnych. W planie jest realizacja dwóch ofert tematycznych: „Legendy
Józefa Lompy” oraz „Tajemnice Czarnego Lasu”.
Projektowany program wycieczek zakłada następujące punkty.
1. „Legendy Józefa Lompy”
- lekcja tematyczna realizowana w SP im. J. Lompy w Lubszy,
- spacer po Górze Grojec z przewodnikiem opowiadającym miejscowe legendy
- zwiedzanie Izby Pamięci Józefa Lompy,
- odwiedzenie grobu Józefa Lompy w Woźnikach oraz zwiedzanie zabytkowego kościołka drewnianego (XVII wiek) pw. św. Walentego, - ognisko, poczęstunek (opcjonalnie).
2. „Tajemnice Czarnego Lasu” (Powstania Śląskie)
- lekcja tematyczna przeprowadzona w Hotelu Pałac Czarny Las,
- prezentacja krótkometrażowego filmu „Spotkanie” opowiadającego o wydarzeniach z kwietnia 1921 roku kiedy w czarnoleskim pałacu doszło do narady między Wojciechem Korfantym i jego
najbliższymi współpracownikami. Wówczas najprawdopodobniej Korfanty podjął decyzję o wybuchu III Powstania Śląskiego (film został wyprodukowany przez Gminę Woźniki w tym roku w
ramach obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego),
- edukacyjna gra terenowa „Szepty Czarnego Lasu” przeprowadzona na terenach parkowych Hotelu Pałac Czarny Las,
- odwiedzenie mogił powstańczych na cmentarzu w Lubszy, Piasku i Woźnikach
- poczęstunek w hotelowym ogródku grillowym.
Kościół św. Jakuba Apostoła Starszego w Lubszy znajduje się na szlaku Santiago de Compostela (odcinek Jasnogórskiej Drogi św. Jakuba). Od kilku lat widzimy zainteresowanie tego rodzaju
aktywnością wśród pielgrzymów-turystów z całej Polski, organizowane są wspólne lub indywidualne przejścia konkretnych odcinków drogi. Działanie promocyjne i organizacyjne polega na
stworzeniu certyfikatu przejścia naszego odcinka Szlaku św. Jakuba. Projekt zakłada współpracę między Gminą Woźniki a parafią w Lubszy i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Lubszeckiej.
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Karta produktu turystycznego 1.
Utworzenie strony internetowej, aplikacji na urządzenia mobilne, interaktywne mapy, gdzie
potencjalny turysta lub mieszkaniec powiatu lublinieckiego znajdzie aktualne informacje dotyczące
możliwości rekreacyjno-turystycznego spędzenia czasu
Nazwa produktu

Lubliniecki Turystyczny

Lokalizacja produktu

Powiat lubliniecki

Typ produktu

Produkt turystyczny wizerunkowy (PTW)
Produkt opiera się na korzystaniu przez zainteresowanych z dynamicznie
moderowanej planowanej strony internetowej www.lublinieckiturystyczny, gdzie
potencjalny turysta znajdzie aktualne informacje dotyczące możliwości rekreacyjnoturystycznego spędzenia czasu na terenie powiatu lublinieckiego. Produkt poprzez
swoją konstrukcję powinien zawierać takie elementy jak:
- interaktywna mapa,
- oferta produktów turystycznych podstawowych – np. Lubliniecki na rower,
Lubliniecki na ryby, Wycieczka rowerowa po ziemi lublinieckiej, Zabytkowe pałace i
kościoły ziemi lublinieckiej. Wycieczka samochodowa i in.,
- atrakcji turystycznych – np. zabytki, obiekty przyrodnicze, muzea i in.,
- oferta noclegowa i gastronomiczna – aktualizowana na bieżąco,
- oferta turystyczno-rekreacyjna oferowana przez firmy turystyczne – aktualizowana
na bieżąco we współpracy z branżą,

Opis produktu

- pakiety turystyczne stałe i dynamiczne (zmieniające się w zależności
od funkcjonowania dostawcy oferty),
- dynamiczna (co do zasady zmieniająca się) oferta turystyczna budowana we
współpracy z przedsiębiorcami branży turystycznej – np. połączenie w ciągu tego
samego weekendu, ale w różnych godzinach kilku możliwości typu: warsztaty
rękodzielnicze w pracowni/gospodarstwie agroturystycznym; uczta potraw
regionalnych w lokalnej gospodzie/karczmie/restauracji; nauka jazdy konnej w
stadninie itd.,
- kalendarz wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, informacje o przewodnikach i
pilotach wycieczek oraz inne związane z promocją turystyki.
Mocną stroną produktu jest jego wewnętrzna dynamika.
szukający sposobu na weekend/czas wolny w powiecie
produktowi znajdzie możliwość zorganizowania pobytu,
dynamiczną lub korzystając z gotowych rozwiązań produktów
elementów stałych.

Potencjalny turysta
lublinieckim dzięki
wybierając ofertę
podstawowych jako

Karta produktu turystycznego 2.
Ułatwienie korzystania z tras rowerowych gminy Lubliniec a docelowo całego powiatu
Nazwa produktu

Lubliniecki Turystyczny

Lokalizacja produktu

Powiat lubliniecki

Typ produktu

Produkt turystyczny podstawowy (PTP)

Opis produktu

Produkt opiera się na możliwości dowolnego wyboru lub łączenia tras rowerowych o
łącznej długości około 120 km zlokalizowanych na terenie Lublińca, a docelowo na
możliwości wyboru tras w pozostałych gminach powiatu lublinieckiego.
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Karta produktu turystycznego 3.
Promowanie wędkarstwa i umieszczenie miejsc łowiskowych na mapie interaktywnej

Nazwa produktu

Lubliniecki na ryby

Lokalizacja produktu

Gminy: Lubliniec, Kochanowice, Koszęcin

Typ produktu

Produkt turystyczny podstawowy (PTP)

Opis produktu

Produkt skierowany do miłośników wędkowania. Opiera się na funkcjonujących na
terenie powiatu lublinieckiego łowiskach komercyjnych, gdzie nie są wymagane
karty wędkarskie:
- Łowisko „Leśnica” (Lubliniec Kokotek - Osiedle Leśnica),
- Łowisko Biały Ług (Kochcice, gmina Kochanowice),
- Łowisko Piłka Pierwotne Źródła (Piłka, gmina Koszęcin).

Karta produktu turystycznego 4.
Wycieczka rowerowa po ziemi lublinieckiej zaplanowanymi trasami. Trasa przebiega większości
drogami lub szlakami rowerowymi. Na trasie można zobaczyć m.in. dawną fabrykę fajek
w Zborowskiem, drewniany kościół w Pawełkach, pałac w Kochcicach i zabytki Lublińca
Nazwa produktu

Wycieczka rowerowa po ziemi lublinieckiej

Lokalizacja produktu

Gminy: Lubliniec, Koszęcin, Boronów, Herby, Ciasna, Kochanowice

Typ produktu

Produkt turystyczny podstawowy (PTP)

Opis produktu

Trasa (ok. 70 km): PKP Lubliniec – Kokotek – Piłka – Koszęcin – Boronów (wzdłuż
żółtego szlaku turystycznego) – Hadra – Lisów – Braszczok – Zborowskie (niebieski
szlak
turystyczny)
–
Pawełki
–
Kochcice
–
Lubliniec
PKP.
Trasę można skrócić w kilku miejscach np. zakończyć na stacji PKP Lisów lub rozbić
na dwa dni z noclegiem np. w Herbach lub Kochanowicach.
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Karta produktu turystycznego 5.
Wycieczka samochodowa, gdzie można zobaczyć i zwiedzić zabytkowe pałace i kościoły ziemi
lublinieckiej. Trasa wiedzie w większości drogami wojewódzkimi lub powiatowymi o małym natężeniu
ruchu. Posiada duże walory krajobrazowe
Nazwa produktu

Zabytkowe pałace i kościoły ziemi lublinieckiej. Wycieczka samochodowa.

Lokalizacja produktu

Gminy: Woźniki, Koszęcin, Boronów, Herby, Kochanowice, Pawonków, Lubliniec

Typ produktu

Produkt turystyczny podstawowy (PTP)
Trasa (ok. 100 km)

Opis produktu

1.

Woźniki: zjazd z autostrady A1 – kościół drewniany,

2.

Czarny Las: pałac, restauracja

3.

Lubsza: kościół, organistówka,

4.

Koszęcin: pałac – siedziba zespołu „Śląsk”

5.

Boronów – kościół drewniany

6.

Olszyna – diabelski kamień

7.

Wierzbie: dworek

8.

Kochcice – pałac Ballestremów

9.

Lubecko, sanktuarium MB. Lubeckiej

10. Gwoździany, kościół drewniany
11. Lubliniec: zabytki, restauracje

Karta produktu turystycznego 6.
Trasa rowerowa – trasa w całości przebiega w granicach Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną
Liswartą. Planowana trasa to ok. 38 km, po drodze można zobaczyć dobra naturalne takie jak
przedstawiono w poniższej tabeli 39
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Nazwa produktu

Trasa rowerowa - Dookoła Boronowa

Lokalizacja produktu

Gmina Boronów

Typ produktu

Produkt turystyczny podstawowy (PTP)
1. Pomnik przyrody – dąb
2. Kapliczka św. Barbary
3. Kapliczka św. Jana Nepomucena (I) – plac parafii
4. Kościół barokowy
5. Organistówka
6. Siedlisko bobrów na rzece Leńcy
7. Strefa bezpiecznego postoju wraz z funkcją obsługi turystycznej (inwestycja w
fazie planowania)
8. Kapliczka św. Jana Nepomucena (II)
9. Budynek starej szkoły, Dworek Grojec

Opis produktu

10. Rezerwat przyrody Rajchowa Góra – pomnik przyrody dąb
11. Pomnik przyrody buk – Szklana Huta
12. Kapliczka św. Jana Nepomucena (III)
13. Kapliczka N.S.P. Jezusa – Dębowa Góra
14. Wylot dawnej sztolni kopalni – Zumpy
15. Stawy hodowlane – dawna huta żelaza na Dołach
16. Gospodarstwo agroturystyczne z hodowlą bydła szkockiego
17. Kamienna kapliczka F.W. Prieur
18. Pomnik przyrody buk
19. Budynek dawnej leśniczówki i pomnik przyrody lipa – Cielec
20. Pomnik przyrody lipa (Podhuta)
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Karta produktu turystycznego 7.
Planowane wycieczki edukacyjne
Nazwa produktu

Wycieczki edukacyjne

Lokalizacja produktu

Gmina Woźniki

Typ produktu

Produkt turystyczny podstawowy (PTP)
Produkt edukacyjny skierowany do uczniów, nauczycieli, miłośników historii
powstań śląskich. Produkt stanowi pakiet wycieczek edukacyjnych do wyboru.
Wycieczka edukacyjna: Legendy Józefa Lompy
- lekcja tematyczna realizowana w SP im. J. Lompy w Lubszy
- spacer po Górze Grojec z przewodnikiem opowiadającym miejscowe legendy
- zwiedzanie Izby Pamięci Józefa Lompy
- odwiedzenie grobu Józefa Lompy w Woźnikach oraz zwiedzanie zabytkowego
kościółka drewnianego (XVII wiek) pw. św. Walentego
- ognisko, poczęstunek (opcjonalnie).

Opis produktu

Wycieczka edukacyjna: Tajemnice Czarnego Lasu (powstania śląskie)
- lekcja tematyczna przeprowadzona w Hotelu Pałac Czarny Las,
- prezentacja krótkometrażowego filmu „Spotkanie” opowiadającego
o wydarzeniach z kwietnia 1921 roku kiedy w czarnoleskim pałacu doszło do
narady między Wojciechem Korfantym i jego najbliższymi współpracownikami.
Wówczas najprawdopodobniej Korfanty podjął decyzję o wybuchu III Powstania
Śląskiego (film został wyprodukowany przez Gminę Woźniki w 2021 r. w ramach
obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego),
- edukacyjna gra terenowa „Szepty Czarnego Lasu” przeprowadzona na terenach
parkowych Hotelu Pałac Czarny Las,
- odwiedzenie mogił powstańczych na cmentarzu w Lubszy, Piasku i Woźnikach,
- poczęstunek w hotelowym ogródku grillowym.

źródło: Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
Turystyka jako istotny element gospodarki lokalnej, jest objęta zakresem zadań własnych
jednostek samorządu terytorialnego. Na gruncie opracowywania projektu Strategii Rozwoju Turystyki
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 uwagę należy zwrócić na działalność
jednostek podziału terytorialnego, jakimi są gminy oraz powiat. Podstawami prawnymi do
podejmowania aktywności przez władze lokalne z terenu powiatu lublinieckiego w zakresie turystyki
są:
−

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która przekazuje do kompetencji
gminy następujące zadania związane z turystyką: zadania z zakresu kultury, w tym bibliotek
gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, zadania z
zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
promocja gminy;
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−

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, która przekazuje do kompetencji
powiatu następujące zadania związane z turystyką: zadania z zakresu kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, zadania
z zakresu ochrony środowiska i przyrody, promocja powiatu.

Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 nie jest obligatoryjne, jednak jest istotne, jeśli jednostki samorządu terytorialnego
zakładają sprawne zarządzanie tym sektorem na swoim terenie i zakładają konstruktywne działania
przy udziale finansowania ze środków zewnętrznych. Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 staje się wtedy elementem szerszego planowania
rozwoju społeczno-gospodarczego.
Mając na uwadze duże możliwości rozwojowe, jakie daje opracowanie tego rodzaju
dokumentu, 26 listopada 2020 r. w Lublińcu zawarta została umowa partnerska pomiędzy wszystkimi
jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu lublinieckiego dotycząca wspólnego
opracowania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Liderem projektu jest
Gmina Lubliniec. 17 lutego 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie projektu Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego i Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
podlega uchwaleniu odrębnie przez organy adekwatne dla poszczególnych JST, którymi są: Rada
Powiatu Lublinieckiego, Rada Gminy Boronów, Rada Gminy Ciasna, Rada Gminy Herby, Rada Gminy
Kochanowice, Rada Gminy Koszęcin, Rada Miejska w Lublińcu, Rada Gminy Pawonków, Rada Miejska
w Woźnikach.
POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI NADRZĘDNYMI
Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
opracowana została z uwzględnieniem zapisów dokumentów wyższego szczebla - na poziomie
wspólnotowym, krajowym i regionalnym oraz lokalnym – pozostających w spójności względem
ustaleń na poziomie wspólnotowym Unii Europejskiej. Kierunki działań przyjęte w projekcie Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 znajdują bezpośrednie
odniesienie do założeń rozwojowych zawartych w przytoczonych dokumentach.
Podstawowymi dokumentami stanowiącymi wykładnię polityki rozwojowej dla projektu Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie Gmin Powiatu Lublinieckiego na lata 2022-2030 są:
Dokumenty na poziomie wspólnotowym
−

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,

−

Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne
dla europejskiego sektora turystycznego - COM (2010) 352, wersja końcowa,

−

Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027,

−

Strategia Europa 2020,

−

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do naszego
życia”.
30

Dokumenty na poziomie krajowym
−

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

−

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,

−

Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,

−

Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025,

−

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

−

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

−

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokumenty na poziomie regionalnym
−

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,

−

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+,

−

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,

−

Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

−

Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci
Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym) - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.,

−

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.

−

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada
2020r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Bruch
koło Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2020. poz 8372),

−

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 55/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku
Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”. (Dz.Urz. Nr 163, poz 3071)

−

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada
2021r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w lasach
nad Liswartą PLH240027 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2021. poz 7003)

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI NA POZIOMIE LOKALNYM
Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
opracowana została w uzgodnieniu z zapisami lokalnych dokumentów strategicznych i planistycznych,
właściwych dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lublinieckiego, tj. Powiatu
Lublinieckiego, Gminy Boronów, Gminy Ciasna, Gminy Herby, Gminy Kochanowice, Gminy Koszęcin,
Gminy Lubliniec, Gminy Pawonków, Gminy Woźniki. Założenia zawarte we wskazanych poniżej
dokumentach stanowią jedną z podstaw dla tworzenia projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.
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Podstawowymi dokumentami na poziomie lokalnym, względem których projekt Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 zachowuje zgodność są:
Dokumenty Powiatu Lublinieckiego
−

Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego – Uchwała Nr 173/XXIII/2000 Rady Powiatu
Lublinieckiego z 27 grudnia 2000 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022 - Uchwała
Nr 110/VII/2019 Rady Powiatu Lublinieckiego z 6 listopada 2019 r.

Dokumenty Gminy Boronów
−

Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025 - Uchwała Nr 29/XVII/2016 Rady Gminy
Boronów z dnia 16 maja 2016 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025
roku - Uchwała nr 55/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów Uchwała Nr 63/XXII/2008 Rady Gminy Boronów z dnia 30 września 2008 r.

Dokumenty Gminy Ciasna
−

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023. Aktualizacja
XXXIX/260/2017 Rady Gminy Ciasna z 25 października 2017 r.,

−

Gminny program ochrony środowiska dla Gminy Ciasna – Uchwała Nr XX/137/2004 Rady
Gminy Ciasna z 17.06.2004 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna –
Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Ciasna z 20 kwietnia 2012 r.,

−

Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 22.04.2013r., w sprawie Planu Ochrony
Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.

– Uchwała Nr

Dokumenty Gminy Herby
−

Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy
Herby z dnia 30.03.2016 r.,

−

Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby na lata 2018 – 2021 z perspektywą
do roku 2025 - Uchwała Nr XXX/295/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby Uchwała nr XXXII/309/18 Rady Gminy Herby z dnia 17 października 2018 r.

Dokumenty Gminy Kochanowice
−

Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XXII/181/16 Rady
Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 r.,
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−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice na lata 2018-2020 z perspektywą
do roku 2025 - Uchwała Nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2018 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 11/83/15 Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 października 2015 r.

Dokumenty Gminy Koszęcin
−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin.
Zmiana studium – Uchwała Nr 329/XXX/2020 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30 grudnia
2020 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata
2023-2026 - Uchwała Nr 517/LI/2018 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 czerwca 2018 r.,

−

Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 uchwała nr 146/XVII/2015 Rady Gminy
Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r,

−

Uchwała nr 352/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26.06.2013r. w sprawie Planu
Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.

Dokumenty Gminy Lubliniec
−

Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r. – Uchwała
Nr 142/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r.,

−

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 - Uchwała Nr 200/XVIII/2020 Rady
Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r.,

−

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja - Uchwała
Nr175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r.,

−

Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023 - Zarządzenie
Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2018 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022 - Nr 124/XIII/2019 Rady
Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca –
Uchwała Nr 266/XXVI/2012 Rady Miasta Lublińca z dnia 25 września 2012 r.

Dokumenty Gminy Pawonków
−

Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Pawonków (w opracowaniu),

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 lipca 2017 r.

Dokumenty Gminy Woźniki
−

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki
- Uchwała Nr 73/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r.,
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−

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ - Uchwała Nr 192/XXI/2016 Rady Miejskiej
w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r.,

−

Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2028 - Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października
2020 r.,

−

Uchwała Nr 278/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie
Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.
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2 INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Podstawami formalnoprawnymi przeprowadzenia oceny odziaływania na Środowisko (OOŚ)
Strategii Rozwoju Turystyki na terenie powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 były:
1. Umowa zawarta w dniu 26 listopada 2020r. w Lublińcu w sprawie wspólnego przygotowania
Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu
Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec,
Pawonków, Woźniki pomiędzy Stronami: Gminą Lubliniec zwaną dalej ,,Liderem”,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca, a 1. Powiat Lubliniecki, 2. Gminą
Boronów, 3. Gminą Ciasna, 4. Gminą Herby, 5. Gminą Kochanowice, 6. Gminą Koszęcin, 7.
Gminą Pawonków, 8. Gminą Woźniki zwanych dalej ,,Partnerami” (załącznik nr 1).
2. Umowa FW/75/21 zawarta w dniu 17 lutego 2021r.
3. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021. poz. 2373 i 2389), która implementuje obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw:
•

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

•

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne,

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) z dnia 23 września 2021 r.
(WOOŚ.411.184.2021.AOK), w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (załącznik nr 2),
5. Pismo Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 września
2021r. (NS-NZ.9022.21.59.2021) w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko (załącznik nr 3).

W niniejszej prognozie dokonano analizy oddziaływań na środowisko poszczególnych działań
przewidzianych do realizacji w ramach projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko
opracowane zostały stosownie do stanu współczesnej wiedzy o środowisku i mechanizmach jego
funkcjonowania oraz do obecnego poziomu zaawansowania metod prognozowania oddziaływań,
a przy tym dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości omawianego dokumentu.
Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 wykonano w oparciu o przepisy dyrektywy Parlamentu
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Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków niektórych
planów i programów, dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003
r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska oraz przepisy ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2373). Przyjęto układ treści prognozy odpowiadający wymaganiom zapisanym w ww. ustawie.
Prognoza została sporządzona z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych:
•

analizy stosownych dokumentów i danych zastanych (desk research),

•

metod opisowych, dotyczących m.in. charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska
ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów
prawnie chronionych,

•

analiz jakościowych, opartych na dostępnych informacjach odnoszących się do stanu
środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian
w środowisku,

•

analizach statystycznych i ilościowych z wykorzystaniem dostępnych wiarygodnych źródeł
danych w zakresie potencjalnych zmian w środowisku lub jego komponentach, wynikających
z realizacji przewidywanych typów przedsięwzięć.

Przy sporządzaniu oceny dokumentów strategicznych pod kątem oddziaływania na środowisko
zawartych w nich zapisów stosuje się dwa podstawowe modele oceny. Model pierwszy jest
wzorowany na inwestycyjnej procedurze OOŚ. Ocenie poddawane jest osobno każde przedsięwzięcie
(zadanie), którego realizację zakłada oceniany dokument. Charakterystyczną cechą tego modelu jest
precyzyjne formułowanie oddziaływań, przy czym wykorzystywana jest wiedza wynikająca z analizy
przypadków zrealizowanych analogicznych działań. Model ten sprawdza się w ocenie dokumentów,
które wytyczają ramy realizacji konkretnych działań. Drugi model bazuje na identyfikacji celów
samego dokumentu, skutków ich realizacji i ocenie czy zostały należycie ujęte kwestie środowiskowe
– nie zaś na ocenie bezpośredniego oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko.
Model ten sprawdza się w przypadku dokumentów strategicznych, które wyznaczają ramy i kierunki
rozwoju różnych procesów. Zastosowanie wyłącznie modelu pierwszego byłoby wątpliwe z tego
tytułu, że zadania o charakterze inwestycyjnym, ewentualnie mieszczące się w definicji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są dwojakiego rodzaju:

▪ przewidziane do realizacji w ramach branżowych programów (gospodarki niskoemisyjnej,
ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej) i jako takie poddane już procedurze
środowiskowej,

▪ postulowane kierunkowo w niniejszym dokumencie, lecz bez dokładnego określenia lokalizacji,
zakresu i terminów realizacji.
W niniejszej prognozie zdecydowano się na wykorzystanie podejścia łączącego obydwa modele,
gdyż przedmiotowy projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022-2030 koncentruje się na integracji sektorowych polityk rozwojowych gmin i powiatu
lublinieckiego w aspekcie kształtowania i zarządzania środowiskiem a wszystkie cele, kierunki działań,
jak i większość zadań Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
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2022-2030 ma charakter ogólny i obowiązywać będzie zarówno w perspektywie najbliższych czterech
lat, jak i w perspektywie długoterminowej.
Kluczowym elementem analizy była ocena wpływu projektowanego dokumentu na poszczególne
komponenty środowiska. Podstawowym narzędziem, wykorzystanym do oceny potencjalnego
wpływu celów ujętych w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 na poszczególne komponenty środowiska była macierz skutków środowiskowych,
która stanowiła zestawienie możliwych pozytywnych i negatywnych oddziaływań na środowisko
i zdrowie ludzi. W wierszach macierzy wpisywano uruchamiane przez realizację programu zadania,
natomiast w kolumnach wpisano oddziaływania na poszczególne elementy środowiska.
Analizując oddziaływania wynikające z realizacji danego działania lub celu szczegółowego na
poszczególne komponenty środowiska starano się brać pod uwagę potencjalne oddziaływanie na
etapie eksploatacji/funkcjonowania efektów przedsięwzięcia (lub wynikające z osiągnięcia celu) oraz
na etapie realizacji zadania. Przedmiotem oceny były możliwe znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne elementy
środowiska zgodnie z art. 51 ust. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.
W analizach przyjęto założenie, że wszystkie cele, kierunki interwencji i zadania realizowane są
zgodnie z przyjętym harmonogramem działań strategicznych.
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2.1

Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami szczebla krajowego oraz regionalnego, w tym z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

Tab. 3 Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami - dotyczy kart produktu turystycznego.
Karty produktów turystycznych

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

Lubliniecki
Turystyczny

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
Dokumenty na
poziomie
wspólnotowym

+

Zabytkowe
Trasa
pałace i
rowerowa
kościoły ziemi
- Dookoła
lublinieckiej.
Boronowa
Wyc. samoch.

Lubliniecki
na rower

Lubliniecki
na ryby

Wycieczka
rowerowa
po ziemi
lublinieckiej

+

+

+

-

+

+

Wycieczki
edukacyjne

Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora
turystycznego - COM (2010) 352, wersja końcowa,
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+

Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027,
Strategia Europa 2020
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Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do naszego życia”.
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+/-

+/-
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce
Dokumenty na
poziomie
Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025
krajowym
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030
Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,
Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Woj. Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras
Rowerowych - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5.06.2019 r.,
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie
Dokumenty na
ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz.
poziomie
WOJ. SLA. 2020. poz 8372)
regionalnym
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 55/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego
,,Lasy nad Górną Liswartą”. (Dz.Urz. Nr 163, poz 3071)
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie
ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 (Dz.Urz.
WOJ. SLA. 2021. poz 7003)
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019 Zarządu
Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.
Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego – Uchwała Nr 173/XXIII/2000 Rady Powiatu Lublinieckiego z 27
Dokumenty na
grudnia 2000 r.
poziomie lokalnym
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022 - Uchwała Nr 110/VII/2019 Rady
Powiat Lubliniecki
Powiatu Lublinieckiego z 6 listopada 2019 r.
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Karty produktów turystycznych

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025 - Uchwała Nr 29/XVII/2016 Rady Gminy Boronów z dnia
16 maja 2016 r.
Dokumenty na
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku - Uchwała
poziomie lokalnym nr 55/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r.
Gmina Boronów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów - Uchwała Nr
63/XXII/2008 Rady Gminy Boronów z dnia 30 września 2008 r
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023. Aktualizacja – Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady
Gminy Ciasna z 25 października 2017 r
- Gminny program ochrony środowiska dla Gminy Ciasna – Uchwała Nr XX/137/2004 Rady Gminy Ciasna z
Dokumenty na
17.06.2004 r
poziomie lokalnym
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna – Uchwała Nr
Gmina Ciasna
XXI/140/2012 Rady Gminy Ciasna z 20 kwietnia 2012 r
Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 22.04.2013r., w sprawie Planu Ochrony Parku
Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”
Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Herby z dnia
30.03.2016 r
Dokumenty na
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 poziomie lokalnym Uchwała Nr XXX/295/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r.
Gmina Herby
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby - Uchwała nr
XXXII/309/18 Rady Gminy Herby z dnia 17 października 2018 r.
Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Gminy
Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Dokumenty na
poziomie lokalnym Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025 Uchwała Nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2018 r.,
Gmina
Kochanowice
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 11/83/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.10.2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin. Zmiana studium –
Uchwała Nr 329/XXX/2020 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30 grudnia 2020 r.,

Dokumenty na
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 poziomie lokalnym
Uchwała Nr 517/LI/2018 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 czerwca 2018 r.,
Gmina Koszęcin
Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 uchwała nr 146/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia
22 grudnia 2015 r.
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Wycieczki
edukacyjne
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Karty produktów turystycznych
Zabytkowe
Trasa
pałace i
rowerowa
kościoły ziemi
- Dookoła
lublinieckiej.
Boronowa
Wyc. samoch.

Lubliniecki
Turystyczny

Lubliniecki
na rower

Lubliniecki
na ryby

Wycieczka
rowerowa
po ziemi
lublinieckiej

Uchwała nr 352/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26.06.2013r. w sprawie Planu Ochrony Parku
Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.

+

+

+

+

+

+

+

Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r. – Uchwała Nr 142/XIV/2015
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r.
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+
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+

+

-

+

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 - Uchwała Nr 200/XVIII/2020 Rady Miejskiej w
Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r
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Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja - Uchwała Nr175/XVI/2019
=Dokumenty na
Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r.,
poziomie lokalnym
Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023 - Zarządzenie Nr 15/2018
Gminy Lubliniec
Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2018 r.,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022 - Nr 124/XIII/2019 Rady Miejskiej w
Lublińcu z dnia 25 września 2019 r
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca – Uchwała Nr
266/XXVI/2012 Rady Miasta Lublińca z dnia 25 września 2012 r.
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Pawonków (w opracowaniu),
Dokumenty na
poziomie lokalnym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków - Uchwała Nr
Gmina Pawonków XXIII/151/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 lipca 2017 r
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki - Uchwała Nr
73/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r.,
Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ - Uchwała Nr 192/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21
Dokumenty na
listopada 2016 r.,
poziomie lokalnym
Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 Gmina Woźniki
Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r.
Uchwała Nr 278/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013r. w sprawie Planu Ochrony
Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.

Wycieczki
edukacyjne

Legenda:
+ powiązanie projektowanego dokumentu z innymi
dokumentami
- brak powiązania projektowanego dokumentu z
innymi dokumentami
+powiązanie
pośrednie
projektowanego
dokumentu z innymi dokumentami
40

Gmina
Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina
Lubliniec

Gmina
Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina
Ciasna

Gmina
Boronów

Powiat
Lubliniecki

Tab. 4 Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami - dotyczy karty zadań.

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

Dokumenty na
poziomie krajowym
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+
+

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do
naszego życia”.

-

+ +

-

- + + + + - - - - - - + + - - - - - - - - - + - - - + + - - + - - -

-

Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce

+
+
+

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

+
+
+
+
+
+
+

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +
+ + +

+
+

Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+
Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z
Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym) Uchwała Nr 1221/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27
listopada 2020r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2020. poz 8372)
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 55/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie
Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”. (Dz.Urz. Nr 163, poz 3071)
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2
listopada 2021r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2021. poz 7003)
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała
Nr 1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.

Dokumenty na

11

Strategia Europa 2020

+
+

Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego – Uchwała Nr 173/XXIII/2000 Rady
Powiatu Lublinieckiego z 27 grudnia 2000 r.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022 Uchwała Nr 110/VII/2019 Rady Powiatu Lublinieckiego z 6 listopada 2019 r.
Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025 - Uchwała Nr 29/XVII/2016
Rady Gminy Boronów z dnia 16 maja 2016 r.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

9

+

Dokumenty na
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030
poziomie regionalnym Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+

Dokumenty na
poziomie lokalnym
Powiat Lubliniecki

10

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

8

+

- -

7

+

Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027,

6

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne
dla europejskiego sektora turystycznego - COM (2010) 352, wersja końcowa,

5

2

+

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

4

1

Dokumenty na
poziomie
wspólnotowym

3
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+/-

poziomie lokalnym
Gmina Boronów

Dokumenty na
poziomie lokalnym
Gmina Ciasna

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów na lata 2018-2021 z
perspektywą do 2025 roku - Uchwała nr 55/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z
dnia 12 września 2018 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Boronów - Uchwała Nr 63/XXII/2008 Rady Gminy Boronów z dnia 30 września
2008 r

Dokumenty na
poziomie lokalnym
Gmina Kochanowice

Dokumenty na
poziomie lokalnym
Gmina Koszęcin

Gmina
Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina
Lubliniec

Gmina
Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina
Ciasna

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023. Aktualizacja – Uchwała
Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Ciasna z 25 października 2017 r

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

- Gminny program ochrony środowiska dla Gminy Ciasna – Uchwała Nr
XX/137/2004 Rady Gminy Ciasna z 17.06.2004 r

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+

-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ciasna – Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Ciasna z 20 kwietnia 2012 r

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Koszęcin. Zmiana studium – Uchwała Nr 329/XXX/2020 Rady Gminy w Koszęcinie
z dnia 30 grudnia 2020 r.,
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 z
perspektywą na lata 2023-2026 - Uchwała Nr 517/LI/2018 Rady Gminy w
Koszęcinie z dnia 28 czerwca 2018 r.,
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 uchwała nr 146/XVII/2015
Rady Gminy Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r.
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Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XIV/136/2016
Rady Gminy Herby z dnia 30.03.2016 r
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby na lata 2018 – 2021 z
perspektywą do roku 2025 - Uchwała Nr XXX/295/18 Rady Gminy Herby z dnia 12
lipca 2018 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Herby - Uchwała nr XXXII/309/18 Rady Gminy Herby z dnia 17 października 2018
r.

Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025 – Uchwała Nr
XXII/181/16 Rady Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 r.,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice na lata 2018-2020 z
perspektywą do roku 2025 - Uchwała Nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Kochanowice
z dnia 31.08.2018 r.,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kochanowice. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 11/83/15
Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 października 2015 r.

Uchwała nr 352/XXXV/2013 Rady Gminy Koszęcin z dnia 26.06.2013r. w sprawie
Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.
Dokumenty na

Gmina
Boronów

+

Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 22.04.2013r., w sprawie
Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”
Dokumenty na
poziomie lokalnym
Gmina Herby

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r. –
Uchwała Nr 142/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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+

poziomie lokalnym
Gminy Lubliniec

Dokumenty na
poziomie lokalnym
Gmina Pawonków
Dokumenty na
poziomie lokalnym
Gmina Woźniki

Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023 - Uchwała Nr
200/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 13 lutego 2020 r
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja Uchwała Nr175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r.,
Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023 Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2018 r.,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022 - Nr
124/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Lublińca – Uchwała Nr 266/XXVI/2012 Rady Miasta Lublińca z dnia 25 września
2012 r.
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Pawonków (w opracowaniu),
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Pawonków - Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 lipca
2017 r
Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Woźniki - Uchwała Nr 73/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25
czerwca 2015 r.,

Uchwała Nr 278/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013r. w
sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.
Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ - Uchwała Nr 192/XXI/2016 Rady
Miejskiej w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r.,
Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2028 - Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 października 2020 r.

