
 1 

Zleceniodawca: Urząd Gminy Nowe Brzesko 

ul. Krakowska 44, 32-120 Nowe Brzesko 

 

Wykonawca: Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne „ProGeo” Sp. z o.o. 

ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków 

 

 

 

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

GMINY NOWE BRZESKO 

 

 

CZ. I DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraków 2001 



 2 

Zespół autorski Studium: 
 

Kierownik pracowni Krakowskiego Przedsiębiorstwa Geologicznego „ProGeo” Sp. z o.o. 

 

mgr inż. Jolanta Leśniak 

 

Koordynacja merytoryczna i zagadnienia przestrzenne: 

 

 

mgr inż. arch. Ewa Gruszczyńska - zagadnienia przestrzenne i prawne 

upr.urbanistyczne 1421/94 

 

 

mgr Bogusława Małachowska - zagadnienia społeczne, demograficzne i programowe 

upr.urbanistyczne 929/89 

 

 

mgr inż. arch. Anna Odrzywołek - zagadnienia przestrzenne i zabytkowy krajobraz kulturowy 

upr.urbanistyczne 1640/2002 

 

mgr inż. Jolanta Leśniak 

upr.hydr. V 1215, UAN 349/88 

 

 

mgr inż. Edward Nalepka - infrastruktura techniczna 

UAN 111/90 

 

 

mgr inż. Janusz Bardel 

 

 

mgr inż. Leszek Kruk - ekofizjografia, gleby, rolnictwo 

upr.hydr. 050885 

 

mgr inż. Włodzimierz Zaleski - komunikacja 

 

 

dr inż. arch. Włodzimierz Gleń - inwentaryzacja użytkowania terenu 

 

 

mgr inż. Tomasz Bubrowski - opracowanie komputerowe, grafika 

 

 

mgr inż. Jadwiga Popiela - opracowanie tekstów 



 3 

Spis treści 

 

I Ogólne informacje o Studium ___________________________________________________ 5 

I.1 Podstawa prawna opracowania _______________________________________________ 5 

I.2 Cel opracowania __________________________________________________________ 5 

I.3 Metoda opracowania i forma dokumentu Studium ________________________________ 5 

I.4 Wyróżnienie problemów wynikających z zewnętrznych uwarunkowań rozwoju gminy ___ 6 

II Gmina w regionie ___________________________________________________________ 8 

II.1 Gmina na tle powiatu i województwa _________________________________________ 8 

II.2 Powiązania gminy z obszarami sąsiednimi ____________________________________ 10 

II.3 Dyspozycje polityki regionalnej dla obszaru gminy _____________________________ 13 

III Środowisko przyrodnicze ____________________________________________________ 15 

III.1 Położenie _____________________________________________________________ 15 

III.2 Rzeźba terenu __________________________________________________________ 15 

III.3 Budowa geologiczna _____________________________________________________ 16 

III.3.1 Warunki geologiczno-inżynierskie _____________________________________ 16 

III.4 Zasoby środowiska naturalnego ____________________________________________ 17 

III.4.1 Złoża surowców mineralnych _________________________________________ 17 

III.4.2 Wody podziemne __________________________________________________ 18 

III.4.3 Wody powierzchniowe ______________________________________________ 19 

III.4.4 Gleby ___________________________________________________________ 20 

III.4.5 Szata roślinna _____________________________________________________ 21 

III.4.6 Świat zwierzęcy ___________________________________________________ 23 

III.5 Warunki klimatyczne ____________________________________________________ 24 

III.6 Zagrożenia środowiska przyrodniczego ______________________________________ 25 

III.6.1 Powietrze atmosferyczne ____________________________________________ 25 

III.6.2 Stan czystości wód podziemnych ______________________________________ 26 

III.6.3 Stan czystości wód powierzchniowych _________________________________ 26 

III.6.4 Zagrożenia powodziowe _____________________________________________ 27 

III.6.5 Stan skażenia pokrywy glebowej i szaty roślinnej _________________________ 29 

III.6.6 Podsumowanie oceny środowiska przyrodniczego, zagrożenia i szanse ochrony _ 29 

IV Środowisko kulturowe ____________________________ Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

IV.1 Wartości kulturowe w obszarze gminy ______________________________________ 32 

IV.2 Zasoby kultury materialnej ________________________________________________ 34 

IV.3 Rozpoznanie stanu ochrony archeologicznej __________________________________ 40 

IV.4 Diagnoza i uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska kulturowego __________ 44 

V Rolnictwo - stan, funkcjonowanie, szanse zmian __________________________________ 46 

V.1 Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej - produkcja roślinna i zwierzęca ___ 46 

V.2 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa - identyfikacja problemów __________ 52 

V.3 Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa - identyfikacja problemów __________ 52 

V.4 Podsumowanie - szanse zmian rozwojowych w rolnictwie na tle oceny warunków 

przyrodniczych i ekonomicznych ___________________________________________ 53 

VI Rozwój społeczno-gospodarczy gminy - rozpoznanie i ocena struktury ________________ 56 

VI.1 Sytuacja demograficzna __________________________________________________ 56 

VI.1.1 Stan i zmiany zaludnienia ___________________________________________ 56 

VI.1.2 Struktura wieku ludności ____________________________________________ 58 

VI.1.3 Cechy populacji i jej struktur _________________________________________ 62 

VI.1.4 Czynniki rozwoju demograficznego ___________________________________ 63 

VI.2 Rynek pracy ___________________________________________________________ 65 

VI.2.1 Podstawowe elementy lokalnego rynku pracy ____________________________ 65 



 4 

VI.2.2 Podaż pracy i jej struktura ___________________________________________ 68 

VI.2.3 Problem bezrobocia ________________________________________________ 70 

VI.2.4 Ogólna sytuacja na rynku pracy - podsumowanie _________________________ 71 

VI.3 Funkcje społeczno-gospodarcze ____________________________________________ 72 

VI.3.1 Hierarchia ważności funkcji __________________________________________ 72 

VI.3.2 Nierolnicze funkcje gospodarcze ______________________________________ 72 

VI.3.3 Publiczne funkcje społeczne _________________________________________ 77 

VI.3.4 Cechy funkcji obsługi ludności w zakresie usług publicznych _______________ 83 

VI.4 Mieszkalnictwo ________________________________________________________ 85 

VI.4.1 Zasoby mieszkaniowe ______________________________________________ 85 

VI.4.2 Struktura zabudowy mieszkaniowej ____________________________________ 87 

VI.4.3 Ocena zmian ______________________________________________________ 87 

VI.5 Gospodarka finansowa gminy _____________________________________________ 89 

VI.5.1 Dochody budżetowe ________________________________________________ 89 

VI.5.2 Wydatki budżetowe ________________________________________________ 94 

VI.5.3 Cechy gospodarki finansowej i jej ocena ________________________________ 96 

VI.6 Podstawowe problemy i uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego gminy 

Nowe Brzesko __________________________________________________________ 98 

VI.6.1 Podstawowe problemy gminy w zakresie wybranych elementów struktury 

społeczno-gospodarczej _____________________________________________ 98 

VI.6.2 Uwarunkowania rozwoju gminy w sferze społecznej i gospodarczej __________ 99 

VII Komunikacja - stan powiązań zewnętrznych i obsługi wewnętrznej _________________ 102 

VII.1 Układ kolejowy _______________________________________________________ 102 

VII.2 Układ drogowy _______________________________________________________ 102 

VII.3 Transport publiczny ___________________________________________________ 103 

VII.4 Warunki ruchowe na głównych ciągach komunikacyjnych _____________________ 104 

VII.5 Zaplecze motoryzacji __________________________________________________ 106 

VIII Infrastruktura techniczna i komunalna _______________________________________ 107 

VIII.1 Zaopatrzenie w wodę __________________________________________________ 107 

VIII.2 Gospodarka ściekowa _________________________________________________ 111 

VIII.3 Zaopatrzenie w ciepło _________________________________________________ 113 

VIII.4 Elektroenergetyka ____________________________________________________ 113 

VIII.5 Zaopatrzenie w gaz ___________________________________________________ 116 

VIII.6 Telekomunikacja _____________________________________________________ 116 

VIII.7 Gospodarka odpadami _________________________________________________ 117 

VIII.8 Cmentarnictwo _______________________________________________________ 117 

IX Gospodarka przestrzenna gminy _____________________________________________ 119 

IX.1 Struktura przestrzenna gminy _____________________________________________ 119 

IX.2 Struktura osadnictwa i procesy urbanizacyjne ________________________________ 119 

IX.3 Ruch budowlany i stopień realizacji ustaleń planistycznych _____________________ 120 

IX.4 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego rozwoju przestrzennego gminy ____ 123 

X Materiały wejściowe _______________________________________________________ 124 

 



 5 

I OGÓLNE INFORMACJE O STUDIUM 

I.1 Podstawa prawna opracowania 

Podstawą prawną opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Nowe Brzesko” jest: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami) 

2) Uchwała Nr VIII/44/99 Rady Gminy Nowe Brzesko z dnia 23 marca 1999 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium 

3) Umowa nr 32/99 z 8 października 1999 roku, zawarta pomiędzy Zarządem Gminy Nowe 

Brzesko a Krakowskim Przedsiębiorstwem Geologicznym "ProGeo" Spółka z o.o. w Kra-

kowie, wraz z aneksami. 

 

I.2 Cel opracowania 

Niniejsze Studium ma na celu wskazanie możliwości optymalnego rozwoju gminy 

w oparciu o jej zasoby i walory (przyrodnicze, kulturowe, ekonomiczne, ludnościowe i in.) 

oraz równoczesne określenie warunków i zasad tych przeobrażeń. 

Podstawowe zadania Studium to: 

- rozpoznanie aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań (zasobów, szans, a także 

zagrożeń) oraz problemów związanych z jej rozwojem 

- sformułowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad polityki przestrzen-

nej na obszarze gminy 

- stworzenie podstawy do koordynacji planów miejscowych i decyzji o warunkach zabu-

dowy i zagospodarowania terenu oraz gromadzenie niezbędnego zasobu informacji i wy-

tycznych do ich sporządzenia 

- promocja rozwoju gminy. 

 

Treść końcowego dokumentu studium jest rodzajem deklaracji i zobowiązania władzy 

lokalnej do konsekwentnej realizacji przyjętej polityki przestrzennej, a także do wspierania 

i promocji wszystkich działań, które są zgodne z tą polityką. 

 

I.3 Metoda opracowania i forma dokumentu Studium 

Studium sporządzono w formie tekstowej i graficznej. Tekst Studium, złożony 

z dwóch części (diagnoza stanu, kierunki), zawiera rozdziały dotyczące zagadnień przestrzen-
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nych i programowych oraz branżowych, tj. komunikacji i infrastruktury technicznej, przy 

czym część pierwsza (diagnoza stanu) zawiera uwarunkowania stanu istniejącego, natomiast 

część druga określa kierunki polityki przestrzennej i zagospodarowania gminy sformułowanej 

w trzech aspektach: 

- przez określenie strategii ochronnej 

- przez określenie strategii rozwojowej 

- przez określenie strategii sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-

strzennego. 

 

Na część graficzną składają się: plansze inwentaryzacyjno-analityczne oraz plansze 

wynikowe. Plansze wynikowe określają podstawowe uwarunkowania dla zabudowy i zago-

spodarowania (Synteza uwarunkowań rozwoju przestrzennego) oraz kierunki zagospodaro-

wania i zasady polityki przestrzennej gminy. 

Obie części: tekstowa i graficzna, stanowią końcowy dokument Studium przedstawio-

ny do uchwalenia. 

Ponadto zgromadzony w toku opracowywania Studium bogaty materiał dokumenta-

cyjny, zachowany i uporządkowany, a następnie uzupełniony i aktualizowany, służyć będzie 

gminie do rozpoznania i kontroli zmian przestrzennych jako materiał wejściowy do sporzą-

dzanych planów miejscowych, a także jako niezbędna baza danych dla budowy programów, 

promocji i ofert lokalizacyjnych. 

 

I.4 Wyróżnienie problemów wynikających z zewnętrznych uwarunkowań 

rozwoju gminy 

- Położenie gminy w obszarze o najwybitniejszych walorach dla produkcji rolnej stwarza 

szansę dla rozwoju funkcji rolniczych na najwyższym poziomie, a z drugiej strony ko-

nieczność maksymalnej ochrony tych terenów przed zainwestowaniem. 

- Przebieg przez gminę korytarza ekologicznego o randze europejskiej, jakim jest dolina 

Wisły (Południowy korytarz ekologiczny (Kpd) „Dolina Górnej Wisły”), nakłada obowią-

zek ochrony środowiska i krajobrazu oraz odpowiedzialność za utrzymanie na tym obsza-

rze maksymalnie naturalnych warunków i funkcji. 

- Przebieg trasy komunikacyjnej o randze krajowej przez teren gminy, prowadzący nieu-

chronnie do wzrostu zainwestowania na terenach przyległych wymaga działań minimali-

zujących uciążliwości związane z przebiegiem trasy, a zapewniających kontrolowany 

i wyważony rozwój gospodarczy na tym obszarze. 
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- Bliskie sąsiedztwo wielkiej aglomeracji jaką jest miasto wojewódzkie Kraków, jest szansą 

dla korzystnego rozwoju gminy, stanowiąc chłonny rynek dla zbytu produkcji rolnej oraz 

umożliwiając dogodny kontakt w wielu płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego, 

kulturalnego itp. 

- Konieczność współdziałania z gminami sąsiednimi w dążeniu do poprawy standardów ży-

cia oraz stanu środowiska, wyrażające się we wspólnych przedsięwzięciach w zakresie in-

frastruktury technicznej (głównie gospodarki ściekowej i odpadami) oraz ochrony przed 

zagrożeniami (powodzie). 
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II GMINA W REGIONIE 

II.1 Gmina na tle powiatu i województwa 

Usytuowanie terytorialne - gmina Nowe Brzesko leży w północno-wschodniej części 

województwa małopolskiego, w odległości 30 km od miasta Krakowa w kierunku północno-

wschodnim, na lewym brzegu Wisły. Obszar jej graniczy bezpośrednio: od północy z gminą 

Proszowice, od wschodu z gminą Koszyce, od południa z gminą Drwinia, zaś od zachodu 

z gminą Igołomia-Wawrzeńczyce. 

Naturalną granicą południową gminy jest rzeka Wisła. 

 

Struktura administracyjna – gminę o nazwie Nowe Brzesko tworzy 14 sołectw1 

a siedzibą jej gminnych władz samorządowych jest wieś Nowe Brzesko (wcześniej miasto – 

lokowane w XIII w.). Od 1 stycznia 1999 r. gmina należy do grupy sześciu gmin powiatu pro-

szowickiego i jest jedną z 182 gmin województwa małopolskiego. 

Wielkość gminy na tle województwa małopolskiego i powiatu proszowickiego obra-

zują dane przedstawione w tabeli poniżej. 

 

 gmina 

Nowe Brzesko 

powiat 

proszowicki 

województwo 

małopolskie 

powierzchnia [km2] 54 414 15 144 

liczba ludności [os.] 5731 44 782 3 222 525 

gęstość zaludnienia [os/km2] 106 108 213 

przyrost naturalny - 4.32 - 2.39 1.67 

 

Powiązania komunikacyjne gminy - z obszarami zewnętrznymi zapewniają trasy 

komunikacji samochodowej: na kierunku wschód-zachód - droga Kraków - Sandomierz oraz 

po prawej stronie Wisły - droga Wieliczka - Ispinia - Żabno, a na kierunku północ-południe - 

trasa Słomniki - Proszowice - Nowe Brzesko - Bochnia. 

 

Powierzchnia i jej struktura przestrzenna - gmina zajmuje obszar o powierzchni 54 

km2, co stanowi 13 % powierzchni powiatu proszowickiego i 0.4 % województwa małopol-

skiego. W granicach powiatu zajmuje dopiero piąte miejsce pod względem wielkości obszaru. 

W strukturze użytkowania obszaru gminy dominują użytki rolne zajmujące 88.5 % 

ogółu jej powierzchni. Lasy stanowią tu tylko 1.6 %, a pozostałe grunty użytkowane 

i nieużytki - 9.9 %. 
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Powyższa struktura na tle powiatu proszowickiego, w województwie bez powiatów 

miast wydzielonych oraz województwa kształtuje się jak poniżej: 

 

 
% użytków rol-

nych 
% lasów 

% pozostałych 

gruntów  
Razem % 

powiat 

proszowicki 
89.0 1.4 9.6 100.0 

powiaty bez miast na 

prawach powiatu 
46.8 16.9 6.3 100.0 

województwo 

małopolskie 
76.9 16.7 6.4 100.0 

 

Ludność gminy2 – gmina liczy 5736 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi  106 

osób/ km2,  w powiecie 108,  w województwie 212, a we wsiach województwa 118. 

Jej mieszkańcy stanowią 12.8 % ludności powiatu oraz 0.2 % ludności województwa 

małopolskiego. Na 100 mężczyzn przypada w gminie 101 kobiet, gdy w powiecie wskaźnik 

ten wynosi 99, a województwie 105. 

Podstawowa procentowa struktura wieku ludności gminy na tle wybranych obszarów 

kształtuje się jak poniżej: 

 
wiek 

przedprodukcyjny 

wiek 

produkcyjny 
w tym mobilny 

wiek 

poprodukcyjny 

gmina 

Nowe Brzesko 
25.1 57.3 38.1 17.7 

powiat 

proszowicki 
25.0 57.7 38.2 17.3 

województwo 

małopolskie 
26.5 59.0 40.3 14.4 

 

Podstawowe elementy gospodarki - gospodarka gminy opiera się w wysokim stopniu 

na produkcji rolniczej, uzupełnionej działalnością usługową i wytwórczą o zróżnicowanej 

strukturze, a skoncentrowana głównie we wsi Nowe Brzesko. 

Rolnictwo 3 – użytki rolne w gminie zajmują 4827 ha, co stanowi 12,7% powierzchni 

użytków rolnych powiatu i 0,5% województwa. Ich udział w ogólnej powierzchni gminy wy-

nosi 88.5%, a w powiecie 89% przy 58,3% w województwie. W gestii indywidualnych wła-

ścicieli gospodarstw i działek rolnych pozostaje 4456 ha użytków rolnych czyli 89,5% nato-

                                                                                                                                        
1 Nowe Brzesko, Grębocin, Gruszów, Hebdów, Kuchary, Majkowice, Mniszów, Mniszów Kol., Pławowice, 

Przybysławice, Rudno Dolne, Sierosławice, Śmiłowice, Szpłtary 
2  Dane dotyczą roku 1998 według materiałów WUS 
3  - wyniki Spisu Rolnego z 1996 r. w wydaniu WUS 

   - Roczniki Statystyczne WUS 1998 
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miast w powiecie 93,5% a w województwie 76,9%. Przeciętna powierzchnia ogólna gospo-

darstwa w gminie wynosi 3,5 ha, w powiecie 4,5 ha zaś w województwie 3,2 ha. 

Według Spisu Rolnego gruntami prywatnymi dysponuje 1253 właścicieli indywidual-

nych gospodarstw i działek rolniczych, przy czym ilość tych ostatnich stale wzrasta. 

 

Pozostałe elementy gospodarki - reprezentowane są przez 300 podmiotów gospodar-

czych, stanowiących 14.7 % ogółu podmiotów w powiecie i 0.1 % w województwie. 

Przeciętnie na 100 mieszkańców gminy w wieku produkcyjnym przypada łącznie 9.1 

podmiotów, a w skali powiatu 7.9 i 26.7 w województwie. Łączną liczbę pracujących poza 

rolnictwem szacuje się na około 790 osób, w tym 483 osoby w zakładach powyżej 9 osób 

pracujących. 

 

Budżet gminy - dysponował w 1998 roku dochodami w wysokości 6 141 tys. zł, 

w których dochody własne stanowiły 20.9 %. W sumie dochodów gmin powiatu proszowic-

kiego dochód gminy Nowe Brzesko stanowił 14.9 %, a w województwie 0.2 %. W tym czasie 

dochody własne gmin w powiecie kształtowały się na poziomie 24.4 %, zaś w województwie 

27.5 %. 

Wydatki budżetowe wynosiły 7115 tys. zł, co w sumie wydatków gmin powiatu sta-

nowiło 15.2 %, a województwie 1.9 %. 

 

II.2 Powiązania gminy z obszarami sąsiednimi 

W zakresie powiązań funkcjonalnych gminy szczególnie ważne są związki z terenami 

bezpośrednio otaczającymi. Związki te należy rozpatrywać w następujących płaszczyznach: 

- powiązania przyrodnicze i krajobrazowe 

- powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne 

- powiązania społeczno - gospodarcze. 

 

Powiązania przyrodniczo-kulturowe 

Do wielkoprzestrzennych, cennych przyrodniczo obszarów zawierających w sobie, 

bądź oddziaływujących na terytorium gminy Nowe Brzesko, należą: 

- obszar doliny Wisły - uznany za korytarz ekologiczny o znaczeniu europejskim, w którym 

zachowane i chronione powinny być funkcje biotyczne oraz krajobraz (4.7 km2 na terenie 

gminy) 

                                                                                                                                        
   - materiały Urzędu Gminy Nowe Brzesko 
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- obszar o wybitnych walorach do produkcji rolnej - najcenniejsze gleby w Polsce (tzw. na-

rodowe zasoby dla przyszłości), gdzie zachodzi konieczność ochrony gruntów oraz za-

chowania bogatej bioróżnorodności biologicznej obszaru, obejmują one północno-

wschodnią część województwa (rejon proszowicki) 

- obszar Puszczy Niepołomickiej - sąsiadujący terytorialnie z gminą Nowe Brzesko - projek-

towany Park Krajobrazowy, którego bliskość ma szczególne znaczenie wobec praktycznie 

odlesionego obszaru gminy (10.1 km2 terytorium gminy znajduje się w otulinie projekto-

wanego parku). 

Wymienione wyżej obszary, których ranga kwalifikuje je do objęcia rządowym pro-

gramem ochrony, nakładają na gminę obowiązek współpracy przy opracowywaniu progra-

mów strategicznych i ich realizacji, zarówno z gminami sąsiednimi, jak i instytucjami rządo-

wymi, odpowiedzialnymi za ich zachowanie, zagospodarowanie i ochronę. 

 

Powiązania komunikacyjne i infrastruktura 

1) Komunikacja 

Pod tym względem gmina Nowe Brzesko posiada korzystne warunki wynikające 

z istniejącej sieci dróg. Obszar gminy ma możliwość bezpośrednich powiązań autobusowych 

o znaczeniu lokalnym (z sąsiednimi gminami) oraz międzyregionalnym (komunikacja PKS 

relacji Kraków - Sandomierz). 

Powiązania komunikacyjne gminy z obszarami zewnętrznymi zapewniają trasy komu-

nikacji samochodowej: 

- na kierunku wschód - zachód: droga Kraków – Sandomierz (droga krajowa nr 79) 

- na kierunku północ - południe: trasa Słomniki – Proszowice – Nowe Brzesko – Bochnia 

(droga wojewódzka nr 775) – jedyne połączenie gminy z terenami prawobrzeżnej Wisły 

- z pozostałymi gminami ościennymi łączą gminę 4 drogi powiatowe. 

 

Odległości, licząc od miejscowości stanowiącej siedzibę gminny wynoszą: 

- do Krakowa - 30 km 

- do Proszowic - 10 km 

- do Niepołomic - 18 km 

- do Bochni - 22 km. 

W pobliżu Nowego Brzeska nie przebiega żadna szerokotorowa linia kolejowa, 

a najbliższa kolejowa stacja towarowo - pasażerska znajduje się w Bochni (na trasie Wrocław 

- Medyka). 
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Najbliższy port lotniczy znajduje się w Krakowie. 

 

2) Infrastruktura techniczna 

W tej dziedzinie gmina powiązana jest z jednostkami zewnętrznymi w zakresie: 

- gospodarki ściekowej - do czasu zakończenia realizacji własnej oczyszczalni w Nowym 

Brzesku,  ścieki z lokalnych osadników  wywożone są do punktów zlewnych przy oczysz-

czalniach w: Proszowicach, Włostowicach gm. Koszyce i Piotrkowicach gm. Koniusza. 

- gospodarki odpadami stałymi - gmina korzysta z międzygminnego składowiska odpadów 

komunalnych w Żębocinie gm. Proszowice.  

- gazownictwa - gmina należy do związku gminnego „Gazociąg”, podejmując starania 

o zgazyfikowanie pozostałych północnych terenów gminy. 

 

Przesył gazu, jak również energii elektrycznej odbywa się ze źródeł zaopatrzenia po-

łożonych poza obszarem gminy. Jedynie w zakresie zaopatrzenia w wodę gmina jest samowy-

starczalna (własne ujęcie wód podziemnych) i dostarcza wodę do kilku gospodarstw z miej-

scowości w sąsiednich gminach. 

Z kategorii powiązań technicznych odnotować należy również fakt włączenia dwóch 

jednostek straży pożarnej (w Nowym Brzesku i Śmiłowicach) do Krajowego Systemu Ratow-

niczo - Gaśniczego, z uwagi na ich położenie w regionie. 

 

Powiązania społeczno-gospodarcze 

Zewnętrzne powiązania społeczno-gospodarcze to przede wszystkim: 

- korzystanie przez ludność gminy z bliskiego sąsiedztwa Krakowa jako ośrodka pracy, zby-

tu produkcji, nauki, kultury, lecznictwa specjalistycznego, a także administracji. Z drugiej 

strony rezerwy terenowe w zakresie budownictwa mieszkaniowego mogą stanowić alterna-

tywę dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Krakowa z uwagi na stosunkowo niedale-

kie położenie, 

- tradycyjne związki łączące gminę z miastem Proszowice, będącym dla niej w przeszłości 

i obecnie powiatowym ośrodkiem administracji samorządowej, rejonowych jednostek pań-

stwowych oraz wyspecjalizowanych usług publicznych, a także usług komercyjnych dla 

obsługi ludności i rolnictwa, 

- wzajemne świadczenie niektórych usług pomiędzy wsiami gminy proszowickiej i gminy 

Igołomia - Wawrzeńczyce a wsiami gminy Nowe Brzesko (w zakresie edukacji, opieki 

zdrowotnej, itp.) 
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- w mniejszym stopniu - dojazdu do pracy. 

 

II.3 Dyspozycje polityki regionalnej dla obszaru gminy 

Biuro Rozwoju Regionalnego Rządowego Centrum Studiów Strategicznych z siedzibą 

w Krakowie wykonało szereg opracowań o charakterze studiów regionalnych. Obejmowały 

one wariantową delimitację regionu, identyfikację problemów, analizę uwarunkowań rozwoju 

oraz wstępne prace w dziedzinie określenia celów i strategii rozwoju. 

Prace te przerwano w związku z reformą administracyjną, lecz posiadają one znaczne 

walory informacyjne. Zbieżne są też z ustaleniami zawartymi w projekcie „Studium zagospo-

darowania przestrzennego byłego województwa krakowskiego”. 

Wobec braku kompleksowego opracowania planistycznego dla obecnego wojewódz-

twa małopolskiego, braku zatwierdzonych programów rządowych oraz braku uchwalonych 

programów wojewódzkich dotyczących realizacji ponadlokalnych celów publicznych - Wo-

jewoda Małopolski podtrzymuje aktualność ustaleń sformułowanych w projekcie „Studium” 

z 1998 roku, a dotyczących polityki przestrzennej państwa na obszarze gminy Nowe Brzesko. 

W/w „Studium” sytuuje gminę Nowe Brzesko w strefie intensywnego rozwoju pro-

dukcji rolnej. Jako cel strategiczny polityki przestrzennej państwa dla tej ekonomiczno-

produkcyjnej strefy przyjęto „utrzymanie w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

gruntów najbardziej wartościowych dla produkcji rolnej, tzw. „narodowych zasobów 

dla przyszłości” i ochronę ich przed zainwestowaniem”. Jest to cel główny, zgodny 

z potencjałem gminy, który wyznacza kierunki działania przy formułowaniu rozwojowej 

i ochronnej strategii gminy we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Pod względem rozwoju ilościowego sieci osiedleńczej w „Studium” zakwalifikowano 

teren Nowego Brzeska do obszarów „stabilnych”. 

Ustalenia i wytyczne „Studium województwa krakowskiego” dla innych dziedzin 

i sfer działalności gminy zawarte są w części B niniejszego opracowania („Kierunki rozwo-

ju”), w działach poświęconych poszczególnym zagadnieniom. 

Przytoczone „Studium” zawiera również listę zadań rządowych, traktując ją jako pro-

pozycję do objęcia programem centralnym lub programami wojewódzkimi. Dla gminy Nowe 

Brzesko zadania te są następujące: 

zadania rządowe proponowane do objęcia programem centralnym 

- budowa obwodnicowego obejścia Nowego Brzeska (propozycja Wojewody Krakowskiego 

i DODP) 
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- budowa Komisariatu Policji w Nowym Brzesku (zadanie Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Krakowie). 

zadania rządowe proponowane do objęcia programami wojewódzkimi 

- budowa ośrodka zdrowia w Nowym Brzesku (propozycja wojewody) 

- regulacja potoku Dobranowickiego (propozycja Wojewody Krakowskiego i Wojewódz-

kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych). 
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III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

III.1 Położenie 

Wg J. Kondrackiego obszar gminy Nowe Brzesko położony jest w południowo-

wschodniej części makroregionu Niecka Nidziańska (342.2), w obrębie mezoregionu Płasko-

wyżu Proszowickiego (342.23). Południowy fragment gminy znajduje się w północno-

zachodniej części makroregionu Kotlina Sandomierska (512.4), w obrębie mezoregionu Nizi-

ny Nadwiślańskiej (512.41). 

Obszar odwadnia rzeka Wisła z lewobrzeżnymi dopływami: Szreniawą i potokiem 

Rudnik. Wisła stanowi południową naturalną granicę gminy, Szreniawa – jej granicę północ-

ną. 

 

III.2 Rzeźba terenu 

Obszarowo na terenie gminy dominuje Płaskowyż Proszowicki zbudowany z szeregu 

płaskowzgórzy i garbów o wysokościach do 270.2 m n.p.m. (rejon Wygwizdowa). Najniższa  

jest południowa część obszaru gminy, położona w dolinie Wisły. W rejonie Sierosławic na 

wysokości około 180 m n.p.m. znajduje się najniższy punkt gminy. Różnica wysokości w ob-

rębie całej gminy wynosi 90.0 m. 

Na obszarze gminy Płaskowyż Proszowicki przecięty jest doliną rzeki Szreniawy.  

O ukształtowaniu powierzchni terenu gminy decydują szeroko rozprzestrzenione for-

my pochodzenia eolicznego. Są to fragmenty plejstoceńskiej pokrywy eoliczno-lessowej. 

Obejmują one około 80 % powierzchni gminy. Specyficzne cechy fizyczne materiału, z któ-

rego są utworzone, decydują o charakterze form geomorfologicznych utworzonych w ich ob-

rębie, takich jak: doliny rzeczne, wąwozy itp.  

W dolinie Szreniawy wyróżnia się taras zalewowy oraz fragmenty powierzchni zrów-

nań występujące ciągłym pasem od miejscowości Kowala do Pławowic. 

 Nizina Nadwiślańska to dolina Wisły, w budowie której można wyróżnić rozległy ta-

ras zalewowy oraz taras nadzalewowy wznoszący się kilka metrów ponad poziom rzeki. 

W obrębie tarasu zalewowego Wisły występują starorzecza o różnym stopniu zacho-

wania. Najmłodsze starorzecza posiadają wyraźnie zaznaczone brzegi. Często wypełnione są 

wodą lub stanowią tereny podmokłe. Starorzecza stare i najstarsze posiadające rzeźbę złago-

dzoną, są użytkowane rolniczo. 

Na brzegu północnym  Wisły wały przykorytowe ciągną się na odcinku od mostu 

w Nowym Brzesku do przysiółka Nowa Wieś w Hebdowie. 
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III.3 Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym obszar gminy położony jest w obrębie Niecki Nidziań-

skiej, stanowiącej rozległe synklinorium wypełnione osadami jury i kredy a przykryte trzecio-

rzędowymi osadami morskimi i lądowymi, na których spoczywa warstwa utworów czwarto-

rzędowych. 

Najstarszymi utworami występującymi na powierzchni są iły krakowieckie. Występu-

ją one wąskim pasem na południowej krawędzi doliny Szreniawy od miejscowości Kowala do 

Pławowic oraz pojedynczymi płatami w Gruszowie, Grębocinie, Przybysławicach, Mniszowie 

i Kucharach. Iły krakowieckie wykształcone są jako iły, iłołupki z wkładkami drobnoziarni-

stych piasków. Na erozyjno-denudacyjnej powierzchni iłów krakowieckich leży najstarsza 

część utworów czwartorzędowych wykształcona jako piaski i żwiry w tzw. serii witowskiej. 

Utwory te odsłaniają się na zboczach wysoczyzn w okolicach Hebdowa, Kuchar i Śmiłowic. 

Marginalne znaczenie mają czwartorzędowe gliny zwałowe, zalegające niewielkimi płatami 

na iłach krakowieckich i serii witowskiej. 

Największe rozprzestrzenienie mają utwory lessowe, związane ze zlodowaceniem bał-

tyckim. Pokrywają one wierzchowiny pagórów iłów trzeciorzędowych, osiągając do 30 m 

miąższości. Najmłodsze, holoceńskie utwory czwartorzędowe to utwory tarasów zalewowego 

i nadzalewowego rzek: Wisły i Szreniawy. Wykształcone są one w postaci piasków, żwirów, 

mułków i madów rzecznych. Współczesną akumulację tworzą piaski i pospółki deponowane 

na wałach brzegowych i na odsypach w dolinach: Wisły i Szreniawy. 

 

III.3.1 Warunki geologiczno-inżynierskie 

Na terenie gminy dominują korzystne warunki do budownictwa. Są to obszary, na któ-

rych występują grunty spoiste zwarte, półzwarte i twardoplastyczne, a także grunty niespoiste 

średniozagęszczone i zagęszczone, na których nie występują zjawiska geodynamiczne, a głę-

bokość występowania zwierciadła wody gruntowej przekracza 2 m p.p.t. 

Warunki takie występują prawie na całym obszarze gminy za wyjątkiem dolin rzecz-

nych, skarp nadwiślańskich, terenów o spadku powyżej 20 %, a także nielicznych terenów 

osuwiskowych. Stwierdzone w trakcie inwentaryzacji rejony osuwiskowe zostały zaznaczone 

na planszy - Ekofizjografia . 

Praktycznie tereny o warunkach korzystnych do budownictwa występują we wszyst-

kich ciągach osadniczych na terenie gminy. Umożliwia to swobodny rozwój inwestycji w bu-

downictwie. 
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Obszary o warunkach niekorzystnych to przede wszystkim tarasy dolin rzecznych 

(Wisły, Szreniawy, a także ich dopływów). Są to tereny często podmokłe lub zalewane 

w trakcie intensywnych opadów i użytkowane najczęściej jako łąki i pastwiska. 

Ze względu na rolniczy charakter gminy nie występują tu tereny zmienione w wyniku 

działalności człowieka. 

Obszary eksploatacji surowców ilastych i tereny udokumentowanych złóż, ustawowo 

wyłączone są spod budownictwa. 

 

III.4 Zasoby środowiska naturalnego 

Gminę Nowe Brzesko, położoną w południowo-wschodniej części Płaskowyżu Pro-

szowickiego oraz na skraju północno-zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, cechuje spe-

cyficzny krajobraz ukształtowany w terenie pagórkowatym przez tereny użytkowane rolniczo 

(88.5 % ogólnej powierzchni), niewielkie i rozrzucone obszary leśne i zadrzewienia (1.6 %) 

oraz wody powierzchniowe z towarzyszącą zielenią. Szczególnie urozmaicona krajobrazowo 

jest dolina rzeki Szreniawy stanowiąca północną granicę gminy. Niemniej atrakcyjna jest do-

lina Wisły, z jej erozyjnych krawędzi rozpościera się szeroki widok na Puszczę Niepołomic-

ką, a dalej na południu na ciemne grzbiety Beskidów. Tereny zainwestowane i zabudowane, 

rozciągające się wzdłuż głównych dróg zajmują łącznie około 5 % powierzchni. 

Ukształtowanie terenu jest zróżnicowane. Dominują doliny rzeczne i wysoczyzny, po-

kryte lessem.  

Na terenie gminy występują złoża surowców ilastych i kruszywo naturalne. 

Zasoby środowiska przyrodniczego zostały szczegółowo omówione w następnych 

rozdziałach oraz przedstawione na planszach: „Środowisko kulturowe” i „Ekofizjografia” 

 

III.4.1 Złoża surowców mineralnych 

Baza surowcowa gminy jest stosunkowo uboga. Występują tu surowce ilaste (gliny 

i iły) oraz kruszywa naturalne. Udokumentowane są dwa złoża surowców ilastych. 

W północnej części gminy znajduje się skrawek terenu i obszaru górniczego złoża ropy naf-

towej „Pławowice”, w części środkowej i południowej - część terenu i obszaru górniczego 

złoża ropy naftowej „Mniszów-Grobla”. 

Złoże Szpitary - jest eksploatowane z przerwami od kilkudziesięciu lat. Kopalinę sta-

nowią iły mioceńskie oraz czwartorzędowe lessy i gliny lessopodobne. Zasoby bilansowe wg 

stanu na grudzień 1999 roku wynoszą 684 500 t, w tym gliny czwartorzędowe 220 500 t, a iły 

trzeciorzędowe 464 000 t. Powierzchnia złoża wynosi 5.85 ha, średnia miąższość złoża - 
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14.6 m, z czego na gliny przypada 5.6 m, a na iły 9.0 m. Złoże eksploatowane jest sezonowo 

systemem odkrywkowym, stokowym, jednym poziomem eksploatacyjnym.  

Właściciele cegielni „Szpitary” R.R.R.W. Markoccy posiadają koncesję na eksploata-

cję nr OŚ.VI.7415/8/2000/7/BIC wydaną przez Wojewodę Małopolskiego. Koncesja obejmu-

je obszar złoża i równa jest terenowi i obszarowi górniczemu. 

Złoże Hebdów - położone jest na stromej skarpie wiślanej. Kopalinę stanowią iły mio-

ceńskie oraz czwartorzędowe lessy i gliny lessopodobne. Złoże eksploatowane jest przez Ce-

gielnię Polową GOTYK S.c. - J. Kubic i G. Grabarz na podstawie koncesji wydanej przez 

Wojewodę Krakowskiego, decyzja nr OS.V/7514/97/89/9. Zasoby bilansowe złoża wynoszą 

575 tys. m3, powierzchnia złoża - 5.016 ha, średnia miąższość złoża - 22.8 m. Obszar i teren 

górniczy wyznaczone zostały decyzją koncesyjną. Złoże jest eksploatowane sezonowo syste-

mem odkrywkowym, stokowym, dwoma poziomami eksploatacyjnymi. 

W przeszłości niekoncesjonowana eksploatacja glin i iłów prowadzona była w kilku 

miejscowościach, m.in w Kolonii Mniszowie, gdzie istniała nawet niewielka cegielnia, 

w Mniszowie - Chełmie, Pławowicach. 

Aktualnie większość dawnych miejsc eksploatacji glin i iłów jest zrekultywowana, 

a istniejące są eksploatowane sporadycznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Obszary perspektywiczne surowców ilastych znajdują się na terenie sołectw: Grębo-

cin, Szpitary, Mniszów, Gruszów, Pławowice, Kuchary i Majkowice. Łącznie obszary te zaj-

mują powierzchnię około 125 ha. 

Na terenie gminy brak udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego, brak również 

obszarów perspektywicznych tych kopalin. 

Do celów gospodarczych z koryta Wisły w rejonie Nowego Brzeska i Hebdowa pozy-

skiwane jest kruszywo naturalne (głównie piasek). Eksploatacja odbywa się w ramach regula-

cji rzeki. 

 

III.4.2 Wody podziemne 

Teren gminy Nowe Brzesko jest stosunkowo ubogi w wody podziemne. W zasadzie 

występują tu dwa użytkowe poziomy wodonośne: trzeciorzędowy i czwartorzędowy. W doli-

nie Wisły występuje połączony poziom czwartorzędowo-trzeciorzędowy. Na wodach tych ba-

zuje wodociąg gminny zaopatrujący w wodę wszystkie wsie w gminie Nowe Brzesko. 

Zwierciadło wody występuje pod niewielkim napięciem na głębokości od 2.0 do 3.9 m 

p.p.t., stabilizując się na głębokości 0.2 - 0.4 m p.p.t. Wydajność eksploatacyjna studni wyno-
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si od kilku do kilkunastu m3/h przy depresjach rzędu od 11.7 do 22.2 m. Współczynnik filtra-

cji warstwy wodonośnej jest rzędu 10-4 m/s. 

Wody tego poziomu charakteryzują się niską jakością. Wykazują one podwyższone 

zawartości żelaza, manganu, związków azotowych, a także często skażone są bakteriologicz-

nie. Do celów pitnych i gospodarczych nadają się po uzdatnieniu. Niska jakość ujętych wód 

podziemnych spowodowana jest brakiem izolacji od powierzchni utworów wodonośnych, 

a także wysoką presją antropogeniczną na obszarach zasilania tego poziomu. 

Na obszarze Płaskowyżu Proszowickiego w utworach mioceńskich (trzeciorzędo-

wych) występuje poziom wód porowych w piaskach przewarstwiających iły. Jest on jednak 

eksploatowany sporadycznie z uwagi na niewielką wydajność oraz stosunkowo wysokie kosz-

ty pozyskania wody. Odpływ wód podziemnych odbywa się generalnie ku południowemu 

wschodowi. 

 

III.4.3 Wody powierzchniowe 

Obszar gminy znajduje się w zlewni dwóch rzek: Wisły (zlewnia I rzędu) i Szreniawy 

(zlewnia II rzędu), które to rzeki stanowią odpowiednio południową i północną granicę gmi-

ny. Poza wymienionymi rzekami przez teren gminy przepływają potoki - dopływy w/w rzek. 

Rzeka Szreniawa stanowi północną granicę gminy. Na terenie gminy wpada do niej 

potok bez nazwy przepływający przez północno-zachodnią część gminy i kilka niewielkich 

dopływów. Szreniawa płynie wąską doliną (0.5 - 1 km) zajętą przez łąki i obszary podmokłe. 

W rejonie Pławowic znajduje się zespół stawów hodowlanych z bogatą roślinnością wodną. 

Poza tym na obszarze gminy brak jest większych otwartych zbiorników wodnych.. 

Rzeka Wisła stanowi południową granicę gminy. Jednym z większych jej dopływów 

na obszarze gminy jest potok Rudnik, wzdłuż biegu którego przebiega granica z gminą Igo-

łomia-Wawrzeńczyce.  

Pozostałości starorzeczy występują w dolinie Wisły. 

Pod względem zasilania rzeki należą do ustroju deszczowo-śnieżnego. Zaznacza się 

dwudzielność faz spływu roztopowego lub roztopowo-deszczowego na wiosnę oraz deszczo-

wego w lecie, rozdzielonych okresem obniżonych stanów wody. 

Melioracją objęto głównie dolinę rzeki Szreniawy na terenie wsi: Mniszów Kolonia, 

Pławowice, Gruszów, Kuchary, Majkowice. Niestety wskutek braku konserwacji rowy melio-

racyjne i dreny nie są drożne. Wyjątkiem są tereny wsi Mniszów Kolonia. W latach 1976-80 

na terenie gminy zmeliorowano ogółem około 238 ha, z czego na meliorację gruntów ornych 

przypada 125 ha, a na użytki zielone 113 ha. 
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Stany wód, przepływy 

Zarówno przepływy wód w rzekach, jak i uzależnione od nich stany, charakteryzują 

się dużymi wahaniami, zarówno w ciągu roku, jak i w wieloleciach. Stany wód w rzekach 

kształtują się pod wpływem opadów i roztopów. 

Ekstremalne stany wód w rzekach, w okresie 1951-75 w cm: 

rzeka wodowskaz zero wodowska-

zowe n.Kr. 

max  rok min. rok 

Wisła Sierosławice 177.25 850 1970 146 1973 

Popędzynka 175.44 802 1972 93 1972 

Szreniawa Biskupice 180.56 500 1956 220 1933 

 

Średnie stany wody wykazują najniższe wartości we wrześniu lub w październiku, 

nawiązując do obniżonych wartości opadów. Najwyższe średnie stany wody występują 

w marcu lub w kwietniu i kształtują się pod wpływem roztopów oraz w miesiącach letnich - 

pod wpływem ulewnych bądź gwałtownych deszczów. 

Dużą zmiennością odznaczają się przepływy w rzekach. Wg danych z wielolecia 

(1951-75) przepływy kształtowały się następująco: 

rzeka wodowskaz przepływy [m3/s] 

najniższy najwyższy 

Wisła Popędzynka 25.8 2620 

Wisła Sierosławice 26.4 2250 

Szreniawa Biskupice 0.73 91 

 

W latach 1976-80 średni roczny przepływ na Wiśle (wodowskaz Popędzynka) wyniósł 

132 m3/s, czyli w ciągu doby przepływało korytem 11.4 mln m3 wody. W czasie wysokich 

stanów wody przepływy osiągnęły tutaj wartości od 500 do 1000 m3/s, a w czasie niskich sta-

nów wynoszą one zaledwie 20-50 m3/s. 

Na Szreniawie w Biskupicach średni roczny przepływ z wielolecia 1951-75 wyniósł 

3.97 m3/s. Przy niskim stanie wód przepływ Szreniawy w wieloleciu 1961-75 wyniósł 1.61 

m3/s. Wg IMGW prawdopodobna woda stuletnia Q 1% została oceniona na 165 m3/s. 

 

III.4.4 Gleby 

Na obszarze gminy Nowe Brzesko występują trzy główne typy gleb: gleby brunatne, 

czarnoziemy i mady. 
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Gleby brunatne zajmują największą powierzchnię w obrębie gminy. Gleby te wytwo-

rzyły się z lessów. Zajmują obszary wysoczyzn, głównie w środkowej części gminy. Zajęte są 

przez grunty orne. 

Czarnoziemy występują głównie w południowej części gminy, na wysoczyznach na 

południe od doliny Szreniawy. Podobnie jak gleby brunatne, wytworzyły się na bazie lessów. 

Zajęte są przez grunty orne. 

Mady występują w dolinach rzek: Szreniawy i Wisły. Gleby te wytworzyły się ze 

współczesnych osadów rzecznych. Zajęte są przeważnie przez użytki zielone. 

Ponad 98 % użytków rolnych położonych jest na gruntach w klasach I-IV. 

 

III.4.5 Szata roślinna 

Szata roślinna jest jednym z ważniejszych elementów przyrodniczych oraz istotnym 

składnikiem krajobrazu. 

Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej gminy Nowe Brzesko są biocenozy wod-

ne i nadbrzeżne, łąkowe oraz murawy kserotermiczne. 

Na obszarze gminy brak niemal zupełnie lasów. Niewielkie i zniszczone płaty leśne, 

zidentyfikowane jako grąd typowy, występują koło Mniszowa, Sierosławic i Kuchar, a także 

w dawnym parku w Śmiłowicach. Fragmenty łęgów wierzbowo-topolowych i wiklin wierz-

bowych spotyka się w dolinie Wisły i nad Szreniawą. Łącznie zbiorowiska leśne zajmują oko-

ło 85 ha, co stanowi 1.6 % ogólnej powierzchni gminy. 

Nieleśne zbiorowiska są bardziej rozpowszechnione. Należą do nich przede wszystkim 

wilgotne łąki ostrożeniowo-rdestowe, wykształcone w dolinach Wisły i Szreniawy. Występu-

ją także szuwary turzycowe, trzcinowe i mannowe. Łąki zajmują stosunkowo dużą po-

wierzchnię i choć są zbiorowiskami związanymi z gospodarką człowieka, mają w swoim 

składzie wiele cennych i rzadkich roślin. 

Cenną biocenozę tworzy zespół stawów hodowlanych w Pławowicach , o powierzchni 

120 ha Stanowią one udokumentowane miejsca regularnego przebywania i gniazdowania 

zwierząt gatunków chronionych. Stawy te są własnością Gospodarstwa Rybackiego w Pła-

wowicach . Kolejną tego typu biocenozą jest starorzecze  o powierzchni 0.25 ha w Starym 

Brzesku. 

Najbardziej interesujące i zawierające najwięcej rzadkich i chronionych roślin są mu-

rawy kserotermiczne. Reprezentują one zespół „stepu kwietnego” i wykształcają się głównie 

na niewysokich śródpolnych miedzach. Jedynie w Hebdowie murawy zajmują większą prze-

strzeń na stromej skarpie nad Wisłą. 
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Na terenie gminy Nowe Brzesko dotychczas odnaleziono 6 gatunków roślin całkowi-

cie chronionych oraz 7 gatunków objętych ochroną częściową. 

 

Gatunki objęte ochroną całkowitą: 

1. Barwinek pospolity (Vinca minor) - płat leśny - Sierosławice 

2. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) - skarpa nad Wisłą - Hebdów, skarpa śródpolna 

- Gruszów 

3. Lilia złotogłów (Lilium martagon) - płat leśny - Mniszów, Sierosławice 

4. Śniedek baldaszkowaty (Ornithogallum umbellatum) – skarpa nad Wisłą - Hebdów  

5. Storczyk szerokolistny (Orchis latifolia) - skarpa nad Wisłą - Hebdów 

6. Wisienka stepowa (Cerasus fruticosa) – skarpa nad Wisłą - Hebdów  

 

Ochrona częściowa: 

1. Kalina koralowa (Viburnum opulus) – płat leśny – Mniszów 

2. Konwalia majowa (Convallaria maialis) - płat leśny – Sierosławice 

3. Kopytnik pospolity (Asarum europeum) - płat leśny – Mniszów 

4. Kruszyna pospolita (Franqula almus) - płat leśny – Mniszów 

5. Marzanka wonna (Asporula odorata) - płat leśny – Mniszów, Sierosławice 

6. Pierwiosnek lekarski (Primula officinalis) – skarpa nad Wisłą, skarpa śródpolna - Gruszów 

7. Wilżynia ciernista (Ononis spinosa) – skarpa nad Wisłą – Hebdów. 

 

Ponadto w wielu miejscach na miedzach (Rudno Dolne, Józefów, Przybysławice, Gru-

szów) rośnie róża francuska (Rosa gallica) - gatunek zagrożony wyginięciem, umieszczony 

w polskiej czerwonej księdze. 

Na terenie gminy znajduje się zaledwie jeden pomnik przyrody żywej. Jest to: dąb 

szypułkowy położony na terenie dawnego parku podworskiego w Pławowicach 

,projektowanym pomnikiem przyrody jest lipa drobnolistna w Grębocinie. 

Proponuje się rozważyć możliwość ochrony prawnej następujących siedlisk roślin 

chronionych: 

- płat leśny reprezentujący zespół grądu w Mniszowie. Pomimo znacznego stopnia znisz-

czenia lasu rosną tu rośliny objęte całkowitą i częściową ochroną – lilia złotogłów, kalina 

koralowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna. Zalecane dosadzenie drzew liściastych: 

grabów, dębów. 
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- murawy kserotermiczne na wysokiej skarpie wiślanej w Hebdowie. W zbiorowisku ro-

ślinnym reprezentującym zespół „stepu kwietnego” rosną rośliny objęte ochroną całkowi-

tą i częściową: wisienka stepowa, pierwiosnek lekarski, śniedek baldaszkowaty, wilżynia 

ciernista, a także gatunek zamieszczony w polskiej czerwonej księdze - róża francuska. 

Murawy położone są w sąsiedztwie czynnej cegielni. 

Proponowany sposób ochrony – użytek ekologiczny. 