Gmina
Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina
Lubliniec

Gmina
Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina
Ciasna

Gmina
Boronów

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego
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Legenda:
+ powiązanie projektowanego dokumentu z innymi
dokumentami
- brak powiązania projektowanego dokumentu z
innymi dokumentami
+powiązanie
pośrednie
projektowanego
dokumentu z innymi dokumentami
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3

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ
JEJ
PRZEPROWADZANIA

W ramach projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 opracowano także system wdrażania projektu, zakładający realizację wskazanych zadań
w założonej na lata 2022-2030 perspektywie czasowej oraz monitoring i ewaluację. Poprawność
i efektywność wdrażania Strategii może być zapewniona przez zaangażowanie wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego z terenu powiatu lublinieckiego. Z tego względu zarekomendowano
powołanie zespołu do spraw wdrażania projektu Strategii. Praca tego zespołu umożliwi m.in. sprawny
monitoring wdrażania projektu Strategii i umożliwi skuteczne i konstruktywne przeprowadzenie
ewaluacji. Realizacja konkretnych zadań wskazanych w projekcie Strategii pozostaje odpowiednio
w kompetencjach Powiatu Lublinieckiego oraz Gminy Boronów, Gminy Ciasna, Gminy Herby, Gminy
Kochanowice, Gminy Koszęcin, Gminy Lubliniec, Gminy Pawonków i Gminy Woźniki, jako podmiotów
odpowiedzialnych za zadania i wnioskujących o środki zewnętrzne na ich realizację.
Wdrażanie projektu Strategii jest szczególnie istotne z punktu widzenia mieszkańców obszaru,
którego ona dotyczy oraz innych osób korzystających z usług i infrastruktury (szczególnie turystów
i przedsiębiorców związanych z branżą turystyczną). Dlatego istotne jest monitorowanie tego procesu.
W prawidłowy sposób funkcjonujący monitoring i ewaluacja projektu Strategii umożliwiają dobre
zarządzanie wdrażaniem dokumentu.
MONITORING
Podstawowym celem monitoringu jest bieżąca weryfikacja skuteczności działań ujętych
w dokumencie. Monitoring wdrażania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 powinien być procesem ciągłym, tak aby na bieżąco informować
o stopniu implementacji założeń projektu Strategii oraz jej wpływie na rozwój w przedmiotowym
sektorze. Wdrażanie Strategii należy weryfikować w ramach systemu monitorowania i ewaluacji.
Wskaźniki wdrażania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030
W ramach monitoringu projektu Strategii zakłada się monitorowanie wskaźników łącznie dla
wszystkich gmin z terenu powiatu lublinieckiego, przedstawionych w poniższej tabeli.
Tab. 5 Wskaźniki monitorowania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030.
Lp.

Wskaźnik

1.

Liczba
zmodernizowanych
obiektów
przeznaczonych na cele kulturalne
Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych
ogółem
Długość dróg rowerowych o funkcji
turystycznej

2.
3.

Jednostka
miary
wskaźnika
szt.

Wartość
bazowa
0

Pożądana
zmiana
wartości
wzrost

szt.

176

wzrost

km

191,3

wzrost

Źródło danych

dokumentacja
techniczna
badania własne
dokumentacja
techniczna
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Lp.

Wskaźnik

Jednostka
miary
wskaźnika
szt.

Wartość
bazowa
95

Pożądana
zmiana
wartości
wzrost

Źródło danych

4.

Liczba obiektów gastronomicznych

5.

Liczba miejsc noclegowych całorocznych

szt.

647

wzrost

6.

Liczba wdrożonych turystycznych produktów
wizerunkowych
Liczba wdrożonych turystycznych produktów
podstawowych
Udział
podmiotów
gospodarczych
działalność związana z zakwaterowaniem
i usługami gastronomicznymi (sekcja I)
Udział
podmiotów
gospodarczych
działalność związana z kulturą, rozrywką
i rekreacją (sekcja R)
Liczba narzędzi komunikacji społecznej
wykorzystywanych do promocji turystyki
(strony www, aplikacje, profile FB, itp.)
Liczba partnerów kooperujących w obszarze
rozwoju
turystyki
(przedsiębiorcy,
stowarzyszenia, organizacje turystyczne itp.)
Liczba
przeprowadzonych
kampanii
promocyjnych/edukacyjnych/informacyjnych
w zakresie promowania turystyki

szt.

0

wzrost

karty ewidenc.
obiektu turyst.
badania własne

szt.

0

wzrost

badania własne

%.

2,43

wzrost

dane GUS

%

2.40

wzrost

dane GUS

szt.

0

wzrost

badania własne

szt.

0

wzrost

badania własne

szt.

0

wzrost

badania własne

7.
8.

9.

10.

11.

12.

badania własne

Źródło: Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

Raportowanie wdrażania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030– raporty monitoringowe
Monitoring projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 zakłada opracowanie dwóch raportów z wdrażania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.
Tab. 6 Raporty monitoringowe.
Raport
Raport
monitoringowy
1

Okres
raportowania
2022 - 2025

2026 r.
Raport
monitoringowy
2030 r.

2026 - 2030

Informacje zawarte w raportach
− wykaz zrealizowanych zadań w okresie raportowania,
− poniesione wydatki budżetowe i pozyskane środki zewnętrzne
na realizację zadań,
− omówienie realizacji celów Strategii,
− omówienie osiągnięcia wskaźników realizacji Strategii,
− diagnoza trudności w realizacji zadań zawartych w Strategii
(wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich rozwiązania),
− ewentualna aktualizacja listy zadań w kontekście zdiagnozowanych
trudności.

Źródło: Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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EWALUACJA
Ewaluacja realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 polega na określeniu czy w wyniku podejmowanych działań
osiągnięte zostały założone cele oraz na określeniu skuteczności i efektywności interwencji oraz jej
trafności i użyteczności.
Dla projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post - czyli po zakończeniu wdrażania projektu Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Tego rodzaju ewaluacja
ma charakter podsumowujący efekty realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 i będąca podstawą do podjęcia decyzji o aktualizacji
dokumentu na kolejny okres planistyczny.
Raportowanie wdrażania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 – raport ewaluacyjny
W procesie ewaluacji wykorzystane będą informacje pochodzące z prowadzonego na bieżąco
monitoringu oraz ocena realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 przy zastosowaniu podstawowych kryteriów ewaluacyjnych, którymi
są: trafność, efektywność, skuteczność, oddziaływanie, trwałość efektów. Opracowany zostanie raport
ewaluacyjny obejmujący poniżej wskazane informacje.
Tab. 7 Raport ewaluacyjny.
Raport

Raport
ewaluacyjny
2030 r.

Okres
raportowania
2022 - 2030

Informacje zawarte w raporcie

− ocena, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają
zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym interwencją
i realnym potrzebom interesariuszy (kryterium trafności),
− ocena poziomu „ekonomiczności” Strategii, czyli stosunek
poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów.
Nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i
poświęcony czas (kryterium efektywności),
− ocena, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na
etapie programowania zostały osiągnięte (kryterium skuteczności),
− ocena związku pomiędzy celami Strategii i celami ogólnymi sektora
turystyki, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez interesariuszy
miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w danym
sektorze, regionie lub w całym kraju (kryterium oddziaływania),
− ocena czy pozytywne efekty Strategii mogą trwać po zakończeniu
finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się
wpływu realizacji Strategii w dłuższym okresie na procesy rozwoju
na poziomie sektora, regionu czy kraju (kryterium trwałości
efektów).

Źródło: Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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4 INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z zapisami Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym (Espoo, 25.02.1991) analizie pod kątem możliwości transgranicznego oddziaływania
na środowisko powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej,
ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany
w środowisku. Skutki działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych w Programie nie
prowadzą ani bezpośrednio, ani pośrednio do znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska
wykraczających poza skalę lokalną. Przeciwnie, ich oddziaływanie na środowisko, choć ograniczone
głównie do skali lokalnej, będzie pozytywne. Działania te nie otwierają też drogi do
przedsięwzięć/programów mogących prowadzić do znaczących zmian w środowisku i użytkowaniu
terenów położonych przy granicy państwa.
Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach analizowanego programu mają
charakter lokalny. Odległość około 150 km do granicy z Republiką Czeską przekracza zasięg
chwilowych oddziaływań związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych.
W związku z powyższym, w trakcie realizacji działań ujętych w projekcie Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, ani w wyniku ich pełnego
wdrożenia nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsza prognoza została sporządzona na potrzeby postepowania administracyjnego w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Głównym celem opracowania prognozy jest ustalenie
potencjalnego oddziaływania realizacji ocenianego dokumentu na środowisko, z uwzględnieniem
możliwych do realizacji jego wariantów, jeśli z oceny wyniknie taka konieczność.
Oceniany projekt jest dokumentem tworzonym po raz pierwszy dla Powiatu Lublinieckiego.
Jednostkami samorządu terytorialnego: Powiat Lubliniecki oraz Gmina Boronów, Gmina Ciasna,
Gmina Herby, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin, Gmina Lubliniec, Gmina Pawonków i Gmina
Woźniki zawarły porozumienie, w ramach, którego podjęły się wspólnego opracowania dwóch
dokumentów: Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Opracowana prognoza podejmuje tematykę rozwoju gmin powiatu lublinieckiego w zakresie:
środowiska przyrodniczego, turystyki, edukacji jak również podejmuje wątki tożsamościowe. Z treści
wynika, że w konsekwencji jej realizacji będą podejmowane: akcje społeczne, prace edukacyjne
i działania inwestycyjne.
Prognoza ma na celu ocenę i identyfikację potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania
realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 na środowisko. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51
ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2021. poz. 2373 i 2389).
W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na
następujące elementy: rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną, powierzchnię ziemi, gleby
i krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze i klimat, zdrowie człowieka, zasoby
naturalne, obszary chronione jak również zabytki i dobra materialne. Określono oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska.
Realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 całkowicie mieści się w polityce rozwoju regionu, strategii rozwoju województwa i jest
zgodna z powszechnymi zasadami ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Sumaryczne
oddziaływanie projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022 – 2030 na każdy element środowiska będzie pozytywny. Na etapie realizacji działań
inwestycyjnych jak budowa, rozbudowa, rewitalizacja obiektów mogą wystąpić oddziaływania
związane z prowadzeniem robót ziemnych oraz pracą maszyn budowlanych, takie jak hałas, emisja
spalin, pylenie. Oddziaływania te będą jednak przemijające, krótkotrwałe i występowały będą na
bardzo ograniczonym obszarze. W związku z tym oddziaływania te można uznać za nieistotne.
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Realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 nie wywoła negatywnego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony NATURA 2000. Nie
wystąpi znaczące oddziaływanie na powierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane na
terenie gmin powiatu lublinieckiego lub w gminach ościennych, ani na korytarze ekologiczne.
W ocenie wskazano na warunkową możliwość realizacji zadania 30 i częściowo 41 – wg. stanu
prawnego na dzień dzisiejszy realizacja tych zadań jest niemożliwa.
Realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 przyczyni się do osiągnięcia najważniejszych celów środowiskowych stawianych przed
tego typu działaniami określonymi w programie ochrony środowiska województwa, a zwłaszcza do
poprawy jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji a także zmniejszeniu areału terenów
zdegradowanych. Przyniesie także liczne korzyści w kategoriach zrównoważonego rozwoju, w tym
m.in.: jakości życia ludzi, i poprawę funkcjonowania społeczności lokalnych. Przyczyni się także do
podniesienia komfortu z użytkowania przestrzeni publicznych.
Realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 pozwoli osiągnąć spójność i zgodność z celami właściwej polityki w zakresie zmian
klimatu, w tym z zapisami „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych, na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” Strategia pozwoli na realizację
priorytetowych kierunków działań adaptacyjnych, które zgodnie z zaleceniem Ministerstwa
Środowiska z października 2013 należy podjąć w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach.
Z uwagi na to, że realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 obejmować będzie liczne działania aktywizujące lokalne
społeczności, zakres działań programu został wypracowany w formule partycypacyjnej a rezultaty
będą okresowo monitorowane przez cały czas trwania projektu, należy spodziewać się wysokiej
skuteczności wdrażania zarówno w aspekcie pozytywnych oddziaływań na środowisko, jak w aspekcie
pozytywnych oddziaływań na jakość życia, w tym zdrowie ludzi.
Obszar powiatu lublinieckiego znajduje się w znacznej odległości od granicy Państwa. Zakres
oddziaływania wszystkich zadań ujętych w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie obejmuje obszarów sąsiednich państw zarówno na
etapie budowy/rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury jak i na etapie eksploatacji obiektów,
dlatego też realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022-2030 nie spowoduje oddziaływań transgranicznych.
Analiza oddziaływania skutków wdrażania założeń Z uwagi na ogólny, ramowy charakter Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 została przeprowadzona
w zakresie i stopniu szczegółowości adekwatnym do stopnia szczegółowości przyjętego przy
opracowywaniu tego rodzaju dokumentów strategicznych. Dane dotyczące charakterystyki
poszczególnych zadań przeanalizowane na potrzeby przygotowania prognozy oddziaływania na
środowisko skutków wdrażania przedmiotowego dokumentu, wskazują że ich realizacja nie będzie
wiązała się z wystąpieniem znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, Jednocześnie
opierając się o wyniki przeprowadzonych analiz, można przyjąć, że realizacja założeń opisanych
w dokumencie może przyczynić się do poprawy stanu środowiska, zachowanie różnorodności
biologicznej, dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz jakości życia ludzi.
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Z uwagi na ogólny, ramowy charakter projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022- 2030 ocena oddziaływania na środowisko proponowanych
zadań nie może podlegać dokładniejszej analizie, lecz biorąc pod uwagę stopień szczegółowości
analizowanego dokumentu oraz dostępne na tym etapie prognozowania, informacje dotyczące
poszczególnych zadań można stwierdzić, opierając się o przeprowadzoną analizę i ocenę wszystkich
priorytetów, że ich realizacja w ogólnym tego słowa znaczeniu przyczyni się do poprawy jakość
środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej, dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz
jakości życia ludzi.
Należy podkreślić, że poszczególne przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii będą
realizowane zgodnie z polskim prawem, w tym z Ustawą z dnia 3 października 2008r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. W szczególności dotyczy to przedsięwzięć
wymagających uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację.
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6

ANALIZA I OCENA

6.1
6.1.1

Istniejący stan środowiska
Różnorodność biologiczna, w tym rośliny i zwierzęta

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Polski według Matuszkiewicza3 powiat lubliniecki
znajduje się w granicach prowincji Środkowoeuropejska, podprowincji Środkowoeuropejskiej
właściwej. Większość obszaru należy do działu wyżyn południowopolskich (C) – kraina Wyżyn
Środkowomałopolskich (C.2), okręg Olesko-Częstochowski (C.2.2), podokręg Krzepicki (C.2.2.a)
podokręg Olesko-Myszkowski (C.2.2.e) niewielki fragment obszaru w południowo-zachodniej części
nachodzi na dział Brandenbursko-Wielkopolski (B), krainy Dolnośląskiej (B.5), okręg Boronów
Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich (B.5.3.) podokręg Dobrodzieński (B.5.3.e) podokręg
Pludrowski (B.5.3.h) oraz niewielki fragment obszaru nachodzi na dział Wyżyn Południowopolskich
(C), okręg Górnośląski Właściwy (C.3.1) podokręg Lubliniecko-Zawierciański ( C.3.1.c).
Rys. 1 Powiat Lubliniecki na tle podziału geobotanicznego Polski

3

I Dział
II Kraina
IIa Podkraina
III Okręg
IIIa Podokręg

3

Matuszkiewicz J. M., Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008
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Bioróżnorodność powiatu lublinieckiego jest odzwierciedleniem warunków naturalnych
związanych z położeniem, budową geologiczną i zróżnicowaniem gleb, rzeźbą terenu i stosunkami
wodnymi, ale także jest efektem przeobrażeń dokonanych w środowisku przez działalność człowieka,
która prowadzi do powstania nowych, niespotykanych naturalnie typów siedlisk i towarzyszących im
zbiorowisk roślinnych i zgrupowań zwierząt. Ważna jest także ta część miejskiej natury powiatu, którą
świadomie kształtuje człowiek. To wszystko wpływa na wizerunek i jakość życia jego mieszkańców.
W granicach powiatu lublinieckiego znajdują się tereny o znacznym stopniu zróżnicowania form
użytkowania - występują zarówno tereny leśne, rolnicze, łąkowe, doliny rzeczne wraz ze zbiornikami
wód powierzchniowych, jak również liczne tereny zieleni urządzonej (parki, pasy zieleni
i zadrzewienia przyuliczne, skwery).
6.1.2

Informacje o występowaniu lub jego braku chronionych gatunków roślin, zwierząt
i grzybów oraz siedlisk tych gatunków, występujących na obszarze objętym
przedmiotowym dokumentem, ich szacunkowej liczebności, rozmieszczeniu, stanie
ochrony, a także analizę zagrożeń dla populacji tych gatunków, a w przypadku
negatywnego oddziaływania propozycję jego ograniczenia.

Lasy Lublinieckie słyną z obfitości runa leśnego, które charakteryzuje się występowaniem unikalnej
fauny i flory, m.in. kilkudziesięcioma gatunkami bardzo rzadkich lub prawnie chronionych roślin
przedstawiono poniższej w tabeli.
Tab. 8 Chronione gatunki roślin stwierdzone terenie powiatu lublinieckiego.
Lp.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

1.

Bagno zwyczajne

Ledum palustre

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Długosz królewski
Grzybienie białe
Pióropusznik strusi
Rosiczka okrągłolistna
Salwinia pływająca
Wawrzynek wilczełyko
Widłak jałowcowaty

Osmunda regalis
Nymphea alba
Matteucia struthiopteris
Drosera rotundifolia
Salvinia natans
Daphne mezereum
Lycopodium annotinum

Status ochrony*,
kategoria zagrożenia**
Cz
C, VU
Cz
Cz
C, NT
C
Cz
Cz, NT

źródło: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na okres 01.01.2020r. – 31.12.2029r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Katowicach, Kraków 2019.
* Gatunki objęte ochroną ścisłą(C) lub częściową(Cz) zgodnie z Rozp. M Ś z 9 października 2014 r.
** Gatunki wg Polskiej czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych, IOP PAN 2016: VU-narażony, NT-bliski zagrożenia. ***

Należy jeszcze uwzględnić występowanie gatunków chronionych takich jak: żurawina błotna
i rzadkich jak modrzewnica zwyczajna i przygiełka biała, które zostały wskazane w Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 ( karta zadania 34, Bagna Bruchścieżka edukacyjna).
Na podstawie danych zaczerpniętych z Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na
okres 01.01.2020r. – 31.12.2029r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Kraków
2019., w poniższej tabeli zostały wymienione gatunki zwierząt, które mają zasięg bardziej ogólny
i może dotyczyć niekiedy obszaru większego niż zasięg terytorialny nadleśnictwa lublinieckiego.
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Wykaz gatunków chronionych przedstawiono na podstawie dostępnych waloryzacji: Parku
Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą, rezerwatu Cisy koło Sierakowa, użytku ekologicznego
Piegża, opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubliniec.
Tab. 9 Gatunki zwierząt wykazywane w opisach rezerwatów, obszarów Natura 2000, parku
krajobrazowego, waloryzacjach przyrodniczych na obszarze i w granicach powiatu
lublinieckiego.
Nazwa polska

Nazwa łacińska

Status ochrony,
kat. zagrożenia

Lp.

Grupa*

1.

B

Bączek

Ixobrychus minutus

C, DP I, EN

PK, efiz.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Bąk
Bekas kszyk
Bielik
Białorzytka zwyczajna
Błotniak łąkowy
Błotniak stawowy
Błotniak zbożowy
Bocian czarny
Bocian biały
Brodziec piskliwy

Botaurus stellaris
Gallinago gallinago
Haliaeetus albicilla
Oenanthe oenanthe
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Actitis hypoleucos

C, DP I, VU
C
C, DP I, CR
C, VU
C, DP I, CR
C, DP I, VU
C, DP I
C, DP mI, EN
C, DP I, VU
C, EN

Piegża, PK, efiz.

12.

M

Bóbr europejski

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
R
R
I
B
B
B
B

Brodziec piskliwy
Brzęczka
Cyranka
Cyraneczka zwyczajna
Czajka
Czapla biała
Czapla siwa
Czyż
Derkacz
Dudek
Dzięcioł czarny
Dzięcioł średni
Dzięcioł zielony
Dzięcioł zielonosiwy
Gąsiorek
Grzebiuszka ziemna
Jastrząb
Jaszczurka zwinka
Jaszczurka żyworodna
Jelonek rogacz
Kania czarna
Kobuz
Kokoszka
Krakwa

Castor fiber
Actitis hypoleucos
Locustella luscinioides
Anas querquedula
Anas crecca
Vanellus vanellus
Egretta alba
Ardea cinerea
Carduelis spinus
Crex crex
Upupa epops
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Picus viridis
Picus canus
Lanius collurio
Pelobates fuscus
Accipiter gentilis
Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Lucanus cervus
Milvus migrans
Falco subbuteo
Gallinula chloropus
Anas strepera

Cz, DS. II
C, EN
C, NT
C, EN
Łowny, CR
C, VU
C, DP I
C, VU
C
C, DP I, VU
C, VU
C, DP I, VU
C, DP I, VU
C, NT
C, DP I, VU
C, DP I, VU
C
C, VU
Cz
Cz
Cz, DS II
C, CR
C, EN
C, VU
C, VU

Źródło danych

efiz
N-ctwo, Piegża
PK
PK, efiz.
PK, rez.
PK, N-ctwo
PK, efiz.
efiz
PK, N-ctwo,
Piegża
efiz
efiz
efiz
efiz
efiz
PK
PK
efiz
efiz
PK, efiz
PK
efiz
efiz
PK, rez., efiz
Efiz.
PK
efiz
Piegża
Piegża
efiz
PK
efiz
efiz
efiz
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Lp.

Grupa*

Nazwa polska

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

B
B
A
B
B
B
B
B
B

Lp.

Grupa*

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

B
B
I
R
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I

Orlik krzykliwy
Ortolan
Pachnica dębowa
Padalec zwyczajny
Perkoz dwuczuby
Perkoz rdzawoszyi
Pełzacz lesny
Piegża
Pliszka żółta
Płomykówka
Pokląskwa
Puszczyk zwyczajny
Remiz
Rak rzeczny

60.

B

Rokitniczka

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

A
A
A
B
B
A
B
B
B
B

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

B
B
A
A
B
B
B
B

Ropucha paskówka
Ropucha szara
Ropucha zielona
Rybołów
Rybitwa czarna
Rzekotka drzewna
Samotnik
Sowa uszata
Sóweczka
Skowronek borowy
(Lerka)
Ślepowron
Srokosz
Traszka grzebieniasta
Traszka zwyczajna
Trzmielojad
Turkawka
Włochatka
Wodnik

Krogulec
Kropiatka
Kumak nizinny
Lelek
Łabędź krzykliwy
Łabędź niemy
Muchołówka białoszyja
Muchołówka mała
Myszołów
Nazwa polska

Nazwa łacińska
Accipiter nisus
Porzana porzana
Bombina bombina
Caprimulgus europaeus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Ficedula albicollis
Ficedula parva
Buteo buteo

Status ochrony,
kat. zagrożenia

Źródło danych

C, VU
C, DP I, EN
C, DS II
C, VU
C, CR
C, NT
C, VU
C, EN
C, NT
Status ochrony,
kat. zagrożenia

Źródło danych

Aquila pomarina
Emberiza hortulana
Osmoderma eremita
Anguis fragilis
Pediceps cristatus
Pediceps grisegena
Certhia familiaris
Sylvia curruca
Motacilla flava
Tyto alba
Saxicola rubetra
Strix aluco
Remiz pendulinus
Astacus astacus
Acrocephalus
schoenobaenus
Bufo calamita
Bufo bufo
Bufo viridis
Pandion haliaetus
Chlidonias niger
Hyla arborea
Tringa ochropus
Asio otus
Glaucidium passerinum
Lullula arborea

C, CR
C, VU
C, DS. II, pr.
Cz
C, LC
C, EN
C, NT
C, NT
C, NT
C, CR
C, VU
C, LC
C, VU
Cz

PK
efiz
efiz
Piegża, efiz.
Efiz.
Piegża, efiz.
Efiz
Efiz
Efiz
PK
Efiz.
Efiz.
Efiz
PK

C

efiz

C
Cz
C
C, RE
C, DP I, EN
C
C, NT
C
C, DP I, EN
C, DP I, VU

PK
PK, Piegża
PK, Piegża
PK
efiz
PK, Piegża
Piegża, efiz
efiz
N-ctwo, rez.
efiz

Nycticorax nycticorax
Lanius excubitor
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Pernis apivorus
Streptopelia turtur
Aegolius funereus
Rallus aquaticus

C, DP I, VU
C, EN
C, DS II
Cz
C, DP I, EN
C, VU
C, DP I, CR
C, EN

PK
efiz
PK
PK
PK
efiz
N-ctwo
efiz

Nazwa łacińska

efiz
efiz
PK, rez.
Piegża, PK
PK
PK
rez.
PK
Efiz
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Lp.

Grupa*

Nazwa polska

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

M
R
B
B
A
A
A
A

Wydra
Zaskroniec
Zausznik
Zimorodek
Żaba jeziorkowa
Żaba moczarowa
Żaba trawna
Żaba wodna

87.

R

Żmija zygzakowata

88.

B

Żuraw

Nazwa łacińska

Status ochrony,
kat. zagrożenia

Lutra lutra
Natrix natrix
Pediceps nigricollis
Alcedo atthis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta

Cz, DS. II
Cz
C, VU
C, DP I, VU
C
C
Cz
Cz

Vipera berus

Cz

Piegża, efiz.
Piegża
efiz
PK
PK
PK
PK
PK
PK, rez. Piegża

Grus grus

C, DP I, VU

PK, Piegża

Źródło danych

Źródło: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na okres 01.01.2020r. – 31.12.2029r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Katowicach, Kraków 2019.
Gatunki objęte ochroną ścisłą(C) lub częściową(Cz) zgodnie z Rozp. M Ś z 16 grudnia 2016 r
Czerwona lista ptaków województwa śląskiego: RE-gatunek wymarły regionalnie, CR-krytycznie zagrożony, EN- zagrożony, VU-narażony,
NT-bliski zagrożenia, LC-najmniejszej troski. DS II – gatunek z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa) DP I gatunek objęty Załącznikiem I art. 4 dyrektywy 2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia)

Na obszarze gmin powiatu lublinieckiego uwzględnić należy występowanie zwierząt leśnych
m.in. jelenie, dziki, sarny, zające, lisy oraz sporadycznie borsuki. Siedliska znalazły tutaj również liczne
ptaki lęgowe, spośród których wyróżnić można gatunki: bielik, cyranka, kuropatwa, zimorodek oraz
występowanie żerowisk bobra.
Informację o żerowiskach bobrów wskazano w Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 (karta zadania 37, Leśny Zalew – ścieżka edukacyjna –
żerowisko bobrów).
W analizie dotyczącej oddziaływań wynikających z wdrożenia założeń dokumentu na
populacje chronionych gatunków roślin i zwierząt uwzględniono także dane uzyskane z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 3 listopada 2021 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku i jego
ochronie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w odpowiedzi na wniosek w dnia
24 listopada 2021 roku znak sprawy: WSI.402.460.2021.LH udostępniła dane o siedliskach
i gatunkach narażonych na wyginięcie na terenie powiatu lublinieckiego z zastrzeżeniem, że dane te
traktowane są, jako informacje wrażliwe i nie ma możliwości udostępnienia ich osobom trzecim.
W związku z tym dane te nie zostały przywołane w niniejszym dokumencie.
Mając na względzie lokalizację, także fakt, że zgodnie z założeniami przyjętymi
w analizowanym dokumencie, rozwój infrastruktury turystycznej w Powiecie Lublinieckim
kształtowany będzie przede wszystkim w oparciu o istniejące obiekty. Mając na uwadze ich
lokalizację i niewielką zajętość terenu, nie stwierdzono zagrożenia kolizją planowanych inwestycji ze
stanowiskami chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt, w tym gatunków dla których ochrony
w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wyznaczono strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania.
Z ww. względów brak jest przesłanek do wykazania, że realizacja założeń Strategii
w jakikolwiek sposób spowoduje pogorszenie warunków bytowania populacji gatunków zwierząt
dziko żyjących, a także możliwości migracji.
Dokument Strategii ma charakter intencyjny a dopiero dokumenty planistyczne, koncepcja,
projekt budowlany i projekt wykonawczy będą podstawą do przeprowadzenia oceny inwestycji na
środowisko przyrodnicze. Na potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
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środowisko przeanalizowano wpływ potencjalnych zaplanowanych działań na środowisko
przyrodnicze stosownie do stopnia szczegółowości dokumentu.
Inwestycje według projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 będą przeprowadzane poza obszarami objętymi ochroną prawną lub
stanowiskami chronionych gatunków roślin i zwierząt. Jedynie w odniesieniu do zadań, które zostały
ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 tj. (karta zadania 34, Bagna Bruch - ścieżka edukacyjna) oraz (karta zadania 37, Leśny Zalew –
ścieżka edukacyjna – żerowisko bobrów) stwierdzono, że będą one realizowane obok, ale bez
naruszenia i zmiany warunków siedliskowych stanowisk, na których występują gatunki chronione
oraz żerowiska bobrów. Dodatkowo realizacja zadania 29 „Góra Grojec” oraz częściowo zad. 40 może
nastąpić jedynie po zmianie stanu formalno – prawnego z dopuszczeniem ruchu pieszego /
rowerowego na teren rezerwatu Góra Grojec. Według stanu prawnego na dzień sporządzenia
Prognozy, nie jest to możliwe.
W razie stwierdzenia gatunków chronionych flory i fauny będzie potrzebny wniosek
o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących
zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną.
6.1.3

Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Na obszarze powiatu lublinieckiego znajduje się 126 obiektów ochrony zgrupowanych w 5 formach
ochrony przyrody
Rezerwaty:
• Cisy koło Sierakowa
• Cisy na Liswartą
• Cisy w Łebkach
• Jeleniak Mikuliny
• Rajchowa Góra
• Góra Grojec
• Łęg nad Młynówką
Parki Krajobrazowe:
• Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
Użytki ekologiczne:
• Piegża
• Bagienko w Pietrzakach
• Brzoza
• Torfowisko w Strzebiniu
• Torfowisko Dubiele
• Łąka Trzcionka
• Żwirowiska w Cieszowej
• Wydma Dziewicza Góra
• Kompleks stawowy Kokotek I i II
• Wydmy Kokotek
Obszar Natura 2000: Specjalne obszary ochrony siedlisk:
• Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027
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• Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035
Pomniki przyrody:
• 106 pomników przyrody
W poniższych tabelach dokonano krótkiej

charakterystyki

form

ochrony

przyrody.

57

Tab. 10 Wykaz rezerwatów przyrody na terenie powiatu lublinieckiego.
Lp.

1

2

3

Nazwa

Rezerwat ,,Cisy
koło Sierakowa”

Rezerwa ,,Cisy na
Liswartą”

Rezerwat ,,Cisy w
Łebkach”

Gmina

Ciasna

Data
utworzenia

1957-07-02

Pow.
[ha]

Cel ochrony

8,05

Zachowanie ze względu
naukowych i dydaktycznych
naturalnego stanowiska cisa

Zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych
naturalnego stanowiska cisa
pospolitego (Taxus baccata L.).

Herby

1957-07-02

53,98

Herby

1957-06-22

55,45

Zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych
naturalnego stanowiska cisa
pospolitego (Taxus baccata L.).

Akt prawny
(utworzenie)
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17
maja 1957r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Z 1957 R
.Nr 52, poz. 331),
Obwieszczenie Woj. Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. z 2002r. Nr 1, poz. 1)
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17
maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1957 r.
Nr 52, poz. 329),
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody
"Cisy nad Liswartą" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 6448),
Rozporządzenie Nr 54/06 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października
2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy nad Liswartą" (Dz.Urz. z
2006r. Nr 119, poz. 3360),
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w
sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. z 2002 r.
Nr 1, poz. 1),
Zarządzenie Nr 20/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Cisy nad
Liswartą
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17
maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1957 r.
Nr 50, poz. 316),
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Lp.

4

Nazwa

Rezerwat Jeleniak
Mikuliny

Gmina

Koszęcin

Data
utworzenia

1958-01-16

Pow.
[ha]

Cel ochrony

120,26

Zachowanie ze względów
naukowych śródleśnego
torfowiska z pierwotną
roślinnością, będącego zarazem
miejscem lęgowym żurawi.

126,79

Zachowanie ze względów
naukowych, przyrodniczych i
dydaktycznych biocenoz
leśnych, wodnych i bagiennych
w postaci naturalnego lasu
łęgowego wraz z całym
bogactwem gatunkowym flory i
fauny.