 

W gminie Nowe Brzesko nie występują obszary Natura 2000, ale z uwagi na swoje położenie  

w bliskim sąsiedztwie chronionych obszarów Natura 2000, tj. na południe od rzeki Wisły: Puszcza  

Niepołomicka PLB120002, Koło Grobli PLH120008 i Lipówka PLH120010, niezwykle istotnym jest 

utrzymanie takiej struktury przyrodniczej na terenie gminy, by była zapewniona łączność pomiędzy  

ww. elementami sieci ekologicznej, dzięki dobrze funkcjonującym, drożnym korytarzom ekologicznym.  

W przypadku gminy Nowe Brzesko funkcję korytarzy ekologicznych pełni przede wszystkim do-

lina rzeki Wisły. Południowy korytarz ekologiczny (Kpd) „Dolina Górnej Wisły” biegnący wzdłuż koryta 

Wisły, obejmuje przyległe tereny naturalnej obudowy biologicznej rzeki oraz sąsiadujące tereny łąk, pól, 

lasów i zadrzewień – jako naturalnych powiązań między ekosystemami i obszarami cennymi przyrodni-

czo. Wszystkie cieki mają w większości dobrze wykształconą naturalną obudowę, co pozwala zachować 

ich ciągłość biologiczną.  

 

III.4.6 Świat zwierzęcy 

Obszar gminy był od wieków intensywnie użytkowany rolniczo. Nastąpiło trwałe 

przekształcenie pierwotnej szaty roślinnej. Aktualnie lasy na terenie gminy zajmują niewiele 

ponad 1.6 % powierzchni. Są to najczęściej zalesienia wtórne, a naturalnie występujące na 

tym terenie grądy są w znacznym stopniu zdegradowane. 

Świat zwierzęcy jest stosunkowo ubogi. Najliczniejszą obok owadów grupę zwierząt 

stanowią ptaki. 

Na terenie gminy naturalne ostoje ptactwa związane są z dolinami rzek Wisły 

i Szreniawy. Szczególnie sprzyjające warunki znajdują ptaki wodne i błotne w dolinie Szre-

niawy na terenie stawów hodowlanych w Pławowicach. Są tu zarówno ptaki gniazdujące, zi-

mujące, jak i gromadzące się w okresie jesienno-wiosennych przelotów. 

Stawy są schronieniem dla: łabędzi niemych, perkozów, kaczek (krzyżówki, czernice), 

remizów i wielu innych, w tym drapieżnych. Na suchych nasłonecznionych stokach można 

spotkać coraz rzadszą żmiję zygzakowatą. Bogaty i urozmaicony jest świat motyli. Ich obec-

ność szczególnie zaznacza się wśród kserotermicznych muraw i zarośli (paź królowej, rusałka 
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pawik, perłowce). W Szreniawie żyją pstrągi potokowe i tęczowe. Stopniowa ale wyraźna po-

prawa stanu wód Wisły sprawiła, że do jej wód powracają gatunki nieobecne tu od dziesięcio-

leci, takie jak: brzana, sum, karp. 

 

III.5 Warunki klimatyczne 

Wg M. Hessa i B. Obrębskiej-Starkel, obszar gminy Nowe Brzesko położony jest 

w piętrze klimatycznym ciepłym, a w podziale na regiony pluwiometryczne A. Schmucka, na-

leży do regionu najcieplejszego i umiarkowanie wilgotnego. 

Teren gminy pod względem klimatycznym jest słabo zróżnicowany. Lepsze warunki 

klimatyczne występują na obszarach wysoczyzn i zboczy południowych niż w dolinach rzek 

Szreniawy i Wisły. Na wysoczyznach występuje nieco mniejsza amplituda temperatur, niższa 

wilgotność powietrza, większe nasłonecznienie, a także mniejsza jest ilość dni z przymroz-

kami. 

Średnia temperatura roku w latach1954-63 i 1971-80 wynosi około 8C (na podstawie 

danych z najbliższych stacji klimatycznych w Jakubowicach, Wawrzeńczycach i Uściu Sol-

nym). Liczba dni pogodnych i z najmniejszym zachmurzeniem na tym terenie jest duża i wy-

nosi średnio około 38-50 dni/rok; maksimum dni pogodnych przypada na wrzesień i marzec. 

Opady atmosferyczne należą do średnich i kształtują się w granicach 600-650 mm 

Średnie miesięczne i średnie roczne sumy opadów w mm przedstawia tabela. 

okres 1956-1980 

Stacja 
Opady roczne 

[mm] 

wys. 

[m n.p.m.] 

Jakubowice 648 209 

Wawrzeńczyce 686 195 

Uście Solne 664 188 

 

Roczny rozkład opadów cechuje duża zmienność. Spośród miesięcznych sum opadów 

przeważają opady miesięcy letnich z maksimum w lipcu, czerwcu, sierpniu. Najniższe mie-

sięczne sumy opadów występują w lutym i w styczniu. Opady miesięcy letnich (czerwiec, li-

piec, sierpień) stanowią około 50 % rocznej sumy opadów, natomiast miesięcy zimowych 

(grudzień, styczeń, luty) – około 13.5 % opadów w ciągu roku. Opady półrocza zimowego są 

prawie dwukrotnie niższe od opadów półrocza letniego. 
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Opady w postaci śniegu, mające duże znaczenie dla zasilania wód powierzchniowych 

i podziemnych, stanowią około 10 % całkowitej sumy opadów. Grubość pokrywy śnieżnej 

osiąga najwyższą wartość na przełomie stycznia i lutego. 

Z gospodarczego punktu widzenia istotna jest znajomość charakterystycznych tempe-

ratur i długości okresu określonego tą temperaturą. Warunki klimatyczne dla upraw rolnych 

są korzystne. Długość okresu wegetacyjnego ze średnią temperaturą dobową powyżej 5C, 

wynosi do 217 dni. Dni mroźnych jest około 20-40, a dni z przymrozkami 112-130. Czas 

trwania pokrywy śnieżnej waha się od 50 do 80 dni. Początek robót rolnych - w ostatniej de-

kadzie marca. 

Do zjawisk pogodowych wpływających na warunki rozwoju rolnictwa i sadownictwa 

należą także burze, deszcze ulewne i grady. Na omawianym obszarze dni z burzą występuje 

średnio od 20 do 28 dni w roku, z maksimum w lipcu. Największe prawdopodobieństwo wy-

stąpienia dni z gradem występuje w maju i lipcu. W lipcu oraz czerwcu występują także naj-

wyższe wartości opadów dobowych. Ulewy i deszcze nawalne mogą pojawiać się od połowy 

kwietnia do września. 

 

Stosunki anemologiczne 

Kierunki wiatrów nawiązują do ukształtowania terenu. Wg róży wiatrów dla stacji Sie-

lec Pińczowski, przeważającymi w ciągu roku kierunkami wiatrów są: zachodni i północno-

zachodni. Najniższą częstotliwość wiatrów notuje się z kierunków północno-wschodniego 

i południowo-wschodniego. 

 

III.6 Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

III.6.1 Powietrze atmosferyczne 

Na stan zanieczyszczenia atmosferycznego na terenie gminy Nowe Brzesko wpływają 

głównie zanieczyszczenia napływające ze strony zachodniej, tj. z rejonu aglomeracji krakow-

skiej. Spowodowane jest to przeważającą ilością wiatrów wiejących z tego kierunku. 

Ogniskami zanieczyszczenia atmosferycznego są gospodarstwa domowe, a także lo-

kalne kotłownie, obsługujące budynki użyteczności publicznej, zakłady produkcyjne i usłu-

gowe. Na terenie gminy funkcjonują kotłownie opalane węglem, koksem i olejem opałowym. 

Dodatkową emisję zanieczyszczeń do powietrza dają pojazdy samochodowe. Ze 

względu na natężenie ruchu szczególne zagrożenie występuje wzdłuż drogi krajowej nr 79. 
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Jak wynika z Raportu o stanie środowiska w województwie małopolskim w 1999 roku 

stężenie pyłu zawieszonego na terenie gminy nie przekraczało 25 g/m3 (norma 50 g/m3), 

stężenie dwutlenku siarki nie przekraczało 16 g/m3 (norma 32 g/m3), opad pyłu nie prze-

kraczał 60.7 g/m2/rok (norma 200 g/m2/rok). Wszystkie stężenia zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego mieszczą się więc w granicach normy. a stan czystości powietrza atmosfe-

rycznego można uznać za zadowalający. W powietrzu atmosferycznym nie notuje się prze-

kroczeń średniorocznych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawie-

szonego. 

 

III.6.2 Stan czystości wód podziemnych 

Na terenie gminy brak jest wód o najwyższej jakości. Wody czwartorzędowe 

i trzeciorzędowe stanowiące bazę dla wodociągu w Nowym Brzesku, charakteryzują się śred-

nią jakością. Składnikami obniżającymi jakość tych wód są przede wszystkim związki żelaza 

i manganu oraz związki azotu. Podwyższone zawartości żelaza i manganu wynikają niewąt-

pliwie z przyczyn geogenicznych, natomiast pozostałych składników - z zanieczyszczeń an-

tropogenicznych. 

Potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy można po-

dzielić na: powierzchniowe, liniowe i punktowe. Ogniska powierzchniowe związane są z emi-

sją pyłów i gazów, stosowaniem nawozów, chemizacją rolnictwa. Ogniska liniowe to zanie-

czyszczone cieki i drogi o intensywnym ruchu samochodowym. Do ognisk punktowych zali-

cza się doły gnilne, szamba oraz miejsca nielegalnego wysypywania śmieci. Należy zwrócić 

uwagę, że szamba na terenach zabudowanych, poprzez swoją liczbę a występują na terenie 

całej gminy, stają się ogniskami powierzchniowymi. 

Ujęcie w Nowym Brzesku posiada wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej 

i pośredniej (zgodnie z obowiązującymi przepisami). W obszarze ustanowionych stref obo-

wiązuje zakaz  lokowania obiektów mogących pogorszyć stan środowiska wodno-

gruntowego. 

 

III.6.3 Stan czystości wód powierzchniowych 

Na stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie gminy Nowe Brzesko 

mają wpływ następujące czynniki: 

1. zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych gospodarstw  

2. import zanieczyszczeń prowadzonych przez wody Wisły i Szreniawy z sąsiednich gmin 
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3. zanieczyszczenia naturalne pochodzące ze spływu wód powierzchniowych po opadach 

atmosferycznych. 

Na terenie gminy funkcjonuje od 2000 roku jedna oczyszczalnia mechaniczno-

biologiczna w Nowym Brzesku, o przepustowości docelowej 550 m3/dobę, aktualnie zreali-

zowany jest I etap o przepustowości 275 m3/dobę. Obecnie (stan na maj 2001r.) wykorzysty-

wane jest około 10 % jej wydajności. Średni dobowy przepływ ścieków to około 30 m3/dobę. 

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków - do Wisły. 

Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska (Inspektorat w Krakowie) prowadzi bada-

nia czystości wód rzek Wisły i Szreniawy. Kwalifikacja stanu czystości obejmuje trzy grupy 

wskaźników: 

- fizykochemiczne 

- hydrobiologiczne 

- bakteriologiczne. 

 

W oparciu o wyżej wymienione wskaźniki sporządzona jest ocena ogólna. Aktualny 

stan czystości (za rok 1999) wymienionych rzek na terenie gminy przedstawia się następują-

co: 

Rzeka Wskaźnik Ocena ogólna 

(klasa) fizykochemiczny hydrobiologiczny bakteriologiczny 

Wisła non non non non 

Szreniawa non III non non 

non - nie odpowiada normom 

 

O ocenie ogólnej wód powierzchniowych na terenie gminy przesądza stan sanitarny, 

a także współdecyduje stan chemicznego zanieczyszczenia. Należy zwrócić uwagę, że na ja-

kość wód powierzchniowych wpływają w decydujący sposób zanieczyszczenia napływające 

z gmin sąsiednich. W celu poprawy stanu czystości wód powierzchniowych, konieczna jest 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej i budowa dalszych oczyszczalni ścieków. 

 

III.6.4 Zagrożenia powodziowe 

Jak wykazały lata 1997-98, poważnym zagrożeniem na terenie gminy są powodziowe 

wezbrania wód rzecznych. 

W czasie wezbrań wód występuje nasilenie procesów erozyjnych w obrębie koryt 

rzecznych. W dolnych odcinkach rzek i u ich ujścia przeważa osadzanie przemieszczonego 

z górnych odcinków materiału, zamulanie koryt i dolin zalewowych. 



 28 

Charakterystyczne stany wód dla Wisły (wodowskaz Popędzynka) przyjęto 

w następujący sposób: średni stan roczny - 200 cm, stan ostrzegawczy - 380 cm, stan alarmo-

wy - 550 cm. W czasie wielkich wezbrań stany wód osiągnęły na Wiśle następujące wartości 

(wg „Projektu wstępnego...” 1969 i informacji z Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych, Inspektorat Rejonowy Proszowice z siedzibą w Nowym Brzesku): 

1934 r. - 759 cm 

1947 r. - 550 cm 

1948 r. - 643 cm 

1951 r. - 697 cm 

1960 r. - 785 cm 

1970 r. - 769 cm 

1997 r. - 730 cm. 

We wszystkich przypadkach stany wód przekroczyły lub były równe (1947 r.) stanom 

alarmowym. 

Na planszy Ekofizjografia zaznaczono zasięgi zalewów i podmoczeń jakie miały miej-

sce w czasie powodzi w lipcu 1997 r. Tereny te występują głównie w obrębie doliny Wisły. 

Na mapie tej zaznaczono również zasięg wody stuletniej Q1% zakładając uszkodzenia lewego 

wału wiślanego. Linia zasięgu wody stuletniej Q1% na wielu odcinkach pokrywa się z zasię-

giem powodzi w 1997 roku. 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

Gmina Nowe Brzesko leży w obrębie dorzecza Wisły. Głównymi ciekami odprowa-

dzającym wody z jej obszaru są: Szreniawa z prawobrzeżnym dopływem- potokiem bez na-

zwy i  Wisła z lewobrzeżnymi dopływami w tym potokiem Rudnik. 

Dolina Wisły jest częściowo chroniona obwałowaniami. Zabezpieczenie to jest pełne 

na brzegu południowym znajdującym się poza terenem gminy. Na brzegu północnym wały 

przykorytowe ciągną się tylko na odcinku od mostu w Nowym Brzesku do przysiółka Nowa 

Wieś w Hebdowie na długości 2.82 km.  

Ogólny stan techniczny wałów jest zadowalający, niemniej wymaga stałego nadzoru 

i remontów. 

Brak jest obwałowań w rejonach gdzie Płaskowyż Proszowicki jest rozcinany doliną 

Wisły. Tereny te w okresie powodzi narażone są na rozmycie, co prowadzi do powstawania 

obrywów, osuwisk i innych tego typu zjawisk geodynamicznych. Szczególnie narażona jest 

skarpa wiślana w rejonie Hebdowa. W rejonie tym w celu przeciwdziałania silnej erozji ko-
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nieczne jest odprowadzanie wód opadowych, tak aby w maksymalnym stopniu zmniejszyć 

spływanie gruntów. Obszary zagrożone zostały przedstawione na planszy „Ekofizjografia” 

(w skali 1:10 000). 

Powodzią na obszarze gminy zagrożona jest prawie cała dolina Szreniawy.  

 

III.6.5 Stan skażenia pokrywy glebowej i szaty roślinnej 

Na obszarze gminy nie ma zorganizowanego wysypiska odpadów. Na terenie gminy 

zorganizowano workową zbiórkę śmieci, które wywożone są na wysypisko międzygminne 

w Żębocinie gm. Proszowice. 

W trakcie inwentaryzacji i prac terenowych odnotowano nieliczne miejsca, samowol-

nego wysypu śmieci, głównie są to zagłębienia terenu oraz obszary zadrzewione. 

Obok zanieczyszczeń, czynnikiem powodującym degradację gleb i szaty roślinnej była 

nielegalna eksploatacja złóż i pozostałe po niej wyrobiska. Aktualnie na terenie gminy zorga-

nizowana eksploatacja surowców ilastych prowadzona jest w dwóch złożach: Szpitarach i 

Hebdowie. W Nowym Brzesku i Hebdowie z odsypów pozyskiwany jest piasek i żwir na po-

trzeby mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy w przeszłości funkcjonowały nielegalne punkty pozyskiwania glin, 

lessów i kruszywa naturalnego. Obecnie w większości są nieczynne. Wiele z nich zostało zre-

kultywowanych.  

 

III.6.6 Podsumowanie oceny środowiska przyrodniczego, zagrożenia i 

szanse ochrony 

 

 Omawiany obszar należy do mezoregionu „Płaskowyż Proszowicki” oznaczonego symbo-

lem 342.23 i we fragmencie w południowej części - do mezoregionu „Nizina Nadwiślań-

ska” o symbolu 512.41. 

 

 Na obszarze gminy Nowe Brzesko dominuje typ rzeźby pagórkowatej z dwoma wyraźnie 

zaznaczonymi dolinami rzecznymi Wisły i Szreniawy. Charakterystyczne jest stosunkowo 

duże zróżnicowanie wysokościowe. Różnica wysokości w obrębie gminy wynosi około 90 

m. Do najbardziej zróżnicowanych wysokościowo obszarów należą tereny położone w ob-

rębie skarpy wiślanej. Obszary te są wyłączone z użytkowania rolniczego. Ogólnie rzeźba 

terenu stanowi dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa i hodowli. Wpływa też na kształ-

towanie się warunków klimatycznych, wodnych i glebowych w obszarze gminy. 
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 Budowa geologiczna nawiązuje do położenia w obrębie Niecki Nidziańskiej, gdzie na 

utworach jury i kredy spoczywają utwory mioceńskie przykryte utworami czwartorzędo-

wymi. Utwory czwartorzędowe to przede wszystkim pokrywy lessowe, zalegające na wy-

soczyznach oraz holoceńskie osady rzeczne, wykształcone w postaci żwirów, piasków, 

mułków i mad. 

 

 Gmina charakteryzuje się stosunkowo ubogą bazą surowcową. Na terenie gminy znajdują 

się cztery udokumentowane złoża: dwa złoża glin i dwa złoża ropy naftowej;Mniszów-

Grobla i Pławowice. 

Potencjalnym rejonem pozyskiwania surowców ilastych mogą być obszary perspektywicz-

ne, położone na terenie Płaskowyżu Proszowickiego, głównie na gruntach wsi: Grębocin, 

Szpitary, Mniszów Kolonia, Gruszów, Pławowice, Kuchary i Majkowice. Jako obszary 

perspektywiczne, tereny te powinny być chronione przed zainwestowaniem. 

Eksploatacja surowców ilastych może być ważnym elementem wspomagającym rozwój 

ekonomiczny gminy, stwarza jednak niebezpieczeństwo dewastacji środowiska. Urucho-

mienie eksploatacji powinno być poprzedzone uzyskaniem koncesji. 

 

 Warunki glebowe są bardzo korzystne. Przeważają gleby wytworzone na bazie lessów. 

Ponad 98 % użytków rolnych położonych jest na gruntach klas bonitacyjnych I-IV. Pozwa-

la to zaliczyć gminę do grupy gmin o bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju rolnic-

twa. Daje to szansę uzyskać wyższe dochody z produkcji rolniczej przy mniejszych nakła-

dach inwestycyjnych.   

 

 Korzystny klimat i bliskość aglomeracji krakowskiej winny wyznaczać kierunki rozwoju 

gminy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że część gruntów ornych, mimo dobrej jako-

ści gleb, posiada niekorzystne ukształtowanie, utrudniające stosowanie mechanizacji 

upraw (tarasy). Tereny te winny być przeznaczone pod zalesienie, co zwiększy bardzo ni-

ską lesistość gminy i przyczyni się do ograniczenia procesów erozyjnych. 

 

 Pod względem hydrograficznym, omawiany obszar należy do dorzecza górnej Wisły 

(zlewnia I rzędu) i jej lewobrzeżnego dopływu - Szreniawy (zlewnia II rzędu). W ocenie 

ogólnej czystość głównych rzek nie odpowiada normom. 
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 Istnieje zagrożenie powodziowe. W czasie wielkich wezbrań powodziowych stany wód na 

Wiśle przekraczały lub były równe stanom alarmowym.  

Linia obliczonego zasięgu wody stuletniej Q1% obejmuje całą dolinę  Szreniawy i Wisły 

(w przypadku uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych). 

 

 Wody podziemne: na terenie gminy występują dwa użytkowe poziomy wodonośne: trze-

ciorzędowy i czwartorzędowy. W dolinie Wisły występuje połączony poziom czwartorzę-

dowo-trzeciorzędowy. Poziom ten jest eksploatowany poprzez studnie wiercone dla zaopa-

trzenia w wodę  gminy Nowe Brzesko. Wody tego poziomu charakteryzują się średnią ja-

kością, ze znacznie podwyższonymi zawartościami żelaza, manganu i związków azoto-

wych. 

Jako priorytetowe należy uznać działania na rzecz ochrony zasobów wodnych, tym bar-

dziej, że teren gminy należy do ubogich w zasoby wód podziemnych, przydatne dla celów 

pitnych i gospodarczych. Dlatego konieczne jest: 

- uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę i rozbudowę kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków 

- promowanie działań na rzecz ekologicznego rolnictwa, aby produkując zdrową żywność 

zachować zasoby wody o wysokiej jakości.  

 

 Szata roślinna odznacza się znaczną różnorodnością. Zbiorowiska leśne zajmują jedynie 

około 1.6 % obszaru gminy. W dolinach Wisły i Szreniawy wykształcone są wilgotne łąki 

ostrożeniowo-rdestowe. Występują także szuwary turzycowe, trzcinowe i mannowe. Naj-

bardziej interesujące i zawierające najwięcej rzadkich i chronionych roślin są murawy kse-

rotermiczne. Reprezentują one zespół „stepu kwietnego” i wykształcają się głównie na 

niewysokich śródpolnych miedzach. Jedynie w Hebdowie murawy zajmują większą prze-

strzeń na stromej skarpie nad Wisłą. W dolinie Wisły występuje rzadki zespół łęgu wierz-

bowo-topolowego. Należy rozważyć propozycję objęcia ich ochroną jako użytku ekolo-

gicznego. 

Cenne biocenozy to: zespół stawów hodowlanych w Pławowicach z łąkami  

i zadrzewieniami w dolinie Szreniawy oraz starorzecze w Starym Brzesku. 

Wskazane byłoby zwiększenie powierzchni lasów. 

 

 Klimat naturalny gminy jest korzystny zarówno dla rozwoju rolnictwa, osadnictwa 

i wypoczynku. Okres wegetacyjny należy do najdłuższych w Polsce (217 dni). 
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Reasumując, do korzystnych uwarunkowań przyrodniczych należą: 

- bardzo korzystne warunki glebowe - produkcja zdrowej żywności (bez lub z ograniczonym 

nawożeniem) 

- bardzo korzystne warunki klimatyczne - główny atut dla rozwoju rolnictwa i hodowli 

- malowniczość krajobrazu - obszary wysoczyzn przedzielonych dolinami rzek, z dużymi 

kompleksami łąk. Szczególnie tereny położone w dolinie Wisły odznaczają się wysokimi 

walorami krajobrazowymi; jednocześnie są one obszarem występowania roślin chronio-

nych, predysponując te rejony do rozwoju turystyki i rekreacji (krajoznawczej 

i edukacyjnej). 

 

Do słabych stron należą: 

- silnie zanieczyszczone wody głównych rzek, stanowiące zagrożenie dla czystości wód 

podziemnych i ograniczające możliwości korzystania z wypoczynku nad wodą 

- ubogie zasoby wód podziemnych, wody podziemne o średniej jakości 

- mała powierzchnia lasów 

- zagrożenie powodziowe występujące w dolinach rzek. 

 

Istniejące warunki środowiska przyrodniczego predysponują ten obszar do rozwoju 

rolnictwa i hodowli. Równocześnie należy podjąć zdecydowane działania, eliminujące głów-

ne zagrożenia walorów przyrodniczych, głównie poprzez rozbudowę systemu kanalizacji 

i oczyszczalni ścieków oraz preferowanie rolnictwa ekologicznego. 

Do działań priorytetowych należy dbałość o dobry stan wałów przeciwpowodziowych, 

rowów odwadniających, urządzeń hydrotechnicznych. 

Powiększenie powierzchni leśnej, szczególnie na terenach o dużych spadkach 

i niewykorzystywanych aktualnie rolniczo, zwiększyłoby obszar retencjonowania wód opa-

dowych i roztopowych, a także ograniczyłoby procesy erozyjne, równocześnie poprawiając 

mikroklimat lokalny. 

 

IV.1 Wartości kulturowe w obszarze gminy 

Tożsamość kulturową ziemi nowobrzeskiej kształtują: 

 pozostałości dawnego krajobrazu wiejskiego 

- dawny dom wiejski z zagrodą. 
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Zazwyczaj jest to drewniana zrębowa chałupa dwutraktowa z sienią pośrodku, najczę-

ściej usytuowana kalenicowo, z dachem dwuspadzistym, niekiedy jako budulca użyto cegły 

w połączeniu z drewnem (drewniane ściany, szczyty murowane lub odwrotnie), sporadycznie 

jako materiał występuje tzw. pustak wiślany, przetrwało też kilka obiektów o zaprawie glino-

wej. 

 

 pozostałości dawnych układów ruralistycznych oraz kształtu i wielkości działek osiedleń-

czych, a także rozłogu pól. 

Prawie każda wieś na obszarze gminy posiada ślady swego historycznego założenia, 

a do cenniejszych należą: Nowe Brzesko (z małomiasteczkowym charakterem zabudowy 

skupionej wokół dwóch rynków i kilkunastu ulic) oraz część wsi Hebdów (tzw. „Hebdów Sta-

ry” - teren dawnego grodu kasztelańskiego wokół klasztoru i starsza część wsi). 

 

 pozostałości dworów i pałaców zaświadczających o kulturze ziemiańskiej na tych tere-

nach. 

Z zachowanych do dzisiejszego dnia należy wymienić: 

- Pałac Morsztynów w Pławowicach - zbudowany w 1804 r. (rozbudowany w 2 połowie 

XIX w.) dla Ignacego Morstina (proj. Jakub Kubicki) w stylu klasycystycznym, muro-

wany, piętrowy, na planie prostokąta, z kolumnadą przyścienną w kształcie portyku 

z przyczółkiem. Wokół założenie parkowo-ogrodowe ze wspaniałymi okazami drzew 

rodzimych i egzotycznych. W parku kaplica neogotycka, murowana (1802 r.). 

- pałac w Śmiłowicach, zbudowany 1 ćw. XIX w., klasycystyczny, murowany, na planie 

prostokąta. Na skutek spadku terenu od podjazdu piętrowy (z portykiem na 4 doryckich 

kolumnach), od ogrodu parterowy (z gankiem). Zachowany w postaci ruiny po pożarze 

w 1966 r. Wokół park krajobrazowy, o układzie centralnym, powiązany kompozycyjnie 

z sadem i rozłogiem pól. 

- dwór w Majkowicach - budowany na przełomie XIX i XX w., eklektyczny, piętrowy, 

o nieregularnym planie, sklepiony kolebką z lunetami, dach łamany, na pierwszym pię-

trze dekoracyjny drewniany ganek. W otoczeniu park krajobrazowy z XIX w. z cechami 

kompozycji „angielskiej”, z osiami widokowymi i osiową aleją dojazdową (obecnie sil-

nie zdewastowany przez wprowadzenie zabudowy na obrzeżu i na terenie parku). 

 

 parki podworskie lub ich pozostałości 
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Do dzisiejszego dnia zachowały się parki stanowiące otoczenie wymienionych wyżej 

dworów i pałaców. Są to założenia wyjątkowo cenne, o dużej wartości krajobrazowej i przy-

rodniczej (dendrologicznej) i walorach kompozycyjnych. 

 

 obiekty sakralne 

Do najcenniejszych należą: 

- klasztor Norbertanów (ob. OO. Pijarów) w Hebdowie, pochodzący około połowy XIII 

w., murowany, piętrowy, wzniesiony wokół czworobocznego wirydarza 

- kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P., z II połowy XIII w. (przebudowa 

w XVII-XVIII w.), murowany, z korpusem trójnawowym, z wątkiem murów gotyckich 

w części prezbiterialnej oraz kwadratową kaplicą z trzema absydami 

- kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Nowym Brzesku, z 1640 r., murowany, 

przebudowywany w połowie XIX w., trzynawowy, z wielobocznie zakończonym pre-

zbiterium, bezwieżowy 

- kapliczki i krzyże przydrożne licznie występujące na terenie gminy (drewniane, muro-

wane). 

 

 obiekty gospodarcze i związane z „przemysłem” wiejskim znikające bezpowrotnie 

z krajobrazu wsi polskiej, dlatego te nieliczne zachowane wymagają szczególnej troski. 

Na terenie gminy należą do nich: 

- spichlerz klasztorny, wzniesiony w 1760 r., murowany, otynkowany, dwukondygnacyj-

ny od południa wyższy, nakryty odrębnym dachem, na planie wydłużonego prostokąta 

- budynki gospodarcze dworskie i zagrodowe (stajnie, obory, stodoły) oraz jedyna za-

chowana na terenie gminy kuźnia (wieś Pławowice). 

 

IV.2 Zasoby kultury materialnej 

Występujące na obszarze gminy Nowe Brzesko najcenniejsze zespoły i obiekty archi-

tektoniczne podlegają ochronie prawnej na mocy „Ustawy o ochronie dóbr kultury i o muze-

ach” z 1962 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 56, poz. 322 z 1990 r.) i zostały ujęte w re-

jestrze zabytków województwa krakowskiego. Przedstawia je poniższa tabela. 

 

Obiekty ujęte w Rejestrze zabytków województwa krakowskiego 

Nr na 

mapie 

Decyzja 
Obiekt Uzasadnienie 

nr data 
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1 A-342 12.01.1972 r. 
zespół kościelno-

klasztorny w Hebdowie 

„wyjątkowo cenny zespół gotycko-

barokowej architektury sakralnej” 

2 A-697 01.08.1995 r. 

spichlerz usytuowany w 

najbliższym otoczeniu ze-

społu kościelno-

klasztornego wraz z 

działką 216/10 w całości - 

w Hebdowie 

„stanowi nielicznie zachowany przykład 

budownictwa o funkcji gospodarczej z 

XVIII w., jest przykładem utrzymania tra-

dycyjnej bryły, rozplanowania, konstrukcji 

i materiału” 

3 A-513 13.06.1985 r. 

zespół dworski w Majko-

wicach, obejmujący dwór, 

budynki gospodarcze i 

park 

„założenie to posiada wybitną wartość za-

bytkową jako kompozycja parkowo-

krajobrazowa o dużych walorach widoko-

wych, artystycznych, architektonicznych, 

oryginalnym układzie i skupisku staro-

drzewu” 

4 A-372 05.06.1972 r. 

kościół parafialny w No-

wym Brzesku, z dzwonni-

cą i otoczeniem w obrębie 

ogrodzenia i drzewosta-

nem 

„stanowi przykład eklektycznej architektu-

ry sakralnej i wraz z drewnianą wolno sto-

jącą dzwonnicą, przedstawia wartości za-

bytkowe, historyczne i kulturalne 

5 A-499 22.02.1985 r. 

zespół pałacowy (pałac, 

kaplica, park) w Pławo-

wicach 

„posiada wybitne wartości architektonicz-

ne, kompozycyjne, przyrodnicze i krajobra-

zowe, a także szczególne znaczenie dla hi-

storii kultury polskiej, stanowi najwybit-

niejszy w skali województwa przykład 

wiejskich założeń rezydencjonalnych z 

okresu postanisławskiego” 

6 A-503 14.03.1985 r. 
założenie pałacowo-

parkowe w Śmiłowicach 

„założenie to jest obiektem wyjątkowo 

cennym ze względu na wykorzystanie 

wszelkich walorów położenia naturalnego, 

powiązania z krajobrazem doliny nadwi-

ślańskiej, posiada wysoką wartość dendro-

logiczną i krajobrazową” 

 

Poza wymienionymi wyżej obiektami prawnie chronionymi, w ewidencji służb kon-

serwatorskich znajduje się szereg obiektów zakwalifikowanych jako zabytki. 

Obiekty ujęte w ewidencji zabytków 

wieś Grębocin 

kapliczka, drewniana, 1920 r. 

dom nr 15, drewniany, 1920 r. 

dom nr 18, mur. z cegły, 1920 r. 

stajnie dworskie nr 18, mur., około 1907 r. 

dom nr 29, mur. z tzw. pustaków wiślanych i cegły, 1945 r. 

dom nr 48, drewn., ściany szczytowe z cegły, 1947 r. 
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wieś Gruszów 

kapliczka, mur., 1910 r. 

dom nr 28, drewn., około 1920 r. 

dom nr 32, drewn., 1931 r. 

dom nr 36, drewn., cegła i pustaki 

dom nr 68, drewn., 1935 r. 

dom nr 75, drewn., około 1900 r. 

dom nr 76, drewn., około 1900 r. 

dom nr 80, drewn., 1910 - 20 r. 

dom k. szkoły, drewn., około 1920 r. 

 

wieś Hebdów 

dom nr 18, drewn., około 1900 r. 

dom nr 25, mur., około 1915 r. 

dom nr 53, drewn., około 1910 r. 

dom nr 54, drewn., około 1910 r. 

dom nr 60, drewn., około 1920 r. 

dom nr 63, drewn., 1890 r. 

dom nr 73, drewn., 1897 r. 

 

wieś Kuchary 

dom nr 4 ze stodołą, drewn., 1939 r. 

dom nr 5, drewn., 1944 r. 

dom nr 9, drewn., 1931 r. 

dom nr 13, drewn., 1948 r. 

dom nr 15, drewn., 1925 r. 

dom nr 24, drewn., 1945 r. 

dom nr 56, drewn., szczyty mur., 1930 - 35 r. 

dom nr 57 ze stodołą, drewn., 1935 r. 

dom nr 63, drewn., 1930 r. 

dom nr 70, drewn., 1920 r. 

 

wieś Majkowice 

dom nr 1, drewn., szczyty mur. z cegły, 1948 r. i stodoła 1949 r. 
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dom nr 3, drewn., 1948 r. i stodoła 

dom nr 7, mur., 1930 r. i stodoła 1939 r. 

dom nr 12, drewn., 1929 r. 

dom nr 23, drewn., 1950 r. 

dom nr 24, mur., około 1938 r. 

 

wieś Mniszów 

dom nr 3 (w roku 1914 szpital), mur. z cegły, 1911 r. 

dom nr 11, drewn., 1912 r. 

dom nr 13, drewn., 1904 r. 

dom nr 26, drewn., 1890 - 1900 r. 

dom nr 28, mur. z cegły, 1930 r. 

dom nr 33, drewn., 1933 r. 

dom nr 34, drewn., 1952 r. 

dom nr 35, drewn. + glina, 1945 r. 

dom nr 36, mur. z cegły, szczyty drewn., 1939 r. 

 

wieś Nowe Brzesko 

plebania, ul. 1 Maja, mur., około 1920 r. 

dom, ul. Głowackiego 1, drewn., 1920 r. 

dom, ul. Głowackiego 3, drewn., 1941 r. 

dom, ul. Głowackiego 14, drewn., 1905 r. 

dom, ul. Kościuszki 1, drewn., 1920 r. 

domy, ul. Krakowska 3, 4, 8, 16, 21, mur., około 1900 r. 

dom, ul. Krakowska 20, mur., 1925 r. 

dom, ul. Krakowska 22, mur.-drewn., 1915 r. 

dom, ul. Krakowska 23, mur., około 1915 r. 

dom, ul. Krakowska 30, drewn., 1920 r. 

dom, ul. Krakowska 32, drewn., 1915 r. 

dom, ul. Krakowska 36, drewn., 1910 r. 

dom, ul. Krakowska 40, mur., 1905 r. 

dom, ul. Krakowska 41, mur., 1920 r. 

dom, ul. Krakowska 49, mur. z cegły, 1938 r. 

dom, ul. Krakowska 61, drewn., 1915 r. 
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dom, ul. Krakowska 64, drewn., 1970 r. 

dom, ul. Krakowska 67, drewn., 1905 r. 

dom, ul. Krakowska 68, drewn., 1946 r. 

dom, ul. Krakowska 69, drewn., 1900 r. 

dom, ul. Krakowska 72, drewn., 1920 r. 

dom, ul. Krakowska 74, drewn., 1872 r. 

dom, ul. Krakowska 96, drewn., 1890 r. 

dom, ul. Krótka 1, drewn., 1900 r. 

dom, Nowy Rynek - róg ul. Krakowskiej, mur., 1910 r. 

dom, Nowy Rynek 9, mur., pocz. XIX w. 

dom, Nowy Rynek 16, drewn., 1915 r. 

dom, ul. Lubelska 1, mur., 1915 r. 

dom, ul. Lubelska 4, mur., 1932 r. 

dom, ul. Lubelska 7, mur., 1900 r. 

dom, ul. Lubelska 9, drewn., około 1880 r. 

dom, ul. Lubelska 12, drewn., 1901 r. 

dom, ul. Lubelska 13/15, drewn., 1890 r. 

dom, ul. Lubelska 48, mur., 1945 r. 

dom, ul. Lubelska 50, drewn., 1933 r. 

dom, ul. Polna 24, mur., około 1920 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 2, drewn., około 1910 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 5, drewn., 1890 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 6, mur., 1928 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 9, drewn., 1900 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 10, drewn., 1905 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 11, drewn., 1900 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 15, drewn., 1905 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 20, drewn., 1900 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 22, drewn.-mur., 1910 r. 

dom, ul. Piłsudskiego 26, mur., 1915 r. 

dom, ul. Sienkiewicza 3, drewn., 1937 r. 

dom, ul. Sienkiewicza 5, drewn., 1937 r. 

dom, ul. Sienkiewicza 12, drewn., 1925 r. 

dom, ul. Sienkiewicza 14, mur., 1900 r. 
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dom, ul. Wesoła 4, drewn., 1900 r. 

dom, ul. Wesoła 14, mur., 1880 r. 

dom, ul. Wesoła 31, drewn., 1910 r. 

dom, ul. Wesoła 33, drewn., 1910 r. 

dom, ul. Wesoła 36, drewn., 1910 r. 

dom, Stary Rynek 6, mur., 1911 r. 

dom, Stary Rynek 7, drewn., 1920 r. 

dom, Stary Rynek 10, mur., 1915 r. 

dom, Stary Rynek 16, mur., pocz. XIX w. 

dom, Stary Rynek 17, mur., pocz. XIX w. 

dom, Stary Rynek 20, mur., 1880 r. 

 

wieś Pławowice 

dom nr 17, drewn., 1930 r. 

dom nr 18, drewn.-mur., 1923 r. 

dom nr 24, drewn.-mur., 1923 r. 

kuźnia k. domu nr 24, mur., około 1910 r. 

dom nr 25, mur. z cegły, przed 1915 r. 

dom nr 28 i 29, drewn. + glina, 1929 r. 

dom nr 31, drewn., około 1920 r. 

dom nr 38, drewn., 1948 r. 

 

wieś Przybysławice 

dom nr 35, drewn., 1935 r. 

dom nr 41, drewn.-mur., 1900 r. + obora, drewn., 1941 r. 

dom nr 42, drewn., 1941 r. 

dom nr 47, drewn., 1932 r. 

 

wieś Rudno Dolne 

dawny dwór (nr 35), drewn.-mur., około 1800 r., remont 1933 r. 

dom nr 30, drewn., 1930 r. 

dom nr 31, drewn., 1943 r. 

dom nr 39, mur. z cegły, 1934 r. 

chlewy przy domu nr 39, mur. z cegły, 1934 r. 



 40 

dom nr 44, mur. z cegły, 1926 r. 

 

wieś Sierosławice 

dwór myśliwski Rzewuskiego (Kuchary Leśne), mur., k. XIX w. 

budynek gospodarczy dworski, mur.-drewn., XIX w. 

stajnia obok budynku gospodarczego dworskiego, XIX w. 

park podworski 

dom obok nr 17, mur., 1920 r. 

dom nr 19, drewn., 1890 r. 

dom nr 21, mur., 1930 r. 

dom nr 22, mur., 1915 r. 

dom nr 35, mur., 1920 r. 

dom nr 39, mur., 1920 r. 

 

wieś Szpitary 

kapliczka, mur., 1914 r. 

dom nr 9, mur. na zaprawie glinianej, 1931 r. 

dom nr 10, drewn. + glina, 1937 r. 

dawne stajnie dworskie nr 14, mur., 1939 r. 

dom nr 15, drewn, 1946 r. 

dom nr 32, drewn., 1929-30 r. 

dom nr 41, drewn., 1923 r. 

dom nr 43, mur., połączony ze stodołą drewn., 1956 r. 

 

wieś Śmiłowice 

dom nr 20, mur.-drewn., 1910 r. 

dom nr 52, drewn., 1930 r. 

dom nr 71, drewn, 1910 r. 

chlewik przy domu nr 71, mur., 1920 r. 

 

IV.3 Rozpoznanie stanu ochrony archeologicznej 

Od lat 80-tych prowadzone są na terenie kraju badania powierzchniowe w ramach 

AZP (Archeologiczne Zdjęcie Polski), rejestrujące stanowiska archeologiczne. Obszar gminy 

Nowe Brzesko został przebadany tą metodą w całości. 
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Zewidencjonowano 167 stanowisk archeologicznych (6 stanowisk wpisano do rejestru 

zabytków nieruchomych woj. krakowskiego). Podzielono je, biorąc pod uwagę wartości nau-

kowo-konserwatorskie, na dwie kategorie: 

kategoria I - stanowiska archeologiczne wpisane lub przewidziane do wpisu do rejestru za-

bytków nieruchomych woj. krakowskiego, przeznaczone do trwałego i bezwzględnego za-

chowania; w skład tej kategorii stanowisk wchodzą: grodziska, kurchany i inne stanowiska 

o szczególnie dużej wartości naukowo-konserwatorskiej. 

Na tych stanowiskach prowadzenie prac budowlanych jest niemożliwe. 

 

kategoria II - stanowiska archeologiczne wpisane lub przewidziane do wpisu do rejestru za-

bytków nieruchomych woj. krakowskiego, przeznaczone do trwałego zachowania; w skład tej 

kategorii wchodzą m.in. cmentarzyska, osady mieszkalne i produkcyjne, obozowiska, itp. 

Z uwagi na niejednolitą intensywność występowania na ich obszarze obiektów zabytkowych 

w szczególnych przypadkach istnieje możliwość prowadzenia, w niektórych partiach tych 

stanowisk, prac ziemnych lub budowlanych, jednakże po uprzednim przebadaniu nisz-

czonego obszaru metodami wykopaliskowymi na koszt inwestora. 

 

Katalog stanowisk archeologicznych 

położonych na terenie gminy Nowe Brzesko 

miejscowość, nr stanowiska - charakterystyka chronologiczna nr kategorii w ramach strefy „W” 

Grębocin st.1 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Grębocin st.2 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Grębocin st.3 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Grębocin st.4 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Grębocin st.5 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Grębocin st.6 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Grębocin st.7 - osada z epoki brązu (kat.II) 

Gruszów st.2 - osady z epoki brązu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.3 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.4 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.5 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Gruszów st.6 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Gruszów st.7 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.8 - osady z epoki neolitu okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.9 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Gruszów st.10 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Gruszów st.11 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.12 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Gruszów st.13 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Gruszów st.14 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Gruszów st.15 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Gruszów st.16 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Gruszów st.17 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Hebdów st.1 - kurhan z epoki neolitu (kat.I) 

Hebdów st.2 - kurhan z epoki neolitu (kat.I) 
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Hebdów st.3 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.4 - osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich (kat.I) 

Hebdów st.5 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Hebdów st.6 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.7 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Hebdów st.8 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Hebdów st.9 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.10 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.11 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.12 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Hebdów st.13 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Hebdów st.14 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.15 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Hebdów st.16 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Hebdów st.17 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Hebdów st.18 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Hebdów st.19 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Kuchary st.1 - osady od epoki neolitu po okres średniowiecza (kat.I, II) 

Kuchary st.2 - osady od epoki neolitu po okres średniowiecza (kat.I, II) 

Kuchary st.3 - osady od epoki neolitu po okres średniowiecza (kat.I, II) 

Kuchary st.4 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Kuchary st.5 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Kuchary st.6 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Kuchary st.7 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Kuchary st.8 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Kuchary st.9 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Kuchary st.10 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Kuchary st.11 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Majkowice st.1 - osada z epoki brązu (kat.II) 

Majkowice st.2 - osady prahistoryczne i okresu średniowiecza - wpis do rejestru zabytków 

- dec. nr 802 (1020) 

(kat.I) 

Majkowice st.3 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.I) 

Majkowice st.4 - osady prahistoryczne i okresu średniowiecza - wpis do rejestru zabytków 

- dec. nr 802 (1020) 

(kat.I) 

Majkowice st.5 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.I, II) 

Majkowice st.5a - osada prahistoryczna (kat.II) 

Majkowice st.6 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.I) 

Majkowice st.7 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Majkowice st.8 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Majkowice st.9 - osady prahistoryczne i okresu średniowiecza - częściowo na terenie sołectwa Kuchary, 

wpis do rejestru zabytków - dec. nr  1210 

(kat.I, II) 

Majkowice st.10 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Majkowice st.11 - osada z okresu średniowiecza - na terenie sołectwa Kuchary (kat.II) 

Majkowice st.12 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Majkowice st.13 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Mniszów st.5 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Mniszów st.6 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Mniszów st.7 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Mniszów st.8 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.I) 

Mniszów Kolonia st.1 - osady od epoki neolitu po okres średniowiecza 

- częściowo na terenie sołectwa Pławowice 

(kat.I, II) 

Mniszów Kolonia st.2 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Mniszów Kolonia st.3 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Mniszów Kolonia st.4 - osady od epoki neolitu po okres wpływów  

- wpis do rejestru zabytków - dec. nr 1191 

(kat.I) 

Mniszów Kolonia st.5 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Mniszów Kolonia st.6 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Mniszów Kolonia st.7 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Mniszów Kolonia st.8 - osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Mniszów Kolonia st.9 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 
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Nowe Brzesko st.1 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.2 - osady z epoki neolitu i brązu 

- częściowo na terenie sołectwa Rudno Wielkie 

(kat.II) 

Nowe Brzesko st.3 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Nowe Brzesko st.4 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.5 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Nowe Brzesko st.6 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.7 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.8 - osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Nowe Brzesko st.9 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Nowe Brzesko st.10 - osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Nowe Brzesko st.11 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Nowe Brzesko st.12 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.I) 

Nowe Brzesko st.13 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Nowe Brzesko st.14 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.I) 

Nowe Brzesko st.15 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Nowe Brzesko st.16 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Nowe Brzesko st.17 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Nowe Brzesko st.18 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Nowe Brzesko st.19 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Nowe Brzesko st.20 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Nowe Brzesko st.21 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.22 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.23 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Nowe Brzesko st.24 - osada z epoki neolitu (kat.I) 

Nowe Brzesko st.25 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Pławowice st.1 - osady prahistoryczne - wpis do rejestru zabytków - dec. nr 1208 (kat.I) 

Pławowice st.2 - osady prahistoryczne (kat.II) 

Pławowice st.3 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Pławowice st.4 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.5 - osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Pławowice st.6 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Pławowice st.7 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.8 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.9 - osady z epoki brązu, okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.10 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.11 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.12 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Pławowice st.13 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Pławowice st.14 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.15 - osady prahistoryczne (kat.II) 

Pławowice st.16 - osady prahistoryczne (kat.II) 

Pławowice st.17 - osada prahistoryczna i z okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.18 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza 

- wpis do rejestru zabytków - dec. nr 1207 

(kat.I, II) 

Pławowice st.19 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Pławowice st.20 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Pławowice st.21 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Przybysławice st.1 - osady z epoki neolitu i brązu - na terenie sołectwa Szpitary (kat.II) 

Przybysławice st.2 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Przybysławice st.3 - osady z epoki neolitu i okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Rudno Dolne st.1 - osady prahistoryczne (kat.I, II) 

Rudno Dolne st.2 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Rudno Dolne st.3 - osady prahistoryczne (kat.II) 

Rudno Dolne st.4 - osada z epoki neolitu (kat.I) 

Rudno Dolne st.5 - cmentarzysko (?) i osada z epoki neolitu (kat.I) 

Rudno Dolne st.6 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Rudno Dolne st.7 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Rudno Dolne st.8 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Sierosławice st.1 - osady prahistoryczne (kat.I, II) 
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Sierosławice st.2 - osady prahistoryczne (kat.I, II) 

Sierosławice st.4 - osada z okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Sierosławice st.5 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Sierosławice st.6 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Szpitary st.1 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Szpitary st.2 - osada z epoki neolitu (kat.I, II) 

Szpitary st.3 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Szpitary st.4 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Szpitary st.5 - osada z epoki brązu (kat.II) 

Szpitary st.6 - osady z epoki brązu i okresu wpływów rzymskich (kat.II) 

Szpitary st.7 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Szpitary st.8 - osada z epoki brązu (kat.II) 

Śmiłowice st.1 - osady z epoki neolitu i okresu średniowiecza (kat.II) 

Śmiłowice st.2 - osady z epoki neolitu, okresu wpływów rzymskich i okresu średniowiecza (kat.II) 

Śmiłowice st.3 - osady prahistoryczne i z okresu średniowiecza (kat.II) 

Śmiłowice st.4 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Śmiłowice st.5 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Śmiłowice st.6 - osady prahistoryczne (kat.I) 

Śmiłowice st.7 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Śmiłowice st.8 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Śmiłowice st.9 - osada z epoki neolitu (kat.I) 

Śmiłowice st.10 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Śmiłowice st.11 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Śmiłowice st.12 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

Śmiłowice st.13 - osady z okresu wpływów rzymskich i średniowiecza (kat.II) 

Śmiłowice st.14 - osada z okresu średniowiecza (kat.II) 

Śmiłowice st.18 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Śmiłowice st.19 - osada prahistoryczna (kat.II) 

Śmiłowice st.20 - osada z epoki neolitu (kat.II) 

 

Wymienione wyżej archeologiczne obiekty nieruchome (stanowiska) tworzą strefę 

„W” ochrony archeologicznej. Ochroną prawną objęte są ponadto wszelkie obiekty archeolo-

giczne, które mogą zostać przypadkowo odkryte poza wyróżnioną strefą „W” ochrony ar-

cheologicznej. 

 

IV.4 Diagnoza i uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska kultu-

rowego 

1) Na obszarze gminy Nowe Brzesko występują zespoły budowlane, pojedyncze obiekty 

oraz założenia urbanistyczne stanowiące wartość kultury narodowej i podlegające ochro-

nie lub predysponowane do objęcia taką ochroną. 

2) Z elementów wymienionych wyżej istnieją obiekty i obszar o randze regionalnej (zespół 

pałacowy w Pławowicach, klasztor w Hebdowie) oraz miejsca mające znaczenie w lokal-

nym krajobrazie (pozostałe). 

3) Zasoby kultury materialnej są na terenie gminy dobrze rozpoznane i ewidencjonowane, 

niemniej jednak odczuwa się brak studium historyczno-urbanistycznego, określającego i 

oceniającego wartości kulturowe obszaru oraz zasady ich ochrony i ekspozycji. 
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4) Stan zachowania i ochrony krajobrazu kulturowego oraz poszczególnych jego elementów 

jest zróżnicowany. W najlepszym stanie znajdują się obiekty sakralne, założenia dworsko-

parkowe chronione są w sposób zachowawczy (planowana jest całkowita odbudowa pała-

cu w Pławowicach wraz z rekonstrukcją parku i otoczenia przez obecnego właściciela). 

Pozostałe zabytki ulegają dewastacji i stopniowemu zanikowi (dotyczy to głównie drew-

nianego budownictwa zagrodowego). 

5) Zachowana materia zabytkowa i jej specyfika są na tyle wartościowe, że stanowić mogą o 

atrakcyjnym wizerunku gminy i być jej atutem. 