Akt prawny
(utworzenie)
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18
grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z 1958
r. Nr 2, poz. 7) w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Nowelizacja: Zarządzenie nr 33/2012, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 grudnia 2012 roku w
sprawie rezerwatu przyrody "Jeleniak Mikuliny") (Dz. Urz. z 2012 r.
poz. 6036),
Zarządzenie Nr 4/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia szlaku
ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody "Jeleniak
Mikuliny"
Informacja o rezerwacie zawarta jest również w Obwieszczeniu
Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z
2002 r. Nr 1, poz. 1)

5

Rezerwat Łęg nad
Młynówką

Ciasna

2007-02-09

Rozporządzenie Nr 2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia 2007
r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 11,
poz.275)
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Lp.

6

7

Nazwa

Rezerwat Rajchowa
Góra

Rezerwat Góra
Grojec

Gmina

Boronów

Woźniki

Data
utworzenia

1959-10-10

1996-12-04

Pow.
[ha]

Cel ochrony

8,2

Zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych
pozostałego lasu mieszanego
naturalnego pochodzenia na
zachodniej krawędzi Jury
Krakowsko-Wieluńskiej.

17,53

Zachowanie ze względów
naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych
drzewostanu z udziałem
jawora, buka i jodły, rosnących
na wapiennym wzgórzu.

Akt prawny
(utworzenie)
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14
września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z
1959 r. Nr 83, poz. 441),
Informacja o rezerwacie zawarta jest również w Obwieszczeniu
Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia
wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z
2002r. Nr 1, poz. 1),
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rezerwatu przyrody
"Rajchowa Góra" (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 4666),
Zarządzenie Nr 23/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie
wyznaczenia szlaku ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie
przyrody Rajchowa Góra.
Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r. Nr 67, poz. 634), w sprawie
uznania za rezerwat przyrody. Informacja o rezerwacie zawarta jest
również w Obwieszczeniu Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002
r.w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz.
Województwa Śląskiego z 2002 r. Nr 1, poz. 1)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Tab. 11 Wykaz parków krajobrazowych na terenie powiatu lublinieckiego.
Lp.

Nazwa

Gmina

Data
utworzenia

Blachownia,
Wręczyca
Wielka,
Boronów,
Park
Koszęcin,
Krajobrazowy Woźniki,
1
Lasy nad
Ciasna,
1998-12-21
Górną
Przystajń,
Listwartą
Panki,
Starcza,
Konopiska,
Herby,
Kochanowice

Pow.
[ha]

Cel ochrony

ochrona specyficznej
fizjonomii krajobrazu
dorzecza Liswarty
jako syntezy wartości
przyrodniczych i
kulturowych, a zwłaszcza zachowanie:
1) właściwego stanu
ochrony siedlisk
przyrodniczych, w
szczególności
51 134 ha
hydrogenicznych
(park dorzecza Liswarty,
38 731
w tym naturalnych
ha,
cieków wodnych,
otulina –
starorzeczy oraz
12 403
innych naturalha)
nych i antropogenicznych zbiorników wodnych, torfowisk wysokich i
przejściowych,
trzęsawisk,
obniżeń
dolinkowych,
mszarów i źródlisk,
2) szaty roślinnej, w
tym charakterystycznego układu

Akt prawny
(utworzenie)

Problemy ochrony

1. Obowiązują zakazy m.in.:
1) Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko w rozumieniu art.51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Rozporządzenie Nr Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150, z
28/98 Wojewody
późn.zm.).
Częstochowskiego z 2) Umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia
21 grudnia 1998 r. w ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i
sprawie utworzenia złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
Parku
wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej,
Krajobrazowego
leśnej, rybackiej i łowieckiej.
"Lasy nad Górną
3) Likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
Liswartą"
i nawodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony
Dz. Urz. Nr 25, poz. przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
269 z dnia 24 grudnia drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania
1998 r
remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
Obowiązujący akt
4) Pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz
prawny:
skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a
Rozporządzenie
także minerałów i bursztynu.
Wojewody Śląskiego 5) Wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę
Nr 55/08 z dnia 25 terenu.
sierpnia 2008r. w
6) Dokonywanie zmian w stosunkach wodnych, jeżeli zmiany te nie
sprawie Parku
służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej,
Krajobrazowego
wodnej lub rybackiej.
,,Lasy nad Górną
7) Budowa nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości
Liswartą”. (Dz.Urz. Nr 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z
163, poz 3071)
wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej.
8) Likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
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mozaiki leśnołąkowo-polnej,
3) różnorodności
flory i fauny,
4) walorów
krajobrazowych ,
w tym elementów
charakterystyczne
go krajobrazu
kulturowego, z
zabytkowymi
układami
przestrzennymi
wsi, zespołami
pałacowo parkowymi,
historycznymi
elementami
zagospodarowania
przemysłowego,
alejami,
zadrzewieniami
śródpolnymi i
historycznym
układem dróg,
w celu popularyzacji
tych wartości w
warunkach
zrównoważonego
rozwoju,

9) Wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia gruntów rolnych.
10) Utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników
ściekowych.
11) Organizowania rajdów motorowych i samochodowych.
12) Używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na
otwartych zbiornikach wodnych
2. Na obszarach , na których w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego gmin, które utraciły moc na
podstawie art.67 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 1999 r. Nr 15, poz.
139, z późn. zm.) oraz miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego gmin obowiązujących w dniu wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia dopuszczono lokalizację:
1) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko –
nie obowiązuje zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt. 1,3,5,6,7.
2) Zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej oraz obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów – nie obowiązuje zakaz, o
którym mowa w ust 1. pkt 3,5,6,7.
3. Na obszarach, na których w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po dniu wejścia w
życie rozporządzenia gmin dopuszczono lokalizację: obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów komunikacji i
terenów infrastruktury technicznej nie obowiązują zakazy, o
których mowa w ust. 1 pkt 3,5,6.
4. Na obszarach, na których są lub będą prowadzone prace
związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem lub wydobyciem kopalin
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z późn.zm.) nie
obowiązują zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Tab. 12 Wykaz użytków ekologicznych na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.

Nazwa

Gmina

1

Piegża

2

Bagienko w
Pietrzakach

Herby

Brzoza

Kochano
wice

3

4

Trofowisko
w Strzebiniu

Torfowisko
Dubiele

5

6

Łąka
Trzcionka

Lubliniec

Koszęcin

Koszęcin

Koszęcin

Data
utworzenia

2004-08-10

Pow
[ha]

Cel ochrony

57,5
7

Staw, torfowisko.
Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu stawu i
torfowiska ze stanowiskami regionalnie rzadkich i
ustępujących gatunków roślin

2002-03-23

0,94

2007-07-31

52,2
279

2004-08-10

2004-08-10

2004-08-10

0,24

2,74

8,53

Akt prawny (utworzenie)
Rozporządzenie Nr 40/2004 Wojewody Śląskiego z
dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego nieużytkowanego stawu i torfowiska
pod nazwą "Piegża" w gminie Lubliniec (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr 67 poz. 1993 z dnia 26.07.2004)

Torfowisko.
Rozporządzenie Nr 9/2002 Woj. Śląskiego z dnia 28 lutego
Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych,
2002 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny torfowiska
dydaktycznych i krajobrazowych torfowiska, ze
niskiego "Bagienko w Pietrzakach" w gminie Herby (Dz. Urz.
stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gat. roślin
Woj. Śląskiego Nr 17 poz. 529 z dnia 8.03.2002 r.)
Oczko wodne.
Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych,
dydaktycznych, oczka wodnego ze stanowiskami
regionalnie rzadkich i ustępujących gat. roślin i zwierząt.

Rozporządzenie Nr 33/07 Wojewody Śląskiego z dnia 10
lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego
pod nazwą "Brzoza" w gminie Kochanowice (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego Nr 115 poz. 2313 z dnia 16.07.2007 r.)

Rozporządzenie Nr 43/2004 Wojewody Śląskiego z
Torfowisko.
dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku
Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych,
ekologicznego torfowiska przejściowego pod nazwą
dydakt. i krajobrazowych torfowiska przejściowego ze
"Torfowisko w Strzebiniu" w gminie Koszęcin (Dz. Urz.
stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gat. roślin
Woj.Śląskiego Nr 67 poz. 1996 z dnia 26.07.2004 r.)
Torfowisko.
Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu torfowiska
przejściowego ze stanowiskami regionalnie rzadkich i
ustępujących gatunków roślin

Rozporządzenie Nr 45/2004 Wojewody Śląskiego z
dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego torfowiska przejściowego pod nazwą
"Torfowisko Dubiele" w gminie Koszęcin (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego Nr 67 poz. 1998 z dnia 26.07.2004 r.)

Łąka trzęślicowa.
Rozporządzenie Nr 46/2004 Województwa Śląskiego z
Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych,
dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia użytku
dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemu podmokłej łąki ekologicznego podmokłej łąki trzęślicowej pod nazwą
trzęślicowej ze stanowiskami regionalnie rzadkich i
"Łąka Trzcionka" w gminie Koszęcin (Dz. Urz. Woj.
ustępujących gatunków roślin
Śląskiego Nr 67 poz. 1999 z dnia 26.07.2004 r.)
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Lp.

7

Nazwa

Żwirowiska
w Cieszowej

8

Wydma
Dziewcza
Góra

9

Kompleks
stawowy
Kokotek I i II

10

Wydmy
Kokotek

Gmina

Koszęcin

Pawonków

Lubliniec

Lubliniec

Data
utworzenia

Pow
[ha]

Cel ochrony

Akt prawny (utworzenie)

11,5
816

Ekosystemy hydrogeniczne. Zachowanie ze względów
przyrodniczych, naukowych, dydakt. i krajobrazowych
ekosystemów hydrogenicznych, ze stanowiskami
regionalnie rzadkich i ustępujących gat. roślin

Rozporządzenie Nr 72/07 Wojewody Śląskiego z dnia 27
listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego pod nazwą "Żwirowiska w Cieszowej" w
gminie Koszęcin (Dz. Urz. z 2007 r. Nr 201 poz. 3960)

2019-05-08

35,0
000

Wydma - forma geomorfologiczna zbudowana z
czwartorzędowych plejstoceńskich utworów, będących
pozostałością po okresach zlodowacenia - szczególnie po
zlodowaceniu środkowopolskim. Ma szczególne
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i
krajobrazowej naszego regionu. Na wydmie oraz w
bezpośredniej okolicy można spotkać takie gatunki jak
puszczyk, sóweczka, włochatka, bocian czarny, orzeł
bielik, jaszczurki zwinka, żmija zygzakowata, trzmiel
ziemny. Szczególne znaczenie dla tego ekosystemu mają
stanowiska padalca i gniewosza plamistego.

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia 16
kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego „Wydma Dziewcza Góra”
Dz. Urz. z 2019 r. poz. 3314

2021-06-17

45,4
500

utrzymanie obecnego sposobu użytkowania terenu,
który warunkuje zachowanie stwierdzonych walorów
przyrodniczych, objętych ochroną ścisłą gatunków fauny
i flory, krajobrazowych i estetycznych.

Uchwała nr 391/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu z
dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego "Kompleks stawowy Kokotek I i II"
Dz. Urz. z 2021 r. poz. 3901

30,0
921

zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i
krajobrazowej, a także odtworzenie i wzmocnienie
zasobów przyrody na terenie kompleksu leśnego w
okolicy Kokotka oraz zachowanie wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo-dydakt.

UCHWAŁA NR 431/XXXVII/2021 RADY MIEJSKIEJ W
LUBLIŃCU z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego „Wydmy Kokotek”
Dz. Urz. z 2021 r. poz. 5686

2007-12-18

2021-09-18

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Tab. 13 Wykaz obszarów Natura 2000 na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.

1

Nazwa

Łęgi w lasach
nad Liswartą

Gmina

Ciasna,
Herby

Data
utworzenia

2011-03-01

Pow. [ha]

234,68

Kod

PLH240
027

Akt prawny (utworzenie)

DECYZJA KOMISJI z dnia 10
stycznia 2011 r. w sprawie
przyjęcia na mocy dyrektywy
Rady 92/43/EWG czwartego
zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na
kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument nr
C(2010)9669)(2011/64/UE)
Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 2 listopada
2021r. w sprawie ustalenia planu
zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Łęgi w lasach nad
Liswartą PLH240027 (Dz.Urz.
WOJ. SLA. 2021. poz 7003)

2

Bagno Bruch
koło Pyrzowic

Woźniki

2011-03-01

38,87

PLH240
035

DECYZJA KOMISJI z dnia 10
stycznia 2011 r. w sprawie
przyjęcia na mocy dyrektywy
Rady 92/43/EWG czwartego
zaktualizowanego wykazu

Cele/przedmiot ochrony

Problemy ochrony

91E0- Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

Zagrożenie dla
zachowania siedliska
łęgu może być
niewłaściwie
prowadzona
gospodarka leśna.
Szczególnie
niekorzystne jest
wykonywanie zrębów
na dużej powierzchni.

- zachowanie właściwego stanu
ochrony przedmiotu ochrony,
-konieczność utrzymania
powierzchni siedliska na co najmniej
135 ha z uwzględnieniem
naturalnych procesów,
- potrzeba utrzymania w skali całego
obszaru: oceny wskaźnika
,,inwazyjne gatunki obce w podszycie
i runie” na poziomie więcej niż 1
gatunek liczny jednak bez dominacji
facjalnej (U1), oceny wskaźnika
,,reżim wodny”, oceny wskaźnika
,,naturalność koryta rzecznego”,
poprawę oceny wskaźnika ,,martwe
drewno”
Przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 są:
- siedliska przyrodnicze:
7110 -Torfowiska wysokie z
roślinnością torfotwórczą (żywe) –

Torfowisko jest
zagrożone przez
nadmierne zarastanie
krzewami i drzewami,
co jest wynikiem
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Lp.

Nazwa

Gmina

Data
utworzenia

Pow. [ha]

Kod

Akt prawny (utworzenie)
terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na
kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana
jako dokument nr
C(2010)9669)(2011/64/UE)
Zarządzenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 27 listopada
2020r. w sprawie ustalenia planu
zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Bagno Bruch koło
Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz.
WOJ. SLA. 2020. poz 8372)

Cele/przedmiot ochrony

Problemy ochrony

nie określono celów działań
ochronnych, w związku z brakiem
występowania siedlisk w obszarze.

naturalnej sukcesji w
kierunku boru
bagiennego, a w
dalszym etapie do
wilgotnych borów
sosnowych. Temu
niekorzystnemu
procesowi sprzyja
istniejąca sieć rowów
odwadniających prowadzą one do
zmniejszenia
uwilgotnienia i
degradacji siedlisk.
Także szkodliwe, choć
niewspółmiernie
mniejsze znaczenie ma
rozdeptywanie
powierzchni torfowiska i
jego zaśmiecanie.

7140-Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzeriocaricetea) – poprawa stanu ochrony
siedliska przyrodniczego na
stanowisku 1 (7140-1) z poziomu
złego (U2) do poziomu
niezadawalającego (U1) poprzez
poprawę oceny parametru
,,perspektywy ochrony” do poziomu
niezadawalającego (U1).
Poprawa stanu ochrony siedliska
przyrodniczego na stanowisku 2
(7140-2) z poziomu złego (U2) do
poziomu niezadawalającego (U1)
poprzez poprawę oceny parametru
,,specyficzna struktura i funkcje” do
poziomu niezadawalającego (U1) i
poprawę oceny parametru
,,perspektywy ochrony” do poziomu
niezadawalającego (U1).
91D0- Bory i lasy bagienne –
utrzymanie siedliska w obszarze na
pow. 23,96 ha.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Rezerwat przyrody „Cisy koło Sierakowa”
Rezerwat położony na terenie gminy Ciasna, utworzony w celu zachowania ze względów
naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego. Rezerwat położony jest
w obszarze Nadleśnictwa Herby, na terenie gminy Herby.
Rezerwat przyrody „Cisy nad Liswartą”
Rezerwat o pow. 21,29 ha utworzony dla ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego.
Należy on do najcenniejszych rezerwatów w skali województwa śląskiego. Cis pospolity jest głównym
przedmiotem ochrony na obszarze rezerwatu. Znajduje się on na terenie dwóch zbiorowisk leśnych.
Rezerwat położony jest w obszarze Nadleśnictwa Herby, na terenie gminy Herby.
Rezerwat przyrody „Cisy w Łebkach”
Rezerwat o pow. 23,65 ha utworzony w celu ochrony ze względów naukowych
i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego. Rezerwat położony jest w obszarze
Nadleśnictwa Herby, na terenie gminy Herby.
Rezerwat przyrody „Jeleniak Mikuliny”
Rezerwat o powierzchni 34,75 ha, który stanowią dwa prawie całkowicie zarośnięte zbiorniki
wodne. Rezerwat chroni stanowisko lęgowe żurawia zwyczajnego, gniazdującego tu od co najmniej
1840 roku oraz torfowisko z pierwotną roślinnością bagienną i przybrzeżną. Jest to typowy rezerwat
faunistyczny, powołany w celu ochrony stanowisk lęgowych ptactwa leśnego i wodnego oraz
ekosystemów szuwarowych, torfowiskowych i leśnych. Rezerwat leży w obszarze Nadleśnictwa
Koszęcin, na terenie gminy Koszęcin.
Rezerwat przyrody „Rajchowa Góra”
Rezerwat obejmuje ochroną przede wszystkim zbiorowisko roślinne określane jako bór
mieszany świeży. Aktualnie powierzchnia rezerwatu wynosi 10,31 ha dzięki powiększeniu o 1,36 ha na
mocy zarządzenia dyrektora RDOŚ w Katowicach od 24 czerwca 2020 r. Rezerwat leży w obszarze
Nadleśnictwa Koszęcin, na terenie gminy Boronów.
Rezerwat przyrody „Góra Grojec”
Rezerwat o powierzchni 17,53 ha, leżący w zachodniej części gminy Woźniki w obszarze
Nadleśnictwa Koszęcin. Rezerwat został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 roku w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (Monitor Polski 1996 r. nr 67, poz. 634). Przedmiotem ochrony jest tu wielogatunkowy las
mieszany z udziałem jawora, buka i jodły. Rezerwat położony jest w obszarze Nadleśnictwa Koszęcin,
na terenie gminy Woźniki.
Rezerwat przyrody „Łęg nad Młynówką”
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych
i dydaktycznych biocenoz leśnych, wodnych i bagiennych w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz
z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny. Rezerwat położony jest w obszarze Nadleśnictwa
Lubliniec, na terenie gminy Ciasna
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
Został utworzony rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego Nr 28/98 z dnia 21 grudnia
1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą". Od 01.01.2000
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roku wchodzi on w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na mocy
rozporządzenia Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z dnia 19.11.1999 r. Całkowita powierzchnia Parku
wynosi 38 701 ha, a jego otuliny 12 045 ha. Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie
kompleksów leśnych oraz łąk śródleśnych wraz z szatą roślinną, a szczególnie roślinami chronionymi
i rzadkimi zbiorowiskami roślinnymi. Podejmowane są szczególnie działania na rzecz poprawienia
stosunków wodnych na terenach leśnych i terenach podmokłych. Park Znajduje się w granicach
Nadleśnictw: Herby, Lubliniec, Koszęcin i Kłobuck (na terenie gmin w obszarze powiatu lublinieckiego:
Boronów, Ciasna, Koszęcin, Woźniki).
Pomniki przyrody
Na terenie powiatu lublinieckiego zlokalizowanych jest 104 pomniki przyrody. Są to przede
wszystkim pojedyncze drzewa i grupy drzew z gatunków: cis, dąb, jodła, lipa, platan, buk, ale także
stanowiska liczydła górskiego i głazy narzutowe.
6.1.4

Korytarze ekologiczne

Korytarz ekologiczny (migracyjny) to − zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody4 − obszar
umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. W ekologii krajobrazu ujmuje się go najczęściej
jako relatywnie wąski pas terenu, który różni się od otaczającego go tła i stanowi łączność pomiędzy
podobnymi ekosystemami. Korytarze ekologiczne mogą być ciągłe lub przerywane oraz mieć kształt
liniowy, pasowy, sieciowy lub tzw. przystanków stepping stone lub krajobrazowy, dodatkowo dla
bezkręgowców wydziela się korytarze węzłowe. Korytarze ekologiczne umożliwiają przebieg
procesów biologicznych oraz zapewniają przestrzenną spójność sieci płatów siedlisk, które są
kluczowe do rozwoju wielu gatunków. Do najważniejszych funkcji korytarzy ekologicznych zalicza się:
ochrona i rozwój przestrzennej i funkcjonalnej kompletności krajobrazu, zapewnienie genetycznej
wymiany pomiędzy lokalnymi populacjami, czyli zmniejszenie efektu utraty bioróżnorodności,
umożliwienie gatunkom dostępu do różnorodnych siedlisk w czasie ich cyklu życiowego, ułatwienie
kolonizacji nowych siedlisk, jak również rekolonizacja siedlisk pustych. 5
Przez teren powiatu lublinieckiego przebiega główny korytarz ekologiczny południowo-centralny,
który stanowią Lasy Lublinieckie – Wyżyna Śląska, które są łącznikiem pomiędzy Jurą KrakowskoCzęstochowską z Lasami Stobrawsko - Turowskimi. Jest to jeden z największych szlaków migracyjnych
w województwie śląskim, które umożliwiają przemieszczanie się drogą lądową organizmów
występujących w bioregionach Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Środkowopolskich.
Sieć krajowych korytarzy ekologicznych, których głównym celem jest integracja obszarów
chronionych, w tym sieci Natura 2000, obejmuje duże kompleksy leśne i bagienne oraz doliny rzeczne
i inne pasy krajobrazu, umożliwiające łączność populacji zwierząt i roślin na obszarze Polski i terenach
sąsiednich. Na obszarze powiatu lublinieckiego wyznaczono sieć korytarzy:

4

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098)

Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. 2007, 2015. Korytarze ekologiczne w województwie śląskim –
koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Etap I. Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska. Katowice, ss. 14,15.
5
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•

ichtiologiczne: Korytarz ichtiologiczny Warty o znaczeniu ponadregionalnym oraz korytarz
ichtiologiczny Liswarta o znaczeniu regionalnym, stanowią II-rzędowy szlak migracji ryb
dwuśrodowiskowych oraz jednośrodowiskowych.

•

ornitologiczne: Lasy Lublinieckie o znaczeniu ponadregionalnym. Szlak migracyjny dla ptaków
oraz przystanki, czyli miejsca odpoczynku i żerowania ptaków, przebiega z północy na
południe wzdłuż lasów w północno-zachodniej części województwa śląskiego, łącząc dolinę
Warty z Lasami Lublinieckimi i Borami Stobrawskimi. Na obszarze Lasów Lublinieckich
znajduje się kilkadziesiąt stawów i zbiorników wodnych – ze względu na występowanie liczne
ptaków wodno-błotnych należą: kompleks stawów rybnych ,,Posmyk – Kokotek” – znajduje
się blisko Lublińca; śródleśny staw ,,Piegża” leży niedaleko Krupskiego Młyna; śródleśny
kompleks stawów rybnych ,,Zagłówek” znajdujący się przy wsiach Zagłówek – Solarnia;
kompleks stawów rybnych koło wsi Kośmidry; zbiornik zaporowy Zielona, położony w górnym
biegu rzeki Mała Panew przy wsi Zielona; śródleśne stawy w rezerwacie przyrody Jeleniak
Mikuliny koło Rusinowic; kompleks 14 stawów rybnych Hadra-Mochala położony między
wsiami Cieszowa i Chwostek śródleśne stawy rybne koło Kochcic i Kochanowic; śródleśny
kompleks pięciu stawów rybnych koło Połomii. Większość stawów ma porośnięte brzegi
roślinnością wymurzoną – trzciną, pałką tatarakiem, a miejscami błotniste brzegi przechodzą
w torfowisko. Na kilku stawach znajdują się wysepki pokryte krzewami lub drzewami 5.

Korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym:
•

Dolina Warty – Lasy Lublinieckie. Korytarz obejmuje pas terenu o strukturze rolno-leśnej,
który przebiega od Koszęcina, Boronowa i Herbów do ujścia Liswarty do Warty.
Przemieszczać się mogą ptaki wodno-błotne ze stawów leśnych w Lasach Lublinieckich.

•

Lasy Lublinieckie – Jura Krakowsko – Częstochowska. Korytarz ciągnie się od Zawiercia
i łączy kompleksy leśne Lasów Lublinieckich oraz lasy Parku Krajobrazowego Orlich
Gniazd.

Przystanek pośredni: Kompleksy stawów rybnych koło Ciasnej i Kochcic, położony w granicach
ponadregionalnego korytarza ekologicznego Lasów Lublinieckich, łączącego dolinę Warty z Lasami
Lublinieckimi. Stan przelotowy nie jest dobrze rozpoznany, ale w rejonach stawów regularnie
pojawiają się: rybołowy, które odpoczywają i żerują, stada gęgaw i gęsi zbożowych. Często
pojawiają się bąk, bączek, czapla biała, łabędź krzykliwy. Przelotowo pojawiają się świstuny,
cyranki, cyraneczki, gągoły, bielaczki, rybitwy białowąse. Ponadto znajduje się pierzowisko około
300 łabędzi niemych. Spośród lęgowych taksonów odnotowano lęgi żurawia, rybitwy czarnej
i włochatkę 5.
•

herpetologiczne:
Lasy Doliny Liswarty. Obszar źródłowy Liswarty to lasy lublinieckie. Korytarz Liswarty łączy lasy
lublinieckie, Parka Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, duże płaty leśne w dolinie dolnej
Liswarty oraz korytarz doliny Warty. W dolinie Warty stwierdzono 6 gatunków gadów, 13
niżowych gatunków płazów. W związku z tym potencjalne korytarze ekologiczne dla
herpetofauny, w szczególności dla płazów, zlokalizowane są wszędzie tam gdzie zwierzęta te
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występują, a więc w zasadzie na obszarze całego województwa, w tym na obszarze powiatu
lublinieckiego.
Dolina Małej Panwi na terenie Lasów Lublinieckich. Źródło Małej Panwi znajduje się w okolicy
Koziełek, koło Woźnik. Rzeka naturalnie meandruje wśród lasów lublinieckich oraz przepływa
przez Lubliniec. Występuje 13 gatunków płazów nizinnych i 6 gatunków gadów, w tym
gniewosz plamisty. Korytarz zapewnia łączność Jury Krakowsko-Wieluńskiej, korytarza Odry
i lasów opolskich.
•

teriologiczne (dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych).
Lasy lublinieckie najbardziej zasobne w zwierzęta kopytne kompleks leśny woj. śląskiego.
Potencjalne miejsce występowania populacji wilka, rysia, sarny, jelenia, dziki i introdukowane
daniele.
Lasy nad Górną Liswartą. Obszar ma dobre połączenie z Lasami Lublinieckimi, posiada liczne
populacje ssaków kopytnych tj. wilki, rysie, sarny, dziki, jelenie, introdukowane daniele.

•

chiropterologiczne, korytarz o randze lokalnej, który zapewnia potencjalne możliwości
przemieszczania się nietoperzy między kryjówkami dziennymi a żerowiskami oraz korytarze o
randze regionalnej, który łączy ze sobą znane stanowiska nietoperzy.

•

spójności obszarów chronionych, które tworzą sieć połączeń obejmującą obszary dogodnych
siedlisk i trasy migracji określonych grup kręgowców, a także miejsca wymagające poprawy
warunków (udrożnienia, dolesienia) dla ich bytowania 5.

Na rysunkach poniżej przedstawiono sieć korytarzy ekologicznych na terenie powiatu
lublinieckiego.

Rys. 2 Korytarze ornitologiczne - powiat lubliniecki
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Rys. 3 Korytarze teriologiczne – powiat lubliniecki

Rys. 4 Korytarze spójności obszarów chronionych– powiat lubliniecki
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Rys. 5 Korytarze chiropterologiczne – powiat lubliniecki

Rys. 6

Korytarze ichtiologiczne – powiat lubliniecki

Źródło rys 2-6:: opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dane-i-metadane2

Realizacja założeń zawartych w Strategii Rozwoju Turystyki na terenie powiatu lublinieckiego,
ze względu na charakter planowanych działań (patrz opis zadań Strategii – tab. 2) nie wpłynie
negatywnie na drożność ww. korytarzy ekologicznych. Nie nastąpi naruszenie struktury przestrzennej
korytarzy ekologicznych, w tym przekształcenie elementów krajobrazu kluczowych dla migracji
średnio i długodystansowych (żerowiska, miejsca odpoczynku), a także ich zawężenie.
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6.1.5

Wody powierzchniowe

Powiat lubliniecki niemal w całości leży w dorzeczu Odry, jedynie część południowa gminy
Woźniki znajduje się w dorzeczu Wisły. Pod względem hydrograficznym teren powiatu lublinieckiego
należy do regionu wodnego Środkowej Odry, natomiast część południowa gminy Woźniki znajduje się
w regionie wodnym Małej Wisły. Przez teren powiatu przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy
dorzeczami Odry i Warty, dlatego też charakterystyczną cechą jest występowanie licznych obszarów
źródliskowych rzek, stanowiących dopływy niższych rzędów Odry i Warty.
Głównymi rzekami powiatu lublinieckiego są Liswarta oraz Mała Panew. Uzupełnieniem sieci
wód powierzchniowych są Lublinica, Leśnica oraz licznie małe cieki, rowy melioracyjne oraz sieć
stawów hodowlanych oraz stawów na rzece Lublinica. Wszystkie elementy powierzchniowej sieci
wodnej zasilane są wodami opadowymi (deszcz, śnieg). Dlatego też charakterystycznym zjawiskiem
są podtopienia w okresie wiosennych roztopów.
Jednolite części wód powierzchniowych występujące na terenie powiatu lublinieckiego zostały
przedstawione i opisane w poniższej tabeli.
Tab. 14 Jednolite części wód powierzchniowych – powiat lubliniecki
Jednolite części wód powierzchniowych
Lp. Kategoria Nazwa

Kod

1

JCWP
rzeczna

Bziniczka

RW600017118349

2

JCWP
rzeczna

Smolina

RW600017118312

3

JCWP
rzeczna

Lublinica

RW60001711829

4

JCWP
rzeczna

5
6
7

JCWP
rzeczna
JCWP
rzeczna
JCWP
rzeczna

Mała Panew od
Stoły do
RW600019118199
Lublinicy
Dopływ w
RW6000171181952
Zawadzkim

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczny

Ocena ryzyka
Aktualny nieosiągnięcia
stan
celów
środowiskowych

umiarkowany

poniżej
dobrego

zły

zagrożona

poniżej
dobrego

dobry

zły

zagrożona

dobry i
powyżej
dobrego

poniżej
dobrego

dobry

zagrożona

naturalna

umiarkowany

poniżej
dobrego

zły

zagrożona

naturalna

co najmniej
dobry

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

zły

zagrożona

poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

Status

silnie
zmieniona
część wód
silnie
zmieniona
część wód
silnie
zmieniona
część wód

Leśnica

RW600017118149

naturalna

Wilczarnia

RW6000171181529

naturalna

poniżej
dobrego
poniżej
bardzo dobry
dobrego
poniżej
umiarkowany
dobrego

8

JCWP
rzeczna

Mała Panew od
Ligockiego
RW600019118159
Potoku do
Stoły

silnie
dobry i
zmieniona powyżej
część wód dobrego

9

JCWP
rzeczna

Potok Leśny

naturalna

RW6000171181692

co najmniej
dobry
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Jednolite części wód powierzchniowych
JCWP
rzeczna
JCWP
11
rzeczna
JCWP
12
rzeczna
10

13

JCWP
rzeczna

14

JCWP
rzeczna

15

JCWP
rzeczna

JCWP
rzeczna
JCWP
17
rzeczna
16

Zimna Woda

poniżej
dobrego
poniżej
bardzo dobry
dobrego
poniżej
dobry
dobrego

RW600017118134

naturalna

zły

zagrożona

Dubielski Potok RW600017118136

naturalna

zły

niezagrożona

Psarka

RW600017118129

naturalna

zły

niezagrożona

RW6000231181149

naturalna

dobry

poniżej
dobrego

zły

zagrożona

RW600017118132

naturalna

dobry

poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

RW20005212619

naturalna

dobry

poniżej
dobrego

zły

zagrożona

RW600061811529

naturalna

słaby

zły

zagrożona

Kamieniczka

RW60006181189

naturalna

dobry

zły

niezagrożona

Mała Panew od
źródła do
Ligockiego
Potoku
Zacharowski
Rów
Brynica od
źródeł do
zbiornika
Kozłowa Góra
Warta do
Bożego Stoku

dobry

poniżej
dobrego
poniżej
dobrego

18

JCWP
rzeczna

Liswarta do
Młynówki
Kamińskiej

RW6000171816192

naturalna

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

19

JCWP
rzeczna

Konopka

RW600016181289

naturalna

dobry

poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

20

JCWP
rzeczna

Stradomka do
wypływu ze Zb. RW6000161812399
Blachownia

naturalna

co najmniej
dobry

poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

21

JCWP
rzeczna

Potok Jeżowski RW6000171816299

naturalna

umiarkowany dobry

zły

zagrożona

RW600019181633

naturalna

co najmniej
dobry

dobry

dobry

niezagrożona

RW6000171816369

naturalna

dobry

zły

niezagrożona

RW600017181949

naturalna

dobry

zły

zagrożona

JCWP
22
rzeczna
JCWP
rzeczna
JCWP
24
rzeczna
23

Liswarta do
dopł. spod
Przystajni
Łomnica bez
Prądu
Żelazna

co najmniej
dobry
poniżej
dobrego

Źródło: opracowanie własne na podst.: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

6.1.6

Wody podziemne

Na terenie powiatu lublinieckiego występują poziomy wodonośne trzech pięter: czwartorzędu,
jury oraz triasu. Wody podziemne zalegają na głębokości od 100 do 300 m. Nie są narażone na
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, jednak zanieczyszczeniu mogą ulec poprzez
ładunki zanieczyszczeń niesione przez wody powierzchniowe.
Na terenie powiatu lublinieckiego znajdują się 4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
• GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec–Myszków,
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•
•
•

GZWP nr 328 Dolina Kopalna rzeki Mała Panew,
GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie,
GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice–Strzelce Opolskie.
Źródłem zaopatrzenia w wodę powiatu lublinieckiego jest Główny Zbiornik Wód
Podziemnych Lubliniec–Myszków oraz Zbiornik Dolina Kopalna rzeki Mała Panew.
Powiat lubliniecki leży na terenie jednolitych części wód podziemnych przedstawionych
i opisanych w tabeli poniżej. Stan wód podziemnych omawianego powiatu można ocenić jako dobry.
Jednolite Części Wód Podziemnych 111 wykazują słaby stan, jednakże stanowią one zaledwie 1%
powierzchni powiatu lublinieckiego.
Tab. 15 Jednolite części wód podziemnych – powiat lubliniecki
Jednolite części wód podziemnych
Stan
ilościowy

Status

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

Lp.