6) Działania inwestycyjne powinny obligatoryjnie uwzględniać wymogi ochrony dóbr kultu-

ry. 
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V ROLNICTWO - STAN, FUNKCJONOWANIE, SZANSE ZMIAN 

V.1 Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej - produkcja ro-

ślinna i zwierzęca 

Dominującą funkcją gminy Nowe Brzesko jest rolnictwo, ze względu na położenie 

w strefie o dogodnych warunkach przyrodniczych oraz nieskażone środowisko naturalne. Bio-

rąc pod uwagę jakość gleb, agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne, a więc czynniki, które 

przesądzają o możliwościach rozwoju rolnictwa, gmina wyróżnia się korzystnie na tle zarów-

no województwa, jak i kraju. 

Ogółem użytków rolnych wg stanu na dzień 15 lutego 2000 roku było 4827 ha (88.5 

% powierzchni ogólnej). Teren gminy Nowe Brzesko jest bardzo słabo zalesiony.  

Na obszarze gminy lasy i grunty leśne zajmują 85 ha, co stanowi 1.6 % powierzchni ogólnej. 

Powierzchnia sadów wynosi 143 ha, co stanowi 2.6 % powierzchni ogólnej. 

 

Strukturę użytków gruntowych przedstawia tabela nr 1. 

Tabela 1 

Struktura użytków gruntowych uwidocznionych w operacie ewidencji gruntów według stanu 

na dzień 15 lutego 2000 r. gminy Nowe Brzesko 

Lp. wyszczególnienie powierzchnia  

ha % 

1 Użytki rolne łącznie 4827 88.5 

 Grunty orne 3865 70.9 

Sady 143 2.6 

Łąki trwałe 655 12.0 

Pastwiska trwałe 164 3.0 

2 Lasy i grunty leśne 85 1.6 

3 Wody płynące 31 0.6 

4 Drogi 150 2.7 

5 Tereny zabudowane 207 3.8 

6 Tereny zieleni 32 0.6 

7 Tereny różne 121 2.2 

 Ogółem powierzchnia 5453 100 

 

Gmina charakteryzuje się rozdrobnieniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Wy-

posażenie rolnictwa w maszyny rolnicze jest dobre, na 1 ciągnik przypada 4.4 ha użytków 

rolnych. W uprawie dominuje uprawa zbóż (w tym pszenica ze wzrastającym udziałem kuku-

rydzy). W produkcji zwierzęcej wiodącym kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej. 
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Warunki glebowe 

Na mapie bonitacyjnej gleb przedstawiono rozprzestrzenienie poszczególnych klas 

gleb. Gleby klas I i II zajmują 40.9 % powierzchni gminy, gleby klasy III (IIIa i IIIb) - 41.6 

%, gleby klasy IV (IVa i IVb) - 12.7 %, pozostałe gleby klas V i VI, nieużytki oraz lasy pań-

stwowe - 4.8 %. 

Łąki dominują w dolinach rzek Wisły, Szreniawy oraz ich dopływów. 

 

Tabela 2 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy Nowej Brzesko na tle byłych woje-

wództw: krakowskiego, tarnowskiego i nowosądeckiego oraz kraju 

Jednostka 

terytorialna 

Wskaźnik bonitacji Ogólny wskaźnik ja-

kości rolniczej prze-

strzeni produkcyjnej 
jakość przydatności 

rolniczej 

agro-

klimatu 

rzeźby 

terenu 

warunków 

wodnych 

Gmina Nowe Brzesko 79.3 12.0 3.7 4.5 99.5 

b.woj.krakowskie 67.7 10.9 3.3 4.2 86.1 

b.woj.tarnowskie 55.6 11.7 2.9 3.7 73.9 

b.woj.nowosądeckie 36.4 6.4 1.3 4.2 48.3 

Polska 49.5 9.9 3.9 3.3 66.6 

Źródło: T.Witek - Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin, 

IUNiG Puławy 1993 

 

W gminie Nowe Brzesko zdecydowanie przeważają gleby klasy III - 41.5 % i II - 

32.5 %. Łącznie gleby klas I-IV zajmują prawie 98.5 % powierzchni gruntów ornych. 

 

Tabela 3 

Jakość gleb w gminie na tle byłych województw: krakowskiego, tarnowskiego 

i nowosądeckiego oraz kraju 

Jednostka terytorialna klasy bonitacyjne gruntów Razem grunty or-

ne I II III IV V VI 

Gmina Nowe Brzesko % 17.0 32.5 41.5 8.4 0.5 0.1 100 

b.woj.krakowskie % 4.6 14.1 47.7 25.2 6.2 2.2 100 

b.woj.tarnowskie % 1.2 4.6 24.6 49.2 16.2 4.3 100 

b.woj.nowosądeckie % 0.0 0.2 5.8 36.8 37.4 19.8 100 

Polska % 0.5 3.3 24.8 39.1 20.3 12.0 100 

Źródło: T.Witek - Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski wg gmin,  

IUNiG Puławy 1993 
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Erozja gruntów 

Na obszarze gminy występują następujące typy erozji: 

- erozja wodno-powierzchniowa 

- erozja wąwozowa 

- erozja wietrzna. 

Intensywność erozji zależy m.in. od rodzaju i gatunku gleby. Gleby pochodzenia les-

sowego są szczególnie zagrożone tym zjawiskiem. Najbardziej narażone na erozję są stoki 

o spadkach powyżej 25 %. 

Na terenie gminy najbardziej zagrożone są tereny w obrębie skarpy wiślanej w rejonie 

Hebdowa, Starego Brzeska i Śmiłowic. Mniej intensywnie erozja wodna zaznacza się w pół-

nocnej części gminy, gdzie rozwija się w obrębie cieków stałych i okresowych spływających 

do Szreniawy. Erozja wodna sprzyja powstawaniu obrywów, osuwisk, złazisk. 

Najmniej narażone na spłukiwanie są gleby występujące na terenach o niewielkich 

spadkach (do 8 %), a więc na szerokich, spłaszczonych wierzchowinach grzbietów, w dnach 

dolin i spłaszczeniach podstokowych. 

Erozja wietrzna występuje na ponad 70 % gleb. Ze zjawiskiem erozji wietrznej powią-

zane jest silnie „stepowienie gleb”. 

 

Użytkowanie gruntów 

W strukturze użytkowania ziemi udział gruntów ornych wynosi 70.9 % użytków rol-

nych. Udział trwałych użytków zielonych (łąki i pastwiska) wynosi 15 % powierzchni użyt-

ków rolnych i jest większy niż średnio w województwie małopolskim. 

Gminę charakteryzuje rozdrobnienie ziemi. Według stanu na 31 grudnia 1996 rok 

w gminie było 1253 gospodarstw, które stanowiły źródło utrzymania dla 2136 osób. Na 100 

ha użytków rolnych indywidualnych gospodarstw rolnych obsada siły roboczej wynosi około 

44 osoby. 

 

Struktura własnościowa 

Udział sektora prywatnego w ogólnej powierzchni gminy stanowi 87 %. Do gospo-

darstw indywidualnych należy 100 % sadów, około 98 % trwałych użytków zielonych oraz 88 

% powierzchni lasów. 

Według danych z ewidencji gruntów stan własności przedstawia się następująco: 

- indywidualne gospodarstwa rolne 4456 ha tj. 81.7 % gminy 

- inne grunty indywidualne 287 ha tj. 5.3 % gminy 
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- grunty wspólnot gruntowych 1 ha tj. 0.02 % gminy 

- grunty komunalne 178 ha tj. 3.3 % gminy 

- grunty spółdzielni 147 ha tj. 2.7 % gminy 

- grunty kościołów i związków wyznaniowych 16 ha tj. 0.3 % gminy 

- państwowe wody i rowy 24 ha tj. 0.4 % gminy 

- drogi publiczne i inne drogi będące 

w powszechnym korzystaniu 150 ha tj. 2.7 % gminy 

- grunty Skarbu Państwa 64 ha tj. 1.2 % gminy 

- lasy państwowe 13 ha tj. 0.2 % gminy 

 

Struktura demograficzno-społeczna 

Ponad 90 % wszystkich mieszkańców gminy to ludność użytkująca gospodarstwa rol-

ne. Indywidualne gospodarstwa rolne w gminie Nowe Brzesko są nadmiernie rozdrobnione. 

Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi 3.5 ha. 

82.2 % gospodarstw nie przekracza powierzchni 5 ha. Gospodarstw o powierzchni 

powyżej 7 ha jest 5.5 %. Taka struktura gospodarstw rolnych nie pozwala na zapewnienie do-

statecznego poziomu dochodów, co zmusza właścicieli do łączenia pracy w gospodarstwie 

z pracą poza rolnictwem. Występuje wysoka obsada siły roboczej indywidualnych gospo-

darstw rolnych, która wynosi 44 osoby na 100 ha użytków rolnych. 

Zdecydowana większość gospodarstw produkuje na samozaopatrzenie, nie wchodząc 

praktycznie na rynek ze swoją produkcją. Ten typ gospodarowania dominuje i stanowi swoi-

sty hamulec przemian strukturalnych na wsi. Gospodarstwa te nie uwalniają ziemi niezbędnej 

dla gospodarstw towarowych, zabierają część kredytów preferencyjnych, które winny trafić 

do gospodarstw rozwojowych oraz angażują inne środki, np. maszyny i urządzenia, które nie 

są w tych gospodarstwach właściwie wykorzystane, a są potrzebniejsze w większych gospo-

darstwach towarowych. Struktura i wielkość produkcji w tych gospodarstwach, dostosowane 

są do wewnętrznych potrzeb rodziny i z reguły nie ulegają większym zmianom. W gospodar-

stwach tych dominuje tradycyjny system produkcji. Jest to produkcja ekstensywna (małe na-

kłady rzeczowe i finansowe, duże nakłady pracy) podlegająca dużym wahaniom w zależności 

od przebiegu warunków agrometeorologicznych. 

Szczegółową strukturę indywidualnych gospodarstw rolnych przedstawia tabela nr 4 
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Tabela 4 

Liczba gospodarstw i powierzchnia użytków rolnych wg grup obszarowych 

Udział do 2 ha 2 - 5 ha 5 - 7 ha > 7 ha Ogółem 

liczba liczba % liczba % liczba % liczba % 

w liczbie gospodarstw 576 40.8 585 41.4 174 12.3 78 5.5 1413 

Źródło: dane Urzędu Gminy 

 

Dążyć należy do umacniania rodzinnych gospodarstw rolnych. Temu celowi powinny 

służyć wszelkie działania zmierzające do: 

- zmiany struktury ludności czynnej zawodowo, polegające na zmniejszeniu zawodowo 

czynnych w rolnictwie 

- zwiększenia zatrudnienia w pozarolniczych działach gospodarki 

- systematycznego zmniejszania ilości gospodarstw rolnych 

- zwiększania powierzchni indywidualnego gospodarstwa rolnego 

- zagospodarowania w najbliższych latach wszystkich zasobów pracy, w tym również 

z utajonego bezrobocia 

- popierania uzupełniających pozarolniczych kierunków produkcji w istniejących, względnie 

organizujących się podmiotach gospodarczych. Stan idealny byłby osiągnięty wtedy, gdy-

by gospodarstwo rodzinne, przy współczesnym poziomie techniki i technologii, posiadało 

kilkadziesiąt hektarów. W takim gospodarstwie zatrudnione byłyby stale co najmniej 4 

osoby - w ramach rodziny. 

Mimo, że praca w gospodarstwie rodzinnym byłaby oparta na rodzinnych zasobach, 

dopuszcza się korzystanie z sezonowej pracy najemnej w okresach szczytu prac lub w wy-

padkach losowych. 

 

Produkcja roślinna 

W strukturze zasiewów dominują zboża i zajmują 54.4 % powierzchni zasiewów, 

z wzrastającym udziałem kukurydzy - 5.7 %. 

Powierzchnia upraw ziemniaków wynosi 13.2 %, tytoniu - 8.8 %, warzyw - 6.1 %, bu-

raków pastewnych - 10 %, buraków cukrowych - 0.2 %. 

Powierzchnię i strukturę zasiewów w gminie przedstawia tabela nr 5. 
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Tabela 5 

Jednostka te-

rytorialna 

zasiewy 

razem 

zboża 
ziem-

niaki 

buraki pa-

stewne 

buraki 

cukrowe 
tytoń warzywa 

razem 
psze-

nica 

kuku-

rydza 

Gmina 

Nowe 

Brzesko 

ha 3492 1900 1033 200 461 350 6 306 212 

% 100 54.4 29.6 5.7 13.2 10.0 0.2 8.8 6.1 

Źródło: dane Urzędu Gminy 

 

Produkcja zwierzęca 

Porównując jednostki przeliczeniowe w strukturze pogłowia dominuje chów bydła. 

Stanowi ono 52 % pogłowia przeliczonego na SD, przy czym krowy stanowią 42 % ogólnej 

liczby sztuk dużych. Drugą pozycję zajmuje trzoda chlewna - 45.8 % pogłowia wyrażonego 

w SD. Konie stanowią 1.7 % pogłowia SD. 

Tabela 6 

Inwentarz żywy w gospodarstwach 

Jednostka tery-

torialna 

liczba zwierząt (szt. fizyczne) przeliczeniowe sztuki duże 

bydło 
trzoda 

owce, 

kozy 
konie ogółem na 100 ha UR 

ogółem w tym krowy 

Gmina 

Nowe Brzesko 
1500 1200 7000 30 35 2291 47.5 

Źródło: dane Urzędu Gminy 

 

Współczynniki przeliczeniowe: konie - 1.10 

 bydło - 0.80 

 trzoda - 0.15 

 owce - 0.08. 

Obsada zwierząt wynosi w gminie średnio 47.5 SD/100 ha UR. 

Optymalna obsada zwierząt wynosi 100 SD/100 ha UR. 
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Tabela 7 

Obsada zwierząt na 100 ha UR w gminie Nowe Brzesko 

Jednostka tery-

torialna 

liczba zwierząt (szt. fizyczne)/na 100 ha UR 
obsada 

SD/na 100 ha UR bydło 
w tym 

krowy 

trzoda 

chlewna 

owce, ko-

zy 
konie 

Gmina 

Nowe Brzesko 
31.0 24.9 145.0 0.6 0.2 47.5 

Źródło: dane Urzędu Gminy 

 

V.2 Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa - identyfikacja pro-

blemów 

Na rozwój rolnictwa gminy znaczący wpływ mają uwarunkowania zewnętrzne, 

a w szczególności: 

- pozytywny wpływ ma bogate dziedzictwo historyczne i kulturowe regionu Małopolski 

oraz istnienie mikroregionów o tradycjach wyspecjalizowanej produkcji rolniczej 

- wpływ niekorzystny ma: ograniczoność środków i kompetencji samorządu terytorialnego, 

w szczególności brak odpowiedniego ośrodka na szczeblu regionalnym 

 brak systemu promocji regionu i systemu pozyskiwania inwestorów 

 niski stopień integracji rolnictwa z gospodarką narodową 

 niedorozwój instytucji rynku rolnego (marketingu, hurtu). 

 

V.3 Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa - identyfikacja pro-

blemów 

Atuty rozwoju rolnictwa 

      Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi rolnictwa na terenie gminy Nowe Brzesko są m.in.: 

- występowanie obszarów o bardzo dobrych warunkach glebowych i klimatycznych 

- występowanie obszarów o dużych walorach przyrodniczych 

- istnienie rejonów o tradycyjnie wyspecjalizowanej produkcji rolniczej 

- znaczne zasoby mieszkaniowe ludności rolniczej 

- dość duże zainwestowanie w trwałe obiekty budowlane związane z rolnictwem 

- znaczne wyposażenie w maszyny rolnicze indywidualnych gospodarstw rolnych 

- dobra kondycja demograficzna ludności 

- znaczne zasoby siły roboczej – po części obytej z nowoczesnym stylem pracy 

- silne poczucie tożsamości lokalnej 

- duża motywacja i duża przedsiębiorczość skierowana na poprawę życia. 
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Elementy ograniczające rozwój rolnictwa 

Podstawowym problemem wsi na obszarze gminy Nowe Brzesko jest przeludnienie 

agrarne i rozdrobnienie gospodarstw, w wyniku czego ogromne zasoby pracy nie są efektyw-

nie wykorzystane. Jest to ukryte bezrobocie na dużą skalę, a jego przezwyciężenie wymaga 

stworzenia nowych stanowisk pracy. 

W szczególności czynnikami ograniczającymi rozwój rolnictwa są: 

- niedostateczne wykorzystanie gleb, zgodnie z ich możliwościami produkcyjnymi, to jest z 

określonymi kompleksami przydatności rolniczej gleb 

- słaby obrót ziemią 

- duże rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw rolnych o niewielkiej powierzchni 

- bardzo niska lesistość terenu gminy 

- niewystarczająca obudowa biologiczna cieków i potoków 

- duży wskaźnik zatrudnienia w rolnictwie 

- brak wystarczających środków kredytowych 

- trudności w określeniu wielkości programowych zaplecza technicznego obsługi rolnictwa 

z uwagi na nieustabilizowaną sytuację rozwoju kierunków produkcyjnych, organizacyj-

nych i poziomu techniki 

- zbyt niski stan świadomości ekologicznej 

- nieufność do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych o charakterze długookresowym. 

 

V.4 Podsumowanie - szanse zmian rozwojowych w rolnictwie na tle oceny 

warunków przyrodniczych i ekonomicznych 

 Dominującą funkcją gminy Nowe Brzesko jest rolnictwo z nastawieniem na kierunek 

zbożowo-hodowlany. 

 Gleby najwyższych klas I i II zajmują ponad 40 % ogólnej powierzchni gminy. 

 Lesistość gminy jest bardzo niska. Lasy zajmują około 1.6 % powierzchni. 

 Gospodarstwa rolne są nadmiernie rozdrobnione, średnia powierzchnia indywidualnego 

gospodarstwa wynosi 3.5 ha. 

 Dominującym sektorem własności ziemi jest sektor indywidualny. W gospodarstwach 

małoobszarowych utrzymuje się zjawisko dwuzawodowości. 

 Na 100 ha użytków rolnych indywidualnych gospodarstw rolnych obsada siły roboczej 

wynosi 44 osoby. 

 Kierunkiem dominującym jest zbożowo-hodowlany system produkcji rolnej. 
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 Docelowo należy skorygować strukturę upraw ziemiopłodów w dostosowaniu do istnieją-

cych kompleksów rolniczej przydatności gleb. 

 Proponuje się opracowanie programu zwiększania lesistości gminy. 

 Gospodarka rolna winna się rozwijać nadal w oparciu o sektor indywidualny, w którym 

powinno się zmniejszyć ilość osób czynnych zawodowo w rolnictwie. 

 Liczna w gminie grupa niewielkich gospodarstw nie odgrywa i jeszcze długo nie będzie 

odgrywać większej roli w rozwoju rolnictwa. Równocześnie ta grupa gospodarstw pozwa-

la egzystować znacznej ilości ludzi, dla których nie ma przyszłości w rolnictwie, łagodząc 

skutki bezrobocia. 

 Gospodarstwa te w sumie dysponują znacznym potencjałem produkcyjnym (ziemia, siła 

robocza, budynki, maszyny), jednak nie decydują o poziomie i wielkości produkcji rolnej. 

Pełnią bardzo ważną rolę społeczną, ale są hamulcem restrukturyzacji i modernizacji rol-

nictwa. 

 Dla poprawy poziomu żywienia rodzin wiejskich należy wprowadzać dobre jadalne od-

miany roślin, upowszechniać proekologiczne systemy produkcji rolnej oraz przetwórstwo 

domowe, zapewniające racjonalne odżywianie rodzin wiejskich. Jest to także grupa go-

spodarstw, w której upowszechniać należy dodatkowe źródła dochodów, jak drobna 

przedsiębiorczość. Gospodarstwa te, z chwilą rozwoju na wsi gałęzi pozarolniczych (małe 

i średnie zakłady przemysłowe i rzemieślnicze, zakłady kooperujące z większymi zakła-

dami w mieście itp.), będą stanowiły duże źródło siły roboczej, zwalniając powoli ziemię 

(sprzedaż, dzierżawa), tak potrzebną dla większych gospodarstw towarowych. 

 Rozwój i unowocześnienie rolnictwa może i będzie miało miejsce w dużych rozwojowych 

gospodarstwach towarowych. W gminie Nowe Brzesko jest zaledwie 78 gospodarstw 

o powierzchni ponad 7 ha i 174 gospodarstw od 5-7 ha użytków rolnych. Tylko w tych 

dwóch grupach należy szukać kandydatów na intensywne gospodarstwa rolne, które będą 

dość szybko powiększać się, unowocześniać swoją produkcję i będą mogły podjąć konku-

rencję z rolnictwem Unii Europejskiej. 

 Na terenie gminy jest jeden zakład przetwórstwa warzyw w Śmiłowicach. 

 Produkcja zbóż na terenie gminy przeznaczona jest głównie na konsumpcję i pasze. 

 Rośnie areał upraw kukurydzy. 

 Z przedstawionych faktów wynika, że istnieje okresowy problem zbytu płodów rolnych 

na terenie gminy. Problemem jest jakość surowca, cena, wielkość partii oraz sposób sku-

pu. Większość zakładów zainteresowana jest większymi partiami jednolitego surowca, a z 

tym są problemy, gdyż rolnicy mają małą produkcję. 
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Biorąc pod uwagę uwarunkowania produkcji rolnej w gminie Nowe Brzesko (bardzo 

duże rozdrobnienie gospodarstw, prawie nieistniejący rynek ziemi, przeludnienie wsi, ukie-

runkowanie produkcji w większości gospodarstw na samozaopatrzenie, przywiązanie do zie-

mi i pracowitość miejscowej ludności), należy rozwijać i unowocześniać gałęzie i kierunki 

pracochłonne, dążąc do koncentracji ziemi i koncentracji produkcji. 
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VI ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY GMINY - ROZPOZNANIE 

I OCENA STRUKTURY 

VI.1 Sytuacja demograficzna 

VI.1.1 Stan i zmiany zaludnienia 

Ludność4 gminy Nowe Brzesko liczyła na koniec 1998 r. 5736 osób oraz 5721 osób 

w roku 1999. 

Po uwzględnieniu salda migracji czasowej w gminie mieszkało 5 w tym czasie 5798 

osób w roku 1998 i 5752 osoby w 1999 r. 

Stan zaludnienia gminy według wsi, zgodnie z drugą wersją zaludnienia ogółem 

przedstawiono w tabeli 12. Ze względu na potrzebę określenia dynamiki zmian w zaludnieniu 

wsi dla dalszych ocen, przy niewielkiej różnicy pomiędzy wersją W.U.S. a danymi Urzędu 

Gminy za stan wyjściowy w roku 1988 przyjęto wersją pierwszą i wersję drugą dla roku 

1998. 

Retrospektywna analiza zmian w zaludnieniu wsi, sięgająca do roku 1996 wykazała, 

że: 

 największy spadek populacji gminy wystąpił w latach 1966-1978 bo z 6445 do 5719 czyli 

o 11,2% - na co rzutowała wysoka emigracji ludności poza obszar gminy, głównie do 

Krakowa, 

 w okresie lat 1978-1988 nastąpił niewielki przyrost ludności bo z 5719 osób – 5773 osób 

czyli o 0,9%, 

 pomiędzy rokiem 1988-1998 wystąpiło znów zmniejszanie się stanu zaludnienia gminy 

z 5773 – 5736 osób czyli o 0,6%. 

 

Zmiany w zaludnieniu gminy w latach 1988-1998 w charakterystycznych przekro-

jach czasowych prezentuje się w tabeli 8. 

                                            
4 Według danych Urzędu Statystycznego w Krakowie – dane przyjęte do ocen w skali gminy. 
5 Według Urzędu Gminy w Nowym Brzesku – zawierające dane dla wsi – przyjęte w ocenach wymagających niższego po-

ziomu agregacji. 
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Tabela 8 

Lata 

Ludność 

ogółem 

osób 

dynamika 

zmian w ‰ 

x 

w tym 
% męż-

czyzn 
% kobiet mężczyźni 

osób 

kobiety 

osób 

1988 5773 100,0 2859 2914 49,5 50,5 

1990 5696 98,7 2801 2895 49,2 50,8 

1993 5702 98,8 2823 2879 49,5 50,5 

1995 5790 100,3 2856 2934 49,3 50,7 

1998 5736 99,4 2859 2887 49,8 50,2 

1999 5721 99,1 x x x x 

 

W okresie ostatnich 10-ciu lat nie wystąpiły istotne zmiany w wielkości populacji 

gminy. Najwyższy spadek lub wzrost zaludnienia nie przekroczył ogółem w gminie 1,3%. 

Można zatem mówić o stabilizacji liczby ludności w jej obszarze z niewielką tendencją do jej 

zmniejszania się. 

Natomiast w poszczególnych wsiach procentowa dynamika zmian była silniejsza 

i bardziej zróżnicowana (zob. tab. 12 i rys. 1). 

 

Gęstość zaludnienia obszaru gminy wynosiła w 1998 r. 106 osób na km2. Jest ona 

nieco niższa niż średnia w powiecie proszowickim (108 osób/km2) i znacznie niższa od śred-

niej we wsiach województwa małopolskiego (118 osób/ km2). 

Niższą od średniej gęstości zaludnienia w gminie charakteryzowało się 11 wsi, 

a zdecydowanie wyższą przekraczającą średnią w województwie 3 wsie tj. Nowe Brzesko, 

Śmiłowice i Szpitary. 

Gęstość zaludnienia w Nowym Brzesku i Szpitarach (318 i 150 osób na km2) według 

zasad oceny stopnia urbanizacji G.U.S.6 określa te wsie jako tereny zurbanizowane. 

Stopień koncentracji ludności w obszarze gminy - przedstawiono na rys. 2. Ponad 

51% mieszkańców skupiona jest w trzech wsiach: Nowe Brzesko, Hebdów i Szpitary. Pozo-

stałe 11 wsi koncentruje 49% ludności. Wysoki stopień dekoncentracji ludności oraz zróżni-

cowanie wsi pod względem jej ilości wpływa na deformacje sieci osadniczej. 

 

 

 

 

                                            
6 Oparte na OECD-owskich kryteriach dokumentacji obszarów, według których obszary o gęstości zaludnienia 

powyżej 150 osób na km2 należy do obszarów zurbanizowanych. 
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VI.1.2 Struktura wieku ludności 

Poniżej przedstawiono procentową strukturę wiekową ludności gminy Nowe Brzesko 

wg podstawowych grup wieku na tle tej struktury w województwie i powiecie. 

Tabela 9 

Wiek 
Województwo 

małopolskie 

Powiat pro-

szowicki 

Gmina Nowe Brzesko 

1998 
Szacunek 

na 1999 

Ludność ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Przedprodukcyjny 0-17 lat 26,5 25,0 25,1 22,7 

Produkcyjny 18-59 lat K i 65 M 59,0 57,7 57,3 58,6 

W tym mobilny 

18-44 lat K i M 
68,2 66,2 66,6 X 

Poprodukcyjny 60 lat i więcej K oraz 

65 i więcej M 
14,5 17,3 17,6 18,7 

Współczynnik obciążenia demogra-

ficznego 7 69 73 74 71 

 

Podział ludności gminy według trzech podstawowych kategorii wiekowych kształtuje 

się na poziomie średnim w powiecie proszowickim i niekorzystnie w porównaniu do średnich 

w województwie, co wyraża się: 

 znacznie niższym udziałem ludności w wieku przedprodukcyjnym, prawie o 1,5% przy 

równoczesnym wyższym o 3,2% ludności w wieku poprodukcyjnym, 

 niższym w efekcie udziałem ludności w wieku produkcyjnym (o 1,7%) przy niższym o 

1,6% udziałem liczby osób w wieku mobilnym, i wyższym o ten sam procent osób w wie-

ku niemobilnym, 

 wyższym współczynnikiem obciążenia demograficznego. 

Strukturę ludności według grup wiekowych podano porównawczo dla lat 1988 i 1998 

w załączonej do rozdziału tabeli 10. 

Jak wynika z zawartych w niej danych strukturę wieku ludności gminy charakteryzuje: 

 spadek ludności w wieku przedprodukcyjnym o 2,4 punktów procentowych, 

 wzrost ludności w wieku produkcyjnym przy (+ 2,9 punktów) zwiększeniu się odsetka 

ludności w wieku niemobilnym z 32 do 33,4%, 

 niewielkie zmniejszenie się populacji w wieku produkcyjnym (o 0,5 punkta). 

                                            
7 Ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym na 1000 M  w wieku produkcyjnym 
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Tabela 10 

Struktura wiekowa ludności gminy Nowe Brzesko w roku 1988 i 1998 na tle powiatu proszowickiego w 1998 r. 

 

Grupa wieku 

Gmina Nowe Brzesko 
Procentowe tempo 

zmian 1988-1998 

Powiat Proszowice 
Różnice w % punk-

tach kol.5 i 7 
1988 1998 

Udział % rok 1998 
osób % osób % 

Ludność ogółem 

W tym w latach 
5773 100,0 5736 100,0 -37 100,0 x 

0 - 2 256 4,4 190 3,3 - 1,l 3,3 0 

3 - 6 381 6,6 332 5,8 - 0,8 5,4 + 0,4 

W tym 6 95 1,3 83 1,4 + 0,1 X x 

7 – 14 755 13,1 670 11,7 - 1,4 12,0 - 0,3 

15 –17 194 3,4 246 4,3 + 0,9 4,3 0 

Razem wiek przedproduk-

cyjny 
1586 27,5 1438 25,1 - 2,4 25,0 + 1,0 

18 – 55 K i 65 M 3143 54,4 3285 57,3 + 2,9 57,7 - 0,4 

W tym 18-44 K i M wiek 

mobilny 
2133 67,9 2189 66,6 - 1,3 66,0 + 0,4 

Wiek produkcyjny 3143 54,4 3285 57,3 + 2,9 57,7 - 0,4 

Wiek poprodukcyjny 60 i 

więcej K i 65 i więcej M 
1044 18,1 1013 17,6 - 0,5 17,3 + 0,3 
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W układzie przestrzennym struktura wieku ludności gminy Nowe Brzesko jest silnie 

zróżnicowana co uwidaczniają dane zawarte w tabeli 11. 

Tabela 11 

Szacunkowa struktura wieku gminy Nowe Brzesko według wsi w 1999 r. 

Nazwa wsi 
Ludność 

ogółem 

Grupa wieku 

przedprodukcyjny produkcyjny poprodukcyjny 

osób % osób % osób % 

1. Nowe Brzesko 1753 407 23,5 1027 59,2 301 17,3 

2. Grębocin 272 58 21,3 151 55,5 63 23,2 

3. Gruszów 263 46 17,5 154 58,5 63 24,0 

4. Hebdów 644 141 21,9 389 62,0 104 16,1 

5. Kuchary 331 78 23,5 173 52,3 80 24,2 

6. Majkowice 275 59 21,4 164 59,7 52 18,9 

7. Mniszów 246 53 21,6 142 57,7 51 20,7 

8. Mniszów Kol. 153 37 24,2 89 58,2 27 17,6 

9. Pławowice 231 40 17,3 142 61,5 49 21,2 

10. Przybysławice 173 48 27,7 92 53,2 33 19,1 

11. Rudno Dolne 361 77 21,3 226 62,2 58 16,1 

12. Sierosławice 224 58 25,9 120 53,6 46 20,5 

13. Śmiłowice 584 146 25,0 341 58,4 97 16,6 

14. Szpitary 260 60 23,1 151 61,1 49 18,8 

RAZEM 5752 1308 22,7 3371 58,6 1073 18,7 

 

Statystycznie najstarsza ludność występuje we wsiach Gruszów, Grębocin i Pławowice, 

gdzie ludność w wieku poprodukcyjnym kształtuje się w granicach 21-24 % przy niskim udziale 

ludności w wieku przedprodukcyjnym 17-21%. Najmłodszą w skali gminy strukturą wieku cha-

rakteryzują się wsie Nowe Brzesko, Mniszów Kol., Przybysławice, Sierosławice i Śmiłowice, 

w których populacja w wieku przedprodukcyjnym jest wyższa od 25% i wynosi nawet 27% na-

tomiast w wieku poprodukcyjnym w większości jest niższa od 18%. 
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Tabela 12 

Stan i zmiany w zaludnieniu gminy Nowe Brzesko 

wg wsi w latach 1988 i 1999 

Nazwa wsi 
1988 

osób 

1998 

osób 

1999 

osób 

% dynamika zmian 

w 1988-1998 

% dynamika zmian 

w 1988-1999 

Razem 

Dane wg Urzędu Staty-

stycznego 

x 

 

5772 

5798 

 

5736 * 

5752 

 

5724  

100,4 

 

99,4 * 

100,4 

 

99,9 * 

1. Nowe Brzesko 1715 1750 1735 102,0 101,1 

2. Grębocin 278 289 272 104,0 97,8 

3. Gruszów 266 260 263 97,7 98,9 

4. Hebdów 656 648 644 98,8 98,2 

5. Kuchary 349 334 331 97,7 96,8 

6. Majkowice 268 269 273 100,3 102,6 

7. Mniszów 245 247 246 100,8 100,4 

8. Mniszów Kol. 165 156 153 94,5 92,7 

9. Pławowice 275 234 231 85,0 84,0 

10. Przybysławice 166 170 173 102,4 104,2 

11. Rudno Dolne 385 375 361 97,4 94,5 

12. Sierosławice 218 222 224 101,8 100,9 

13. Śmiłowice 573 587 584 102,4 102,8 

14. Szpitary 238 257 260 108,0 109,2 
* Uwzględniając saldo migracji czasowej granica błędu dynamiki zmian wynosi w gminie 1% 
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VI.1.3 Cechy populacji i jej struktur 

Przedstawiona analiza procesów demograficznych ujawnia ich natężenie i zmienność w 

czasie, w stopniu pozwalającym na wyróżnienie charakterystycznych dla obszaru gminy Nowe 

Brzesko cech populacji i jej struktur. Cechy te wpływać będą na tempo i zakres przekształceń 

demograficznych w przyszłości, a więc istotnych w prognozowaniu sytuacji demograficznej. 

Wspomniane cechy to przede wszystkim: 

 słabnąca dynamika rozwoju demograficznego, głównie w następstwie spadku dzietności ko-

biet, 

 spadek już niskiego przyrostu naturalnego, wywołany pewnym zmniejszeniem się liczby uro-

dzeń i utrzymująca się na tym samym poziomie liczba zgonów, 

 utrwalanie się reprodukcji ludności poniżej zastępowalności pokoleń, 

 niższa niż przeciętnie w województwie prężność demograficzna ludności gminy, 

 mniej korzystna od przeciętnej w województwie a zwłaszcza we wsiach struktura wieku (niż-

szy odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym i znacząco wyższy 

w wieku poprodukcyjnym) o bardziej zaawansowanym procesie starzenia się ludności. 

 

Oceniając generalnie sytuację demograficzną gminy Nowe Brzesko na tle innych gmin 

województwa małopolskiego można określić ją jako mało korzystną. Należy jednak podkreślić, 

że jest to gmina położona w strefie północno – wschodniej województwa, w której przebieg ne-

gatywnych procesów demograficznych jest bardziej wyraźny niż w jego strefie południowej. 

Ogólnie strefę płn-wsch. charakteryzuje zjawisko stopniowej depopulacji oraz zaznacza-

jącej się deformacji struktury wieku, przy zachowaniu niezdeformowanej struktury płci. 

W gminie Nowe Brzesko tempo tych zmian utrzymuje się na poziomie przeciętnego 

w powiecie proszowickim choć w niektórych wsiach są one silniej zaawansowane. 

W aspekcie rozwoju demograficznego można stwierdzić, iż ogólnie w gminie przebieg 

procesów w tym zakresie będzie zbliżony do ich przebiegu w skali powiatu. 

W aspekcie obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej za istotne cechy demograficzne 

uznać można: 

 odnotowaną w dłuższym okresie czasu stabilizację jej zaludnienia w granicach 5700-5800 

osób, wpływającą na łagodniejszy przebieg szeregu pojawiających się negatywnych zjawisk 
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jak: bezrobocie, pogarszających się warunków życia w różnych dziedzinach, napięć inwesty-

cyjnych, itp., 

 udział w strukturze wieku ludności w grupie przedprodukcyjnej w wymiarze pozwalającym 

na ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie bazy materialnej edukacji przy jednoczesnej 

możliwości jej ewentualnej modernizacji i uzupełnieniu bez pogarszania technicznych stan-

dardów nauczania, 

 wysoki udział populacji w wieku produkcyjnym przy wysokim w nim udziale ludności 

w wieku mobilnym bardziej podatnej na zmiany i prężnej ekonomicznie (zmiany zawodu, 

podnoszenia kwalifikacji podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej), 

 znaczna dekoncentracja ludności i dysproporcje w zaludnieniu poszczególnych obszarów, 

wywołujące deformację sieci osadniczej utrudniającą prawidłową organizację sieci usług 

podstawowych i wzrost kosztów inwestycji wyposażenia technicznego (szczególnie w strefie 

północnej), 

 niższe ekonomicznie obciążenie ludności w wieku produkcyjnym, populacją w wieku niepro-

dukcyjnym zwłaszcza przedprodukcyjnym. 

 

VI.1.4 Czynniki rozwoju demograficznego 

Przedstawione wcześniej zmiany w zaludnieniu są konsekwencją zmian dwóch podsta-

wowych czynników: 

 przyrostu naturalnego – będącego różnicą pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów, 

 ruchów migracyjnych – salda migracji stanowiącego różnicę między napływem i odpływem 

ludności. 

 

Ruch naturalny ludności w gminie Nowe Brzesko 

wyszczególnienie 1988 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

urodzenia osób 85 86 91 85 69 80 61 58 60 

zgony osób 75 80 86 51 82 84 81 69 79 

przyrost naturalny 

osób 
+ 10 + 6 + 5 + 34 - 13 - 4 - 20 - 11 - 19 

osoby na 1000 M 1,6 1,0 0,9 5,8 -2,2 -0,7 -3,4 -1,9 -3,3 

urodzeń żywych 

zgon 
1,13 1,08 1,06 1,67 0,84 0,95 0,75 0,89 0,75 
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Porównanie podanych powyżej mierników wskazuje na wyraźne zahamowanie tempa na-

turalnego rozwoju demograficznego gminy po roku 1994 i pojawienie się w ciągu następnych lat 

ujemnych jego wartości. 

Sytuacja ta jest wynikiem zmniejszania się wskaźników urodzeń i utrzymywania się na 

zbliżonym poziomie wskaźników umieralności. 

 

Przyrost naturalny w roku 1998 był niższy niż średni w powiecie proszowickim (- 0,71 

‰) i znacznie niższy od średniego w województwie małopolskim (2,34 ‰). Współczynniki dy-

namiki demograficznej czyli relacji pomiędzy liczbą urodzeń żywych do liczby zgonów był rów-

nież niekorzystny w stosunku do średniej w powiecie  (0,94 urodzeń/1 zgon) i w województwie 

(1,26 urodzeń/ 1 zgon). 

 

Ruchy migracji stałej w gminie Nowe Brzesko w latach 1988-1999 przedstawiono 

w podanej poniżej tabeli: 

wyszczegól-

nienie 
1988 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

napływ osób 49 57 69 54 69 60 48 62 109 

odpływ osób 106 64 65 42 44 84 66 68 130 

saldo migracji - 57 - 7 + 4 + 12 + 25 - 20 - 18 - 6 - 21 

saldo migracji 

1000 M 
- 9,8 - 1,22 0,7 2,1 4,32 - 3,45 - 3,12 - 1,04 - 3,67 

 

W wymienionych latach pomiędzy rokiem 1988 a 1998 odpływ ludności z gminy prze-

kraczał napływ w jej obszar o 71 osób. 

W roku 1998 wskaźnik migracji był niższy od średniego w powiecie proszowickim, który 

wynosił –0,33 osób na 1000 mieszkańców. Pomimo wysokiej w przeszłości emigracji ludności 

z gminy, zwłaszcza do Krakowa oraz bliskiego jej sąsiedztwa z tym miastem nie pojawiło się 

w ostatnich dziesięciu latach zjawisko zwiększonego napływu ludności w formie pobytu stałego. 

Rezultatem podstawowych procesów demograficznych zachodzących na przestrzeni 10 

lat było zmniejszenie się liczby ludności gminy o 52 osoby (przyrostem rzeczywistym + 41 osób 

cechowały się zatem lata nieuwzględnione w analizie. 
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VI.2 Rynek pracy 

Głównymi elementami rynku pracy są zasoby miejsc pracy czyli podaż pracy, zapo-

trzebowanie na pracę wyrażające popyt na nią oraz bezrobocie jako zjawisko braku równowagi 

pomiędzy podażą i popytem, na niekorzyść tego ostatniego. 

Niewątpliwy wpływ na kształtowanie się powyższych elementów wywierają lokalne 

struktury demograficzne, poziom wykształcenia, struktura sekcyjna prowadzonej działalności 

a także dostępność i możliwość korzystania z zewnętrznych rynków pracy. Powyższe czynniki 

wyrażają również stopień zgodności oczekiwań społeczeństwa w zakresie szeroko pojętych wa-

runków pracy a oferowanymi warunkami pracy, co nie jest bez znaczenia dla ustalenia przyczyn 

powstawania zjawiska bezrobocia. 

Materiałami wyjściowymi dla określenia sytuacji na rynku pracy gminy Nowe Brzesko 

oraz dokonania jej oceny dla potrzeb „Studium” były informacje statystyczne 8 i dane pozyskane 

z Urzędu Gminy. Dodać należy, że aktualny zbiór informacji statystycznych zwłaszcza publiko-

wanych, w odniesieniu do struktur sekcyjnych i sektorowych pracujących jest niekompletny (nie 

obejmuje bowiem pracujących w zakładach dawniej poniżej 5 a obecnie 9 osób oraz w rolnictwie 

indywidualnym). Również stopień agregacji danych za rok 1998 (według skali powiatów) jest za 

wysoki dla dokonania oceny zmian w obszarze gmin. 

Niemniej jednak wydaje się, że zestaw zaprezentowanych danych empirycznych 

i wskaźników strukturalnych umożliwia formułowanie poprawnych ocen. 

 

VI.2.1 Podstawowe elementy lokalnego rynku pracy 

 Zapotrzebowanie na pracę 

Najliczniejszą grupą populacji gotową do podjęcia pracy i wyrażającą akces jej podjęcia 

jest ludność w wieku produkcyjnym – wynosząca w gminie Nowe Brzesko 3285 osób. 

Grupę tą uzupełnia ludność w wieku przed i poprodukcyjnym decydująca się na podjęcie 

pracy z różnych względów, lecz głownie ekonomicznych. Jest to nieliczna grupa w wieku przed-

produkcyjnym (15-17 lat) i znaczna  grupa w wieku poprodukcyjnym. Łącznie liczebność ich 

wynosi 1259 osób. Grupa osób potencjalnie zainteresowanych pracą liczy zatem w gminie około 

4500 osób, która od roku 1988 wzrosła o około 4%. 

                                            
8 publikowane i niepublikowane materiały Urzędu Statystycznego 
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Przed prawie 10 laty faktycznie pracowało, a więc było zawodowo czynnych prawie 58% 

społeczeństwa gminy, w tym w wieku produkcyjnym 48,8 zaś 9% stanowiły osoby pozostałe. 

Dla potrzeby „Studium” podjęto próbę określenia faktycznego zapotrzebowania na pracę stosując 

metodę GUS dla określenia tzw. cywilnej ludności zawodowo czynnej. 

Szacując dane w tym zakresie uwzględniono: 

 ilość pracujących w gospodarce narodowej 9 poza rolnictwem i w rolnictwie indywidualnym - 

stan na 30.VI.1999 r., 

 liczbę pracujących w zakładach o liczbie pracujących poniżej 9 osób 10, 

 rejestrowane bezrobocie wg stanu na 30.XI.1999 r., 

 saldo dojazdów do pracy (migracji wahadłowej) zewnętrznej. 11 

 

Tak określone zapotrzebowanie na pracę według obliczeń własnych, zaokrąglone do dziesiątek 

przedstawia się następująco: 

wyszczególnienie osób % 

Ogółem ludność zawodowo czynna 3420 100,0 

Razem liczba osób pracujących na terenie gminy 2700 78,9 

W tym: pracujący w zakładach powyżej 9 osób 

             pracujący w zakładach poniżej 9 osób 

             pracujący w rolnictwie indywidualnym 

480 

270 

1950 

14,0 

7,9 

57,0 

Rejestrowane bezrobocie 180 5,3 

Saldo dojazdów do pracy w tym ludności nieokreślo-

nej 
540 15,8 

 

Ludność czynna zawodowo w stosunku do ogółu populacji gminy Nowe Brzesko wynosi 

zatem 59,5%. Natomiast procentowy udział bezrobocia w ogólnej liczbie ludności czynnej zawo-

dowo wynosi około 5%. 

Liczba osób zawodowo czynnych zainteresowanych pracą poza rolnictwem indywidual-

nym stanowi 43%, a w rolnictwie 57%. Natomiast udział ludności pracującej poza rolnictwem 

w ogólnej liczbie pracujących jest znaczny i wynosi 39,8%. 

                                            
9 bez zakładów zatrudniających poniżej 9 osób wg informacji Urzędu Statystycznego w Krakowie 
10 szacunki własne oparte na danych z lat wcześniejszych dotyczących pracujących w zakładach powyżej 5 osób, in-

formacji o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON i inwentaryzacji urbanistycznej, in-

formacji Urzędu Gminy i wyników PSR z 1996 r. „Ludność związana z rolnictwem i jej aktywność ekonomiczna 

w województwie krakowskim” 
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Poziom wykształcenia zainteresowanych pracą jest istotnym elementem określającym 

popyt na pracę. Badania w tym zakresie prowadzone są w ramach NSP, a zatem pochodzą z roku 

1988. 

Dla orientacji podaje się poniżej strukturę wykształcenia populacji gminy na tle byłego 

województwa krakowskiego w tamtym okresie. 

 

Województwo % ludności

 w wieku powyżej 15 lat

11,7 29,2 23,7 32,0 3,8

wyższe średnie zasadnicze podstawowe inne

Gmina Nowe Brzesko % ludności

 w wieku powyżej 15 lat

12,0 23,2 56,4 6,71,7

wyższe średnie zasadnicze podstawowe inne

 

Poziom wykształcenia ludności gminy był wówczas zdecydowanie niższy od średnich 

w województwie, choć bez uwzględnienia w jego obszarze m. Krakowa obraz ten byłby dla niej 

znacznie korzystniejszy. Od tamtego czasu nastąpiły w tym zakresie korzystne zmiany zarówno 

w obszarze województwa jak i gminy. 

 

                                                                                                                                             
11 szacunki własne w oparciu o wyniki NSP z 1988 r. 
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VI.2.2 Podaż pracy i jej struktura 

Podaż pracy na lokalnym rynku pracy wyraża się ilością miejsc pracy, którymi dysponują 

jednostki produkcyjne i usługowe zarówno komercyjne jak i działające bezzarobkowo. Miejsca te 

tworzą podmioty gospodarcze działające w danym obszarze (w tym przypadku gminy Nowe 

Brzesko), niezależnie od lokalizacji ich siedziby. Zarówno w statystyce jak i niniejszej pracy do 

grupy tej nie jest zaliczane indywidualne rolnictwo, zwykle traktowane oddzielnie. 

Podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy w roku 1999 było 300. 

Prawie w 97% były to podmioty sektora prywatnego. 

 

W układzie sektorowym zmiany w ilości podmiotów kształtowały się jak przedstawiono 

poniżej: 

Wyszczególnienie 
1995 1996 1997 1999 % 

1995-

1999 ilość % ilość % ilość % ilość % 

Ogółem 112 100,0 216 100,0 271 100,0 300 100,0 268,0 

Sektor publiczny 11 9,8 11 5,1 11 4,1 8 2,7 73,0 

Sektor prywatny 101 90,2 205 94,9 266 95,9 292 97,3 289,0 

w tym zakłady 

osób fizycznych 
77 68,9 166 76,8 210 78,9 247 82,3 321,0 

 

Udział zakładów osób fizycznych w ogólnej ilości podmiotów sektora prywatnego był 

wysoki i stale rosnący, lecz nieco niższy niż przeciętnie w powiecie proszowickim (o około 2%). 

Najliczniejszą grupę podmiotów gospodarczych stanowią podmioty o podaży pracy nie-

przekraczającej 9 osób. Pozostałe podmioty dają możliwość pracy od 10-40 osób. Występowanie 

i koncentracje podmiotów w obszarze gminy przedstawiono na rys. Nr 3 i 4. 

 

Miejsca pracy (pracujący) poza rolnictwem w obszarze gminy – jakimi dysponuje 

powyższa liczba podmiotów wnosi 750-800 w tym 483 12 w grupie zakładów o liczbie pracują-

cych powyżej 9 osób. Przeciętnie na 1000 M w grupie ludności produkcyjnej przypada 228 osób 

pracujących ogółem oraz 147 osób wg danych statystycznych (czyli w grupie powyżej 9 pracują-

cych). 

                                            
12 Niepublikowane dane Urzędu Statystycznego w Krakowie 
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Struktura pracujących na terenie gminy wg przyjętej w Polsce klasyfikacji 13 przedstawia 

się następująco: 

 

Pracujący w gospodarce narodowej rok 1999 (30.VI) wg sekcji PKWiU 

Sekcja Sekcje PKWiU osób 
Struktura w 

% 

Pracujący 

1000 M w wieku 

produkcyjnym 

 Ogółem 483 100,0 140,6 

A - B 
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i ło-

wiectwo 
49 10,2 14,9 

 Przemysł razem 119 24,7 36,2 

C 

C 

D 

Górnictwo i kopalnictwo 

Działalność produkcyjna 

Energetyka 

0 

112 

7 

0,0 

23,2 

1,4 

 

34,1 

2,1 

E Budownictwo 23 4,8 7,0 

F Handel I naprawy 47 9,7 14,3 

G Hotele i restauracje 13 2,7 4,0 

H Transport, składowanie i łączność 7 1,4 2,1 

I Pośrednictwo finansów 28 5,8 8,5 

J Obsługa nieruchomości i firm 0 0,0  

K 
Administracja i obrona narodowa  

i obow.ubezp.społ. 
47 9,7 14,3 

L Edukacja 91 18,8 27,7 

M Ochrona zdrowia i opieka społeczna 38 7,9 11,6 

N 
Pozostała działalność usługowa komu-

nal.socjalna i indywidualna 
21 4,3 6,4 

 

Zgodnie z przedstawioną strukturą sekcyjną udział pracujących w działach produkcyjnych 

14 wynosi 39,7% (191 pracujących) w sekcjach usług 15 60,3% (292 pracujących) w tym w usłu-

gach komercyjnych 23,9% (116 pracujących) i 36,4% w usługach publicznych (176 osób pracu-

jących). 

Przy uwzględnieniu liczby pracujących w zakładach poniżej 9 osób pracujących można 

szacować, że struktura będzie kształtować się jak poniżej: 

                                            
13 dotyczy wyłącznie pracujących w zakładach powyżej 9 osób wg sekcji zgodnej z Polską Klasyfikacją Wyrobów i 

Usług 
14 sekcje A - E 
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 w produkcji (wytwórczości) - 27,6 % 

 w usługach ogółem         - 72,4 % 

 w tym: usługi komercyjne     - 46,0% 

W usługach komercyjnych dominują pracujący w sekcji „handlu  i naprawy” (23%) na-

tomiast w usługach publicznych, w edukacji (14,6%). Przedstawiona ilość miejsc pracy daje 

możliwość jej pozyskania 51% mieszkańców gminy zainteresowanych pracą poza rolnictwem. 

Faktycznie możliwości te są ograniczone przez dojazdy do pracy osób z poza gminy. 