Numer

Kod

Stan
chemiczny

1

98

PLGW600098

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

2

99

PLGW600099

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

3

110

PLGW6000110

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

4

111

PLGW6000111

słaby

słaby

słaby

zagrożona

Źródło: opracowanie własne na podst.: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

6.1.7

Powietrze

Na obszarze powiatu lublinieckiego w 2020 roku nie zostały przekroczone dopuszczalne normy
takich zanieczyszczeń powietrza jak: dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3), beznen
(C6H6). Miejscami przekroczono dopuszczalny poziom niektórych substancji: pył PM10, pył PM2,5,
tlenki azotu (NOX), dwutlenek azotu (NO2). Najwyższe stężenie zanieczyszczeń przypadało na okres
zimowy w miesiącu grudniu.
6.1.8

Klimat

Obszar powiatu lublinieckiego położony jest w strefie klimatu kontynentalnego. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 8,0-8,5°C. Najwyższe temperatury występują w lipcu, a najniższe w
styczniu. Dominują wiatry zachodnie o średnich prędkościach 3-4 m/s. Wielkość średnich rocznych
sum opadów z lat 1961-1990 dla posterunków opadowych IMGW w Lublińcu i w Sierakowie wynosiły
dla Lublińca: w roku przeciętnym 647 mm, w roku wilgotnym 961 mm, a w roku suchym 452 mm.
Najwyższe opady występowały w miesiącach letnich czerwiec, lipiec i sierpień (ok. 83-88 mm),
a najniższe w lutym i w marcu (34-41 mm). Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni.
Zanieczyszczenia powietrza wpływają na zmiany klimatu jak również oddziałują bezpośrednio na
zdrowie ludzi oraz stan środowiska przyrodniczego.
Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu lublinieckiego jest m.in. emisja
z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym pochodząca m.in. z palenisk domowych jak
również z prywatnych zakładów usługowych, z których spaliny są emitowane przez kominy niższe niż
40m, emisja z zakładów przemysłowych, emisja napływowa z obszarów sąsiednich, a także emisja
komunikacyjna i niezorganizowana np. oczyszczalnie ścieków.
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Czynnikami mającymi mniejszy wpływ na ww. zmiany są np. zmiana formy użytkowania gruntów
lub nadmierne wylesianie. Istotą problemów związanych ze zmianami klimatycznymi nie jest sam
wzrost temperatury, lecz towarzyszące mu zjawiska pogodowe takie jak zmiana struktury opadów
atmosferycznych oraz zwiększenie częstości i nasilenie się zjawisk ekstremalnych, m.in.: silne wiatry,
fale upałów, susze, erozja gleb, nagłe i częste a zarazem intensywne deszcze/burze oraz
paradoksalnie - zmniejszenie zasobów wodnych. Występowanie tych zjawisk charakteryzuje się dużą
zmiennością, co znacznie utrudnia identyfikowanie trendów z nimi związanych. Aby zapobiec tym
zmianom, w powiecie lublinieckim, podejmuje się różnego rodzaju działania realizowane o określonej
wysokości budżetu (wysoko-, nisko - lub beznakładowe) oraz o określonym charakterze
(inwestycyjne, edukacyjne i administracyjne). Wśród najważniejszych przedsięwzięć można wyróżnić:
•

program "Poprawa i utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami" mający na celu ograniczenie emisji liniowej i emisji niskiej.

6.1.9

Powierzchnia ziemi i gleby

Powierzchnia powiatu lublinieckiego zajmuje 822 km2 i jest jednym z większych obszarowo
powiatów województwa śląskiego. Jego terytorium znajduje się na pograniczu Niziny Śląskiej
i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. W skład Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, leżącej w części północnowschodniej powiatu, wchodzą mniejsze Próg Woźnicki, Próg Herbski oraz Obniżenie Liswarty.
Najwyższe wzniesienia o wysokości 366 m n.p.m. koło Lubszy oraz obok położona Góra Grojec 365 m
n.p.m. znajdują się w części wschodniej powiatu. Najniżej położone tereny o wysokości 220 m n.p.m.
znajdują się w części południowo-zachodniej powiatu, na południe od miejscowości Kośmidry.
W centralnej części powiatu lublinieckiego występują gleby o wysokich klasach bonitacyjnych.
Zajmują one ponad 50% gmin, Koszęcin, Kochanowice i Woźniki. Powstały z różnych utworów
czwartorzędowych oraz ze skał triasowych i jurajskich.
Pod względem typologicznym na terenie powiatu lublinieckiego przeważają gleby bielicowe,
które występują w większych lub mniejszych kompleksach na całym obszarze powiatu lublinieckiego.
Charakteryzują się zróżnicowanym składem oraz wartością bonitacyjną. Są to żyzne gleby, które
w sprzyjających warunkach mogą dawać dość wysokie plony. Gleby bielicowe według klasyfikacji
bonitacyjnej zaliczono do klas IIIb –IVa. Występują w okolicach: Lublińca, Koszęcina i Sadowa.
Rzadziej występują gleby brunatne wytworzone są głównie z wapieni i iłów triasowych. Występują
w pasie Kochanowice – Koszęcin. Przy zachowaniu prawidłowych stosunków wodnych i powietrznych
stanowią gleby pszenno-buraczane, IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej. W dolinach rzecznych i obniżeniach
terenu wykształciły się dobrej jakości mady piaszczyste i czarne ziemie oraz gorszej jakości gleby
bagienne, torfowe i murszowe zaliczone do IV i V klasy bonitacyjnej użytków zielonych. Na terenie
gminy Pawonków niewielkimi płatami zlokalizowane są rędziny zaliczane do gleb ornych dobrych
i średnio dobrych IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej oraz kompleksu 2 – pszenny dobry. Gleby te nadają się
pod uprawę pszenicy, jęczmienia i roślin motylkowych.
6.1.10 Krajobraz
Na terenie powiatu lublinieckiego występują dwa typy krajobrazu:
•

krajobraz wyżyn, występujący na prawie całym obszarze powiatu lublinieckiego,
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•

krajobraz nizin, występujący w zachodniej części powiatu lublinieckiego.

Zgodnie z geograficznym podziałek Polski według J. Kondrackiego powiat lubliniecki leży
w megaregionie Pozaalpejska Europa Środkowa. Przeważająca część powiatu lublinieckiego
zlokalizowana jest w prowincji Wyżyny Polski. Część zachodnia powiatu znajduje się na Niżu
Środkowoeuropejskim. Według podziału na podprowincje powiat lubliniecki leży na Wyżynie ŚląskoKrakowskiej, natomiast jego zachodnia część na Nizinach Środkowopolskich. Biorąc pod uwagę
podział na makroregiony zachodnia część powiatu lublinieckiego leży na Nizinie Śląskiej, natomiast
pozostała część na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej.
6.1.11 Zasoby naturalne
Na terenie powiatu Lublinieckiego występują złoża surowców mineralnych. Według stanu na
dzień 30.12.2020r. na terenie powiatu lublinieckiego znajduje się 31 złóż kopalin, z których 8 jest
eksploatowanych. Eksploatację prowadzi się na złożach surowców ilastych, piasków i żwirów.
Na obszarze powiatu lublinieckiego występuje 5 osuwisk, które powstały w sposób naturalny bez
udziału czynnika ludzkiego. Cztery osuwiska znajdują się w gminie Woźniki o powierzchni ok od 0,36
ha do 070 ha, a jedno na terenie gminy Lubliniec o powierzchni 1,7 ha. Osuwiska zajmują częściowo
łąki, pastwiska, nieużytki w szczególności porośnięte roślinnością niską oraz tereny leśne,
w dostatniej odległości od terenów zabudowanych i infrastruktury.
Powierzchnia gruntów leśnych w powiecie lublinieckim wynosi 42 117,90 ha, co stanowi 49,8%
ogólnej powierzchni powiatu (wg GUS, stan na 31.12.2017 r.)
Według danych GUS za 2017 r., lasy prywatne w powiecie lublinieckim stanowią zaledwie 5,3%
ogólnej powierzchni lasów. Niespełna 95% stanowią lasy publiczne, z których około 99,5% to lasy
stanowiące własność Skarbu Państwa. Nadzór na lasami państwowymi sprawują Nadleśnictwa:
Herby, Lubliniec i Koszęcin. Starosta Lubliniecki prowadzi nadzór nad lasami stanowiącymi własność
osób fizycznych o łącznej powierzchni 2046,6699 ha (wg stanu na 15.02.2019 r.)
6.1.12 Ludzie
Powiat lubliniecki położony jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje
powierzchnię około 822 km2 . W 2019 r. na terenie powiatu lublinieckiego zamieszkiwało 76 451 osób
6
w tym 38 887 kobiet 37 564 mężczyzn. Gęstość zaludnienia w 2019r. wynosiła 93 osób/ km2 , gdzie
średnia krajowa to 124 osoby/km2.
W latach 2010-2019 obserwowano w powiecie lublinieckim zmianę liczby ludności –
w omawianym okresie liczba ludności zmniejszyła się z 77 237 tys. do 76 451 tys., tj. o 1%, czyli udział
osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 1 punkt procentowy, lecz udział osób w wieku
poprodukcyjnym zwiększył się o 4,3 punktu procentowego, zauważyć można dużą różnicę. Oznacza
to, że w powiecie lublinieckim, jak w wielu innych powiatach w Polsce zachodzi zjawisko ,,starzenia
się społeczeństwa”.

6

Urząd Statystyczny w Katowicach, 2019, Powiat Lubliniecki
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Wykres 1 Liczba ludności w powiecie lublinieckim w l. 2010-2019
źródło: Diagnoza Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

6.1.13 Zabytki i dobra materialne
Zasoby dziedzictwa materialnego i kulturowego stanowią ogromny potencjał powiatu
lublinieckiego. Zachowane obiekty architektury zabytkowej świeckiej i sakralnej wpływają na
atrakcyjność turystyczną obszaru. Dużym walorem turystycznym powiatu lublinieckiego jest jego
bogate dziedzictwo historyczne, związane z przynależnością do Śląska.
Walory przyrodnicze i kulturowe powiatu lublinieckiego umożliwiają rozwój agroturystyki,
turystyki przyrodniczej i turystyki rowerowej, szczególnie przy stworzeniu sieci dróg rowerowych.
Na terenie powiatu lublinieckiego znajduje się 559 zabytków wpisanych do gminnych ewidencji
zabytków, z czego 46 zostało ujętych w rejestrze zabytków. Poniżej zamieszczono informacje
o zabytkach zlokalizowanych w poszczególnych gminach powiatu lublinieckiego.
GMINA BORONÓW
Wśród obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Boronów można wyróżnić
zabytki architektury sakralnej i świeckiej. W gminnej ewidencji zabytków figuruje 28 obiektów (tabela
17), z czego 1 wpisany jest do rejestru zabytków (tabela 16). Poniżej scharakteryzowano
najważniejszy i jedyny obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków znajdujący się na terenie
gminy Boronów - kościół N.M.P. Królowej Różańca Świętego, leżący na Szlaku Architektury
Drewnianej.
Tab. 16 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Boronów wpisane do rejestru zabytków
Lp.

Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

1.

kościół N.M.P. Królowej Różańca Świętego

B-62 z dn. 30.10.2006

Boronów, ul. Wolności 1

Kościół jest jedną z pereł śląskiego budownictwa. Zbudowany w 1611 r. z drewna sosnowego
i modrzewiowego. Ściany wykonane są z belek ciosanych ręcznie. Dach i ściany pokryte gontami. Zrąb
kościoła jest jednoczęściowy, kościół posiada nawę główna i poprzeczną. Z zachodnią ścianą nawy
głównej styka się 20-metrowa ośmiościenna wieża nakryta spiczastym dachem namiotowym. Bogate
wnętrze kościoła wypełniają XVII i XVIII wieczne elementy architektoniczno-zdobnicze w stylu późnego
renesansu i baroku. Na uwagę zasługuje 5 ołtarzy, a szczególnie ołtarz główny z 1618 r. Godne uwagi są
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Lp.

Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

stalle z baldachimami, boazeria w prezbiterium i kaplicach bocznych, bogato zdobiony portal do
zakrystii czy żelazna krata barokowa. Unikatami dawnej sztuki sakralnej są procesyjne feretrony
Bractwa Różańcowego z połowy XVIII w. Jest to jeden z najstarszych i najlepiej zachowanych
drewnianych kościołów na Górnym Śląsku.
Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/;
Przewodnika po Ziemi Boronowskiej, wyd. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Boronowskiej

Tab. 17 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Boronów wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

kapliczka murowana Matki Boskiej
budynek mieszkalny
komora celna i posterunek straży granicznej
zespół budynków PKP: budynek kasowy, budynek
magazynowy, rampa
obora w zespole pofolwarcznym
stodoła w zespole pofolwarcznym
kapliczka drewniana św. Barbary
karczma
organistówka
zespół budynków szkolnych: „Szkoła Niska”, „Szkoła
Wysoka”
stodoła w zespole pofolwarcznym
zajazd
kapliczka św. Jana Nepomucena
kościół pw. N.M.P. Królowej Różańca Świętego
altana drewniana w ogrodzie plebańskim
budynek mieszkalny
młyn
kapliczka pw. św. Małgorzaty (od poł. Xx w. Serca
Jezusowego)
kapliczka pw. św. Jana Nepomucena
budynek mieszkalny
zabudowania szkolne
czworak
kapliczka św. Jana Nepomucena
kapliczka pw. św. Anny (obecnie św. Floriana)
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Nadleśnictwo Boronów (budynek)

Boronów, ul. 3 Maja 105
Boronów, ul. 3 Maja 57
Boronów, ul. Boczna 5
Boronów, ul. Dworcowa 13
Boronów, ul. Koszęcińska
Boronów, ul. Koszęcińska
Boronów, ul. Powstańców 1
Boronów, ul. Powstańców 1
Boronów, ul. Szkolna 2
Boronów, ul. Szkolna 9
Boronów, ul. Wojska Polskiego
Boronów, ul. Wojska Polskiego 1
Boronów, ul. Wolności 1
Boronów, ul. Wolności 1
Boronów, ul. Wolności 1 (przy kościele par.)
Boronów, ul. Wolności 4
Boronów, ul. Wolności 4
Dębowa Góra
Dębowa Góra
Dębowa Góra, Dębowa Góra 19
Grojec
Grojec, ul. Grojec 3
Hucisko, ul. Różana
Sitki
Zumpy, ul. Kolonijna 13
Zumpy, ul. Kolonijna 23
Zumpy, ul. Kolonijna 3
Zumpy, ul. Lipowa 4

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
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GMINA CIASNA
W gminnej ewidencji zabytków figuruje 56 obiektów (wyszczególnione w tabeli 19), z czego 5
wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 18). Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu
kulturowego na terenie gminy.
Tab. 18 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Ciasna wpisane do rejestru zabytków

1.

Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

zespół dworsko-parkowy: dwór i park

A/541/92 z 2.07.1992

Panoszów

Niewielki dwór zbudowany najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX w. Budynek murowany z cegły,
potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, nakryty dachem mansardowym z lukarnami.
Fasada siedmioosiowa, z umieszczonym centralnie piętrowym ryzalitem, zamkniętym trójkątnym
przyczółkiem. Wejście poprzedzone drewnianym gankiem. Część otworów okiennych przemurowana w
czasach współczesnych, budynek opuszczony, zabezpieczony przed wejściem. Dwór w Panoszowie jest
obecnie własnością prywatną. Właściciel nie zajmuje się specjalnie losem zabytku. Za dworem
rozpościera się rozległy park krajobrazowy (około 13 ha), od lat zaniedbany dzisiaj przypomina raczej las.
W miejscowości pozostało kilka budynków dawnego folwarków oraz opuszczony młyn nad rzeką.
2.

zespół pałacowy: pałac i park

540/92 z 2.07.1992

Patoka

Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych. Właściciele przeprowadzili remont elewacji.
Neobarokowy pałac murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta,
dwukondygnacjowy, podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Fasada
siedmioosiowa, poprzedzona podjazdem, z centralnie umieszczonym pozornym ryzalitem z tarasem
wspartym na czterech kolumnach. Podobne ryzality na osiach elewacji południowej i zachodniej (tu
poprzedzony tarasem). Elewacje zachowały dawne podziały, przyziemie i naroża budynku są boniowane,
okna w prostokątnych opaskach z gzymsami. Układ wnętrz dwutraktowy, częściowo przekształcony, z
korytarzem między traktami i centralnie umieszczoną klatką schodową.
3.

zespół pałacowy: pałac i park

A/462/89 z 27.06.1989:

Sieraków Śląski

Neobarokowy pałac zbudowany na planie zbliżonym do litery H, składa się z parterowego korpusu
i dwóch dwukondygnacyjnych skrzydeł bocznych. Budynek murowany z cegły, potynkowany,
podpiwniczony. Nad korpusem dach siodłowy z lukarnami, ponad skrzydłami bocznymi dachy
czterospadowe. Fasada (elewacja północna) trzynastoosiowa, z centralnie umieszczonym
dwukondygnacyjnym ryzalitem, zamkniętym półkolistym naczółkiem ze spływami. Nad głównym
wejściem, w naczółku, znajduje się kartusz herbowy. W zdewastowanych wnętrzach pozostały resztki
dekoracji sztukatorskiej sufitów. Teren wokół zabytku nie jest ogrodzony, budynek bez problemu
można obejrzeć z zewnątrz
4.

zespół pałacowo-parkowy: pałac i park

A/542/92 z 2.07.1992

Wędzina

Klasycystyczny pałac został wzniesiony w II połowie XIX w., przebudowany w XX w. Budynek murowany
z cegły, potynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony, trójkondygnacjowy, z
mieszkalnym poddaszem, nakryty wysokim dachem czterospadowym z lukarnami. Elewacje pałacu
zachowały dawne zdobienia, uproszczone pilastry, obramowania okien, gzymsy nad oknami drugiej
kondygnacji, płyciny między oknami, boniowane przyziemie ryzalitu fasady, wydatny gzyms wieńczący.
Pałac zachował trzytraktowy układ wnętrz, z korytarzem między traktami i holem ze schodami
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Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

usytuowanym na osi budynku. Zabytek obecnie jest własnością prywatną, teren wokół ogrodzono,
obowiązuje zakaz wejścia, nie ma możliwości zwiedzania, obiekt można tylko zobaczyć z zewnątrz,
z większej odległości.
5.

fabryka fajek

454/89 z 13.05.1988

Zborowskie

W połowie XVIII wieku w Zborowskiem założono szczególną manufakturę, w której produkowano
ceramiczne fajki. Wówczas już od około 150 lat był to towar bardzo poszukiwany przez coraz
liczniejszych europejskich palaczy. Z inicjatywą uruchomienia zakładu wystąpił właściciel zborowskich
pokładów gliny i całego majątku lublinieckiego, Andreas von Garnier. Do spółki przystąpili też: Samuel
Grulich – kupiec wrocławski, Karl von Unfriedt – radca wojenny i niejaki Rappard – komisarz rolny.
Produkcja ruszyła w 1753 roku, a nad wytwarzaniem fajek czuwali specjaliści sprowadzeni z Holandii. W
okresie rozkwitu manufaktura zatrudniała 115 robotników, a jej roczna produkcja wynosiła aż 2 miliony
fajek. Trafiały one do odbiorców w całej Europie, o czym świadczą zachowane cybuchy z napisami:
„Fabrikein Schlesien”, „Schlesis Fabrice” lub „Fabrike in Schlesien”. Manufakturę zlikwidowano
prawdopodobnie w połowie XIX wieku, a przyczyną była m.in. konkurencja ze strony cygar i papierosów.
Dzisiaj w Zborowskiem możemy jeszcze zobaczyć stojący przy ul. Fabrycznej okazały, parterowy budynek
produkcyjny, który później został przebudowany na mieszkalny (kiedyś były takie cztery). Wewnątrz
wciąż znajduje się potężny komin dawnego pieca, w którym wypalano ceramiczne główki fajek.
Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl; dane Urzędu Gminy Ciasna

Spośród zabytków gminy Cisna na szczególna uwagę, obok zabytków wpisanych do rejestru
zabytków, zasługuje:
−

zespół pałacowo-parkowy w Ciasnej - pałac murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony
na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty wysokim dachem
mansardowym z lukarnami i powiekami. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, z centralnie
umieszczonym trzyosiowym ryzalitem, mieszczącym wejście, ponad którym taras wsparty
na czterech kolumnach. Ryzalit wieńczy trójkątny przyczółek, w nim kartusz herbowy i data
1913 r., odnosząca się do budowy bądź remontu pałacu. Otaczający pałac niewielki park łączy
się z pobliskim lasem.

Tab. 19 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Ciasna wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

wieża ciśnień
budynek dawnego posterunku celnego
karczma
zespół pałacowo-parkowy: brama
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
zespół pałacowo-parkowy: stodoła
cmentarz parafialny
grodzisko
pałac

Ciasna
Ciasna, ul. Lubliniecka 12
Ciasna, ul. Lubliniecka 20
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Świtowa/Polna
Dzielna
Dzielna ul. Asfaltowa 22
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Obiekt

Lokalizacja

szkoła
dwór
cmentarz
kościół pw. św. Jadwigi
kaplica
młyn wodny
cmentarz ewangelicki z fundamentami kościoła
zespół dworsko-parkowy: czworak
zespół dworsko-parkowy: obora
zespół dworsko-parkowy: spichlerz
szkoła – budynek 2
szkoła – budynek 1
zespół dworsko-parkowy: dwór
zespół dworsko-parkowy: park
karczma
krzyż drewniany i sygnaturka
młyn motorowy
zespół pałacowo-parkowy: brama
cegielnia
zespół pałacowo-parkowy: budynek gospodarczy
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
zespół pałacowo-parkowy: stodoła
kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Nepomucena
kuchnia przy kościele rzymskokatolickim pw. św.
Jana Nepomucena
plebania przy kościele rzymskokatolickim pw. św.
Jana Nepomucena
cmentarz rzymskokatolicki
młyn
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
zespół pałacowo-parkowy: gorzelnia
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
kościół rzymskokatolicki pw. św. Piotra i Pawła
grodzisko
karczma
zespół pałacowo-parkowy: chlewnia
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
cmentarz rzymskokatolicki
kościół rzymskokatolicki pw. św. Krzyża
fabryka fajek
szkoła

Dzielna ul. Asfaltowa 6
Dzielna ul. Polna 12
Jeżowa, ul. Asfaltowa
Jeżowa, ul. Asfaltowa
Jeżowa, ul. Boczna
Jeżowa, ul. Młyńska
Molna, ul. Łąkowa
Panoszów, ul. 1 Maja
Panoszów, ul. 1 Maja
Panoszów, ul. 1 Maja
Panoszów, ul. 1 Maja 13
Panoszów, ul. 1 Maja 15
Panoszów, ul. 1 Maja 29
Panoszów, ul. 1 Maja 29
Panoszów, ul. 1 Maja 7
Panoszów, ul. 1 Maja 9
Panoszów, ul. Młyńska 8
Patoka, ul. Ceramiczna 23
Patoka, ul. Lubliniecka 20
Patoka, ul. Szkolna 2
Patoka, ul. Szkolna 2
Patoka, ul. Szkolna 2
Patoka, ul. Szkolna 2
Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska
Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska
Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska
Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 20
Sieraków Śląski, ul. Oleska
Sieraków Śląski, ul. Oleska 14
Sieraków Śląski, ul. Oleska 20
Sieraków Śląski, ul. Oleska 5
Sieraków Śląski, ul. Parkowa
Sieraków Śląski, ul. Parkowa
Sieraków Śląski, ul. Parkowa
Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia
Wędzina
Wędzina, ul. Szkolna
Wędzina, ul. Szkolna
Wędzina, ul. Szkolna
Wędzina, ul. Szkolna
Zborowskie, ul. Fabryczna
Zborowskie, ul. Fabryczna
Zborowskie, ul. Fabryczna 9
Zborowskie, ul. Główna 33

82

55.
56.

Obiekt

Lokalizacja

dom mieszkalny
zespół pałacowo-parkowy: czworak

Zborowskie, ul. Główna 34
Zborowskie, ul. Górna

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA HERBY
Zasoby gminnej ewidencji zabytków Gminy Herby obejmują 55 obiektów (tabela 21). Poniżej
scharakteryzowano wpisany do rejestru zabytków zespół zabudowań folwarcznych zlokalizowany
w Hadrze (tabela 20).
Tab. 20 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Herby wpisane do rejestru zabytków

1.

Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

zespół zabudowań folwarcznych:

A 541 z 2.05.1957

Hadra

rządcówka, obora, spichlerz
z 12.03.1960), czworaki

(A

388/60

Pierwsze zabudowania zespołu powstały około 1781 roku. Zabudowania folwarczne są budowlami
ciekawymi etnograficznie, świadczą o dużych umiejętnościach cieśli. Walory architektoniczne budowli
odpowiadały statusowi społecznemu właścicieli. Zazwyczaj były one piętrowe, z dachami krytymi
gontem i piętrami od zewnątrz oddzielonymi zadaszeniami z małymi okienkami.
Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/

Tab. 21 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Herby wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

rządcówka
spichlerz
obora
czworaki
kaplica Św. Anny
była szkoła, ob. budynek parafii
budynek dworca Kolei Wschodniopruskiej
budynek dworca
kościół parafialny
wieża wodna
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
pruska komora celna
budynek dworca Kolei Wschodniopruskiej, ob. urząd

Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Piaskowa
Hadra, ul. Piaskowa 27
Herby, ul. Dworcowa
Herby, ul. Dworcowa
Herby, ul. Katowicka
Herby, ul. Krótka
Herby, ul. Leśna 10
Herby, ul. Leśna 2
Herby, ul. Leśna 4
Herby, ul. Leśna 6
Herby, ul. Leśna 8
Herby, ul. Lubliniecka 10
Herby, ul. Lubliniecka 31
Herby, ul. Lubliniecka 33
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Obiekt
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

gminy
rosyjska komora celna
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny, ob. budynek GS „Samopomoc
Chłopska”
budynek mieszkalny
wieża wodna
budynek dworca Kolei Wschodniej
budynek mieszkalny
budynek szkolny, ob. siedziba Dyrekcji Parków
Krajobrazowych
kapliczka
budynek mieszkalny, dawna pruska komora celna
dworzec kolejowy
kaplica św. Jana Nepomucena
krzyż żeliwny
budynek dawnej rzeźni
budynek pałacu
budynek mieszkalny
leśniczówka
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
pozostałości parku
budynek administracyjno-mieszkalny
głaz narzutowy w miejscu dawnej kaplicy grobowej
budynek mieszkalny
kościół parafialny
cmentarz parafialny
dawna szkoła
dawna pruska komora celna, ob. budynek parafii
krzyż żeliwny
budynek mieszkalny
krzyż przydrożny
były posterunek graniczny
zespół obiektów pofolwarcznych
dawna szkoła
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-inwentarski

Lokalizacja
Herby, ul. Lubliniecka 38
Herby, ul. Lubliniecka 64
Herby, ul. Lubliniecka 68/70
Herby, ul. Lubliniecka 72
Herby, ul. Wieczorka
Herby. ul. Lubliniecka 11
Kalina, ul. J. Lompy 19
Kalina, ul. J. Lompy/ul. Szkolna
Kalina, ul. Lipowa/ul. J. Lompy
Lisów, ul. Częstochowska 18
Lisów, ul. Dworcowa 1
Lisów, ul. Stawowa
Lisów, ul. Stawowa
Lisów, ul. Stawowa 57
Lisów, ul. Wiejska 3
Łebki, Łebki 1
Łebki, Łebki 11
Łebki, Łebki 15
Łebki, Łebki 19
Łebki, Łebki 20
Łebki, Łebki 6
Mochała, ul. Fabryczna
Mochała, ul. Fabryczna 5
Olszyna, ul. Jałowcowa
Olszyna, ul. Jałowcowa 2
Olszyna, ul. Klonowa
Olszyna, ul. Klonowa
Olszyna, ul. Klonowa 10
Olszyna, ul. Klonowa 7
Pietrzaki, ul. Częstochowska
Turza, Turza 1
Turza
Braszczok, Braszczok 4
Braszczok, Braszczok 7
Braszczok, Braszczok 8
Chwostek, ul. G. Morcinka 75
Chwostek, ul. K. Miarki 7

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

84

GMINA KOCHANOWICE
Zabytki znajdujące się na terenie gminy Kochanowice, wykazane na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Gminy Kochanowice to 25 obiektów o charakterze świeckim i sakralnym
(wyszczególnione w tabeli 23). Poniżej scharakteryzowano obiekty wpisane do rejestru zabytków
(tabela 22).
Tab. 22 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Kochanowice wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

1.

kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
78/76 (389/60) z 10.03.1978 Kochanowice
Wzniesiony w 1823 r. z fundacji Sylwiusza von Aulock, kościół ten jest obiektem półnoklasycystycznym,
wybudowanym jest w stylu empire. Wzniesiony został z fundacji Sylwiusza von Aulocka, dziedzica
Kochanowic. Od roku 1853 jest kościołem parafialnym.

2.

pałac, pocz. XIX w. wraz z zabudowaniami 390/60 z 12.03.1960
Kochanowice
folwarcznymi
Klasycystyczny pałac wzniesiony w początkach XIX w. przez rodzinę von Aulock, na co wskazywałyby
przypisywane tej rodzinie herb Budwicz, widniejący nad wejściem wschodnim obiektu, mieszczący dziś
Zespół Szkół w Kochanowicach.

3.

zespół pałacowy i folwarczny, pocz. XX w.:

A/499/91 z 28.03.1991

Kochcice

- pałac, park (nr rej. R/158 z 12/03/1940),
- folwark (d. dwór, ob. budynek gospodarczy,
wozownia, rządcówka, czworaki, stajnia,
obora, „dom wdów”, gorzelnia, cielętnik)
Pałac z lat 1903-1909 zbudowany z inicjatywy właścicieli miejscowych dóbr Ballestremów, zespół
pałacowo-dworski jest dawną posiadłością Ludwika Karola Ballestrema. Wybudowany został w latach
1903-1909, ale stara część zespołu powstała w XIX w. Ten neobarokowy pałac łączy niepowtarzalny urok
pięknego zabytku z nowoczesną placówką leczniczą, gdyż mieści się w nim Wojewódzki Ośrodek
Rehabilitacji. Z pałacem sąsiadują zabudowania folwarczne z lat 1900-1903,
4.

kościół parafialny pw. Najświętszej Marii
Panny

396/60
z
12.03.1960
oraz 82/78 z 17.03.1978

Lubecko

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został wzniesiony w 1679 r., ale swój obecny
kształt zawdzięcza przebudowie przeprowadzonej w II połowie XVIII w. W 1716 r. na terenie parafii
znaleziono obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem – miniaturę Cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Od tego czasu Lubecko stało się miejscem pielgrzymkowym.
Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/

Tab. 23 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Kochanowice wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.

kapliczka pw. św. Jana i Pawła
krzyż drewniany

Droniowice
Droniowice

85

Obiekt
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Lokalizacja

krzyż z figurami patronów Jana – Pawła
krzyż murowany
krzyż przydrożny murowany
krzyż drewniany
kapliczka pw. Najświętszej Marii Panny
kapliczka pod wezwaniem św. Floriana
kapliczka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena
kaplica cmentarna, dawniej kostnica przy
kościele.
zabudowania folwarczne, ob. sklep
pałac klasycystyczny
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
zespół pałacowy i folwarczny
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Św.
kapliczka przydrożna
kościół
parafialny
pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, ob. Sanktuarium
Maryjne Diecezji Gliwickiej z cudownym obrazem
Matki Bożej Lubeckiej
kapliczka
krzyż drewniany
krzyż drewniany
kaplica pw. Miłosierdzia Bożego
kapliczka
kościół filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej
krzyż

Droniowice
Droniowice
Harbułtowice
Harbułtowice
Jawornica
Kochanowice
Kochanowice
Kochanowice
Kochanowice, ul. Szkolna
Kochanowice, ul. Szkolna 1
Kochanowice, ul. Wiejska 1
Kochcice
Kochcice
Kochcice
Kochcice
Lubecko

Lubecko
Lubecko
Lubecko
Lubecko
Ostrów
Pawełki
Pawełki

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA KOSZĘCIN
W gminnej ewidencji zabytków figuruje 109 obiektów (wyszczególnione w tabeli 25), z czego 10
wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 24). Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu
kulturowego na terenie gminy.
Tab. 24 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Koszęcin wpisane do rejestru zabytków

1.

Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela

1) WKZ, dn. 12.03.1960,

Brusiek

Kl.III-Z-383/60
2) WKZ, dn. 10.02.1978
Kl-5340/1/78/96
3) WKZ, d/n. 2.05.1957
Kl.V-60/I/
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Kościół wzniesiono w 1593 r., na co wskazują aktualne badania dendrochronologiczne. Orientowany
kościół posiada konstrukcję zrębową. Wieża, o konstrukcji słupowej, znajduje się w zachodniej części
świątyni. Nawa na planie zbliżonym do kwadratu, posiadająca przedsionek, łączy się z krótkim
prezbiterium, zamkniętym ścianą prostą. Przy nim znajduje się mała zakrystia. Niewielki chór muzyczny
z organami wsparty jest na dwóch drewnianych słupach. Dwuspadowe dachy pokryte są gontem. Przy
kościele znajduje się stary cmentarz z grobami, na których stoją krzyże odlane w dawnych, pobliskich
hutach.
2.

kościół filialny pw. św. Marcina

1) WKZ, dn. 10.03.1960,
Cieszowa
Kl.III-Z-387/60
2) WKZ, dn. 10.03.1978
Kl-5340/1/78/98
3) WKZ, dn. 18.02.1952
Kult.IV-36a/18/358/52
Drewniany kościół z 1751 r. leży wraz z kilkoma innymi kościołami ziemi lublinieckiej na Szlaku
Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Jest orientowany, konstrukcji zrębowej z wieżą
konstrukcji słupowej. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie, przylega do niego od strony północnej
zakrystia z lożą kolatorską. Od północy przylega wieża szalowana deskami, z ośmiobocznym hełmem
i latarnią. Wokół świątyni obiegają soboty. Dach kościoła jest typu siodłowego, jednokalenicowy, kryty
gontem. Ołtarz główny jest neogotycki z obrazem patrona kościoła – św. Marcina. Boczne ołtarze z XVIII
w. są w stylu barokowym.
Chór muzyczny wsparty jest na czterech ozdobnie wyrzynanych słupach. Pod nawą kościoła znajduje się
krypta, w której do 1960 roku znajdowały się prochy właścicieli miejscowości.

3.

4.

dawne zabudowania folwarczne: rządcówka

WKZ, dn. 10.03.1960,
Cieszowa
Kl.III-Z-388/60
Rządcówka została wybudowana prawdopodobnie w pierwszej połowie XIX wieku i była własnością
książęcych i hrabiowskich rodów. Nieruchomość, wybudowana w stylu klasycystycznym. Obiekt pełnił
funkcję siedziby zarządcy majątku w Cieszowej. Przez lata wielokrotnie zmieniali się właściciele
tutejszych dóbr oraz dzierżawcy zabudowań. Trwało to do wybuchu II wojny światowej kiedy w
“Rządcówce” założono Komendę Wojskową. Następnie majątek przeszedł pod nową organizację
państwową: Zarząd Nieruchomości Ziemskich w Opolu i częściowo został on rozparcelowany zgodnie
z reformą rolną na rzecz miejscowych gospodarstw chłopskich.
Wkrótce folwark przeszedł w użytkowanie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Cieszowej, pełniąc
funkcję obiektu administracyjnego, z mieszkalnym poddaszem, a później obiektu magazynowego.
W latach 90-tych XX wieku budynek został wyłączony z użytkowania. Jego obecnym właścicielem jest
Gmina Koszęcin.
zespół
kościoła
parafialnego WKZ, dn. 04.06.1998
Koszęcin
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa: kościół, PSOZ-5340-I/4.2/98
plebania
(dec. stała się ostateczna
30.06.1998)
ŚWKZ, dn. 18.05.2020,
K-RD.5130.117.2020.MB pismo z nowym nr rej.
Budowa kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Koszęcinie trwała niespełna 2 lata – od wiosny roku
1907 do 15 października 1908 roku, kiedy to świątynia została poświęcona. Kościół pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa jest świątynią parafialną rzymskokatolickiej parafii pod tym samym wezwaniem, która
należy do dekanatu Woźniki położonego na terenie diecezji gliwickiej. Monumentalna neogotycka
świątynia powstała na początku XX w. jako pierwszy kościół parafialny w Koszęcinie. Jej projektantem i
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5.

6.

7.

budowniczym był słynny wówczas autor projektów wielu śląskich kościołów – Ludwik Schneider. Ołtarz
główny wraz z ołtarzami bocznymi tworzy w układzie horyzontalnym Świętą Rodzinę.
kościół filialny pw. Świętej Trójcy
1) WKZ, dn. 15.03.1960,
Koszęcin
Kl.III-Z-396/60
2) WKZ, dn. 17.03.1978
Kl-5340/1/78/101
3) WKZ, dn. 2.11.1956
KLV-60/I-a/230/56
Kościół stoi na miejscu legendarnego kościółka z XVI w., którego historię powstania pokazuje najstarszy
znany mi „komiks” – XVI-wieczny ośmiopolowy obraz na desce „Objawienie Trójcy Świętej”,
na południowej ścianie kościoła. Ukazuje on legendarne wydarzenia związane z budową odpustowego
wówczas kościoła. We wnętrzu zachowało się ciekawe barokowe wyposażenie (m.in. ołtarz główny
z gotycką Pietą z 1510 r., ołtarze boczne, ambona) oraz kopie skradzionych gotyckich rzeźb. Warto też
skierować wzrok na sufit, na którym znajduje się niezwykle barwna XIX-wieczna polichromia Świętej
Rodziny z młodziutką Matką Bożą. Kościół Świętej Trójcy znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej
Województwa Śląskiego, otwierając Pętlę Częstochowską wspomnianego szlaku.
zespół pałacowy: pałac z kaplicą, park, WKZ, dn. 12.03.1960,
Koszęcin
folwark
Kl.III-Z-397/60
2) WKZ, dn. 29.04.1949
KSV/506/R168/49 - park
3) WKZ, dn. 14.06.1955
KL V-61/2/450/2/55
4) przeniesienie
* WKZ, dn. 20.01.1997
PSOZ-5340/11/1/95/97
zmiana
Od 1953 roku pałac jest siedzibą Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
Tutaj toczy się całe życie Zespołu, w pałacowych salach odbywają się zajęcia artystyczne, koncerty
kameralne i imprezy okolicznościowe, w zabytkowych wnętrzach mieszczą się biura Państwowego
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.
Pałac w Koszęcinie zaliczony został do I kategorii zabytków. Jest to jeden z największych w Polsce
zespołów pałacowych z okresu neoklasycyzmu. Pałac jest budowlą składająca się z trzech
niesymetrycznych skrzydeł. Najpiękniejsze – zachodnie – mieści Salę Balową i wychodzący na park taras,
a także tzw. Salę Zieloną, w której zachował się empirowy, okrągły piec kaflowy. W wyniku
przeprowadzonych w 1999 roku badań radarowych ustalono, że najstarszą częścią zabudowań
pałacowych jest jego północne skrzydło – odkryto tu kamienie pochodzące z XVI wieku. Nieczynna
od 1945 roku kaplica pałacowa pod wezwaniem Matki Boskiej Wniebowziętej i Świętych Męczenników
Dionizego i Witalisa, w 2001 roku została wyremontowana, stając się Kameralną Salą Koncertową
„Śląska”.
Pałac otacza park krajobrazowy, założony w połowie XIX wieku. W jego zachodniej części znajduje się
malownicze oczko wodne. Rosną tu lipy drobnolistne, kasztanowce, klony i buki zwyczajne, jawory,
jesiony wyniosłe i dęby szypułkowe. Jest też parę drzew egzotycznych: sosna wejmutka, kanadyjska
i zarna, choina kanadyjska, platan klonolistny i jesion amerykański. Wiele z tych okazów to pomniki
przyrody.
kościół parafialny pw. św. Józefa i dzwonnica 1) WKZ, dn. 15.03.1960,
Sadów
przykościelna
Kl.III-Z-413/60
2) WKZ, dn. 10.03.1978
KL-5340/1/78/99
3) WKZ, dn. 2.11.1956
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KLV-60/I-a/242/56
Jeden z najstarszych kościołów na Śląsku, konsekrowany w XIV w., od średniowiecza do czasów
nowożytnych należał do jednych z najznaczniejszych kościołów w regionie, z zachowanym gotyckim
prezbiterium i nawą. Mimo przekształceń dokonywanych od XVII do XX w. zachował charakterystyczną
gotycką formę. Kościół ten zbudowany z kamienia łamanego miał wielkość dzisiejszego prezbiterium,
do którego dobudowano nieco później (z tego samego kamienia) nawę (1414 r. wg badań
dendrochronologicznych więźby dachowej) i od pd. czworoboczną zakrystię. W 1. poł. XVII w. od strony
pn. dobudowano do prezbiterium ufundowaną przez rodzinę Wierbskich kaplicę św. Jadwigi z kryptą,
w której chowano dziedziców Sadowa i Wierzbia (Wierbskich, Ziemięckich, Grotkowskich
i van Hochleberg). W tym samym czasie wybudowano kruchtę wejściową od strony pn. oraz dzwonnicę
(zapewne na miejscu wcześniej istniejącej). W 1650 r. od strony pd. dobudowano kaplicę Najświętszego
Serca Jezusowego (ob. św. Teresy) z kryptą. W 1671 r. kościół został ponownie poświęcony w związku ze
zmianą patrona na św. Józefa.
Dzwonnica z XVII w. na planie kwadratu, dwukondygnacyjna - dolną kondygnację wybudowano
z kamienia i otynkowano, jej narożniki podkreślają lizeny. Górna kondygnacja jest drewniana, konstrukcji
słupowej, o ścianach szalowanych deskami. Kondygnacje oddzielono zadaszeniem wspartym
na drewnianych wspornikach. Dzwonnicę wieńczy pobity gontem hełm, u dołu cebulasty (nieco
spłaszczony), przechodzący w ośmioboczną latarnię zakończoną baniastym hełmem z iglicą. W każdej ze
ścian znajdują się okrągłe okna, wejście od pd. zamknięte półkolistym łukiem.
8. pałac
1) WKZ, dn. 15.03.1960,
Wierzbie
Kl.III-Z-417/60
2) WKZ, dn. 2.05.1957
Kl.V-60/I/176/57
Zbudowany w XVIII w. przez właścicieli wsi von Gotschalkowskych (baron Ludwig von Gotschalkowsky
był w tym czasie starostą powiatu lublinieckiego). W XX w., w okresie międzywojennym pałac należał
do Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie, zaś po II wojnie światowej został
zaadaptowany na Dom Opieki Społecznej. Obecnie znajduje się w rękach prywatnych. Pałac w Wierzbiu
zbudowano na planie prostokąta, ma dwie kondygnacje i przykryty jest dachem czterospadowym,
z lukarnami. Fasada główna jest ośmioosiowa. Jego najbardziej charakterystycznym elementem jest
wieloboczna wieżyczka zegarowa z balustradą, umieszczona pośrodku dachu. Barokowe pochodzenie
obiektu zdradza główny portal, flankowany pilastrami. Pałac otoczony jest przez niewielki park.
9. stajnie murowane
WKZ, dn. 12.03.1960,
Koszęcin
Kl.III-Z-399/60
Stajnie z 1 połowy XIX w. zlokalizowane przy ul. Ligonia 11c w Koszęcinie
10. budynek Nadleśnictwa Koszęcin
WKZ, dn. 12.03.1960,
Koszęcin
Kl.III-Z-400/60
Dawny budynek zarządu dóbr pałacowych - obecnie budynek PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
zlokalizowany przy ul. Jana III Sobieskiego 1.
Źródło: opracowanie własne na podst.: http://wkz.katowice.pl/uslugi/rejestr-zabytkow/spis-obiektow-wpisanych-do-rejestruzabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych-a (stan na 11.05.2021)

Tab. 25 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Koszęcin wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.

stodółka
leśniczówka
dom

Brusiek, naprzeciwko kościoła
Brusiek, ul. Koszęcińska 17
Brusiek, ul. Koszęcińska 4
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Obiekt

Lokalizacja

kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela
cmentarz rzymsko-katolicki
stodoła
dom
dom
dawna szkoła - dom
budynek gospodarczy przy dawnej szkole
dom
dom
cmentarz wyznania Mojżeszowego
dawna szkoła
rządcówka
czworak
kościół filialny pw. św. Marcina
cmentarz rzymsko-katolicki
kapliczka św. Jana Nepomucena
kapliczka św. Jacka
wieża ciśnień
kapliczka św. Jana i Pawła na tzw. Słupiskach
dom
szkoła, obecnie dom
dom
brama wjazdowa do parku
dworzec PKP
dom
dom
dom
dom
cmentarz ewangelicki
budowla parkowa - wieża widokowa
dom
łaźnia
kuźnia
obora
stodoła 1
stodoła 2
stodoła 3
stajnie murowane
dom zarządcy folwarku - przychodnia
„Doctor Villa”, dom
kapliczka św. Floriana
dom
zabudowania gospodarcze
restauracja
urząd gminy
dom

Brusiek, ul. Kościelna
Brusiek, ul. Kościelna
Brusiek, ul. Kościelna
Brusiek, ul. Kościelna 15
Brusiek, ul. Kościelna 18
Brusiek, ul. Kościelna 21
Brusiek, ul. Kościelna 21
Brusiek, ul. Kościelna 31
Brusiek, ul. Kościelna 33
Cieszowa, na południe od ul. Łazowskiej
Cieszowa, ul. Kasztanowa 11
Cieszowa, ul. Kasztanowa 29
Cieszowa, ul. Kasztanowa 29
Cieszowa, ul. Kościelna
Cieszowa, ul. Kościelna
Cieszowa, ul. Kościelna/Kasztanowa
Koszęcin, ul. Dąbrówki
Koszęcin, między nasypem kolej. a ul. Piaskową
Koszęcin, ul. Boronowska
Koszęcin, ul. Dąbrówki 17
Koszęcin, ul. Dąbrówki 19
Koszęcin, ul. Dąbrówki 6a
Koszęcin, ul. Dąbrówki/Sobieskiego
Koszęcin, ul. Dworcowa 29
Koszęcin, ul. Kolejowa 4
Koszęcin, ul. Kolejowa 5
Koszęcin, ul. Korczaka 5
Koszęcin, ul. Korczaka 7
Koszęcin, ul. Księdza Gąski
Koszęcin, ul. Księdza Gąski
Koszęcin, ul. Ligonia 10
Koszęcin, ul. Ligonia 11A
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11C
Koszęcin, ul. Ligonia 11D
Koszęcin, ul. Ligonia 8
Koszęcin, ul. Lubliniecka
Koszęcin, ul. Lubliniecka 1
Koszęcin, ul. Lubliniecka 1
Koszęcin, ul. Lubliniecka 4
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 12
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Obiekt

Lokalizacja

dom
młyn
kościół paraf. pw. Najśw. Serca Pana Jezusa
plebania
czworak
dom
poczta
budynek mieszkalno-usługowy
dom
szkoła
Budynek gospodarczy
dom
dom
dom
dom
budynek zarządu dóbr pałacowych obecnie
budynek nadleśnictwa
dom oficyna gospodarcza
dom podworski czworak
dom z zabudowaniami gospodarczymi
dom podworski
kaplica św. Jana Nepomucena
kaplica św. Wawrzyńca
Przedszkole „Pod Dębem” - szkoła niemiecka
kościół parafialny pw. Św. Trójcy
cmentarz rzymsko-katolicki
studnia przykościelna
kostnica przykościelna
dom
kapliczka Matki Boskiej Siewnej
dom oficyna gospodarcza
czworak
budynek folwarczny ob. dom pracy twórczej
pałac
kaplica
wieża zegarowa
wozownia
ujeżdżalnia ob. pawilon
park przy zespole pałacowym
kapliczka pw. Matki Bożej Różańcowej
szkoła, obecnie bud. mieszk. w zespole dworskim
budynek dawnej szkoły obecnie dom
karczma
obora
stajnia
jałownik

Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 13
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 14
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 15
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 15A
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 3
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 4
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 5
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 9
Koszęcin, ul. Powstańców/Ligonia 2
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 1
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 1
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 3
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 6
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 7
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 8
Koszęcin, ul. Sobieskiego 1
Koszęcin, ul. Sobieskiego 2
Koszęcin, ul. Sobieskiego 4
Koszęcin, ul. Sobieskiego 5
Koszęcin, ul. Sobieskiego 6
Koszęcin, ul. Sobieskiego/Szkolna
Koszęcin, ul. Sobieskiego/Wawrzyńca
Koszęcin, ul. Szkolna 4
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Wawrzyńca 2
Koszęcin, ul. Wąska
Koszęcin, ul. Zamkowa 1
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
ul. Kołłątaja 8
ul. Św. Jana Chrzciciela
Rusinowice, ul. 1 Maja 26A
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 101
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103
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95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Obiekt

Lokalizacja

dwór
oficyna
kościół pw. św. Józefa
dzwonnica przykościelna
kaplica św. Jana Nepomucena
plebania kościoła
cmentarz rzymsko-katolicki
budynek naprzeciwko karczmy
kapliczka św. Jana Chrzciciela
dworzec PKP
dawna szkoła
dom
cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
kapliczka pw. św. Anny
pałac

Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103A
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 104
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 98
Strzebiń, ul. 1 Maja
Strzebiń, ul. Dworcowa 5
Strzebiń, ul. Lubliniecka 1 i 1/2
Strzebiń, ul. Lubliniecka 65
Strzebiń, ul. Spokojna
Wierzbie, ul. Św. Anny/Główna
Wierzbie, ul. Zamkowa 2

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA LUBLINIEC
Wśród obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Lubliniec można wyróżnić
zabytkowe układy przestrzenne, zabytki architektury sakralnej, zabytki architektury świeckiej i zabytki
techniki. W gminnej ewidencji zabytków figuruje 169 obiektów (wyszczególnione w tabeli 27), z czego
11 wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 26).
Poniżej wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytków zlokalizowane na terenie gminy Lubliniec.
Tab. 26 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Lubliniec wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

ZABYTKI NIERUCHOME
1. zabytkowy układ urbanistyczny
nr rej. A360/78
Lubliniec
Zabytkowy układ urbanistyczny obejmuje Stare Miasto Lubliniec w granicach średniowiecznego
założenia miasta zamkniętego ulicami: Jana Kilińskiego, Tylną, Edyty Stein i Damrota. Według
zachowanego planu miasta z 1811 r. rynek miał kształt prostokąta z ulicami wybiegającymi z
narożników. Jego wschodnia pierzeja sięgała granicy obecnej posesji nr 2 przy ulicy Lompy. Drewniane
domy znajdujące się przy tej pierzei spłonęły w 1807 r. Główny plac miasta służył dawniej przede
wszystkim jako miejsce targów kramnych. Plac wytyczony został prawdopodobnie przy zakładaniu
miasta w XIV w. i usytuowany został na miejscu najwyższego wzniesienia w mieście. Miasto pierwotnie
było obwarowane. Bieg obwarowań wyznaczony został przez ulice wytyczone okrężnie wokół centrum
miasta. Po stronie zachodniej rynku mieści się oddzielony blokiem przynarożnikowym kościół
parafialny. Na wschód, poza terenem pierwotnego miasta, znajduje się kościół p.w. Podwyższenia
Krzyża Świętego oraz dawny kościół ewangelicki. Na północ od rynku usytuowany jest drewniany
kościół p.w. Św. Anny. Natomiast po stronie południowo-zachodniej rynku, za rzeką Lublinicą istnieje
dawny zamek, następnie Zakład Psychiatryczny, obecnie hotel.
2. kościół pw. św. Mikołaja
nr rej. 83/76/A
ul. Św. Mikołaja 1
Pierwotny budynek kościoła wzniesiony został w 1272r przez księcia opolskiego Władysława. Obecny
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3.

4.

5.

wybudowano w latach 1576-90 z wykorzystaniem elementów poprzedniej budowli. Jego fundatorem
był Andrzej Kochcicki. W 1648 dobudowano kaplicę p.w. św. Karola Boromeusza przy udziale rodziny
Cellarich. Kościół p.w. św. Mikołaja jest jednonawowy i orientowany. Bryła jest niesymetryczna
i rozczłonkowana, prostopadłościenna z ryzalitami. Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły. Budynek
otynkowany jest tynkiem gładkim. Budynek został oskarpowany skarpami o jednym uskoku częściowo
wbudowanymi w mury. Fasada kościoła jest trójosiowa, symetryczna. Budynek nakryty jest trójkątnym
szczytem z wąskim gzymsem. Wejście do kościoła poprzedza prostokątna kruchta z trójkątnym
frontonem i zamkniętym łukiem wejściem z drewnianymi drzwiami z naświetlem ujęta w pilastry.
Obiekt kryty jest blachą. Wnętrze prezbiterium rozczłonkowane jest filarami przyściennymi. Murowany
chór muzyczny wsparto na dwóch masywnych filarach. W wejściu do zakrystii znajduje się kamienny
profilowany portal z końca XVI w. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Mikołaja jest barokowy z
reminiscencjami gotyckimi, posiadający wielką wartość historyczną, kulturową i artystyczną. Granice
zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia i obejmuje również wyposażenie
wnętrza.
dawny zamek wraz z parkiem
nr rej. 86/76/A
ul. Grunwaldzka 48
Zamek oddzielony był od miasta, otoczonego wałem ziemnym z trzema bramami, rzeką Lublinicą
oraz Potokiem Steblowskim. Obecna ul. Grunwaldzka stanowiła dawniej groblę stawu zwanego
"zamkowym". Budynek zamku oraz przyległe obiekty gospodarcze otoczone były palisadą i znajdowały
się na lekkim wzniesieniu opadającym ku stronie południowej. Budowla zamku nie posiada cech
obronnych, a jej forma powstała w czasach nowożytnych. Budynek wzniesiony został w końcu XIII w.
przez jednego z książąt Władysława Opolczyka lub jego syna Bolesława, założyciela Lublińca.
Budynek jest w połowie podpiwniczony, jednopiętrowy z użytkowym poddaszem i nakryty dachem
mansardowym z dużą ilością lukarn i okien w kształcie wolego oka. Budynek uformowany jest na rzucie
prostokąta o podłużnej osi wzbogaconej ryzalitami. Tylny ryzalit jest prostopadłościenny i
wkomponowany został niesymetrycznie w bryłę pałacu. Ryzality przy ścianach szczytowych zamknięte
są trójbocznie i wzniesiono je w stylu neobarokowym. Są one zwieńczone wolutowymi szczytami
bogato zdobionymi motywami roślinnymi. W szczytach ryzalitów znajdują się wyobrażenia
ukoronowanego orła, będącego godłem prowincji śląskiej. Otwory okienne posiadają opaskowe
obramienia profilowane w tynku.
kościół pw. św. Anny
nr rej. 84/76/A
ul. Świętej Anny
Budynek kościoła p.w. św. Anny wzniesiony został w 1653 r. Posadowiony został na podmurówce
z kamienia polnego na planie prostokąta ze ściętymi narożami i posiada zrębową konstrukcję. W latach
1999-2001 został przeniesiony i zrekonstruowany. Więźba dachowa wieszarowa pokryta jest gontem.
Kościół jest jednonawowy, od wschodu nawa zamknięta jest trójbocznie. Dach siodłowy od strony
wschodniej jest trójdzielny. Elewacje są drewniane i barwione. Wewnątrz znajduje się chór muzyczny
wsparty na dwóch słupach o tralkowej balustradzie. Barokowy ołtarz pochodzi z II poł. XVIII w. z
rzeźbami czterech ewangelistów. Na północnej ścianie we wnętrzu znajduje się kartusz z napisem
informującym o odbudowie kościoła w 1754 r. Drzwi i okna mają płaskie nadproża. Okna są krosnowe.
Nad dachem nawy znajduje się wieżyczka z sygnaturką w konstrukcji słupkowej z latarnią krytą blachą.
Granice zabytku rozciągają się na całość obiektu wraz z najbliższym otoczeniem.
dawny pałac
nr rej. 85/78/A
ul. Piłsudskiego 8
Budynek dawnego pałacu posiada symetryczną bryłę. Posiada 3 kondygnacje z częściowo widoczną
kondygnacją piwnic. Do prostopadłościennej części środkowej przylegają skrzydła. Wszystkie części
kryte są dachami dwuspadowymi o niewielkim spadku. Skrzydła zwieńczone są frontonem. Od strony
południowej nieznacznie wysunięte w formie ryzalitów. Na początku XX w. Dobudowano, nawiązujące
formą architektoniczną, zewnętrzne skrzydła, większe od wyżej opisanych i za pomocą łączników
połączone z pierwotnym budynkiem. Nad wejściem głównym znajduje się herb rodziny Grotowskich.
Okna drugiego piętra są mniejsze, prostokątne, obwiedzione opaskami. Gzyms wieńczący wsparty na
wolutowych wspornikach.. Obecnie w dawnym pałacu mieści się Zespół Szkół im. Św. Edyty Stein.
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6.

kamienica
nr rej. A/443/88
Pl. Konrada Mańki 6
Budynek mieszkalny, murowany z I połowy XIX wieku przy Pl. Konrada Mańki 6 o wartości historycznej
i kulturowej. Granice zabytku rozciągają się na całość obiektu w ramach parceli budowlanej. Kamienica
murowana i otynkowana usytuowana jest kalenicowo w ciągu zabudowy ulicy. Jest to budynek
dwukondygnacyjny z niewysokim poddaszem. Stolarka okienna jest współczesna. Dach jest pulpitowy.
7. kamienica - szkoła muzyczna
nr rej. A/443/88
Pl. Konrada Mańki 9
Budynek przy Pl. Konrada Mańki 9 jest trzykondygnacyjny i murowany z cegły otynkowanej. Jest to
obiekt podpiwniczony z użytkowym poddaszem. Fasada budynku jest symetryczna trzyosiowa. W osi
bocznej po wschodniej stronie znajduje się główne wejście do budynku. W środkowej osi na pierwszym
piętrze znajduje się loggia z płytkim balkonem i stalową balustradą. Obecnie w kamienicy przy Pl.
Konrada Mańki 9 znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści.
ZABYTKI RUCHOME*
8. 20 elementów wyposażenia kościoła pw. św.
nr rej. 90/1-20/96
ul. Św. Mikołaja 1
Mikołaja
9. 1 element wyposażenia kościoła pw. św.
nr rej. 96/07
ul. Św. Mikołaja 1
Mikołaja
10. 1 element wyposażenia kościoła pw. św.
nr rej. 301/15
ul. Św. Mikołaja 1
Mikołaja
11. 10 elementów wyposażenie kościoła pw. św.
nr rej. - 91/1-10/96
ul. Świętej Anny
Anny
* Ze względów bezpieczeństwa nie publikuje się szczegółowych danych dotyczących tych obiektów.
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/;
Gminna Ewidencja Zabytków https://lubliniec.eu/index.php/o-miescie-lubliniec/gminna-ewidencja-zabytkow.html

Na terenie Lublińca znajdują się także obiekty aktualnie nie widniejące w Gminnej Ewidencji
Zabytków, ale mające charakter zabytkowy:
− grupa figuralna Ukrzyżowanie przy ul. Oświęcimskiej;
− cmentarz Żydowski, ul. 11 Listopada 18.
Ciekawą atrakcją turystyczną Lublińca są cztery schrony polowe wzniesione tuż przed wybuchem
drugiej wojny światowej, latem 1939 r. Są one pozostałością po linii umocnień mających chronić
zachodnią granicę Polski. Ponadto miały osłaniać stacjonujący w Lublińcu garnizon 74 Górnośląskiego
pułku piechoty. Dwa z nich wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków: schron przy ul. Ks. Szramka
oraz schron przy ul. Wyszyńskiego 47. Pozostałe dwa to schrony w odmianie stosunkowo rzadko
stosowanej na Śląsku - do ognia czołowego:
−

przy ul. Dębowej na Kochcickiej Górce - znajduje się na stoku najwyższego w okolicy wzgórza,
na dawnym placu ćwiczeń 74 pp. Schron zachowany w nienajlepszym stanie.
− schron, który pierwotnie znajdował się na stacji kolejowej, jednakże po nieudanych próbach
rozebrania go, został przewieziony koleją poza miasto i zrzucony do rowu, Dzięki temu można
przyjrzeć się szczegółom konstrukcyjnym zwykle niedostępnym do zwiedzania - płyta wylewki
pod fundament czy fragmenty zbrojenia stropowego.
Przez Lubliniec przechodzi także Szlak Architektury Drewnianej, na jego trasie znajduje się kościół
św. Anny.
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Tab. 27 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Lubliniec wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.

kapliczka w Droniowiczkach

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

zabytkowy układ urbanistyczny
stanowisko archeologiczne 3-3
stanowisko archeologiczne 6-8
stanowisko archeologiczne 5-7
stanowisko archeologiczne 9-9
stanowisko archeologiczne 7-1
stanowisko archeologiczne 1-2
stanowisko archeologiczne 1-1
stanowisko archeologiczne 1-3
stanowisko
1
archeologiczne 8-2
stanowisko archeologiczne 2-2
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica - szkoła muzyczna
kamienica
kamienica
kamienica
kapliczka w Pustej Kuźnicy
pałacyk myśliwski "Łopian"
wozownia "Łopian"
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica

Droniowiczki naprzeciw budynku
15 na rozdrożu dróg
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec (Droniowiczki)
Lubliniec (Kokotek)
Lubliniec (Posmyk)
Lubliniec (Pusta Kuźnica)
Lubliniec (Wesoła)
Lubliniec (Wymyślacz)
pl. Konrada Mańki 11
pl. Konrada Mańki 12
pl. Konrada Mańki 13
pl. Konrada Mańki 14
pl. Konrada Mańki 2
pl. Konrada Mańki 3
pl. Konrada Mańki 4
pl. Konrada Mańki 5
pl. Konrada Mańki 6
pl. Konrada Mańki 7
pl. Konrada Mańki 8
pl. Konrada Mańki 9
pl. Kopernika 1/2
pl. Kopernika 3/5
pl. Niepodległości 2
Pusta Kuźnica obok domu nr 5
ul. Czarnoleska 120
ul. Czarnoleska 120
ul. Częstochowska 12
ul. Częstochowska 14
ul. Częstochowska 16
ul. Częstochowska 18
ul. Częstochowska 19
ul. Częstochowska 22
ul. Częstochowska 30
ul. Częstochowska 32
ul. Częstochowska 34
ul. Damrota 1
ul. Damrota 11
ul. Damrota 13
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Obiekt
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
folwark Droniowiczki - budynki gospodarcze
wieża ciśnień
budynek
oficyna południowa przy zamku
oficyna południowa przy zamku
dom
dom
budynki mieszkalne
dom
dom
willa
dawny zamek wraz z parkiem
budynek administracyjny w zespole szpitala psychiatrycznego
bud. gosp. (elektrownia) w zesp. szpitala psychiatrycznego
bud. pralni (tzw. „starej”) w zespole szpitala psychiatrycznego
garaż i magazyn w zespole szpitala psychiatrycznego
bud. gosp., (garaż) w zespole szpitala psychiatrycznego
pawilon chorych dla kobiet w zesp. szpitala psychiatrycznego
paw. chorych dla mężczyzn (nowy) w zesp. szpitala psychiatr.
blok mieszkalny dla pielęgniarek
„stara”
1
kuchnia w zespole szpitala psychiatrycznego
dom
budynek szpitalny
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica
wieża ciśnień
budynek dawnej szkoły w Kokotku
urząd celny
kamienica
schron bojowy
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
kamienica

Lokalizacja
ul. Damrota 15
ul. Damrota 17
ul. Damrota 19
ul. Damrota 9
ul. Dronowiczki 12
ul. Dworcowa 18
ul. Edyty Stein 2
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka 11
ul. Grunwaldzka 15
ul. Grunwaldzka 22/30
ul. Grunwaldzka 29
ul. Grunwaldzka 3
ul. Grunwaldzka 31
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 5
ul. Grunwaldzka 9
ul. Karola Miarki 24/26
ul. Karola Miarki 28
ul. Kilińskiego 10
ul. Kilińskiego 12
ul. Kilińskiego 18
ul. Kochcicka 1
ul. Kokotek 48
ul. Kokotek 5
ul. Kościuszki 6/8
ul. Ks. Szramka
ul. Lompy 12
ul. Lompy 14
ul. Lompy 2
ul. Lompy 4
ul. Lompy 6
ul. Lompy 8
ul. Mickiewicza 10
ul. Mickiewicza 12
ul. Mickiewicza 16
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Obiekt
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

dom
kamienica
willa
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
willa
willa
willa
willa
willa
willa z budynkiem gospodarczym
kamienica
kamienica
willa
kamienica
willa
kamienica
1
urząd miejski
budynek gospodarczy urzędu miejskiego
starostwo powiatowe
zabudowania dawnego folwarku zamkowego
kamienica
kamienica
willa
dom
park łącznie z bramą, przylegającym zadrzewieniem od ul.
kard. Wyszyńskiego oraz sztuczną grotą i skałami
budynki gospodarcze po północnej stronie dawnego pałacu
(obecnie szkoły)
kościół Ojców Oblatów
skrzydło zachodnie w zespole zakładu opiekuńczego
dom
dawny pałac
kamienica
kamienica
kamienica, dawna łaźnia miejska
kamienica
dom
budynek kotłowni
posterunek celny w Pustej Kuźnicy
willa
willa
budynek
1
sądu
willa

Lokalizacja
ul. Mickiewicza 21
ul. Mickiewicza 24
ul. Mickiewicza 37
ul. Mickiewicza 39
ul. Mickiewicza 5
ul. Mickiewicza 7
ul. Mickiewicza 9
ul. Ogrodowa 10
ul. Ogrodowa 12
ul. Oświęcimska 11
ul. Oświęcimska 13
ul. Oświęcimska 18
ul. Oświęcimska 19
ul. Oświęcimska 30
ul. Oświęcimska 6
ul. Oświęcimska 7
ul. Paderewskiego 20
ul. Paderewskiego 22
ul. Paderewskiego 24
ul. Paderewskiego 5
ul. Paderewskiego 5
ul. Paderewskiego 7
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego 1
ul. Piłsudskiego 13
ul. Piłsudskiego 21
ul. Piłsudskiego 5
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 7
ul. Piłsudskiego 8
ul. Plebiscytowa 2
ul. Plebiscytowa 30
ul. Plebiscytowa 32
ul. Plebiscytowa 45
ul. Plebiscytowa 49
ul. Powstańców 54
ul. Pusta Kuźnica 1
ul. Sądowa 1
ul. Sądowa 10
ul. Sądowa 3
ul. Sądowa 5

97

Obiekt
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

willa
dom
willa
willa
willa
willa
szkoła
willa
dom
dom
zespół więzienia
willa
willa
kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
budynek - dawna Plebania
budynek
szkoła
willa
plebania
restauracja "Strzelnica" z altaną i starodrzewem
zespół ośrodka dla głuchoniemych
kościół pw. św. Mikołaja
plebania kościoła pw. św. Mikołaja
plebania parafialna przy kościele św. Mikołaja (dawna szkoła)
kościół p.w. św. Anny
budynek mieszkalny folwarku Steblów
schron bojowy
dom
dom
dom
willa z budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem
dom
willa
willa
kamienica
kamienica
budynek
1
szpitalny (dawny internat) z budynkiem
gospodarczym

Lokalizacja
ul. Sądowa 6
ul. Sądowa 8
ul. Sobieskiego 11
ul. Sobieskiego 14
ul. Sobieskiego 15/17
ul. Sobieskiego 19
ul. Sobieskiego 22
ul. Sobieskiego 24
ul. Sobieskiego 32
ul. Sobieskiego 5
ul. Sobieskiego 6
ul. Sobieskiego 8
ul. Sokoła 3
ul. Stalmacha
ul. Stalmacha 1
ul. Stalmacha 12
ul. Stalmacha 14
ul. Stalmacha 23
ul. Stalmacha 3
ul. Stalmacha 32
ul. Stalmacha 90
ul. Św. Mikołaja 1
ul. Św. Mikołaja 1
ul. Św. Mikołaja 1
ul. Świętej Anny
ul. Witosa 42
ul. Wyszyńskiego 47
ul. Wyszyńskiego 5
ul. Wyszyńskiego 7
ul. Wyszyńskiego 9
ul. Zwycięstwa 6
ul. Żwirki i Wigury 1
ul. Żwirki i Wigury 16
ul. Żwirki i Wigury 18
ul. Żwirki i Wigury 22
ul. Żwirki i Wigury 24
ul. Żwirki i Wigury 3

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA PAWONKÓW
Gminna ewidencja zabytków obejmuje 42 obiekty (wyszczególnione w tabeli 29), z czego 7
wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 28).
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Przez gminę Pawonków wiedzie Szlak Architektury Drewnianej, który obejmuje Kościół
drewniany Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gwoździanach.
Na terenie gminy Pawonków znajdują się także 61 stanowiska archeologiczne nierejestrowe
w lokalizacjach: Koszwice (2), Podgroblane (1), Draliny (1), Łagiewniki Małe (16), Skrzydłowice (7),
Pawonków (5), Lisowice (2), Kośmidry (2), Gwoździany (14), Łagiewniki Wielkie (11). Stanowiska
posiadają karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych (KESA). Karty KESA posiadają również
stanowiska archiwalne, które nie mają ścisłej lokalizacji lub zostały zniszczone.
Tab. 28 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Pawonków wpisane do rejestru zabytków

1.

Obiekt zabytkowy

Numer rejestru
zabytków

Lokalizacja

zespół pałacowo-parkowy: pałac, spichlerz, park

A/464

Draliny; ul. Parkowa 2

Klasycystyczny pałac posiada XIX-wieczny rodowód, został wybudowany prawdopodobnie w 1898 roku.
Pierwsze zabudowania dworskie i siedziba właściciela istniały już w 1747 roku. Obiekt wybudowano na
planie prostokąta zbliżonego do kwadratu jako budowlę murowaną z cegły i otynkowaną. Pałac posiada
dwie kondygnacje. Nakrywa go wysoki, wielospadowy dach ozdobiony lukarnami. Wejście główne
do zabytkowego obiektu umieszczono centralnie w fasadzie frontowej, w niewielkim półkolistym
ryzalicie, nad którym usytuowany jest taras. W elewacji tylnej umieszczono asymetrycznie
dwukondygnacyjne loggie zamknięte trójkątnym przyczółkiem. Pałac został znacznie przebudowany w 2.
poł. XX wieku, przez co pozbawiono go pierwotnych cech stylowych oraz zmieniono układ otworów
okiennych. Po II wojnie światowej pełnił funkcję ośrodka pomocy społecznej, a później znajdowały się w
nim magazyny GS i PGR. W latach 50. i 60. XX wieku prowadzono w nim kursy rolnicze Od końca lat 80.
XX wieku znajduje się w prywatnych rękach.
2.

kościół drewniany Narodzenia Najświętszej Marii
Panny

A/154

Gwoździany; ul. Topolowa 14

Kościół wzniesiony w 1576 r. w Kościeliskach k. Olesna (w pierwotnej lokalizacji pod wezwaniem
Nawiedzenia NMP), przeniesiony do Gwoździan w latach 1976–1978. Świątynia usytuowana
na sztucznym wzniesieniu, konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. Prezbiterium zamknięte
trójbocznie, przy nim zakrystia od zachodu. Nawa na rzucie prostokąta z wejściem bocznym od
wschodu. Wieża czołowa przylega do nawy od południa, datowana na XVII/XVIII w. o ścianach
szalowanych deskami z hełmem ośmiobocznym, baniastym z latarnią. Dach świątyni siodłowy kryty
gontem, nad nawą sześcioboczna wieżyczka na sygnaturkę, nakryta baniastym hełmem. Na zewnątrz
ściany pobite gontem. Dawne wyposażenie w nowszym kościele parafialnym w Kościeliskach. Wnętrze
świątyni w Gwoździanach – współczesne. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej
województwa śląskiego.
3.

zespół
pałacowo-parkowy:
pałac
w
stylu
eklektycznym z użyciem form neobarokowych i
neorenesansowych, park

A/53/01

Gwoździany, ul. Spółdzielcza

Rezydencja, mająca charakter budowli eklektycznej z wyraźnymi elementami nawiązującymi do baroku
i klasycyzmu, wzniesiona została w 1886 roku. Wspaniały pałac z drugiej połowy XIX w., wybudowany
w czasie, gdy właścicielami miejscowości był ród von Lücken, do którego należało kilka okolicznych
majątków. Budynek murowany z cegły, tynkowany, wzniesiony na planie prostokąta, podpiwniczony,
dwukondygnacyjny, nakryty dachem czterospadowym z nowszymi lukarnami, wykonanym z dachówki.
Fasada (elewacja północna) siedmioosiowa, z centralnym ryzalitem mieszczącym główne wejście,
zwieńczonym wydatnym szczytem. Ryzalit poprzedzony gankiem filarowym podtrzymującym balkon.
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Pałac w Gwoździanach kilkakrotnie zmieniał właścicieli. Po II wojnie i nacjonalizacji przez jakiś czas
mieściło się tu przedszkole. Obecnie obiekt jest własnością prywatną.
4.

budynek dworu wraz z parkiem

A/502

Łagiewniki Wielkie (Nowe)
ul. Nowa

Po wydzieleniu na przełomie XIX i XX w. Nowych Łagiewnik Wielkich, również na ich terenie powstał
niewielki dwór, wokół którego założono park krajobrazowy. W 1905 r. właścicielem posiadłości liczącej
155,5 ha był Edward Kolbe. Majątek należał do niego jeszcze w 1912 r. Następnie (najpóźniej w 1921 r.)
przejął go Kurt Kolbe, być może syn Edwarda. W 1930 r. posiadłość o powierzchni 150 ha należała już
do rodziny Gawletta, w rękach której pozostawała również w 1937 r. Po II wojnie światowej dobra
zostały znacjonalizowane i na ich bazie utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dzisiaj zabytkowy
dworek jest bardzo zniszczony.
5.

zespół dworski: układ kompozycyjny, starodrzew,
dwór, ogrodzenie między dworem a dziedzińcem
gospodarczym, boczna brama wjazdowa

A/578

Łagiewniki Wielkie
ul. Lompy

Dwór został zbudowany na początku XIX w., w stylu klasycystycznym, być może w miejscu wcześniejszej
rezydencji . Stoi w otoczeniu zabytkowego parku. Obiekt jest murowany z cegły, pierwotnie
potynkowany. Wzniesiono go na planie prostokąta. Dwór posiada dwie kondygnacje i jest
podpiwniczony, a nakrywa go dwuspadowy dach o niewielkim spadku wykonanym z dachówki. Fasada
jest ośmioosiowa, z asymetrycznie umieszczonym wejściem, poprzedzonym niewielkim gankiem. Zaletą
dworku jest jego usytuowanie na terenie niewielkiego parku o powierzchni ok. 2,5 ha, założonego na
przełomie XVIII i XIX w. Podziwiać w nim można wiele gatunków drzew, głównie liściastych. Dominują
tutaj: dąb szypułkowy, olsza czarna, jesion wyniosły, brzoza brodawkowata, klon jawor, klon srebrzysty,
lipa drobnolistna i kasztanowiec pospolity. Z gatunków iglastych odnotowano jedynie świerk pospolity
i sosnę wejmutkę. W południowo-wschodniej części parku znajduje się niewielki staw z wyspą. Z uwagi
na pełnione funkcje hotelarskie dwór w Łagiewnikach Wielkich jest obiektem ogólnodostępnym.
6.

kościół późno klasycystyczny p.w. św. Katarzyny wraz
z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia

A/91

Pawonków
ul. Zawadzkiego 6

Kościół pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie jest świątynią parafialną
rzymskokatolickiej parafii pod tym samym wezwaniem, która położona jest na terenie dekanatu
lublinieckiego należącego do diecezji gliwickiej. Wzniesiony na początku XIX w. kościół powstał na
miejscu wcześniejszej, drewniano-murowanej świątyni, o której źródła historyczne mówią już w 1305 r.
Murowana późnoklasycystyczna świątynia wyróżnia się wysoką wieżą, którą dobudowano w
późniejszym okresie. Centralne miejsce kościoła zajmuje ołtarz główny, który zdobi obraz patronki
parafii – św. Katarzyny. Został on namalowany w 1806 r. przez przedstawiciela znanej niemieckiej rodziny
malarzy i architektów – Karola Fryderyka Helda. Na uwagę w świątyni zasługują przede wszystkim
zdobiące płaski sufit freski (odnowione w 1956 r.), jak również żeliwna ambona i drewniana, bogato
zdobiona chrzcielnica, które datowane są na okres budowy kościoła. Niezwykle cennym zabytkiem jest
ponadto barokowy kielich pochodzący z początku XVII w. zakupiony przez parafię w Pawonkowie w 1807
r. od jezuitów z Nysy.
7.

budynek plebanii w stylu klasycystycznym

A/92

Pawonków,
ul. Zawadzkiego 6

Plebanię usytuowaną przy Kościele pw. św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pawonkowie
wybudowano w 1831 roku. Elementy stolarki drzwiowej zachowały się przez prawie 200 lat. Za plebanią
znajduje się budynek gospodarczy posiadający stare belki z datami 1690 i 1768.
Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/;
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Przez gminę Pawonków wiedzie Szlak Architektury Drewnianej, który obejmuje Kościół
drewniany Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gwoździanach.
Na terenie gminy Pawonków znajdują się także 61 stanowiska archeologiczne nierejestrowe
w lokalizacjach: Koszwice (2), Podgroblane (1), Draliny (1), Łagiewniki Małe (16), Skrzydłowice (7),
Pawonków (5), Lisowice (2), Kośmidry (2), Gwoździany (14), Łagiewniki Wielkie (11). Stanowiska
posiadają karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych (KESA). Karty KESA posiadają również
stanowiska archiwalne, które nie mają ścisłej lokalizacji lub zostały zniszczone.
Tab. 29 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Pawonków wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

zespół pałacowo-parkowy: pałac, spichlerz, park
kapliczka murowana
budynek inwentarzowo-mieszkalny w zespole
pałacowo-parkowym
dom robotników
budynek d. niemieckiego posterunku celnego
budynek d. polskiego posterunku celnego
budynek szkoły
zes. pałac. -park.: pałac w stylu eklektycznym z
użyciem form neobarok. i neorenesansowych, park
spichlerz
magazyn, ob. częściowo mieszkalny
gorzelnia i czworaki
kościół drewniany Narodzenia Najśw. Marii Panny
budynek nadleśnictwa
dom murowany
dom murowany
dom „Leśniczówka”
budynek szkoły
cegielnia murowana
kaplica murowana św. Jana Nepomucena
spichlerz w zespole dworskim
kapliczka przydrożna
budynek szkoły
kościół p.w. św. Jadwigi
kapliczka przykościelna św. Józefa
zespół dworski: układ kompozycyjny, starodrzew,
dwór, ogrodzenie między dworem a dziedzińcem
gospodarczym, boczna brama wjazdowa
budynek dworu wraz z parkiem
budynek mieszkalny dawnego folwarku
dom murowany
budynek plebanii w stylu klasycystycznym
dom murowany
dom d. karczma

Draliny, ul. Parkowa 2
Draliny, ul. Pawonkowska
Draliny, ul. Pawonkowska
Draliny, ul. Pawonkowska 7
Gwoździany, Cegielnia 1
Gwoździany, ul. Lubliniecka 22
Gwoździany, ul. Lubliniecka 5
Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Topolowa 14
Koszwice, ul. Zawadzkiego 2
Kośmidry, ul. Lubliniecka 34
Kośmidry, ul. Lubliniecka 49
Kośmidry, ul. Lubliniecka 69
Kośmidry, ul. Szkolna 3
Lipie Śląskie ul. Cegielniana
Lisowice, ul. Mickiewicza
Łagiewniki Małe, ul. Lompy 28
Łagiewniki Małe, ul. Lubliniecka
Łagiewniki Małe, ul. Lubliniecka 30
Łagiewniki Małe, ul. Lubliniecka 31
Łagiewniki Wielkie, ul. Lompy
Łagiewniki Wielkie, ul. Lompy

Łagiewniki Wielkie, ul. Nowa 7
Pawonków - Lustrzaniec
Pawonków, ul. Lubliniecka 12
Pawonków, ul. Zawadzkiego 6
Pawonków, ul. Zawadzkiego 11
Pawonków, ul. Zawadzkiego 5
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Obiekt
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Lokalizacja

kościół późno klasycystyczny pw. św. Katarzyny
wraz z otoczeniem w ramach ogrodzenia
budynek kolejowo - mieszkalny
dwór w zespole dworskim
spichlerz w zespole dworskim
obory w zespole dworskim
czworaki w zespole dworskim
kapliczka murowana
budynek d. szkoły
kapliczka murowana
budynek d. szkoły
budynek szkoły

Pawonków, ul. Zawadzkiego 6
Pawonków, ul. Zawadzkiego 62
Skrzydłowice
Skrzydłowice
Skrzydłowice
Skrzydłowice
Skrzydłowice, ul. Gwoździańska
Skrzydłowice, ul. Wyzwolenia 6
Solarnia, ul. Boczna
Solarnia, ul. Strażacka
Solarnia, ul. Strażacka 7

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA WOŹNIKI
W gminnej ewidencji zabytków gminy Woźniki widnieje 75 obiektów (wyszczególnionych
w tabeli 31), z czego 7 wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 30).
Tab. 30 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Woźniki wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

4.

kościół ewangelicki barokowy

402/60 z 14.03.1960 oraz
88/78 z 17.03.1978
R/554 z 30.09.1957 oraz
1180/71 z 9.03.1971 i
90/76/A z 19.03.1978
R/363 z 1952 oraz 403/60 z
15.03.1960
407/60 z 15.03.1960

Lubsza, ul Lompy 76

3.

kościół parafialny pw. Świętego Jakuba
Starszego
plebania klasycystyczna przy kościele
parafialnym
pw.
Świętego
Jakuba
Starszego
dawna organistówka

5.

miasto w ramach historycznego założenia

R/398/53 z 4.03.1953

Woźniki

6.

kościół parafialny pw. Świętej Katarzyny

Woźniki, Rynek 5

7.

kaplica
cmentarna
Walentego

413/60 z 15.03.1960 oraz
98/78 z 17.03.1978
414/60 z 15.03.1960 oraz
99/78 z 15.03.1978

1.
2.

pw.

Świętego

Lubsza, ul Lompy 76

Lubsza, ul Lompy 76
Piasek, Plac Powstańców 9

Woźniki, ul. Tarnogórska

Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/

Tab. 31 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Woźniki wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.
4.

kaplica św Stanisława
kapliczka
stanowisko archeologiczne Czarny Las (AZP 90-48/1/16)
stanowisko archeologiczne Czarny Las (AZP 90-48/2/17)

Babienica, ul Główna 55
Babienica, ul Lubszecka 15
Czarny Las
Czarny Las
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Obiekt
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

stanowisko archeologiczne Czarny Las (AZP 90-48/3/15)
pałac
park
kaplica
stanowisko archeologiczne Kamienica (AZP 90-47/1/2)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/1/1)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/2/2)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/3/3)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/4/4)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/5/5)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/6/6)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/7/7)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/8/8)
szkoła
stanowisko archeologiczne Ligota Woźnicka (AZP 91-48/3/13)
sawna szkoła
stanowisko archeologiczne Cmentarzysko - Lubsza (AZP 9147/2/2)
stanowisko archeologiczne Lubsza (AZP 91-47/3/3)
stanowisko archeologiczne Lubsza (AZP 91-47/4/4)
stanowisko archeologiczne Lubsza (AZP 91-47/5/7)
kapliczka pw. św Floriana
cmentarz rzymsko-katolicki
kościół parafialny w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
Plebania w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
brama główna w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
Nowa plebania w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
Kapliczka pw. św Jana Nepomucena
dawna szkoła ludowa (organistówka)
szkoła
kaplica
kaplica św. Jana Nepomucena
stanowisko archeologiczne Osada Piasek (AZP 91-47/2/8)
stanowisko archeologiczne Cmentarzysko – Piasek (AZP 9147/1/6)
kościół ewangelicki barokowy
dawna szkoła
cmentarz ewangelicko – augsburski
plebania przy kościele ewangelicko – augsburskim
stanowisko archeologiczne Grodzisko Psary (AZP 47/1/1)
stanowisko archeologiczne Osada Psary (AZP 91-47/2/5)
kapliczka przydrożna
kapliczka
kapliczka
układ urbanistyczny miasta
stanowisko archeologiczne Osada – Woźniki (AZP 91-48/3/3)

Lokalizacja
Czarny Las
Czarny Las 8
Czarny Las 8
Dyrdy, ul Piaskowa
Kamienica
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny, ul Szkolna 10
Ligota Woźnicka
Ligota Woźnicka, ul K Miarki 54
Lubsza
Lubsza
Lubsza
Lubsza
Lubsza, Lompy 48
Lubsza, ul Lompy
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 83
Lubsza, ul Szkolna 1
Mzyki, ul Słoneczna 42
Pakuły, ul Wolna (w lesie)
Piasek
Piasek
Piasek, Plac Powstańców 9
Piasek, ul Lubliniecka 3
Piasek, ul Partyzantów/Wolności
Piasek, ul Powstańców 9
Psary
Psary
Psary, ul Lompy 9
Psary, ul Powstańców
Śliwa 1
Woźniki
Woźniki
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Obiekt
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

stanowisko archeologiczne Osada – Woźniki (AZP 91-48/4/4)
stanowisko archeologiczne Grobla – Woźniki (AZP 91-48/2/2)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/6/5)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/7/6)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/9/7)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/10/8)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/11/9)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/12/10)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/13/11)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/14/12)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/16/22)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 92-48/16/1)
stanowisko archeologiczne Wyrobisko iłu przy cegielni –
Woźniki (stanowisko paleontologiczne)
ratusz
kościół pw. św. Katarzyny
mur z bramą w zespole kościoła św. Katarzyny
plebania w zespole kościoła św. Katarzyny
kapliczka św Jana Nepomucena
dom
kapliczka św Floriana
kaplica NMP
kaplica Góra Oliwna
szkoła
dom w zespole folwarcznym
kościół pw św Walentego
cmentarz rzymsko – katolicki
stanowisko archeologiczne Grodzisko Woźniki AZP 91-48/1/1

Lokalizacja
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki, Rynek 11
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 6
Woźniki, ul Florianek
Woźniki, ul Koziegłowska
Woźniki, ul Krakowska/Krzyżowa
Woźniki, ul Powstańców 7
Woźniki, ul Solarnia 2
Woźniki, ul Tarnogórska
Woźniki, ul Tarnogórska
Woźniki, ul Tarnogórska

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
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Tab. 32 Strefy ochrony konserwatorskiej na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Gmina
gmina Ciasna

Symbol/nazwa podstrefy

Wskazania działań ochronnych

B4 - strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, w której
obowiązuje zachowanie historycznego układu przestrzennego,
rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach
kulturowych, docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów
dysharmonijnych, konieczność dostosowania nowych
obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
historycznych form zabudowy, wymóg konsultowania i
uzyskiwania każdorazowo zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków dla wszelkich działań inwestycyjnych.

1) wymaga się konserwacji obiektów zabytkowych, zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi, a szczególnie rewaloryzacja lub odbudowa unikatowego
budynku wytwórni fajek; ewentualne utworzenie w niej centrum edukacyjnego,
2) wymaga się zachowania tradycyjnej szerokości ulicy, linii regulacyjnych, linii
zabudowy oraz utrzymanie istniejącej struktury podziałów własnościowych w
wypadku wymiany kubatury i zabudowy działek wolnych,
3) wymaga się przestrzegania następujących zasad kształtowania zabudowy: ograniczenie wysokości budynków lokalizowanych w pierzejach ulic do 4 m od
poziomu terenu do linii okapu i do 1 kondygnacji (plus ewentualnie użytkowe
poddasze), - stosowanie dachów symetrycznych dwuspadowych i naczółkowych,
w układzie kalenicowym, przy nachyleniu połaci 35-45° z dopuszczeniem lukarn,
facjat, okien połaciowych, - ustalenie poziomu 0,00 budynku nie wyżej niż 0,8 m
ponad poziom terenu, - wymaga się stosowania na elewacjach tradycyjnych w
wyrazie materiałów budowlanych i wykończeniowych,
4) nie dopuszcza się usuwania zachowanych elementów wystroju
architektonicznego w wypadku remontu budynków,
5) wymaga się pozostawienia „in situ” zachowanych elementów małej
architektury,
6) wymaga się zachowania układu cmentarza oraz nie dopuszcza się niszczenia
starodrzewu i nagrobków historycznych (sprzed 1939 r. lub wyznaczonych w
odrębnym opracowaniu).
1) wymaga się utrzymania istniejącego układu ulic i placów,
2) wymaga się zachowania historycznych podziałów i linii zabudowy w wypadku
wymiany kubatury oraz w wypadku zabudowy działek wolnych w chwili
uchwalania planu,
3) wymaga się przestrzegania następujących zasad kształtowani zabudowy: ograniczenie wysokości budynków lokalizowanych w pierzejach ulic i placów do
dwu kondygnacji , z poziomem „0,00” nie wyżej niż 0,8 m powyżej poziomu
terenu, - stosowanie dachów wysokich, z nachyleniem połaci frontowej 35-45°, usytuowanie budynków frontowych - kalenicowe, - wymaga się zachowania
przedogródków z tradycyjną formą ogrodzenia, - wymaga się stosowania
tradycyjnych w wyrazie materiałów budowlanych i wykończeniowych, - nie
dopuszcza się usuwania zachowanych elementów wystroju architektonicznego w

Układ przestrzenny centrum wsi Zborowskie

gmina Kochanowice

B11 – strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, w której
obowiązuje zachowanie historycznego układu przestrzennego,
rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach
kulturowych, docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów
dysharmonijnych, konieczność dostosowania nowych
obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
historycznych form zabudowy, wymóg konsultowania i
uzyskiwania każdorazowo zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków dla wszelkich działań inwestycyjnych.
Układ przestrzenny wsi Kochanowice
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B 12 - strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, w której
obowiązuje zachowanie historycznego układu przestrzennego,
rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach
kulturowych, docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów
dysharmonijnych, konieczność dostosowania nowych
obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
historycznych form zabudowy, wymóg konsultowania i
uzyskiwania każdorazowo zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków dla wszelkich działań inwestycyjnych.
Zespół pałacowy w Kochanowicach

B14 - strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej, w której
obowiązuje zachowanie historycznego układu przestrzennego,
rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach
kulturowych, docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów
dysharmonijnych, konieczność dostosowania nowych
obiektów do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
historycznych form zabudowy, wymóg konsultowania i
uzyskiwania każdorazowo zgody Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków dla wszelkich działań inwestycyjnych.

wypadku remontu budynku. - wymaga się pozostawienia „in situ” zachowanych
elementów małej architektury. - wymaga się pozostawienia zachowanego
starodrzewu, a w wypadku następowania naturalnych ubytków - uzupełnianie
zgodnie z tradycyjnym składem gatunkowym
1) wymaga się konserwacji zachowanych obiektów zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) nie dopuszcza się usuwania starodrzewu, poza egzemplarzami chorymi,
suchymi i zagrażającymi bezpieczeństwu,
3) wymaga się opracowania i uzgodnienia z organem właściwym w sprawach
ochrony zabytków, co najmniej koncepcji zagospodarowania obejmującej cały
teren przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac w granicach strefy,
4) wymaga się stosowania do nasadzeń wyłącznie gatunków i odmian tradycyjnie
stosowanych na tym terenie,
5) wymaga się stosowania, w wypadku nowych realizacji i remontów,
tradycyjnych w wyrazie materiałów budowlanych i wykończeniowych.
1) wymaga się zachowania tradycyjnego układu (rozplanowania) oraz gabarytów
obiektów w wypadku nowych realizacji na terenie strefy,
2) wymaga się konserwacji zachowanych obiektów zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
3) nie dopuszcza się usuwania zachowanych elementów wystroju
architektonicznego w wypadku remontu budynków,
4) wymaga się stosowania, w wypadku nowych realizacji i remontów,
tradycyjnych w wyrazie materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Zespół gospodarczych zabudowań podworskich w
Kochanowicach
źródło: https://bip.wozniki.pl/wiadomosci/6532/plan_ochrony_parku_krajobrazowego_lasy_nad_gorna_listwarta data dostępu: 22.03.2022r.
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/103/wiadomosc/201186/uchwala_nr_xxxii2542013_rady_gminy_ciasna_z_dnia_22042013r_w_spr data dostępu: 22.03.2022r.
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6.2

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które mogą być
rozwiązane poprzez realizację Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 oraz przedstawienie zmian w stanie środowiska, jakich
można się spodziewać w przypadku, gdyby nie podjęto jej realizacji

Konieczność stosowania rozwiązań przeciwdziałających negatywnym oddziaływaniom
towarzyszącym wdrażaniu poszczególnych zadań, a poprzez zadania – także kierunków interwencji
i celów ma wymiar nie tylko formalno-prawny, lecz także bezpośredni wymiar strategiczny: wysoka
jakość życia, wysoka jakość gospodarowania, jakość zarządzania rozwojem wiążą się z ustawiczną
troską o środowisko. Z faktu, że przedmiotem projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest podniesienie jakości środowiska i że w skali całego
projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
dominować będą oddziaływania pozytywne nie wynika, że można zaniedbać aspekt zapobiegania
oddziaływaniom negatywnym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji niektórych zadań.
W strategicznym wymiarze realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 środkami zapobiegającymi lub ograniczającymi negatywne
oddziaływania na środowisko powinny być:

▪ zapewnienie wysokiej jakości realizacji procedur oceny oddziaływania na środowisko dla
wszystkich zadań wymagających takiej procedury. Z uwagi na zróżnicowanie szczegółowości
zapisów zadań nie jest możliwe precyzyjne wskazanie wszystkich zadań, które wiązać się
będą z istotnymi oddziaływaniami na środowisko w rozumieniu prawa

▪ obligatoryjne przestrzeganie zasady, że przedsięwzięcia infrastrukturalne związane
z zajmowaniem terenu lub z ingerencją w środowisko wodno-gruntowe planuje się
i projektuje z uwzględnieniem wyników przyrodniczej inwentaryzacji terenów na których ma
być prowadzona inwestycja oraz zawartości publicznie dostępnych baz danych o przyrodzie
i przestrzeni;

▪ uwzględnienie, w sposobach realizacji wszystkich zadań, zasady w myśl, której zasoby netto
przyrody powiatu lublinieckiego nie mogą zostać zmniejszone;

▪ pełna konsolidacja informacji o stanie i ochronie środowiska na poziomie projektu Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 z danymi
wojewódzkimi i regionalnymi;

▪ każda inwestycja związana z realizacją niniejszej projektu Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, taka jak np. ścieżki rowerowe,
infrastruktura kanalizacyjna, rozwiązania techniczne służące usprawnieniu transportu, trasy
rowerowe, tereny rekreacyjne itd. muszą być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, by
nie stanowiła bariery w funkcjonowaniu istniejących korytarzy ekologicznych i korytarzy
przewietrzania związanych z rzekami dorzeczy Warty i Odry na terenie powiatu
lublinieckiego.;

▪ istniejące zasoby przyrody mają swoją wartość, w tym pieniężną, i w nadchodzących latach
w Polsce wdrażane będą mechanizmy nakazujące ich wycenę.

W wymiarze operacyjnym i wykonawczym należy postępować w zgodnie z poniższymi zasadami:

▪ Wszystkie przedsięwzięcia związane z możliwą ingerencją w środowisko wodne, glebowe,
wodno-gruntowe, ukształtowanie terenu, zasoby zieleni lub w istniejącą już infrastrukturę
przygotowuje się i realizuje w pełni wykorzystując istniejącą informację o miejscowych
zasobach przyrody oraz minimalizując oddziaływania na środowisko wodne i gruntowe
zarówno na etapie realizacji, jak funkcjonowania.

▪ Należy brać pod uwagę pod uwagę obowiązujące akty prawne.
▪ Dostosowuje się terminy prac do okresu rozrodu, migracji i warunków zimowania zwierząt.
▪ Harmonogramy czasowe przedsięwzięć inwestycyjnych powinny być tak dobrane
i realizowane, by wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć możliwość kumulacji
krótkotrwałych oddziaływań negatywnych, zwłaszcza w odniesieniu do jakości powietrza
i uciążliwości dla ludzi.
Z uwagi na zakres i charakter działań, brak jest przesłanek wskazujących na konieczność
planowania działań kompensacyjnych.

6.3

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu

Główne cele ochrony przyrody na poziomie wspólnotowym zostały zawarte poprzez dwie
dyrektywy: tzw. Dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG) i Dyrektywa ptasia (2009/147/WE). Głównym
celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej
Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Na terenie powiatu lublinieckiego
występują 2 obszary Natura 2000: Łęgi w lasach nad Liswartą oraz Bagno Bruch koło Pyrzowic. Zapisy
Dyrektyw należy wziąć pod uwagę w przypadku wykonywania zadań na terenach Natura 2000.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody cele ochrony przyrody są
realizowane poprzez uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w takich opracowaniach jak
strategie, programy i dokumenty programowe, w tym strategie rozwoju województw, gmin czy
strategie rozwoju ponadlokalnego. Ustawa wskazuje jako jeden z celów kształtowanie postaw
człowieka wobec przyrody. Realizacja tego celu ma polegać na prowadzeniu działalności edukacyjnej
i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 ma przełożyć się na wzrost popularności turystycznej
i rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego z wykorzystaniem potencjału przyrodniczego. Rozwój
turystyki musi odbywać się w ścisłej korelacji z ochroną środowiska naturalnego. Natura i obszary
chronione stanowią jeden z najistotniejszych atutów powiatu lublinieckiego, dlatego konieczne jest
podejmowanie działań rozwojowych w sposób zrównoważony i nie zagrażający środowisku
naturalnemu. Istotnym czynnikiem dla rozwoju turystyki jest kształtowanie postaw proturystycznych
oraz upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, dotyczącej lokalnych zasobów
kulturowych i przyrodniczych oraz atrakcji turystycznych. Jest to wypełnianie zapisów ustawy
w zakresie edukacji i promocji ochrony przyrody. W trakcie wdrażania konkretnych projektów czy
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inwestycji należy w pełni przestrzegać zapisów ustawy o ochronie przyrody, które w szczegółach
określają, jakie zadania i prace mogą być prowadzone w poszczególnych formach ochrony przyrody.
Wymienione dokumenty łączy wspólny cel – bioróżnorodność. Jest to też ważny aspekt dla
rozwoju turystyki, związany z realizacją przedsięwzięć proponowanych w ramach Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu Lublinieckiego na lata 2022-2030.
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7

PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Dokonano szczegółowej oceny oddziaływania w odniesieniu do celów szczegółowych, kierunków
działań i zadań określonych w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030. Oceną objęto następujące elementy środowiska: różnorodność
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby
naturalne, zabytki, dobra materialne, cele i przedmioty Natura 2000 z uwzględnieniem zależności
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
Zadania planowane do realizacji w ramach projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 mogą spowodować, bezpośrednio lub pośrednio efekty
długofalowe w wielu dziedzinach gospodarki i życia społecznego powiatu lublinieckiego, a także
środowiska. Pośrednie i długofalowe skutki działań w środowisku formułowano w oparciu
o przeprowadzoną identyfikację potencjalnego wpływu tych przedsięwzięć oraz poszukiwaniu
analogii i powiązań pomiędzy nimi. Przewidywany poziom potencjalnych wpływów na środowisko
jest adekwatny do przedstawionej charakterystyki działań, jakie mają być podejmowane w ramach
projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 na
potrzeby osiągnięcia założonych celów, w tym środowiskowych.
W prognozie określono, przeanalizowano i oceniono - zgodnie z art. 51 ust. 2. Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - przewidywane znaczące oddziaływania,
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne
elementy środowiska a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat i na zdolność adaptacji do zmiany klimatycznej,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Wiele działań wymienionych w projekcie
Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 działań
strategicznych to zadania nieinwestycyjne, których oddziaływanie na poszczególne komponenty
środowiska jest trudno definiowalne. Należy też mieć na uwadze, że dla realizacji niektórych działań
inwestycyjnych - może być wymagane przeprowadzenie procedury OOŚ. Dopiero takie analizy
umożliwią uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat wszelkich możliwych oddziaływań danej
inwestycji na poszczególne sektory środowiska. Kwestię te regulują:
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

•

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2021 poz. 2373, 2389).