Pracujących wyłącznie lub głównie w indywidualnych gospodarstwach rolnych okre-

śla się na około 1950 osób, Można szacować, że na działkach rolnych pracuje dalsze 150 osób 

nie wzięte pod uwagę w bilansie podaży pracy. Oznacza to, że przeciętnie w 1 gospodarstwie 

rolnym pracuje 1,92 osoby a na 100 ha u.r. około 50 osób 16. W porównaniu z innymi gminami 

sytuacja w tym zakresie kształtuje się w gminie Nowe Brzesko korzystniej. 

 

VI.2.3 Problem bezrobocia 

Zjawisko bezrobocia jest konsekwencją przedstawionej wcześniej sytuacji w zakresie po-

pytu i podaży pracy. W III kwartale 1999 r. Stan bezrobocia rejestrowanego wynosił w gminie 

182 osoby. Obserwowane zmiany w wysokości bezrobocia na przestrzeni ostatnich lat kształto-

wały się następująco: 

 

lata Bezrobocie osób % zmiany w latach 
Ludność w wieku 

produkcyjnym 

Bezrobocie na 1000 

M w wieku pro-

dukcyjnym 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

170 

170 

141 

111 

 

182 

100,0 

100,0 

82,9 

65,3 

107,0 

 

- 

3200 

3230 

3260 

3285 

 

- 

53,0 

46,5 

34,0 

55,0 

 

 

Warto zwrócić uwagę, że zmniejszająca się skala bezrobocia po roku 1997 ma obecnie 

tendencje zwyżkowe. Jest to proces występujący również w całym powiecie proszowickim. 

W strukturze bezrobocia kobiety stanowiły 109 osób czyli 38,6% (w powiecie 56%), a absolwen-

                                                                                                                                             
15 sekcje F – N w tym publiczne K – M i częściowo N 
16 wg statystyki na 1 pracującego przypada 2,02 ha u.r. „Statystyka Gmin” 1998 r. 
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ci 37 osób tj.20% (w powiecie 15,7%). Główną przyczyną bezrobocia jest postępujące ograni-

czenie i wzrost konkurencji na zewnętrznym rynku pracy oraz słabe tempo przyrostu miejsc pra-

cy w gminie. 

 

VI.2.4 Ogólna sytuacja na rynku pracy - podsumowanie 

Aktualną sytuację na miejscowym rynku pracy charakteryzuje: 

 wysoki udział w ogólnej wielkości osób zainteresowanych pracą tak w sferze rolnictwa jak 

i poza rolnictwem, na co wpływa wysoki udział w strukturze wiekowej ludności w wieku 

produkcyjnym, w tym w wieku mobilnym, 

 niska szansa na pozyskanie pracy na terenie gminy w sferze nierolniczej, bo w wysokości 

51% ogółu chętnych (1470 osób) czego efektem są wysokie wyjazdy do pracy i występujące 

bezrobocie, 

 wysoki stopień uzależnienia zaspokojenia popytu na pracę od rynku zewnętrznego (głównie 

Krakowa), co przy ogólnych ograniczeniach w tym zakresie i coraz silniejszej konkurencji 

może wywołać wzrost bezrobocia (już widoczne w ostatnim okresie), 

 stosunkowo niższy niż przeciętnie w obszarze PUP – Proszowice poziom bezrobocia i znacz-

nie niższy niż w innych rejonach województwa małopolskiego, najprawdopodobniej w wyni-

ku dalszego zwiększenia ukrytego bezrobocia w rolnictwie, 

 wysoki stopień koncentracji podaży nierolniczych miejsc pracy w obszarze samego Nowego 

Brzeska i w mniejszym stopniu we wsiach przyległych do trasy Kraków – Sandomierz (Heb-

dów, Śmiłowice, Przybysławice). 
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VI.3 Funkcje społeczno-gospodarcze 

VI.3.1 Hierarchia ważności funkcji 

Głównym bogactwem naturalnym gminy Nowe Brzesko są gleby. Ich wysoka jakość po-

parta korzystnymi dla wegetacji warunkami klimatycznymi, przy korzystnym położeniu wzglę-

dem rynków zbytu przesądziły o głównym kierunku jej rozwoju gospodarczego. 

Rolnictwo17 jest zatem wiodącą funkcją gospodarczą w całym obszarze gminy, 

a w większości wsi ich jedyną funkcją. Podstawą tego stwierdzenia jest przede wszystkim wyso-

ki, bo 86% udział użytków rolnych w ogólnej strukturze użytkowania obszaru oraz ponad 60% 

udział pracujących w rolnictwie w liczbie pracujących ogółem. 18 

Użytkownikami indywidualnych gospodarstw rolnych 19 jest 1014 osób a dalsze 239 osób 

użytkownikami działek rolnych. Równocześnie w 796 gospodarstwach (79%) produkcja rolnicza 

jest jedynym źródłem utrzymania dla co najmniej 1 osoby i wyłącznym miejscem pracy dla 666 

osób. 

Z tytułu posiadanego gospodarstwa lub działki rolniczej podatki do budżetu gminy płaci 

aktualnie ponad 1500 właścicieli. 

Rolnictwo, jako wiodąca funkcja gminy została przedstawiona w rozdziale V. 

Funkcjami uzupełniającymi gminy – jest stopniowo rozwijający się drobny przemysł, 

obsługa rolnictwa oraz obsługa ludności przez usługi o charakterze komercyjnym i publicznym. 

Funkcją dodatkową w przypadku gminy Nowe Brzesko jest mieszkalnictwo ze względu 

na wysoki udział wyjazdów do pracy, wysoką zajętość terenu przez stale zwiększającą się ilość 

działek uznawanych za rolnicze, a zatem łatwiejszych prawnie do zabudowy oraz obciążenia bu-

dżetu gminy z tytułu zobowiązań wyposażenia budownictwa mieszkaniowego w infrastrukturę 

techniczną. 

 

VI.3.2 Nierolnicze funkcje gospodarcze 

Grupa funkcji nierolniczych obejmuje zarówno zakłady prowadzące działalność wytwór-

czą jak i usługową. Na 271 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie w 1997 r., 

86% stanowiły podmioty wytwórcze i usług komercyjnych a około 14% usługi publiczne. Wzrost 

liczby podmiotów gospodarczych w roku 1999 do 300, korzystnie zwiększył grupę pierwszą. W 

                                            
17 Rolnictwo stanowi oddzielny rozdział w diagnozie stanu. 
18 Dane ze spisu rolnego. 
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ramach działalności komercyjnej funkcjonowało ponad 26% podmiotów prowadzących działal-

ność zaliczaną do grupy wytwórczej. 

DROBNY PRZEMYSŁ – został uznany za uzupełniającą funkcję gminy z uwagi na: 

 znaczny jego udział w strukturze miejsc pracy gminy – rzędu 23% tylko w zakładach  

o liczbie pracujących powyżej 9 osób, 

 powiązanie większych zakładów zaliczonych do przemysłu z gminą, poprzez wykorzystanie 

jej zasobów naturalnych w tym produkcji rolniczej oraz surowców ceramicznych, 

 potrzebę tworzenia korzystnych warunków przestrzennych dla tego kierunku działania w ob-

szarze gminy. 

 

Według szacunków własnych oraz orientacyjnego bilansu terenu 20 z funkcją tą wiąże się 

około 170 osób pracujących, a zajmowane przez jej zakłady tereny wynoszą 5,0 ha, w tym eks-

ploatacyjne 2,0 ha. Około 0,7 ha (cegielnia w Mniszowie Kol., Zakład przetwórstwa warzyw w 

Śmiłowicach) jest niewykorzystanych. Liczne zakłady o charakterze produkcyjnym prowadzone 

są w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej lub po prostu w budynkach mieszkalnych. Roz-

mieszczenie zakładów wskazuje na ich koncentrację w pasie wsi położonych wzdłuż drogi Kra-

ków – Sandomierz (w tym opartych na surowcach ceramicznych) ze szczególnym wyróżnieniem 

jeszcze obecnie wsi Nowe Brzesko. 

 

OBSŁUGA ROLNICTWA – działalność w tym zakresie została wytypowana jako wy-

dzielona ze względu na jej znaczenie w gminie o wiodącej funkcji rolniczej. 

Obsługę handlowo – techniczną rolnictwa prowadzą w zasadzie firmy prywatne w tym 5 han-

dlowych oraz 2 usługowe. Łącznie z funkcją tą wiąże się 2,4 ha, z których 70% jest niewykorzy-

stana (działki i obiekty w Hebdowie oraz część obiektów i tereny w Nowym Brzesku). Są to tere-

ny Spółdzielni Handlowo – Przemysłowej (dawniej GS Samopomoc Chłopska) oraz Kółek Rol-

niczych. 

 

OBSŁUGA LUDNOŚCI PRZEZ USŁUGI KOMERCYJNE – z działalnością nastawioną 

na obsługę ludności i firm wiąże się dalsze 58% podmiotów gospodarczych o łącznej liczbie pra-

                                                                                                                                             
19 Bez pozostałych członków rodziny pracujących i utrzymujących się wyłącznie z rolnictwa. 
20 Oparte na materiałach inwentaryzacyjnych 
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cujących rzędu 300 osób w tym około 120 osób w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 

osób. Urządzenia te ogółem dysponują terenami o powierzchni około 4,9 ha. 

Z podmiotów gospodarczych możliwych do określenia przestrzennie to 37 jednostek han-

dlowych różnego typu, 18 zakładów rzemieślniczych (bez zaliczonych do sfery wytwórczej) 5 

lokali gastronomicznych, hotel, 5 zakładów innych (obsługi finansowej, administracji gospodar-

czej itp.). 

Głównym ośrodkiem koncentracji tych usług jest Nowe Brzesko, a ponadto Hebdów 

i Śmiłowice.  

 

Do ważniejszych aktywności gospodarczych wchodzących w skład tej funkcji należą: 

 

Handel – jest to aktywność najszerzej reprezentowana wśród usług komercyjnych, obej-

mująca 89 jednostek w tym 84 placówki handlu detalicznego oraz 5 hurtowni. W Nowym Brze-

sku skupionych jest 52% (47) tych placówek a pozostałe 48% w 13 pozostałych wsiach, 

a liczebnie najwięcej w Hebdowie. Przestrzennie, 41 placówek handlu detalicznego to dom towa-

rowy, pawilony, kioski i hurtownie posiadające wydzielone działki. Pozostałe funkcjonują 

w budynkach mieszkalnych lub lokalach wynajętych innych funkcji. 

Działalność handlowa nastawiona jest w pierwszym rzędzie na obsługę rynku lokalnego 

i przejeżdżających przez gminę podróżnych. 

 

Usługi rzemieślnicze – zakwalifikowane do sekcji PKPiW „handel i naprawy” świadczą 

usługi na rzecz obsługi osobistej, gospodarstw domowych oraz motoryzacji. W obszarze gminy 

odnotowano ich 23. Przekrój świadczonych przez nie usług jest bardzo zróżnicowany lecz 11 

z nich jest związanych z motoryzacją. Zakłady rzemieślnicze w 74% usytuowane są na terenie 

Nowego Brzeska a dalsze 5 z nich we wsiach położonych przy trasie Kraków – Sandomierz. 

Większość usług rzemieślniczych działa w zespołach zabudowy mieszkaniowej bądź to w bu-

dynkach mieszkalnych bądź w dodatkowych obiektach usytuowanych na działkach mieszkanio-

wych. 

 

Obsługa finansowa i usługi różne – prowadzą działalność na rzecz obsługi ludności 

gminy lub osób czasowo przebywających na jej terenie lecz również funkcjonujących tu podmio-
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tów gospodarczych. Są to urządzenia z zakresu finansów, łączności, obsługi nieruchomości 

(bank, poczta, biura rachunkowe itp.) 

 

Hotele i gastronomia – w gminie czynnych jest 6 barów i restauracji oraz 1 hotel. 

W budowie jest nowy hotel z restauracją. Wszystkie obiekty z tego zakresu usytuowane są 

w bezpośrednim sąsiedztwie trasy Kraków – Sandomierz. 

 

Transport i łączność – w gminie działa 1 placówka pocztowa położona w Nowym Brze-

sku. Jednostki transportowe, których zarejestrowanych jest w gminie około 40 nie posiadają wła-

snych lokali i terenów i nie zostały przestrzennie zlokalizowane. Oznacza to, że działają w ra-

mach zabudowy mieszkaniowej. 

 

Ogólna ocena nierolniczych funkcji gospodarczych 

Potencjał techniczny omawianych funkcji obejmuje łącznie około 12 ha terenów zago-

spodarowanych obiektami o charakterze przemysłowym, magazynowo – składowym, handlo-

wym i administracji gospodarczej itp. Określenie zasobów budowlanych tego potencjału wyma-

gałoby przeprowadzenia co najmniej szczegółowej inwentaryzacji urbanistycznej nie przewi-

dzianej w opracowaniu. Stan techniczny zasobów jest silnie zróżnicowany od nowych obiektów 

wybudowanych w ostatnim okresie do zrujnowanych lub wymagających remontów. Zasoby usy-

tuowane na działkach wydzielonych uzupełniają lokale wbudowane zarówno w budynkach 

mieszkalnych jak i na terenie zabudowany mieszkaniowej oraz w obiektach innych funkcji. 

Wydzielone tereny funkcji gospodarczych użytkowane wcześniej przede wszystkim jako 

bazy magazynowo – składowe (głownie G.S. i kółek rolniczych) są zainwestowane ekstensyw-

nie, a część ich jest słabo wykorzystana lub niewykorzystana. 

Gmina nie posiada większych zasobów terenowych przygotowanych prawnie i technicz-

nie tworzących interesującą ofertę dla inwestorów zewnętrznych. 

Rejonem koncentracji potencjały technicznego funkcji gospodarczych jest miejscowość 

Nowe Brzesko oraz tereny wsi położonych przy trasie Kraków – Sandomierz w bezpośrednim 

lub bliskim jej otoczeniu (Hebdów, Śmiłowice zob. rys. Nr 3). 
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Działalność produkcyjno – usługowa prowadzona w obszarze gminy charakteryzuje się 

niskim stopniem zagrożenia dla środowiska naturalnego, jak również dla prawidłowego funkcjo-

nowania struktur przestrzennych.  

W aspekcie ekonomiczno – społecznym dotychczasowy rozwój gospodarczy gminy cha-

rakteryzuje się: 

 wysokim udziałem w strukturach funkcji działalności usługowej prowadzonej na rzecz obsłu-

gi rynku lokalnego oraz tranzytowego ruchu komunikacji samochodowej a zatem silnie wa-

runkowanego zasobnością finansową miejscowej społeczności oraz natężeniem ruchu pasa-

żerskiego, 

 wysokim udziałem w strukturze podmiotów gospodarczych osób prowadzących różnego typu 

działalność gospodarczą słabo stymulujących popyt na pracę (zwiększających ilość miejsc 

pracy), często opartej na pracy rodziny i traktowanej jako uzupełnienie jej dochodów, 

 ograniczoną ilość jednostek bezpośredniej obsługi rolnictwa zwłaszcza w sferze podnoszenia 

walorów oferowanej produkcji oraz obrotu produktami rolnymi, 

 powiązaniem zakładów produkcyjnych z zasobami naturalnymi gminy w tym wykorzystania 

produkcji rolniczej oraz surowców ceramicznych, 

 niewykorzystaniem ewentualnych możliwości wynikających z sąsiedztwa m. Krakowa w za-

kresie uruchomienia działalności produkcyjnej w oparciu o współpracę lub kooperację z jego 

zakładami wytwórczymi lub handlowymi. 
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VI.3.3 Publiczne funkcje społeczne 

Usługi publiczne obejmują grupę działań podejmowanych na rzecz zaspokojenia potrzeb 

osobistych lub wspólnych ludności, do których realizacji obligatoryjnie są zobowiązane władze 

samorządowe w ramach przejętych obowiązków. 

Potrzeby te dotyczą: edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, bezpieczeństwa 

publicznego, kultury fizycznej i rekreacji a także zieleni publicznej. 

Działalność w powyższym zakresie mogą uzupełniać na zasadach społecznych czy też komercyj-

nych różne organizacje lub prywatne jednostki gospodarcze. 

Rodzaj i skalę wspomnianych potrzeb wyznacza ludność poprzez swoje struktury de-

mograficzne i społeczne oraz liczebność występujących  w ich ramach grup. 

Sytuację w zakresie realizacji podanych wcześniej potrzeb charakteryzuje poziom za-

spokojenia potrzeb określony w oparciu o: 

 rzeczowy i ilościowy zakres wyposażenia w obiekty i lokale realizujące dany rodzaj potrzeb, 

 ilość realizowanych potrzeb wyrażona liczbą użytkowników poszczególnych usług publicz-

nych, 

 dostępność komunikacyjną usług wynikającą z ich rozmieszczenia przestrzennego, które to 

podyktowane jest z zasady względami ekonomicznymi, funkcjonalnymi i organizacyjnymi. 

 

 Charakterystyka wyposażenia w urządzenia usługowe 

Generalnie usługi publiczne zlokalizowane na terenie gminy Nowe Brzesko zasięgiem 

swego oddziaływania poza nielicznymi wyjątkami obejmują  wyłącznie jej obszar. Są to zatem 

usługi lokalne, które z punktu widzenia unikalności ich występowania na terenie gminy można 

podzielić na: 

 podstawowe – które z uwagi na częstotliwość występowania zaspokajanych przez nie potrzeb 

oraz specyfikę grup społecznych korzystających z nich, powinny być w zasadzie rozmiesz-

czone przestrzennie w dostosowaniu do rozmieszczenia ludności w gminie, 

 usługi ogólnogminne  - z reguły lokalizowane w ośrodku gminnym. Stopień wyposażenia 

gminy w usługi publiczne przedstawiono na rys. 4, zaś wyposażenie wsi w usługi podstawo-

we w tabeli 13. 
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Tabela 13 

Wyposażenie wsi w urządzenia usług podstawowych 

Nazwa wsi 

Usługi podstawowe 

Il
o

ść
 u

rz
ą

d
ze

ń
 

o
g

ó
łe

m
 

P
rz

ed
sz

k
o

la
 

I 
k

la
sy

 0
 

Szkoły podstaw. 

S
o

łe
ck

ie
 o

śr
o

d
k

i 

k
u

lt
u

ry
 

F
il

ie
 b

ib
li

o
te

c
zn

e
 

S
tr

a
ż 

p
o

ża
rn

a
 

O
S

P
 

B
o

is
k

a
 s

p
o

rt
o

w
e 

p
o

za
sz

k
o

ln
e
 

k
o

śc
io

ły
 

cm
en

ta
rz

e
 

pełne 
niepeł-

ne 

Nowe Brzesko 5 + + - - - + - + + 

Grębocin - - - - - - - - - - 

Gruszów 4 + - + + + - - - - 

Hebdów 5 + - - +  + - + + 

Kuchary 4 + - + +  + - -  

Majakowice 1 - - - -  + - -  

Mniszów wieś 3 + + - - + - - -  

Mniszów Kol. 2 - - - + - + - -  

Pławowice 1 - - - + - - - -  

Przybysławice 1 - - - + - - - -  

Rudno Dolne 3 + - + - - + - -  

Sierosławice 4 + + - - - - - + + 

Śmiłowice 2 - - - + - + - - - 

Szpitary 2 - - - + - + - - - 

RAZEM 37 7 3 3 8 2 8 - 3 3 

 

EDUKACJA – działalność w tym zakresie prowadzona jest przez 2 przedszkola, 6 szkół podsta-

wowych i 2 gimnazja. Użytkownikami tych placówek łącznie jest 810 osób czyli około 75% lud-

ności w wieku 3-15 lat. 

Opieka przedszkolna – korzysta z niej 146 dzieci w wieku 3 – 6 lat czyli 44% ogółu tej 

grupy wieku, w tym 83 dzieci w wieku 6 lat. 

Przedszkola działające w Nowym Brzesku i Hebdowie zapewniają opiekę i możliwość 

nauczania przedszkolnego 110 dzieciom z tych miejscowości oraz ze wsi Sierosławice 

i Śmiłowice. Natomiast zorganizowane przy 4 szkołach klasy 0 umożliwiają opiekę dalszym 36 

dzieciom. 
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Szkoły podstawowe – nauczanie w tym zakresie prowadzone jest przez sieć szkół roz-

mieszczonych w 6 miejscowościach. Są to 3 szkoły o nauczaniu w klasach I-VI oraz uzupełniają-

ce je 3 szkoły o nauczaniu w klasach I-III. Do szkół tych uczęszcza łącznie 566 uczniów zorgani-

zowanych w 38 oddziałach oraz jak w/w 36 dzieci w „klasach 0 „obejmujących dalsze 3 oddzia-

ły. 

W dyspozycji szkół podstawowych jest 48 pomieszczeń lekcyjnych, w tym 2 zastępcze 

sale gimnastyczne. 

Przeciętnie na 1 pomieszczenie do nauki przypada około 13 uczniów a zmianowość wynosi 0,85. 

Najmniej korzystną sytuację posiada szkoła w Nowym Brzesku, gdzie zmianowość wy-

nosi 1,27 przy średnim zagęszczeniu 23 uczniów na 1 pomieszczenie do nauki. 

Gimnazja – funkcjonują w Nowym Brzesku i Mniszowie. Korzystają z obiektów szkół 

podstawowych w ilości 5 pomieszczeń lekcyjnych. W gimnazjach uczy się 95 dzieci w 4 oddzia-

łach. 

Baza materialna placówek edukacji – obejmuje 8 obiektów dysponujących 12,0 ha te-

renu nie zawsze w pełni wykorzystanymi. Obiekty nie są wyposażone w sale gimnastyczne 

a szkoły w Kucharach i Sierosławicach są w złym stanie technicznym. 

W szkolnictwie łącznie pracuje 111 osób w tym 85 nauczycieli. 

Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji charakteryzuje: 

 dostosowanie rozmieszczenia obiektów do rozmieszczenia ich użytkowników w ramach 

trzech rejonów: Nowe Brzesko – płd.-centralny, Mniszów – północny, Sierosławice – 

wschodni, 

 relatywnie korzystny poziom zaspokojenia potrzeb w tych rejonach zostanie osiągnięty po 

ukończeniu budowy szkoły w Sierosławicach oraz budowie obiektu gimnazjum w Nowym 

Brzesku dla całej gminy, 

 możliwość rozbudowy i budowy urządzeń związanych z edukacją na działkach istniejących, 

z wyjątkiem wsi Nowe Brzesko. 

 

OCHRONA ZDROWIA – opieka lekarska i pomoc medyczna prowadzona jest przez 

ośrodek zdrowia zlokalizowany w Nowym Brzesku. Zasięgiem swego działania obejmuje on ob-

szar całej gminy oraz wieś Dobranowice z gminy Wawrzeńczyce. 
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Bez tej wsi ośrodek świadczy usługi 5752 osobom. Remontowany obiekt dysponuje 7 ga-

binetami lekarskimi oraz 3 zabiegowo – położniczymi. Personel medyczny to 5 lekarzy oraz 5 

pielęgniarek i 1 położna. Przeciętnie na 1 lekarza przypada 1150 osób a na lekarza internistę 

1440 osób. 

Średnia ilość osób na 1 gabinet wynosi 958 osób. Budynek zajmowany przez ośrodek sta-

nowi własność gminy a zajmowana działka 0,32 ha jest obecnie własnością Skarbu Państwa, 

w toku komunalizacji. Opiekę specjalistyczną i leczenie stacjonarne zapewniają ludności gminy 

przychodnie i szpital w Proszowicach. Korzystne zaspokojenie potrzeb opieki zdrowotnej obniża 

niezbyt wygodna dostępność komunikacyjna zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku. 

 

OPIEKA SPOŁECZNA – prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Opieki. W gminie nie 

działa żaden zakład opieki społecznej. Opiekę w tym zakresie zapewnia dom opieki w gminie 

Koniusza, powiat proszowicki. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – zapewnia ludności gminy policja, jednostki ochot-

niczej straży pożarnej oraz organizacje wspomagające jak Gminna Obrona Cywilna oraz Liga 

Obrony Kraju. 

 

Policja – jej komisariat usytuowany jest w centralnej części wsi Nowe Brzesko. Zajmuje 

wydzielone pomieszczenia w zabytkowym obiekcie wielofunkcyjnym. Zasięgiem swego oddzia-

ływania obok gminy Brzesko obejmuje gminę Koszyce. Łącznie komisariat zapewnia bezpie-

czeństwo 11,5 tys. Osób, obsługując obszar o powierzchni 120 km2. Przeciętnie na 1 policjanta 

przypada około 1450 osób oraz 15 km2 powierzchni terenu. 

 

Jednostki straży pożarnej – działają w 8 miejscowościach, z których dwie (w Nowym 

Brzesku i Śmiłowicach) ze względu na swoje strategiczne położenie zostały włączone do Krajo-

wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 

Wszystkie jednostki posiadają swoje obiekty, które łącznie zajmują około 1,50 ha. Są to 

obiekty z pomieszczeniami dla działalności kulturalnej a często również handlowej. 
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KULTURA – głównymi animatorami upowszechniania kultury oraz rozwoju życia kultu-

ralnego w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

Biblioteki – w/w biblioteka posiada swoje dwie filie. Łącznie księgozbiór gminy liczy 24 

tys. woluminów w tym 10 tys. umieszczonych w bibliotece a pozostałe 14 tys. w filiach, po 7 tys. 

w każdej. Przeciętnie na 1000 M gminy przypada 417 tomów. Z księgozbioru korzysta około 

1400 osób czyli 25% lokalnej społeczności. Zarówno biblioteka jak i jej filie zajmują lokale wy-

najęte. Biblioteka gminna prowadzi swą działalność w pomieszczeniu rzędu 40 m2, co nie pozwa-

la zarówno na powiększenie jej zbiorów jak i szerokiego upowszechniania czytelnictwa. W pal-

cówkach bibliotecznych pracują 3 osoby na dwóch etatach. 

 

Gminny i sołeckie ośrodki kultury - działalność sołeckich ośrodków kultury prowadzo-

na jest pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury, służącego im pomocą merytoryczną oraz fi-

nansową z budżetu gminy a także z wypracowanych dochodów własnych za świadczone usługi. 