Mając powyższe na uwadze, analizując i oceniając przewidywane znaczące oddziaływania na
środowisko mogące wystąpić w wyniku realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, wykorzystano uproszczoną i dostosowaną do potrzeb
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niniejszego dokumentu analizę macierzową. Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko zostały
poddane wszystkie cele szczegółowe i działania. W analizie uwzględniono: oddziaływania pozytywne
i negatywne, przy czym dla każdego wzięto pod uwagę warianty wpływu uwarunkowane czasem jego
trwania (oddziaływania krótkoterminowe i długoterminowe) i stopniem powiązania z danym
komponentem środowiska (oddziaływania pośrednie i bezpośrednie).
W macierzach (tab.32 i tab. 33) przyjęto następującą notację:
Typ oddziaływania:
B - dla oddziaływań bezpośrednich,
P - dla oddziaływań pośrednich
w - wtórne
s – skumulowane
k – krótkoterminowe
śr – średnioterminowe
d – długoterminowe
st – stałe
ch – chwilowe
poz – pozytywne
neg – negatywne
0 – brak oddziaływania
+- - oddziaływania niejednoznaczne
Charakter oddziaływań:
silne oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania negatywne
silne oddziaływanie negatywne
oddziaływania zarówno pozytywne jak i negatywne
brak identyfikacji istotnych oddziaływań

Poniższe tabele zawiera ocenę oddziaływania na środowisko zadań inwestycyjnych oraz
produktów turystycznych na terenie Powiatu Lublinieckiego. Odziaływania pozytywne i negatywne
zróżnicowano co do siły. Przyjęto oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, które mogą mieć
odmienny charakter i odmienny zasięg. Zadania i numeracja kierunków w pierwszej kolumnie tabel
zgodnie ze Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.
W analizie, której rezultatem jest zawartość poniższych tabeli uwzględniono nie tylko wiedzę
ekspercką i doświadczenie praktyczne z oceny oddziaływań podobnych działań i przedsięwzięć.
Wszystkie działania inwestycyjne oraz planowane wdrażanie produktów turystycznych będą
realizowane na terenach objętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego.
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Tab. 33 Przewidywane oddziaływania zadań inwestycyjnych powiatu lublinieckiego na poszczególne elementy środowiska - dotyczy karty zadań.
Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr
zad.

Nazwa zadania

Rodzaj
zadania

Rośliny i
Wody
zwierzęta
Powierzchnia
Prognozowany
powierzchnio
JST
oraz
ziemi, gleby i
termin
we i
odpowiedzialna
różnorodność krajobraz
realizacji
podziemne
biologiczna

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

2022

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

Korytarze
ekologiczne

B

P

0

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obszary
chronione

Zabytki i
dobra
materialne

B

P

B

P

0

w

0

w

w, ch

w

w, k

w

w, ch

w

w

w

w, ch

w

w

w

0

0

w, k

w

w, ch

w

w

w

w, ch

w

w

w

1.

Wydanie przewodnika
turystycznego w języku angielskim i
niemieckim i wdrożenie kodów QR

promocyjne

2.

Rozbudowa parku gminnego

inwestycyjne Gmina Boronów

2022-2025

w, k

w

w, k

w

w, ch

w

w, ch

w

w

w

w, ch

w

3.

Rozbudowa placu rekreacyjnoinwestycyjne Gmina Boronów
sportowego w sołectwie Hucisko

2023-2025

w, k

w

w, k

w

w, ch

w

w, ch

w

w

w

w, ch

w

4.

Przystanek autobusowy z funkcją
obsługi ruchu turystycznego w inwestycyjne Gmina Boronów
miejscowości Grojec

2024-2027

w, k

w

w, k

w

w, ch

0

w, ch

w

w

w

w, ch w, ch

5.

Odbudowa Zespołu Pałacowoinwestycyjne
Parkowego w Sierakowie Śląskim

Gmina Ciasna

2022-2026

0

0

w, k

w

0

0

w, ch

w

0

w

w, ch

w

inwestycyjne

Gmina Ciasna

2022-2024

w, k

w

w, k

w

w, ch

w

w, ch

w

0

w

w, ch

w

inwestycyjne

Gmina Ciasna

2022-2028

w, k

w

w, k

w

0

0

w, ch

w

0

w

w

w

inwestycyjne

Gmina Ciasna

2022-2023

w, k

w

w, k

w

w, ch

w

w, ch

w

w

w

w, ch

w

0

0

w, ch

w

w, k

w

inwestycyjne

Gmina
Kochanowice

2022

w, k

w

w,k

w

w,k

w

w, ch

w

w

w

w, ch

w

0

0

w, ch

w

w, k

w

inwestycyjne

Gmina
Kochanowice

2023

w, k

w

w,k

w

w,k

w, k

w

w, ch

w

w

w,ch

w

0

0

0

0

w,k

w

Rewitalizacja
obszaru
ulic
Lublinieckiej,
Stawowej
i
Dobrodzieńskiej
poprzez
6.
zagospodarowanie terenu w celu
nadania
funkcji
rekreacyjnej
i gospodarczej etap II
Zagospodarowania terenów po
7. byłej jednostce wojskowej w
Przywarach
Zagospodarowanie
terenu
oraz wyposażenie
budynku
Fajczarni
w miejscowości
8.
Zborowskie w celu powstania
Skansenu Ziemi Zborowskiej w
Gminie Ciasna
Adaptacja zabytkowych zabudowań
9. z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika
von Ballestrema – Gorzelnia
Adaptacja zabytkowych zabudowań
10. z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika
von Ballestrema – ujeżdżalnia

Powiat
Lubliniecki
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Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr
zad.

Rodzaj
zadania

Nazwa zadania

Rośliny i
Wody
Prognozowany zwierzęta Powierzchnia powierzchnio
JST
oraz
ziemi, gleby i
termin
we i
odpowiedzialna
różnorodność krajobraz
realizacji
podziemne
biologiczna
B

P

B

P

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

B

P

B

P

B

P

B

P

0

0

0

w

w

w, d

w

w

Gmina
Kochanowice

2022-2030

w, ch w, ch w, ch w, ch

Gmina Koszęcin

2022-2027

w, k

w

w, k

w

w, k

w, ch

w, ch

w

w

w, d

w,k

w

promocyjne

Gmina Koszęcin

2022-2027

0

w

0

w

0

0

0

0

0

w

0

w

Budowa
basenu
krytego
14. wraz z zagospodarowaniem
inwestycyjne
terenów po byłym boisku Unii

Gmina Lubliniec

2023-2029

w, k

w

w, k

w

w, ch

w, ch

w, ch

w

w

w

w, k

w

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2026

w, k

w

w, k

w

w, k

w

w,ch

w

0

w

w, k

w

16. Budowa Centrum Rekreacyjnego

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2026

w, k

w

w,k

w

w,k

w

w, ch

w

0

w

w, k

w

17. Eko Park Lubliniec

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

w, k

w

w, k

w

w, k

w

w, ch

w

0

w

w, k

w

Gmina Lubliniec

2024-2030

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,ch

w

w

w

w, k

w

Gmina Lubliniec

2024-2030

w, k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w

w

w,k

w

Gmina Lubliniec

2024-2028

w, k

w

w, k

w

0

w

w,k

w

w

w

w,k

w

Zespół do spraw wdrażania
Strategii Rozwoju Turystyki na
21.
organizacyjne Gmina Lubliniec
terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030

2022-2030

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

2023-2030

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

11. Święto Kwitnącego Różanecznika

promocyjne

Budowa
boiska
sportowego
12. o nawierzchni z trawy syntetycznej inwestycyjne
w miejscowości Koszęcin.
13.

15.

Opracowanie
promocyjnych

materiałów

Budowa
Centrum
Społecznej

Aktywności

Kompleksowe zagospodarowanie
18. terenów przy stawie Posmyk w inwestycyjne
Kokotku
Rozszerzenie
stref
rekreacji
i wypoczynku
na
terenach
19.
inwestycyjne
przylegających
do
Zalewu
Droniowickiego
20.

22.

Utworzenie
Lublinieckiej

Muzeum

Ziemi

Promocja turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego

inwestycyjne

promocyjne

Gmina Lubliniec

Korytarze
ekologiczne

B

P

0

0

0

0

0

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

w

0

w

Obszary
chronione

B

P

w, ch w, ch

Zabytki i
dobra
materialne
B

P

w

w

w, ch

w

w,k

w

0

w

0

w

0

0

w,k

w

0

0

0

w

0

0

w, k

w

0

0

w,k

w

w,k

w

w,ch w, ch

0

0

w,k

w

0

0

w,k

w

0

w

0

w

0

w

0

w
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Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr
zad.

Rodzaj
zadania

Nazwa zadania

Utworzenie Skateparku, parku do
23. Street Workout’u oraz placu zabaw inwestycyjne
w centrum Pawonkowa
Opracowanie
materiałów
24. promocyjnych - m.in. mapy promocyjne
turystycznej, folderów
Promocja
Muzeum
Paleontologicznego w Lisowicach
25.
promocyjne
(utworzenie marki lokalnej na bazie
Muzeum)

Rośliny i
Wody
Prognozowany zwierzęta Powierzchnia powierzchnio
JST
oraz
ziemi, gleby i
termin
we i
odpowiedzialna
różnorodność krajobraz
realizacji
podziemne
biologiczna

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

Gmina
Pawonków

2022-2027

w,k

w

w,k

w

0

0

w,k

0

0

w

w,k

0

Gmina
Pawonków

2022-2027

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

Gmina
Pawonków

2022-2027

0

0

0

w

0

w

0

0

0

w

0

w

26.

Budowa gminnego krytego basenu
inwestycyjne
w Woźnikach

Gmina Woźniki

2024-2030

w,k

w

w,k

w

w,k

w, ch

w,k

w

0

w

w,k

w

27.

Modernizacja „Domu Nauczyciela”
inwestycyjne
w Woźnikach

Gmina Woźniki

2024-2030

w,k

w

w,k

w

0

w

w,ch

w

0

w

0

0

28.

Rewitalizacja obiektów byłego PGR
inwestycyjne
w Woźnikach

Gmina Woźniki

2024-2030

w,k

w

w,k

w

0

w

w,k

w

0

w

w,k

w

inwestycyjne

Gmina Woźniki

2022-2025

w,k

w,ch

w,ch

w

w,k

w

w,k

w

w

w,s

w,k

w

Stworzenie skansenu woźnickiego
inwestycyjne
grodziska średniowiecznego

Gmina Woźniki

2024-2030

w,k

w

w,k

w

0

0

w,ch

w

0

w

w,k

w

29. Rezerwat Góra Grojec

30.

31. System Identyfikacji Gminy Woźniki

inwestycyjne

Gmina Woźniki

2023-2025

0

w

w,k

w

0

0

0

0

0

w

0

w

32. Teren rekreacyjny w Dyrdach

inwestycyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

w,ch

w

w,k

w

0

0

w,ch

w

0

w

0

0

inwestycyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

w,ch

w

w,k

w

w,k

0

w,ch

w

0

w

w

0

34. Bagno Bruch – ścieżka edukacyjna

promocyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

w,k

w,k

w,k

w,k

w,ch

w

w

w

0

w

w

w

35. Inscenizacja Bitwy pod Woźnikami

promocyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

0

w,ch

w,ch

w,ch

0

0

0

w

w

w

0

w

33.

Woźnickie stawy cegielniane
stworzenie parku dinozaurów

-

Korytarze
ekologiczne

B

P

0

0

0

w

0

w

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obszary
chronione

Zabytki i
dobra
materialne

B

P

B

P

0

0

0

w

0

w

0

w

0

w

0

w

0

0

w,k

w

0

0

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w,k

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,k

w

w,ch

w

w

w
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Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr
zad.

Rodzaj
zadania

Nazwa zadania

36.

Kultywowanie tradycji
(obrzędy, pieśni, taniec)

ludowej

37.

Leśny Zalew Widawa – ścieżka
edukacyjna – żerowisko bobrów

38. Szlakiem woźnickich kapliczek
warsztaty

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

promocyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

0

w

0

w

0

w

0

w

w

w

0

w

promocyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

w,ch

w,ch

w,k

w,ch

w,ch

w

0

0

w

w

0

0

promocyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

0

w

w

w

0

w

0

w

w

w

0

w

promocyjne

Gmina Woźniki

2024-2030

0

w

0

w

0

w

0

w

w

w

0

w

39.

Woźnickie Ikony
ikonopisania

40.

Oferta
turystyczno-edukacyjna organizacyjne
Gminy Woźniki
i promocyjne

Gmina Woźniki

2022

w,k

w,ch

0

w

0

w

0

w

w

w

0

w

organizacyjne
i promocyjne

Gmina Woźniki

2022

w

w, ch

0

w

0

w

0

w

w

w

0

w

41. Szlak św. Jakuba

–

Rośliny i
Wody
Prognozowany zwierzęta Powierzchnia powierzchnio
JST
oraz
ziemi, gleby i
termin
we i
odpowiedzialna
różnorodność krajobraz
realizacji
podziemne
biologiczna

Korytarze
ekologiczne

B

P

0

w

0

0

0

w

0

w

0

0

0

0

Obszary
chronione

Zabytki i
dobra
materialne

B

P

B

P

0

w

0

w

w

0

w

w

w

w

0

w

0

w

0

w

w,ch

w

w

w

w,ch

w

w

w

Legenda
Typ oddziaływania:
B - dla oddziaływań bezpośrednich,
P - dla oddziaływań pośrednich
w - wtórne
s – skumulowane
k – krótkoterminowe
śr – średnioterminowe
d – długoterminowe
st – stałe
ch – chwilowe
poz – pozytywne
neg – negatywne
0 – brak oddziaływania
+- - oddziaływania niejednoznaczne
Charakter oddziaływań:
silne oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania negatywne
silne oddziaływanie negatywne
oddziaływania zarówno pozytywne jak i negatywne
brak identyfikacji istotnych oddziaływań
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Tab. 34 Przewidywane oddziaływania zadań inwestycyjnych powiatu lublinieckiego na poszczególne elementy środowiska - dotyczy kart produktu turystycznego
Wpływ na poszczególne elementy środowiska
Nr zad.

Nazwa produktu

1.

Lubliniecki
Turystyczny

2.

Lubliniecki na rower

3.

Lubliniecki na ryby

4.

Wycieczka
rowerowa po ziemi
lublinieckiej

5.

Zabytkowe pałace i
kościoły ziemi
lublinieckiej.
Wycieczka
samochodowa

6.

Trasa rowerowa Dookoła Boronowa

7.

Wycieczki
edukacyjne

Typ produktu

Produkt
turystyczny
wizerunkowy
(PTW)
Produkt
turystyczny
podstawowy
Produkt
turystyczny
podstawowy
Produkt
turystyczny
podstawowy

Produkt
turystyczny
podstawowy

Produkt
turystyczny
podstawowy
Produkt
turystyczny
podstawowy

Lokalizacja
produktu

Numer
Wskaźnika*

Rośliny i zwierzęta
oraz różnorodność
biologiczna
B
P

Powierzchnia
ziemi, gleby i
krajobraz
B
P

Wody
powierzchniowe i
podziemne
B
P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

Zabytki i
dobra
materialne
B
P

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

Korytarze
ekologiczne

Obszary
chronione

Powiat
Lubliniecki

6,7,8,9,10,11,12

0

w

0

w

0

0

0

0

w

w

w

w

0

0

0

w

0

w

Powiat
Lubliniecki

3,10,12

0

w

0

w

0

0

0

0

w

w

w

w

0

0

w

w

0

0

6,7,9,11,12

0

w

0

w

w

w

0

0

w

w

w

w

0

0

w

w

0

0

1,3,6,7

w

w

0

w

0

0

0

0

w

w

w

w

0

0

w

w

0

w

1,2,4

0

w

0

w

0

0

0

0

w

w

w

w

0

0

w

w

w

w

Gmina Boronów

1,2,

ch

w

0

w

0

0

0

0

w

w

w

w

0

0

w

w

w

w

Gmina Woźniki

1,2,4,8

ch

w

0

w

0

0

0

0

w

w

w

w

0

0

w

w

w

w

Gminy: Lubliniec,
Kochanowice,
Koszęcin
Gminy: Lubliniec,
Koszęcin,
Boronów, Herby,
Ciasna,
Kochanowice
Gminy: Woźniki,
Koszęcin,
Boronów, Herby,
Kochanowice,
Pawonków,
Lubliniec

Legenda
Typ oddziaływania:
B - dla oddziaływań bezpośrednich,
P - dla oddziaływań pośrednich
w - wtórne
s – skumulowane
k – krótkoterminowe
śr – średnioterminowe
d – długoterminowe
st – stałe
ch – chwilowe
poz – pozytywne
neg – negatywne
0 – brak oddziaływania
+- - oddziaływania niejednoznaczne
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Charakter oddziaływań:
silne oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania pozytywne

Wskaźnik

Jednostka miary
wskaźnika

Wartość
bazowa

Pożądana
zmiana
wartości
wskaźnika

1.

Liczba zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na
cele kulturalne (muzea, skanseny itp.)

szt.

0

wzrost

dokumentacja
techniczna

2.

Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych ogółem

szt.

176

wzrost

badania
własne

3.

Długość dróg rowerowych o funkcji turystycznej

km

191,3

wzrost

dokumentacja
techniczna

4.

Liczba obiektów gastronomicznych

szt.

95

wzrost

5.

Liczba miejsc noclegowych całorocznych

szt.

647

wzrost

szt.

0

wzrost

szt.

0

wzrost

%.

2,43

wzrost

%

2.40

wzrost

szt.

0

wzrost

badania
własne

szt.

0

wzrost

badania
własne

szt.

0

wzrost

Numer Wskaźnika*

słabe oddziaływania negatywne
silne oddziaływanie negatywne
oddziaływania zarówno pozytywne jak i negatywne
brak identyfikacji istotnych oddziaływań

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Liczba
wdrożonych
turystycznych
produktów
wizerunkowych
Liczba
wdrożonych
turystycznych
produktów
podstawowych
Udział podmiotów gospodarczych - działalność związana
z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja
I)
Udział podmiotów gospodarczych - działalność związana
z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja R)
Liczba
narzędzi
komunikacji
społecznej
wykorzystywanych do promocji turystyki (strony www,
aplikacje, profile FB, blogi, funpages itp.)
Liczba partnerów kooperujących w obszarze rozwoju
turystyki (przedsiębiorcy, stowarzyszenia, organizacje
turystyczne itp.)
Liczba
przeprowadzonych
kampanii
promocyjnych/edukacyjnych/informacyjnych w zakresie
promowania turystyki

Źródło
danych

badania
własne
karty
ewidencyjne
obiektu
turystycznego
badania
własne
badania
własne
dane GUS

dane GUS

badania
własne
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7.1

Przewidywane oddziaływania na różnorodność biologiczną, w tym rośliny i zwierzęta

Ocena oddziaływań wynikających z realizacji planowanych zadań wykazała brak znaczącego
negatywnego wpływu na bioróżnorodność w tym na populacje roślin i zwierząt. Poniżej zamieszczono
szczegółową analizę.
• Ocena oddziaływań na bioróżnorodność wynikająca z planowanych zadań wykazała, że
w większości można spodziewać się pozytywnego lub zarówno pozytywnego jak i słabego
negatywnego oddziaływania, który można uznać za nieistotny,
• Pośredni, pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną obszarów związany z realizacją
zadań projektu będzie skutkiem działań obejmujących poprawę stanu środowiska
nieożywionego. Zaplanowane zadania będą polegały m.in. na: modernizacji istniejących
obiektów turystyczno-rekreacyjnych, budowaniu, zagospodarowaniu i rewitalizacji terenów,
obszarów a także tworzeniu i rozwijaniu ścieżek edukacyjnych oraz rozwoju transportu
zrównoważonego (zadania: 2, 3, 4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 37). Dostosowanie terenów do potrzeb turystyki przyczyni się do wzrostu
bioróżnorodności (może nastąpić odtworzenie cennych siedlisk przyrodniczych). Korzystnych
zmian na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody spodziewać się można
poprzez działania polegające na odpowiednim ich przygotowaniu i udostępnieniu do celów
turystyczno-rekreacyjnych (zadanie: 11, 18, 22, 29, 34, 37, karta produktu turystycznego: 1,
4, 5, 6, 7).
• Bezpośrednie, negatywne, chwilowe lub zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływanie
na różnorodność biologiczną może być związane z infrastrukturą konkretnego realizowanego
w danym miejscu zadania (zadanie: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 37, 40). Oddziaływanie na różnorodność biologiczną
przewidzianych zadań w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 zależne będzie od lokalizacji, zakresu i skali planowanych
przedsięwzięć, czego opracowanie nie precyzuje.
• Pośrednie, negatywne, chwilowe lub zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływanie na
ożywioną część przyrody wynikać może m.in. z większego natężenia ruchu turystycznego
np. w sezonie wakacyjnym i wiąże się zazwyczaj z różnymi oddziaływaniami np.
rozdeptywaniem gleby, zaśmiecaniem, dewastacją, hałasem. Skutkiem takich działań może
być: pogorszenie stanu siedlisk, pogorszenie stanu populacji cennych gatunków roślin
i zwierząt, dlatego udostępnienie do użytkowania turystycznego terenów o dużych
walorach przyrodniczych powinno nastąpić w taki sposób aby nie nastąpiło ich zniszczenie
np. poprzez zabezpieczenie cennych siedlisk (zadanie: 2, 11, 18, 29, 34, 37, 40, karta
produktu turystycznego: 4, 5, 6, 7). Ponadto proponowane zadanie 21 w projekcie Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 może
przyczynić się do tego aby walory przyrodnicze były w odpowiedni sposób udostępniane.
Ruch turystyczny powinien być organizowany i kierowany, tak aby umożliwić pełny kontakt
turysty z walorami przyrodniczymi a jednocześnie „odciągać” i „zniechęcać” do wejścia na
tereny gdzie występują bardziej wrażliwe siedliska przyrodnicze lub gatunki roślin i zwierząt.
Realizacja części zadania 40 (w części: spacer po Górze Grojec z przewodnikiem
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opowiadającym miejscowe legendy) jest niemożliwa do zrealizowania bez zmiany stanu
prawnego rezerwatu Góra Grojec (rezerwat obecnie nie jest udostępniony do zwiedzania).
• Pozytywnym skutkiem wdrażania zadań promocyjnych: 1, 11, 13, 22, 25, 34, 37, 38, 40,
w tym zadania do realizacji – wykreowania tzw. produktów turystycznych podstawowych
i wizerunkowych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 będzie poprawa stanu środowiska przyrodniczego
w tym roślin i zwierząt w wyniku zwiększenia świadomości ekologicznej i wrażliwości
społeczeństwa na poszczególne elementy środowiskowe. Podnoszenie świadomości
i wrażliwości środowiskowej z perspektywy czasu będzie kluczowe m.in. dla jej ochrony.
W przypadku wystąpienia kolizji planowanych działań z cennymi zadrzewieniami przydrożnymi,
na etapie projektowania należy bezwzględnie poszukiwać rozwiązań technicznych i organizacyjnych
gwarantujących zachowanie tych zadrzewień.
Oddziaływania związane z prowadzeniem robót budowlanych, ze względu na ich bardzo
ograniczony zasięg i krótkotrwałość nie będą miały wpływu na zachowania zwierząt dziko żyjących.
Realizacja założeń Strategii nie wpłynie również na możliwości migracji dużych i średnich zwierząt –
nie przewiduje się wprowadzania elementów powodujących powstanie efektu barierowego.
Przy projektowaniu przedsięwzięć należy uwzględniać istniejącą infrastrukturę służącą migracji
zwierząt drobnych (płazy i gady), Zaprojektowane rozwiązania techniczne i organizacyjne nie mogą
prowadzić do powstania pułapek, z których samodzielne wydostanie się zwierząt drobnych będzie
niemożliwe.
W związku z powyższym nie przewiduje się aby wdrożenie założeń określonych w Strategii
skutkowało wystąpieniem znaczących negatywnych oddziaływań na siedliska przyrodnicze oraz
populacji gatunków roślin i zwierząt , w tym objętych ochroną prawną.
Jednocześnie realizacja Strategii może przyczynić się do promocji i kształtowania wizerunku
cennych elementów przyrody: zbiorowisk roślinnych oraz populacji rzadkich i zagrożonych
wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, które znajdują się na obszarach gmin powiatu lublinieckiego.

7.2

Przewidywane oddziaływania na obszary chronione w tym obszary Natura 2000 oraz
korytarze ekologiczne

Na obszarze powiatu lublinieckiego znajduje się 126 obiektów chronionych zgrupowanych w 5
formach ochrony przyrody. Ponadto, wiele spośród wyżej wymienionych obszarów chronionych
stanowi ważne krajowe obszary węzłowe w sieci powiązań ekologicznych. Przez teren powiatu
lublinieckiego przebiega główny korytarz ekologiczny południowo-centralny, który stanowią Lasy
Lublinieckie – Wyżyna Śląska, które są łącznikiem pomiędzy Jurą Krakowsko-Częstochowską z Lasami
Stobrawsko - Turowskimi. Jest to jeden z największych szlaków migracyjnych w województwie
śląskim, które umożliwiają przemieszczanie się drogą lądową organizmów występujących
w bioregionach Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Środkowopolskich.
Charakterystyka obszarów chronionych, korytarzy ekologicznych oraz akty prawne
obowiązujące w odniesieniu do poszczególnych form ochrony wraz z celami i problemami ochrony
przedstawiono w rozdziale 6.1.3 tabela 10, 11, 13 oraz rozdział: 6.1.4.
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Dla obszarów Natura 2000 sporządza się i realizuje plan zadań ochronnych, który zawiera m.in.
opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń
dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt
i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony. Na obszarach Natura 2000 obowiązuje zakaz
podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,
• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 7
Pomnik przyrody i użytki ekologiczne mogą być objęte ochroną przed różnymi formami
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. Zakazy obowiązujące na ich terenie
nie dotyczą jednak inwestycji celu publicznego realizowanych w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych i po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony.8
Oddziaływania na obszary chronione mogą wynikać między innymi z realizacji zadań tj.
organizacyjnych, promocyjnych i inwestycyjnych oraz zaplanowanych do wdrożenia produktów
turystycznych w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych oraz wzmocnienie
bioróżnorodności stanowiącej o potencjale obszarów cennych przyrodniczo wśród mieszkańców
i turystów.
Zadania ujęte w Strategii, realizowanie w granicach lub w bezpośrednim sąsiedztwie form
ochrony przyrody obejmują:
•

zadanie 2 – Rozbudowa parku gminnego, przewiduje się m. in.: rozbudowę istniejącej
infrastruktury technicznej, powstanie bulwaru w postaci ścieżek z miejscami spotkań wzdłuż
biegu rzeki Liswarta, zagospodarowanie terenu lasu (obszar w całości znajduje się
w granicach Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą)

•

zadanie 3 – rozbudowa placu rekreacyjnego – sportowego w sołectwie Hucisko m. in.
zagospodarowanie terenu przy stawach rekreacyjnych w miejscowości Hucisko (gmina
Boronów)

•

zadanie 4 – przystanek autobusowy z funkcją obsługi ruchu turystycznego w miejscowości
Grojec (obszar w całości znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną
Liswartą)

• zadanie 11 – m.in. co roku organizowana impreza cykliczna promująca leśny ogród
rododendronów (pomnik przyrody)
•

zadanie 18 – kompleksowe zagospodarowanie terenów przy stawie Posmyk w Kokotek,
działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności terenów poprzez udostępnienie terenów
wokół stawu i budowę ścieżek rekreacyjnych oraz elementów małej architektury jak również
podjęcie działań w celu umożliwienia rekreacyjnego korzystania ze stawu

7

Art. 33 ust. 1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098)

8

Art. 45 ust.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098)
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• zadanie 21 – organizacja i funkcjonowanie zespołu do spraw wdrażania planowanych zadań
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 w sposób konstruktywny
i z zachowaniem założenia spójności działań w obszarze rozwoju turystyki oraz – ze względu
na międzyjednostkowy skład zespołu – pozwoli na skuteczny monitoring
• zadanie 22 – m. in. promowanie walorów turystycznych powiatu lublinieckiego, utworzenie
produktów turystycznych:
1- Lubliniecki Turystyczny – m.in. moderowanie strony internetowej, aplikacji na urządzenia
mobilne, interaktywne mapy, gdzie potencjalny turysta lub mieszkaniec powiatu
lublinieckiego znajdzie aktualne informacje dotyczące możliwości rekreacyjno-turystycznego
spędzenia czasu
2- Lubliniecki na rower, dowolne łączenie tras
3- Lubliniecki na ryby – ulokowanie na mapie interaktywnej łowisk komercyjnych tj. Łowisko
,,Leśnica” (Lubliniec Kokotek – Osiedle Leśnica), Łowisko Biały Ług (Kochcice, gmina
Kochanowice), Łowisko Piłka Pierwotne Źródła (Piłka, gmina Koszęcin)
4- Trasa rowerowa – Dookoła Boronowa – m.in. pomniki przyrody – dąb, siedlisko bobrów na
rzece Leńcy, rezerwat przyrody Rajchowa Góra – pomnik przyrody dąb, pomnik przyrody buk
– Szklana Huta, pomnik przyrody buk, budynek dawnej leśniczówki i pomnik przyrody lipa –
Cielec, pomnik przyrody lipa (Podhuta)
• zadanie 24 – opracowanie materiałów promocyjnych m.in. map turystycznych, folderów
dotyczących atrakcji i walorów turystycznych gminy Pawonków
• zadanie 29 – planowane jest stworzenie i oznaczenie szlaków pieszych oraz wykonanie tablic
informacyjnych opisujących gatunki roślin występujących na terenie rezerwatu i legend
o Górze Grojec. Tablice informacyjne będą wyposażone w system identyfikacji elektronicznej
przenoszący do szczególnych informacji za pomocą np. smartfona. dodatkowo zaplanowana
jest inwestycja polegająca na budowie parkingu samochodowo-rowerowego u podnóża góry
(Rezerwat Góra Grojec)
• zadanie 31 – budowa systemu zakłada stworzenie m.in. tablic informacyjnych (historycznych
i przyrodniczych) oraz oznakowania szlaków turystycznych
• zadanie 34 – ścieżka edukacyjna – Bagno Bruch – obok tego terenu ma przechodzić droga
rowerowa, może być miejscem odpoczynku i edukacji (obszar Natura 2000)
• zadanie 37 – ścieżka edukacyjna – żerowisko bobrów – Leśny Zalew Widawa, w pobliżu mają
swoje żerowisko bobry. Planowane jest stworzenie ścieżki edukacyjnej
• zadanie 40 – m.in. spacer po Górze Grojec (Rezerwat przyrody)

Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest
opracowaniem o dużym poziomie ogólności. Analiza oddziaływań przeprowadzona na poziomie
szczegółowości adekwatnym do przedmiotowego dokumentu nie wykazała możliwości wystąpienia
w wyniku realizacji założeń Strategii znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym
chronione siedliska przyrodnicze oraz populacje gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną.
Ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko i przyrodę, jakie mogą pojawić się w trakcie
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realizacji niektórych celów projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030, będą krótkoterminowe i nie będą wykraczały poza skalę miejsca lub
skalę lokalną. Poniżej szczegółowo oceniono oddziaływanie kilku zadań Strategii, których wpływ na
obszary chronione w tym obszary Natura 2000 oraz korytarze ekologiczne jest najbardziej
prawdopodobny:
Zadanie 18. Kompleksowe zagospodarowanie terenów przy stawie Posmyk w Kokotek
Działanie mające na celu zwiększenie atrakcyjności terenów poprzez udostępnienie terenów
wokół stawu i budowę ścieżek rekreacyjnych oraz elementów małej architektury jak również
podjęcie działań w celu umożliwienia rekreacyjnego korzystania ze stawu. Rozwiązania
szczegółowe muszą uwzględniać fakt, że jest to obszar położony niedaleko kompleksu
stawów rybnych Posmyk - Kokotek, gdzie wyznaczony jest korytarz ekologiczny
(występowanie licznych ptaków wodno – błotnych) oraz użytku ekologicznego Wydmy
Kokotek.
Zadania realizowane na terenie PK Lasy nad Górną Liswartą (m.in. zadania 2, 3, 4)
Należy mieć na uwadze, że duża część zadań np. wszystkie zadania w gminie Boronów i Herby
ma być zrealizowana na terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą.
Park funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 55/08 z 25 sierpnia
2008 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. które zostało opisane w
tabeli 11. Szczególne cele ochrony Parku określone są w § 2 ww. rozporządzenia i jest to
przede wszystkim zachowanie jest specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza Liswarty jako
syntezy wartości przyrodniczych i kulturowych.
Analiza zapisów treści przedmiotowego rozporządzenia wykazała, że wdrożenie działań
przewidzianych w programie nie stoi w sprzeczności z realizacją szczególnych celów ochrony
określonych w § 2 i nie będzie skutkowało naruszeniem zakazów obowiązujących na terenie
Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, określonych w § 3 ww. rozporządzenia.
Zadanie 34. Ścieżka Edukacyjna w okolicy Bagna Bruch
Zadanie 34, wymienione w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin Powiatu
Lublinieckiego na lata 2022-2030 Bagno Bruch – ścieżka edukacyjna, zaplanowano na lata
2024-2030, jako działanie promocyjne Gminy Woźniki.
Bagno Bruch jest obszarem chronionym a zakres jego ochrony definiuje Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada 2020r.
w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Bruch koło
Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2020. poz 8372). Podstawowe informacje
o przedmiocie ochrony oraz o istniejących i potencjalnych zagrożeniach dla zachowania
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, opisano w tab. 13 niniejszej Prognozy.
Jak opisano w tabeli 13, podstawowym zagrożeniem dla Obszaru PLH240035 jest nadmierne
zarastanie krzewami i drzewami, co jest wynikiem naturalnej sukcesji w kierunku boru
bagiennego, a w dalszym etapie do wilgotnych borów sosnowych. Temu niekorzystnemu
procesowi sprzyja istniejąca sieć rowów odwadniających - prowadzą one do zmniejszenia
uwilgotnienia i degradacji siedlisk.
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Tak więc zadanie nie będzie kolidowało z celami ochrony i przyjętymi działaniami
ochronnymi. Ścieżka poprowadzona będzie poza terenem rezerwatu, nie będzie utwardzona
i przyczyni się do skanalizowania ruchu pieszego i rowerowego poza obszarem chronionych
siedlisk. Nie przewiduje się zwiększenia presji na siedliska objęte ochroną wskutek realizacji
zadania. Wzdłuż ścieżki zostaną ustawione tablice informujące o negatywnych
oddziaływaniach ruchu pieszego i rowerowego na tereny rezerwatu.
Lokalizację obszaru PLH240035 przedstawia poniższe zdjęcie.
Rys. 7 Zdjęcie lotnicze obszaru PLH240035 Bagno Bruch

Zadanie 29, 40 (część). Góra Grojec.
Zadanie 29 oraz część zadania 40 wymienione w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin Powiatu Lublinieckiego na lata 2022-2030 , Rezerwat Góra Grojec, zaplanowano
na lata 2022-2025, jako działanie inwestycyjne Gminy Woźniki.
Zadanie 29 zakłada (w porozumieniu z Lasami Państwowymi) stworzenie i oznaczenie szlaków
pieszych na terenie góry oraz wykonanie tablic informacyjnych opisujących gatunki roślin
występujących na terenie rezerwatu i legend o Górze Grojec. Zadanie 40 promuje spacery po
rezerwacie z przewodnikiem opowiadającym miejscowe legendy.
Zgodnie z Zarządzeniem MOSZNIL z dnia 31.10.1996 w sprawie uznania za rezerwat przyrody
p.9: zakazuje się wstępu na teren rezerwatu poza miejscami wyznaczonymi prze Wojewodę.
Również Zarządzenie Nr 5/2020 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody
Góra Grojec nie zezwala na ruch pieszy w obrębie rezerwatu. Poniższa tablica uwzględnia
obowiązujące regulacje prawne (rys. 8).
Ruch pieszy i rowerowy w Rezerwatach przyrody jest zabroniony z wyjątkiem miejsc
dopuszczonych do ruchu zarządzeniem RDOŚ. Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku
rezerwatu „Góra Grojec”.
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Z powyższych względów realizacja zadania może nastąpić jedynie po zmianie stanu formalno
– prawnego z dopuszczeniem ruchu pieszego / rowerowego na teren rezerwatu. Termin
realizacji – początek w roku 2023 – jest niemożliwy do dotrzymania.
Rys. 8 Tablica informacyjna na granicy obszaru Góra Grojec

Przed rozpoczęciem inwestycji należy ustosunkować się do przepisów prawa, uregulować stan
prawny dotyczący możliwości dopuszczenia ruchu turystycznego na teren rezerwatu.
Wymienione powyżej zadania projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 nie stanowią przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub
potencjalnie oddziaływać na środowisko zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10
września 2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko.
Z perspektywy długoterminowej ważne jest budowanie świadomości społecznej w zakresie
zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz przestrzennej łączności, którą zapewniają
m. in. korytarze ekologiczne. Prowadzenie odpowiedniej edukacji od najmłodszych lat oraz
kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań, postaw, wartości i przekonań, zapewni wiedzę
m. in. z zakresu rozumienia i poszanowania świata roślin, zwierząt oraz troskę o środowisko. Wyżej
wymieniona zadania ukierunkowane są wprost na udostępnienie obszarów chronionych do celów
turystycznych. Udostępnienie to ma się jednak odbywać z uwzględnieniem potrzeb ochrony walorów
przyrodniczych, co gwarantuje zabezpieczenie przedmiotów ochrony przed degradacją.
Analiza zapisów projektu Strategii wskazuje, że jest on co do zasady dokumentem mającym
pozytywnie wpłynąć na środowisko.
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7.3

Przewidywane znaczące oddziaływania na wody (jakość i zasoby wód)

Ze względu na charakter, ograniczoną skalę i lokalizację działań przewidzianych w Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie przewiduje się
wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
W trakcie realizacji niektórych zadań mogą wystąpić negatywne oddziaływania towarzyszące
wprowadzaniu elementów infrastruktury, niezależnie od tego, że infrastruktura ta ma docelowo
przyczynić się, pośrednio lub bezpośrednio, do poprawy jakości środowiska. Charakter tych
oddziaływań będzie chwilowy a efekt - odwracalny.
7.4

Przewidywane znaczące oddziaływania na powietrze i klimat

Żadne z zadań projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022-2030 nie wpłynie negatywnie na powietrze i klimat. Większość z zadań wpłynie pozytywnie
lub nie będzie wpływać na powietrze i klimat. Pośredni pozytywny wpływ na jakość powietrza będą
miały działania edukacyjne. Realizacji niektórych zadań związanych z wprowadzaniem infrastruktury
mogą towarzyszyć negatywne oddziaływania na jakość powietrza. Będą to oddziaływania
krótkotrwałe i związane z fazą realizacji inwestycji. Pracom tym towarzyszyć mogą emisje spalin
z maszyn budowlanych oraz emisje substancji pyłowych powstające jako unos z powierzchni
pylących. Realizacja zadań w ramach projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 nie będzie wiązała się znaczącymi negatywnymi oddziaływaniami na
klimat.
7.5

Przewidywane znaczące oddziaływania na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz

Mając na względzie skalę, charakter i lokalizację zadań przewidzianych w Strategii rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 należy uznać, że ich wdrożenie
nie będzie wiązało się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi, gleby
i krajobraz.
Na powierzchnię ziemi i glebę w powiecie w sposób bezpośredni negatywnie oddziaływać
będą jedynie zadania związane z realizacją projektów infrastrukturalnych, które obejmować będą
prace budowlane, a w tym prace ziemne, podczas których następuje ingerencja w wierzchnie
warstwy gruntu, w tym w glebę. Negatywne oddziaływania występować będą jedynie lokalnie, na
etapie prac budowlanych w trakcje realizacji inwestycji. Oddziaływania będą miały charakter
krótkoterminowy, lecz z uwagi na relatywnie powolne tempo procesów regeneracji gleby skutki
oddziaływań mogą być długoterminowe. Może się tak stać szczególnie w przypadku, jeśli na etapie
przygotowania i planowania inwestycji ignorowane będą zasady oszczędnego korzystania z terenu
oraz przepisy prawa dotyczące ochrony gleby, stosunków wodnych i naturalnego ukształtowania
terenu w pracach budowlanych.
Z samego przedmiotu zadań przewidzianych w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 wynika, że bezpośrednim lub pośrednim
efektem finalizacji większości z nich będzie zwiększenie walorów krajobrazowych powiatu
lublinieckiego. Nie przewiduje się występowania znaczących negatywnych oddziaływań na krajobraz.
Charakter i zakres oddziaływań na krajobraz (pozytywne lub negatywne) zależy zarówno od typu
obiektu, jak od sposobu jego zaprojektowania i sposobu realizacji prac (budowlanych,

125

modernizacyjnych). Szczególnie duże znaczenie może mieć także umiejscowienie, rozmieszczenie
i ekspozycja widokowa nowych obiektów.
W przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, w celu eliminowania lub minimalizacji
negatywnego wpływu na krajobraz należy, wykonać studia krajobrazowe, polegające na jak
najlepszym wpasowaniu inwestycji w otoczenie, a ponadto uwzględniać zagadnienia wizualnego
dopasowania do krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko dla poszczególnych projektów.
Pozwoli to na uniknięcie trwałej utraty zasobów krajobrazowych w przypadku popełnienia błędów
w rozpoznaniu oddziaływania na środowisko w trakcie procedury OOŚ.
7.6

Przewidywane znaczące oddziaływania na zasoby naturalne

Żadne z zadań projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022-2030 nie wpłynie znacząco negatywnie na zasoby naturalne. Niektóre z zadań będą miały
wpływ pozytywny.
Rozwój infrastruktury m.in. kultury oraz rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni
publicznej będą wiązać się budową lub rozbudową obiektów budowalnych, placów, terenów
zielonych, powstaniem małej architektury w przestrzeni publicznej, w związku z tym wystąpi
zapotrzebowanie na surowce naturalne, co będzie bezpośrednim i chwilowym oddziaływaniem.
Mając na względzie skalę, charakter i lokalizację zadań przewidzianych w Strategii rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 należy uznać, że ich wdrożenie
nie będzie wiązało się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na zasoby naturalne.

7.7

Przewidywane znaczące oddziaływania na zdrowie ludzi

Realizacja projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 będzie mieć pośredni i bezpośredni korzystny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi lub nie
będzie oddziaływać. Najważniejszym pozytywnym skutkiem wdrożenia projektu Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 będzie poprawa odczuwanego
komfortu życia oraz ogólna poprawa wizerunku powiatu lublinieckiego.
Negatywne oddziaływania zadań projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 na ludzi wiązać się mogą głównie z etapem realizacji zadań
związanych z pracami infrastrukturalnymi. W szczególności, miejscowo może występować
pogorszenie jakości powietrza i zwiększenie uciążliwości akustycznych związane z robotami
budowlanymi, ziemnymi lub remontowymi. Będą to oddziaływania chwilowe i krótkotrwałe,
o niewielkim zasięgu przestrzennym.
Działania inwestycyjne mogą także powodować szereg niedogodności takich jak zmiany
w organizacji ruchu na drogach. Ograniczenie dostępu pieszego lub środkami transportu związane
z pracami w przestrzeni miejscowości mogą także wtórnie powodować uciążliwości w miejscach
położonych poza terenem inwestycji. Stopień uciążliwości zależy od organizacji prac, ale także od
sekwencji działań realizowanych równocześnie w różnych punktach miasta. Należy liczyć się także
z możliwością uciążliwej emisji spalin z maszyn budowlanych oraz intensywnego pylenia, którego
źródłem może być unos z niezabezpieczonych pryzm materiałów sypkich oraz z nieczyszczonych
powierzchni placów budów i dróg w pobliżu. Tego typu oddziaływania będą miały charakter
bezpośredni, jednak będą one ustępowały po zakończeniu prac. Skuteczne zminimalizowanie
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wymienionych oddziaływań powinno być zapewnione poprzez stosowanie się do obowiązujących
zasad prowadzenia prac budowlanych.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że:

▪ zidentyfikowane negatywne oddziaływania na ludzi będą związane wyłącznie z realizacją
zadań inwestycyjnych i będą typowe dla prowadzenia robót budowlanych. Są to
oddziaływania przemijające, krótkotrwałe i o bardzo ograniczonym zasięgu. Przeciwdziałanie
tym oddziaływaniom powinno być rutynowo podejmowane w bezpośrednio trakcie
prowadzenia prac budowalnych

▪ nieliczne negatywne oddziaływania, jakie mogą występować w wyniku realizacji niektórych
zadań należy uznać za nieistotne i można ich uniknąć bez ograniczania zakresu projektu
Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

▪ wdrożenie zamierzeń projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 przyczyni się do poprawy komfortu przebywania
w przestrzeni publicznej, co może w przyszłości wpłynąć na wizerunek powiatu jako miejsca
o korzystnym „klimacie” do zamieszkania oraz rozwoju gospodarczego
7.7.1

Pogłębiona analiza oceny oddziaływania na stan zdrowia ludzi

W poniższej tabeli dokonano oceny oddziaływania na stan zdrowia ludzi w aspekcie narażenia
na hałas, wibracje i zanieczyszczenia powietrza, zagrożeń dla ujęć i źródeł wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi z uwzględnieniem obszarów stref ochronnych, zagrożeń dla wód podziemnych,
w szczególności Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zlokalizowanych na terenie powiatu,
oddziaływania na gleby, zwłaszcza użytkowane rolniczo, zachowania dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach chronionych akustycznie, zwłaszcza na terenach zabudowy
mieszkaniowej/siedlisk ludzkich, zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży (jednostki oświatowe) oraz terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, zapewnienia
odpowiednich standardów jakości powietrza atmosferycznego.
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Tab. 35 Tabela Ocena oddziaływania realizacji ustaleń przedmiotowego dokumentu na stan zdrowia ludzi
Kryteria

Nr zad.

Nazwa zadania

Rodzaj
zadania

Prognoz
JST
owany
odpowiedzialna termin
realizacji

Narażenie na hałas i
wibracje

B
1.

Wydanie przewodnika turystycznego
w języku angielskim i niemieckim i
wdrożenie kodów QR

promocyjne

Powiat
Lubliniecki

2022

2.

Rozbudowa parku gminnego

inwestycyjne

Gmina
Boronów

20222025

3.

Rozbudowa placu rekreacyjnosportowego w sołectwie Hucisko

inwestycyjne

Gmina
Boronów

20232025

4.

Przystanek autobusowy z funkcją
obsługi ruchu turystycznego w
miejscowości Grojec

inwestycyjne

Gmina
Boronów

20242027

5.

Odbudowa Zespołu PałacowoParkowego w Sierakowie Śląskim

inwestycyjne

Gmina Ciasna

20222026

6.

Rewitalizacja obszaru ulic
Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzieńskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkcji rekreacyjnej
i gospodarczej etap II

inwestycyjne

Gmina Ciasna

20222024

7.

Zagospodarowania terenów po byłej
jednostce wojskowej w Przywarach

inwestycyjne

Gmina Ciasna

20222028

inwestycyjne

Gmina Ciasna

20222023

inwestycyjne

Gmina
Kochanowice

2022

8.

9.

Zagospodarowanie terenu
oraz wyposażenie budynku Fajczarni
w miejscowości Zborowskie w celu
powstania Skansenu Ziemi
Zborowskiej w Gminie Ciasna
Adaptacja zabytkowych zabudowań
z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika
von Ballestrema – Gorzelnia

P

Zagrożenia dla
ujęć i źródeł
Zagrożenia dla
Zachowanie
wody
wód
Oddziaływanie
Zapewnienie
dopuszczalnych
Narażenie na
przeznaczonej do podziemnych w
na gleby,
odpowiednich
poziomów hałasu na
zanieczyszczenie spożycia przez
szczególności
zwłaszcza
standardów jakości
terenach
powietrza
ludzi z
Głównych
użytkowane
powietrza
chronionych
uwzględnieniem Zbiorników Wód
rolniczo
atmosferycznego
akustycznie
obszarów stref
Podziemnych
ochrony ujęć
B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P
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Kryteria

Nr zad.

Nazwa zadania

Rodzaj
zadania

Prognoz
JST
owany
odpowiedzialna termin
realizacji

Narażenie na hałas i
wibracje

B
10.

Adaptacja zabytkowych zabudowań
z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika
von Ballestrema – ujeżdżalnia

inwestycyjne

Gmina
Kochanowice

2023

11.

Święto Kwitnącego Różanecznika

promocyjne

Gmina
Kochanowice

20222030

12.

Budowa boiska sportowego
o nawierzchni z trawy syntetycznej
w miejscowości Koszęcin.

inwestycyjne Gmina Koszęcin

20222027

13.

Opracowanie materiałów
promocyjnych

promocyjne

Gmina Koszęcin

20222027

14.

Budowa basenu krytego
wraz z zagospodarowaniem terenów inwestycyjne
po byłym boisku Unii

Gmina
Lubliniec

20232029

15.

Budowa Centrum Aktywności
Społecznej

inwestycyjne

Gmina
Lubliniec

20222026

16.

Budowa Centrum Rekreacyjnego

inwestycyjne

17.

Eko Park Lubliniec

inwestycyjne

Gmina
Lubliniec
Gmina
Lubliniec

20222026
20222030

inwestycyjne

Gmina
Lubliniec

20242030

inwestycyjne

Gmina
Lubliniec

20242030

Gmina
Lubliniec

20242028

Gmina
Lubliniec

20222030

18.

19.

20.

21.

Kompleksowe zagospodarowanie
terenów przy stawie Posmyk w
Kokotku
Rozszerzenie stref rekreacji
i wypoczynku na terenach
przylegających do Zalewu
Droniowickiego

Utworzenie Muzeum Ziemi
inwestycyjne
Lublinieckiej
Zespół do spraw wdrażania Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin
organizacyjne
powiatu lublinieckiego na lata 20222030

P

Zagrożenia dla
ujęć i źródeł
Zagrożenia dla
Zachowanie
wody
wód
Oddziaływanie
Zapewnienie
dopuszczalnych
Narażenie na
przeznaczonej do podziemnych w
na gleby,
odpowiednich
poziomów hałasu na
zanieczyszczenie spożycia przez
szczególności
zwłaszcza
standardów jakości
terenach
powietrza
ludzi z
Głównych
użytkowane
powietrza
chronionych
uwzględnieniem Zbiorników Wód
rolniczo
atmosferycznego
akustycznie
obszarów stref
Podziemnych
ochrony ujęć
B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P
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Kryteria

Nr zad.

Nazwa zadania

Rodzaj
zadania

Prognoz
JST
owany
odpowiedzialna termin
realizacji

Narażenie na hałas i
wibracje

B
22.

23.

24.

25.

Promocja turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego
Utworzenie Skateparku, parku do
Street Workout’u oraz placu zabaw
w centrum Pawonkowa
Opracowanie materiałów
promocyjnych - m.in. mapy
turystycznej, folderów
Promocja Muzeum
Paleontologicznego w Lisowicach
(utworzenie marki lokalnej na bazie
Muzeum)

promocyjne

Gmina
Lubliniec

20232030

inwestycyjne

Gmina
Pawonków

20222027

promocyjne

Gmina
Pawonków

20222027

promocyjne

Gmina
Pawonków

20222027

26.

Budowa gminnego krytego basenu
w Woźnikach

inwestycyjne

Gmina Woźniki

20242030

27.

Modernizacja „Domu Nauczyciela”
w Woźnikach

inwestycyjne

Gmina Woźniki

20242030

28.

Rewitalizacja obiektów byłego PGR
w Woźnikach

inwestycyjne

Gmina Woźniki

20242030

29.

Rezerwat Góra Grojec

inwestycyjne

Gmina Woźniki

20222025

30.

Stworzenie skansenu woźnickiego
grodziska średniowiecznego

inwestycyjne

Gmina Woźniki

20242030

31.

System Identyfikacji Gminy Woźniki

inwestycyjne

Gmina Woźniki

32.

Teren rekreacyjny w Dyrdach

inwestycyjne

Gmina Woźniki

33.

Woźnickie stawy cegielniane stworzenie parku dinozaurów

inwestycyjne

Gmina Woźniki

20242030

34.

Bagno Bruch – ścieżka edukacyjna

promocyjne

Gmina Woźniki

20242030

P

Zagrożenia dla
ujęć i źródeł
Zagrożenia dla
Zachowanie
wody
wód
Oddziaływanie
Zapewnienie
dopuszczalnych
Narażenie na
przeznaczonej do podziemnych w
na gleby,
odpowiednich
poziomów hałasu na
zanieczyszczenie spożycia przez
szczególności
zwłaszcza
standardów jakości
terenach
powietrza
ludzi z
Głównych
użytkowane
powietrza
chronionych
uwzględnieniem Zbiorników Wód
rolniczo
atmosferycznego
akustycznie
obszarów stref
Podziemnych
ochrony ujęć
B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

20232025
20242030
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Kryteria

Nr zad.

Nazwa zadania

Rodzaj
zadania

Prognoz
JST
owany
odpowiedzialna termin
realizacji

Narażenie na hałas i
wibracje

B
35.

Inscenizacja Bitwy pod Woźnikami

promocyjne

Gmina Woźniki

20242030

36.

Kultywowanie tradycji ludowej
(obrzędy, pieśni, taniec)

promocyjne

Gmina Woźniki

20242030

37.

Leśny Zalew Widawa – ścieżka
edukacyjna – żerowisko bobrów

promocyjne

Gmina Woźniki

20242030

38.

Szlakiem woźnickich kapliczek

promocyjne

Gmina Woźniki

20242030

39.

Woźnickie Ikony – warsztaty
ikonopisania

promocyjne

Gmina Woźniki

20242030

40.

Oferta turystyczno-edukacyjna
Gminy Woźniki

41.

Szlak św. Jakuba

organizacyjne
Gmina Woźniki
i promocyjne
organizacyjne
Gmina Woźniki
i promocyjne

P

Zagrożenia dla
ujęć i źródeł
Zagrożenia dla
Zachowanie
wody
wód
Oddziaływanie
Zapewnienie
dopuszczalnych
Narażenie na
przeznaczonej do podziemnych w
na gleby,
odpowiednich
poziomów hałasu na
zanieczyszczenie spożycia przez
szczególności
zwłaszcza
standardów jakości
terenach
powietrza
ludzi z
Głównych
użytkowane
powietrza
chronionych
uwzględnieniem Zbiorników Wód
rolniczo
atmosferycznego
akustycznie
obszarów stref
Podziemnych
ochrony ujęć
B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

2022
2022

Legenda:
Typ oddziaływania:
B - dla oddziaływań bezpośrednich,
P - dla oddziaływań pośrednich
Charakter oddziaływań:
silne oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania negatywne
silne oddziaływanie negatywne
oddziaływania zarówno pozytywne jak i negatywne
brak identyfikacji istotnych oddziaływań
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7.8

Przewidywane znaczące oddziaływania na zabytki i dobra materialne

Ocena oddziaływań wynikających z realizacji planowanych zadań Strategii Rozwoju Turystyki
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 wykazała brak znaczącego negatywnego
wpływu na zabytki i dobra materialne. W zdecydowanej większości będą to oddziaływania pozytywne
i wpłyną na poprawę stanu i jakości dóbr kultury m.in. poprzez popularyzację dziedzictwa
kulturowego na terenie gmin powiatu Lublinieckiego. Poniżej zamieszczono szczegółową analizę.
Obszar gmin powiatu lublinieckiego jest bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym.
Ma tu swoją siedzibę szereg stowarzyszeń, których działalność skupia się wokół wartości
historycznych i tradycji kulturalnych. Jedne włączają się w ochronę zabytków, inne dokumentują
dzieje miasta poprzez swą działalność wydawniczą, jeszcze inne popularyzują bogatą kulturę
muzyczną i ludową, czego doświadczyć można uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych
i rozrywkowych o zasięgu ponadlokalnym, organizowanych w poszczególnych gminach, dlatego
istotne jest wzmacnianie tego potencjału i podejmowanie działań skierowanych na zachowanie tego
dziedzictwa i konstruktywne jego wykorzystanie, włączając elementy edukacyjne w rozwój turystyki
m.in..:
•

stworzenie strony internetowej, interaktywnej mapy, aplikacji na urządzenia mobilne
z planowaniem tras rowerowych, organizowanie imprez, wycieczek edukacyjnych itp.
przyczyni się do rozpoznawalności obszaru wśród potencjalnych turystów oraz może wpłynąć
na ukształtowanie odpowiednich wzorców zachowań, postaw, wartości i przekonań, m. in.
z zakresu rozumienia i poszanowania środowiska i obiektów chronionych.

•

rozwój sieci ścieżek edukacyjnych przyczyni się do uatrakcyjnienia obszarów o dużych
walorach turystycznych, wzrostu ruchu pojazdów kołowych i pieszych.

Zadania inwestycyjne projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 w zakresie tworzenia, rewitalizacji, modernizacji lub budowy
terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych wtórnie, bezpośrednio, pośrednio wpłyną pozytywnie,
zarówno pozytywnie jak i negatywnie lub negatywnie o charakterze krótkoterminowym na zabytki.
Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów
zabytkowych (zabytków nieruchomych, stanowisk archeologicznych) będzie wymagało od inwestora
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków postępowania i właściwego zabezpieczenia
na etapie wykonywania prac budowlanych. Tworzenie, rewitalizacja lub modernizacja terenów
i obiektów rekreacyjno-sportowych w sąsiedztwie z zabytkami wtórnie, pośrednio pozytywnie
wpłynie na minimalizację występowania drgań spowodowanych złym stanem technicznym
nawierzchni lub szlaku, poprawę wizerunku budynków z możliwością adaptacji na cele kulturalne.
Negatywne, bezpośrednie i chwilowe oddziaływania na zabytki oraz dobra materialne mogą
wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań inwestycyjnych lub wówczas, gdy działanie dotyczyć
będzie obiektów objętych ochroną kulturową lub historyczną. Negatywne oddziaływanie obejmują:
drgania, hałas lub pylenie. Jeśli prace zostaną prawidłowo zaplanowane i wykonane, to skutki
oddziaływań będą krótkoterminowe. Realizacja zadań planowanych w projekcie Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie zakłada zniszczeń ani
degradacji obiektów historycznych.
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W Uchwale Nr 278/XXII/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 marca 2013r, Uchwale nr
XXXII/254/2013 Rady Gminy Ciasna z dnia 22.04.2013r., Uchwała nr 352/XXXV/2013 Rady Gminy
Koszęcin z dnia 26.06.2013r. w sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną
Liswartą” przedstawiono strefę ochrony konserwatorskiej dla poszczególnych gmin wraz
z wskazaniami działań ochronnych, które zostały przedstawione w tabeli 35.
Negatywne oddziaływania są stosunkowo łatwe do uniknięcia. Prowadzenie prac zgodnie
z zachowaniem wszelkich regulacji i zasad dotyczących ochrony zabytków oraz wytycznych
konserwatora zabytków powinno ograniczyć negatywne oddziaływanie na ten komponent
środowiska.
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8

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest
dokumentem strategicznym. Dokonując analizy skutków wdrożenia ustaleń tego dokumentu, poza
przypadkami opisanymi powyżej, nie stwierdzono możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań
na środowisko, w tym na formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk
przyrodniczych oraz populacji gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną w tym tych dla
których zachowania wyznaczono obszary Natura 2000. Nie stwierdzono istotnych negatywnych
oddziaływań na pozostałe komponenty środowiska, a także zdrowie i jakość życia ludzi. W związku
z tym na etapie opracowania i przyjęcia Programu nie ma potrzeby planowania działań
zapobiegających wystąpieniu lub minimalizujących negatywne oddziaływania bowiem takowych nie
wykazano.
Pewien wpływ na środowisko może wystąpić na etapie realizacji konkretnych zadań
inwestycyjnych. Jednak zastosowanie odpowiednich rozwiązań na etapie projektowania i realizacji
poszczególnych działań zagwarantuje przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub minimalizację
oddziaływań do poziomu w pełni akceptowalnego.
Na etapie projektowania należy przede wszystkim przestrzegać następujących zasad:
•
•

•
•

zachowania cennych drzew, zarówno pojedynczych jak i stanowiących aleje – należy
poszukiwać rozwiązań projektowych i organizacyjnych gwarantujących ich zachowanie
uwzględnienia istniejącej infrastruktury służącej migracji zwierząt drobnych (płazy i gady)
a także nieprzekształcania stref naprowadzających do przepustów i przejść dla zwierzą (o ile
takie istnieją)
projektowania tak, aby nie powstawały pułapki, z których samodzielne wydostanie się
zwierząt drobnych będzie niemożliwe
planowania harmonogramu prac z uwzględnieniem cyklów życiowych zwierząt, zwłaszcza
wycinki drzew poza okresem lęgowym (marzec – październik)

Na etapie realizacji – prowadzenia robót budowlanych:
•
•
•
•
•

zabezpieczanie pni drzew przed uszkodzeniem przez maszyny, a systemu korzeniowego
przed uszkodzeniem i przesuszeniem
unikanie prowadzenia prac sposób powodujący powstawanie pułapek dla zwierząt
stosowanie wygrodzeń zapobiegających dostawaniu się zwierzyny drobnej na plac budowy
stosowanie sprawnych maszyn i pojazdów tak, aby ograniczyć hałas i emisję spalin
prowadzenie robót w porze dziennej

Rodzaj i zakres działań minimalizujących powinien być ustalony adekwatnie do charakterystyki
terenu w lokalizacjach poszczególnych zadań oraz zakresu i specyfiki danego zadania.
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ANALIZA WARIANTOWA

9.1

Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu
Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030.

Jednym z elementów Prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza stanu środowiska
w przypadku braku realizacji planowanych zadań w tym zadań planowanych do wykreowania tzw.
produktów turystycznych podstawowych i wizerunkowych, tzw. wariant „0” (zero). Ocena wariantu
„zero” pozwala określić, jaki wpływ będzie mieć odstąpienie od realizacji projektu Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 na stan środowiska.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż planowane zadania w tym zadania do realizacji –
wykreowania tzw. produktów turystycznych podstawowych i wizerunkowych projektu Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie powodują
znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko. Potencjalne zarówno pozytywne jak
i negatywne lub negatywne oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią w chwili
zakończenia inwestycji (np. przebudowa, budowa, odbudowa, rewitalizacja). Przeważająca część
zadań w tym zadań planowanych do wykreowania tzw. produktów turystycznych podstawowych
i wizerunkowych będzie miała charakter neutralny lub pozytywny, zarówno w wymiarze krótko jak
i długoterminowego oddziaływania wtórnego, bezpośredniego i pośredniego. W ramach niniejszego
projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030
zaplanowane są zadania o zróżnicowanym charakterze dla zapewnienia kompleksowości
podejmowanej interwencji w obszarze rozwoju turystyki. Projekt Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 uwzględnia:
−
−

−

zadania inwestycyjne – zadania obejmujące budowę nowej lub modernizację istniejącej
infrastruktury, która przyczynia się do rozwoju turystyki;
zadania organizacyjne – zadania obejmujące kwestie natury organizacyjnej, porozumienia,
działania administracyjne, tworzenie wytycznych, podejmowane w celu usprawnienia
realizacji założeń;
zadania promocyjne - zadania wspierające, podnoszące społeczną świadomość i propagujące
rozwój turystyki, obejmujące kampanie promocyjne, programy edukacyjne
i zintensyfikowane działania informacyjne.

W związku z powyższym, zrezygnowanie z przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Turystyki na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie spowoduje poprawy lub zmniejszenia
oddziaływania stanu obecnego na jakość środowiska.
Brak realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022 – 2030 spowoduje, że nie zostaną zrealizowane ww. cele opracowanego dokumentu,
będących podstawą do wykreowania wizerunku gmin powiatu lublinieckiego jako obszarów
atrakcyjnych turystycznie, a także sprzyjające wzmocnieniu pozycji Powiatu Lublinieckiego na rynku
turystycznym, zwiększeniu ruchu turystycznego, tworzeniu terenów rekreacyjno-sportowych oraz
zwiększaniu roli kultury przy uwzględnieniu interesów mieszkańców i ochrony środowiska, zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz regulacjami na poziomie unijnym i krajowym.
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Jak wynika z zapisów projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 stan środowiska w powiecie lublinieckim ulega stopniowej poprawie, zwiększa się
także „pro-ekologiczna” świadomość ludzi i wzrasta ich zapotrzebowanie na dostęp do terenów
zieleni o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych opartych o kompleksy leśne, doliny rzeczne i stawy
oraz dobrej jakości środowiska, dlatego brak realizacji projektu może ograniczyć spodziewaną
poprawę stanu środowiska.

9.2

Analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do celów zaproponowanych
w projekcie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022
– 2030.

Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373) nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
W przypadku projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030, rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji Strategii. Wszystkie zadania w tym
zadania do realizacji – wykreowania tzw. produktów turystycznych podstawowych i wizerunkowych
zaproponowanych w ramach projektowanego dokumentu z założenia mają na celu stworzenie
narzędzi wspierających zarządzanie na rzecz rozwoju turystyki, który ma m.in. przełożyć się na wzrost
popularności turystycznej i rekreacyjnej gmin powiatu lublinieckiego z wykorzystaniem potencjału
przyrodniczego, kulturowego i infrastrukturalnego tego terenu, co z kolei może mieć wpływ na
generowanie nowych miejsc pracy w branży turystycznej i branżach towarzyszących i stanowi istotny
czynnik rozwojowy obszaru. Niniejszy dokument określa priorytety rozwojowe w zakresie turystyki
i zakłada przy tym przestrzeganie regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym.
W związku z ciągłym rozwojem gospodarczym gmin powiatu lublinieckiego oraz wzrostem
poziomu konsumpcji brak realizacji projektu Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich elementów
środowiska.
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Gminą Koszęcin, 7. Gminą Pawonków, 8. Gminą Woźniki zwanych dalej ,,Partnerami”
Załącznik numer 2
Zalecenia zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) z dnia 23
września 2021 r.
Załącznik numer 3
Opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 września 2021 r.
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