Obok licznych grup artystycznych (teatralnych, śpiewających, muzycznych) upowszechniających 

miejscowe tradycje i kulturę tego rejonu, w ramach działalności Domu Kultury funkcjonuje sze-

reg kółek i klubów zainteresowań organizujących wiele różnorodnych imprez kulturalnych 

i sportowo – rekreacyjnych. 

 

Sołeckie ośrodki kulturalne – funkcjonują w 9 wsiach, dla których bazą są miejscowe 

domy ludowe zlokalizowane w 7 wsiach oraz w 1 przypadku szkoła (Rudno Dolne) a w dwóch 

przypadkach świetlice OSP (Szpitary i Mniszów Kol.). Salę widowiskową posiada dom ludowy 

w Gruszowie a pozostałe można określić jako świetlice. Liczbę miejsc w tych obiektach można 

szacować w granicach 50-100 miejsc czyli łącznie jest ich około 750. Sądzić należy, że obecne 

funkcje kulturalne zarówno tych obiektów, jak i terenów nie ulegną w przyszłości zmianom. 

W budowie jest dom ludowy w Przybysławicach finansowany ze środków inwestycyjnych gmi-

ny. 

Gminny Dom Kultury – dysponuje 3 salami kameralnymi o łącznej powierzchni około 

125 m2, które służą działalności 7 w/w klubów i kół zainteresowań a ponadto są udostępniane na 

organizację zebrań, konferencji, szkoleń itp. 
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Dla organizacji większych imprez kulturalnych czy rekreacyjno – sportowych istnieje 

możliwość korzystania z sali Domu Strażaka na około 350 miejsc. W sezonie letnim temu celowi 

służy amfiteatr z estradą położony w parku lub też boisko szkolne. 

Działalność kulturalną obsługuje w gminie 2 osoby zatrudnione na 1 ½ etatu, a obsługę 

SOK prowadzi 1 osoba na ½ etatu. 

Aktualne zasoby techniczne placówek kulturalnych funkcjonujących w gminie dają moż-

liwość zaspokojenia potrzeb na poziomie około 130 miejsc na 1000 M w sołeckich ośrodkach 

kultury przy 640 osób na 1 obiekt oraz około 60 miejsc / 1000 M w ośrodku gminnym. 

Dalszy rozwój działalności kulturalnej lecz również poniżej ocenionej kultury fizycznej 

i rekreacji wymagać będzie realizacji wielofunkcyjnego obiektu z salą widowiskowo – sportową, 

w którym znalazłyby pomieszczenia wszystkie ogólnogminne placówki kulturalne. 

 

SPORT I REKREACJA – głównym obiektem sportowym w gminie jest stadion sportowy 

Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanka”. Stadion wyposażony jest w boisko do piłki nożnej 

oraz budynek socjalno – administracyjny i trybuny na około 300 miejsc. Stadion zajmuje 2,30 ha 

terenu. 

Poza obiektem klubowym gmina nie posiada urządzonych boisk sportowych ogólnie do-

stępnych jak również sal gimnastycznych w szkołach czy sali sportowej. Brak jest także urządzeń 

dla nadwodnego wypoczynku letniego. Ogólny poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie jest 

niski nie tylko w poszczególnych wsiach lecz również w ośrodku gminnym. 

 

Tereny rekreacyjne  w gminie to przede wszystkim park w Nowym Brzesku wyposażo-

ny w estradę i odpowiednie oświetlenie pełni w pewnej części rolę półurządzonego amfiteatru. 

 

INNE FUNKCJE PUBLICZNE – to przede wszystkim obiekty sakralne, cmentarne 

i administracja publiczna. 

 

Kościoły – wyznania rzymsko – katolickiego tworzą 3 parafie obejmujące 11 wsi zaś po-

zostałe 3 miejscowości gminy (Majkowice, Mniszów Kolonia i Grębocin) należą do parafii usy-

tuowanych poza jej granicami. 
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Obiekty sakralne wraz z budynkami mieszkalno – administracyjnymi zajmują razem oko-

ło 0,90 ha. 

 

Cmentarze – w gminie czynne są 3 cmentarze w miejscowościach, w których usytuowa-

ne są kościoły. Są to cmentarze parafialne o łącznej powierzchni terenu 5,70 ha. 

 

Administracja publiczna - której siedzibą jest Nowe Brzesko mieści się w obiekcie 

o powierzchni użytkowej 415 m2 usytuowanym na działce o powierzchni 0,20 ha. Jest to obiekt 

dostosowany do pełnionej funkcji nie dysponujący zapleczem dla obrad samorządu i konferencji. 

Warunki zaspokojenia potrzeb charakteryzują podane mierniki około 14 m2 p.u./ 1 pracującego 

oraz około 200 M na 1 pracownika Urzędu Gminy. 

 

VI.3.4 Cechy funkcji obsługi ludności w zakresie usług publicznych 

Dokonując oceny jakości życia mieszkańców gminy w zakresie obsługi przez urządzenia 

funkcji usług publicznych w oparciu o przedstawioną wcześniej ich charakterystykę można 

stwierdzić przede wszystkim, że: 

 poziom zaspokojenia potrzeb ludności gminy określony poprzez ogólnie przyjęte mierniki 

w znacznym stopniu odpowiada generalnie przeciętnemu poziomowi w gminach powiatu 

proszowickiego i wielu gminom płn.-wsch. części woj. małopolskiego (zob. tabela 16), 

 istnieją pewne niedobory w wyposażeniu gminy w urządzenia publiczne, które dotyczą głów-

nie ogólnie dostępnych obiektów sportowych tak w ośrodku gminnym, jak i w poszczegól-

nych wsiach, wielofunkcyjnego obiektu kultury oraz spełniającego wymogi techniczne 

i funkcjonalne budynku szkolnego we wschodniej części gminy (rozpoczęta budowa 

w Sierosławicach), 

 istnieją pewne ograniczenia w dostępności i wygodzie korzystania z takich usług jak: opieka 

zdrowotna (wyrównywane częściowo przez karetkę użytkowaną dla wizyt domowych) pla-

cówki pocztowe (jedną dla 14 wsi) czy cmentarze (brak w północnym pasie wsi) a także 

w zakresie urządzeń sportowych, 

 poza zasięgiem usług publicznych gminy częściowo lub całkowicie pozostają wsie Grębocin 

i Majkowice korzystające z usług położonych poza terenem gminy Nowe Brzesko. 
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Zasady obsługi ludności 

Rysująca się zasada funkcjonowania systemu obsługi ludności w zakresie usług podsta-

wowych w ramach zespołów wsi, ze względu na niski wskaźnik gęstości zaludnienia oraz wysoki 

stopień dekoncentracji  ludności jest tu ekonomicznie i funkcjonalnie uzasadniona. 

Biorąc pod uwagę aktualne wyposażenie w usługi publiczne, zasięg ich oddziaływania 

oraz dostępność komunikacyjną można byłoby wyróżnić cztery zespoły, a to: 

 Rudno Dolne, Przybysławice, Szpitary i Nowe Brzesko z ośrodkiem podstawowym 

w Nowym Brzesku o łącznym zaludnieniu 2529 osób, 

 Grębocin, Mniszów Kolonia, Pławowice, Mniszów Wieś z ośrodkiem w Mniszowie Wsi 

o łącznym zaludnieniu 671 osób, 

 Pławowice, Gruszów, Hebdów z ośrodkiem w Hebdowie o łącznym zaludnieniu 1158 osób, 

 Kuchary, Majakowice, Śmiłowice i Sierosławice z ośrodkiem w Sierosławicach o zaludnieniu 

1414 osób. 

Ogółem tereny usług publicznych w gminie zajmują około 17,7 ha przy ekstensywnym 

wykorzystaniu niektórych z nich zwłaszcza w zakresie edukacji.  

Tabela 14 

Warunki zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Nowe Brzesko 

w zakresie publicznych usług lokalnych 

Lp 
Wyszczególnienie usług 

publicznych 
Mierniki 

Wielkość miernika 

Uwagi Gmina 

Nowe Brzesko 

Powiat 

proszowicki 

1 edukacja     

1.1 
opieka przedszkolna 

w tym przedszkola 

% uczestnictwa dzieci 

w wieku 3-6 lat 

44,0 

33,0 

39,3 

18,0 
 

1.2 
Szkoły podstawowe  

i gimnazja 

uczniów 

pom.do nauki 

oddziałów 

pom.do nauki 

 

13 

 

0,85 

 

18 

 

0,92 

 

2 Opieka zdrowotna     

2.1 
Ośrodki zdrowia  

i przychodnie 

liczba mieszkańców 

1 placówkę 

liczba mieszkańców 

1 gab.lekarski 

liczba lekarzy 

10000 M 

5750 

 

821 

 

10,4 

3735 

 

 

 

19,8 

 

2.2 
Apteki 

Możliwość nabycia leków 

liczba mieszkańców 

1 placówkę 

 

2875 

 

4980 

 

3 Kultura     

3.1 
Biblioteki i filie bibliotecz-

ne publiczne 

liczba mieszkańców 

1 placówkę 

 

1917 

 

2636 
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liczba woluminów 

1000 M 

czytelnicy 

1000 M 

 

4170 

 

246 

 

3198 

 

141 

3.2 
Ośrodki kultury gminny i 

sołeckie 

liczba mieszkańców 

1 placówkę 

ilość miejsc 

1000 M 

575 

 

190 

  

 
W tym gminny ośrodek 

kultury 
 

60   

4 Bezpieczeństwo publiczne     

4.1 Ochrona przeciwpożarowa 
liczba mieszkańców 

1 obiekt OSP 

719  Rejon obsługi 

54 km2 

4.2 Pomoc policji 
liczba ludności 

1 funkcjonariusza 

1440  Rejon obsługi 

129 km2 

5 Sport i rekreacja     

5.1 
Urządzone boiska sportowe 

ogólnodostępne 

m2 pow.terenu 

1000 M 

-   

5.2 Sale gimnastyczne 
liczba mieszkańców 

1 salę 

-   

5.3 Tereny zieleni urządzonej 
m 2 pow.terenu 

1000 M 

   

6 Pozostałe usługi publiczne 

6.1 Obiekty sakralne 
liczba mieszkańców 

1 obiekt 

1920   

6.2 Cmentarze 
liczba mieszkańców 

1 obiekt 

1920   

6.3 Administracja 
m2 pow.użytkowej 

1000 M 

72   

7 Inne usługi     

7.1 Placówki pocztowe 
liczba mieszkańców 

1 placówkę 

5750   

 

VI.4 Mieszkalnictwo 

VI.4.1 Zasoby mieszkaniowe 

Stan zasobów mieszkaniowych – w 1998 r. w gminie obejmował 1553 mieszkania 

o 5711 izbach i powierzchni użytkowej 111,9 tys. m2. W zasobach tych zameldowanych było 

wówczas 5752 osoby a faktycznie mieszkało 5736 osób. Równocześnie w tym roku przybyło 3 

mieszkania o powierzchni użytkowej 284 m2. Zasoby w 1999 r. wynosiły zatem 1556 mieszkań, 

5727 izb i 112,2 tys. m2 powierzchni użytkowej przy 5752 osobach zameldowanych oraz 5721 

osobach mieszkających faktycznie. Powyższe zasoby mieściły się w 1491 budynkach mieszkal-

nych a niewielka ich część w obiektach innych funkcji. Powierzchnię terenu zajętego na cele 
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mieszkaniowe można szacować w oparciu o orientacyjny bilans terenu na około 184 ha. Wiel-

kość przeciętnej działki można określić na około 1250 m2. 

 

Warunki mieszkaniowe ludności gminy przedstawiono porównawczo poniżej: 

Miernik 
Średnia wartość miernika 

gmina powiat województwo 

osób/ mieszkanie 3,7 3,6 3,5 

m2 pow.użytkowej 

osobę 
19,5 19,6 18,1 

osób / izbę 1,0 1,0 1,0 

m2 p.u./ mieszkanie 72 70,9 63,7 

 

Na tej podstawie można stwierdzić, iż przeciętne warunki mieszkaniowe w gminie są 

zbliżone do średnich w powiecie proszowickim i bardziej korzystne pod względem wygody za-

mieszkania od średnich w województwie małopolskim. Określenie warunków samodzielności 

(ilość gospodarstw domowych na 100 mieszkań) przy braku aktualnych danych jest praktycznie 

niemożliwe. Jedynie w oparciu o materiały spisu powszechnego z 1988 r. można szacować bar-

dzo ogólnie, że jest to 103-104 gospodarstwa na 100 mieszkań a zatem istniejące zasoby zaspo-

kajają potrzeby w 96-97%. Zasoby i standardy zamieszkania na wsi prezentuje tabela 15. 

 

Tabela 15 

Zasoby mieszkaniowe i ludność w mieszkaniach w 1999 r. 21 

Lp  
Budynki miesz-

kalne 

Szacunkowa 

ilość mieszkań 

Ludność w 

mieszkaniach 

osób 

mieszkanie 

 Razem 1491 1556 5752 3,7 

1 Nowe Brzesko 481 493 1735 3,5 

2 Grębocin 63 66 272 4,1 

3 Gruszów 84 85 263 3,1 

4 Hebdów 172 176 644 3,6 

5 Kuchary 86 93 331 3,6 

6 Majkowice 51 66 275 4,2 

                                            
21 wg materiałów Urzędu Gminy w Nowym Brzesku 
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Lp  
Budynki miesz-

kalne 

Szacunkowa 

ilość mieszkań 

Ludność w 

mieszkaniach 

osób 

mieszkanie 

7 Mniszów 62 67 246 3,7 

8 Mniszów Kolonia 33 37 153 4,1 

9 Pławowice 59 59 231 3,9 

10 Przybysławice 48 50 173 3,5 

11 Rudno Dolne 93 97 361 3,7 

12 Sierosławice 60 60 224 3,7 

13 Śmiłowice 143 149 584 3,9 

14 Szpitary 56 58 260 4,5 

 

VI.4.2 Struktura zabudowy mieszkaniowej 

Struktura zabudowy mieszkaniowej - zarówno w ośrodku gminnym jak i w pozostałych 

wsiach występuje głównie zabudowa rodzinna o niskiej intensywności (tzn. jednorodzinna w tym 

rolnicza). Tylko we wsi Majkowice usytuowane jest osiedle małych domków mieszkalnych  

(3 budynki o 12 mieszkaniach) oraz pojedyncze obiekty w innych miejscowościach. 

Mieszkania z użytkownikiem gospodarstwa rolnego szacować można aktualnie na około 

73% ogółu czyli rzędu 1140 mieszkań przy łącznej liczbie gospodarstw 1014 i 239 działkach rol-

nych (razem 1253). Najniższy procent tego typu zabudowy występuje w Nowym Brzesku oraz 

Majkowicach rzędu 57%. 

 

Struktura własnościowa zasobów mieszkaniowych – charakteryzuje się bardzo wyso-

kim udziałem zasobów prywatnych, które stanowią w niej prawie 100%. Zatem gmina nie dys-

ponuje w zasadzie zasobami komunalnymi. 

 

VI.4.3 Ocena zmian 

Zmiany w wielkości zasobów mieszkaniowych – w latach 1988-1999 przyrost rzeczy-

wisty zasobów mieszkaniowych w gminie w ciągu 10 lat wynosił 97 budynków, 109 mieszkań 

oraz 11,0 tys. m2 pow. użytkowej. Dynamika zmian w ilości zasobów wynosiła 107% a przecięt-

nie rocznie przybywało 8,8 budynków oraz 9,9 mieszkań. 
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Podstawowe cechy i ogólna ocena mieszkalnictwa 

 dominującym typem zabudowy mieszkaniowej w gminie jest budownictwo rodzinne, w for-

mie budynków jednorodzinnych oraz tzw. zabudowy rolniczej, której udział w strukturze 

mieszkalnictwa zmniejsza się, 

 zasoby mieszkaniowe w 98% stanowią własność prywatną a zatem gmina posiada bardzo 

ograniczone możliwości zapewnienia mieszkań w przypadkach szczególnych (losowych, 

klęsk żywiołowych itp.), 

 postępujący wzrost standardów zamieszkania zarówno w wyniku realizacji nowych budyn-

ków o znacznie większym metrażu i ilości izb jak i zmniejszającej się ilości osób zamieszka-

łych faktycznie, 

 niski stopień uzbrojenia technicznego terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym głównie 

w kanalizację, podobnie jak w większości gmin zwłaszcza wiejskich, 

 niski poziom wykorzystania terenów zabudowy mieszkaniowej w stosunku do możliwości 

ustalonych w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego. 
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VI.5 Gospodarka finansowa gminy 

VI.5.1 Dochody budżetowe 

Zmiany w wysokości dochodów ogółem gminy Nowe Brzesko kształtowały się jak przed-

stawiono poniżej: 

 

Lata 
Dochód ogółem 

 w tys.zł 

Wzrost do roku po-

przed.w % 
Wskaźnik inflacji Przyrost realny w % 

1994 1994,3 100,0 - - 

1995 2638,5 132,3 27,8 + 4,5 

1996 3380,1 128,1 19,9 + 8,2 

1997 5588,1 165,3 13,2 + 52,1 

1998 6141,1 109,9 11,8 - 1,9 

1999 5672,6 92,4 7,3 -14,9 

 

Przyrost realnych dochodów budżetowych wystąpił w trzech pierwszych latach analizo-

wanego okresu i był najwyższy w 1997 r. W latach 1998-1999 dynamika ich wzrostu wyraźnie 

zmniejszyła się i nastąpił spadek ich realnego przyrostu. 

W stosunku do średniej ogółem dochodów woj. krakowskiego w latach 1994-1997 dyna-

mika zmian w dochodach gminy Nowe Brzesko była wyższa i wynosiła 280% gdy w wojewódz-

twie 223,6%. W tym czasie udział dochodów gminy w sumie dochodów gmin województwa 

zwiększył się z 0,4% do 0,5%. W roku 1998 dochody gminy w skali województwa 22 wynosiły 

0,05%. Natomiast w dochodach powiatu proszowickiego udział ten wynosił 14,9% a dochód 

gminy jest drugim co do wielkości. 

Głównymi miernikami odzwierciedlającymi pośrednio poziom rozwoju gminy i jej za-

sobność a także zasobność społeczności lokalnej są: 

 średni dochód na 1 mieszkańca, 

 udział dochodów własnych w dochodach ogółem. 

 

                                            
22 Urząd Statystyczny w Krakowie podaje dane w nowym podziale administracyjnym kraju a więc dla 

woj.małopolskiego 
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Średni dochód na 1 mieszkańca wzrósł z 345,8 zł w roku 1994 do 968,0 zł w 1997 r., 

gdy w województwie krakowskim z 446,4 zł do 995,7 zł. W roku 1998 średni dochód na jednego 

mieszkańca gminy wynosił 1070 zł a w województwie małopolskim 1114 zł. 

W minionych latach pomimo silniejszej dynamiki wzrostu dochodu budżetu w gminie 

Nowe Brzesko, średni na jednego mieszkańca był on niższy niż przeciętnie w województwie. 

 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – przedstawiał się porównawczo 

w gminie Nowe Brzesko w latach 1994-1997 następująco: 

 

Jednostki administracyjne 1994 1995 1996 1997 1998 

w województwie krakow-

skim 
32,8 35,7 32,1 34,7 x 

w województwie małopol-

skim 
x 35,8 23 x 31,4 23 27,5 

w powiecie proszowickim x x x x 24,4 

w gminie Nowe Brzesko 24,1 29,2 29,2 24,3 20,9 

 

Ogólnie dochody własne gminy były niższe niż średnie w skali województwa krakow-

skiego do roku 1997 a w 1998 niższe niż średnie w województwie małopolskim. Na 39 gmin by-

łego województwa krakowskiego gmina zajmowała w 1997 r. 10 miejsce co do wysokości do-

chodów ogółem na jednego mieszkańca i już 31 miejsce pod względem wysokości podatków 

i opłat lokalnych oraz dopiero 91 miejsce w wysokości udziału podatków stanowiących budżet 

państwa. W 1998 r. istnieje możliwość takiego porównania tylko w skali powiatu proszowickie-

go, w którym na 6 gmin, gmina Nowe Brzesko zajmuje 1 miejsce pod względem wysokości do-

chodów ogółem na 1 mieszkańca, 4 miejsce w dochodach własnych i 2 co do udziału w docho-

dach budżetu państwa. We wszystkich trzech przypadkach gmina ma korzystniejsze wartości 

mierników od średnich w powiecie. 

 

                                            
23 Urząd Statystyczny podaje porównawczo 
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Źródła dochodów budżetowych 

Procentowa struktura dochodów gminy według ich źródeł w latach 1995-1997 na tle wo-

jewództwa krakowskiego, a w roku 1998 na tle województwa małopolskiego przedstawiała się 

następująco: 

 

Wyszczególnienie 
województwo gmina 

1995 1996 1997 1998 1995 1996 1997 1998 

Dochody własne  35,7 32,1 34,7 27,5 29,2 29,2 24,3 20,9 

W tym podatki i opłaty lo-

kalne 

26,3 

 

23,7 

 

23,8 

 

x 

 

23,2 

 

21,5 

 

16,9 

 

20,9 

 

Udział w podatkach sta-

nowiących dochód budżetu 

państwa 

27,5 33,7 33,3 24,0 28,0 25,0 16,8 17,0 

Subwencje 22,8 21,9 21,2 30,0 35,7 37,0 30,2 32,8 

Dotacje 13,6 11,7 10,8 16,5 7,1 8,4 8,7 19,4 

Pozostałe dochody 9,8 9,0 10,9 X 6,0 7,1 27,4 9,9 

 

W całym analizowanym okresie udział dochodów własnych gminy, a w ich ramach udział 

podatków i opłat lokalnych był niższy niż przeciętnie w województwie (zarówno w starych jak i 

nowych jego granicach). 

Podobnie sytuacja kształtowała się w zakresie pozostałych źródeł dochodów budżetu z 

wyjątkiem subwencji. 

Subwencje były w gminie znacznie wyższe od przeciętnych w województwie i stanowiły 

główne źródło jej dochodów budżetowych. 

 

Podobna sytuacja rysowała się w 1998 r. w całym powiecie proszowickim, a porównaw-

czo przedstawia się to poniżej: 

% 

 ogółem 
dochody 

własne 

udział w do-

chodach 

budżetu 

państwa 

dotacje 

dofinansowanie 

ze środowisk po-

zabudżetowych 

subwencje 

woj. małopolskie 100,0 27,5 24,0 16,5 2,0 30,0 

powiat 100,0 24,4 18,4 16,2 4,7 36,3 

gmina 100,0 20,9 17,0 19,4 9,9 32,8 

 

Szczegółowo źródła dochodów gminy w roku 1998 i 1999 ilustruje tabela 16. 
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Tabela 16 

Źródła dochodów gminy Nowe Brzesko w latach 1998 i 1999 

Lp wyszczególnienie 

1998 1999 
% zmiany 

w latach 

1998-1999 

% zmiany 

w latach 

1995-1999 W tys.zł 
Struktura 

w % 
W tys.zł 

Struktura 

w % 

 Dochody ogółem 6141,1 100,m0 5672,6 100,0 92,3 215,0 

1 

 

Dochody własne 

W tym: 
1281,3 20,9 2590,4 45,7 202,0 336,1 

a 

a 1 

a 2 

a 3 

a 4 

a 5 

a 6 

 

a 7 

a 8 

 

a 9 

a 10 

podatki i opłaty (bez a 11) 

podatek rolny 

podatek leśny 

podatek od nieruchomości 

podatek od środków transp. 

wpływy z karty podatkowej 

podatek od darowizn  

i spadków 

opłata targowa 

podatek od posiadanych psów 

opłata skarbowa 

opłata eksploatacyjna 

855,1 

571,6 

- 

126,4 

30,1 

41,6 

6,2 

 

1,8 

- 

 

77,3 

0,1 

13,8 

9,3 

 

2,0 

0,5 

0,6 

0,1 

 

- 

 

 

1,3 

0,2 

913,4 

544,5 

- 

175,5 

32,0 

47,7 

3,4 

 

4,4 

- 

 

101,2 

4,7 

16,1 

9,6 

 

3,1 

0,5 

0,8 

- 

 

- 

 

 

1,8 

- 

106,8 

95,3 

 

138,8 

106,3 

114,7 

54,8 

 

244,4 

- 

 

130,9 

470,0 

149,4 

161,8 

 

153,9 

32,3 

175,4 

242,8 

 

x 

 

 

306,7 

a 11 opłaty różne (b + c) 426,2 24 6,9 - - x 

782,9 b Dochody z majątku gminy 24 24 101,0 1,8 x 

c Pozostałe dochody 24 24 672,8 11,9 x 

2 
Udział w dochodach stanowią-

cych dochód państwa 
1043,0 17,0 903,2 15,9 86,6 122,4 

3 Subwencje 2013,8 32,8 2515,2 44,3 124,9 267,0 

4 Dotacje celowe 1190,8 19,4 567,1 10,0 47,6 302,0 

5 

Środki na dofinansowanie za-

dań gminy ze środków poza-

budżetowych 

612,2 9,9 25 25 x x 

 

W roku 1999 po utworzeniu województwa małopolskiego po raz pierwszy udział docho-

dów własnych gminy zwiększył się do 45,7% (w wyniku generalnego zaliczenia środków na do-

finansowanie gminy ze środków pozabudżetowych do tej grupy) i był nieco wyższy od subwencji 

(44,3%). 

Udział podatków i opłat lokalnych w dochodach własnych zmniejszający się pomiędzy 

rokiem 1995 a 1997 wzrósł w roku 1998 (w wyniku zaliczenia do opłat różnych dochodów 

z majątku gminy i pozostałych dochodów), gdy w rzeczywistości wzrost ten nastąpił dopiero po 

roku 1999. 

                                            
24 w 1998 r. podane w „opłatach różne” pkt a 11 
25 w 1999 podane w „pozostałe dochody” pkt c 
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Struktura procentowa podatków i opłat lokalnych oraz dynamika zmian w latach 1995-

1999 poszczególnych elementów tej grupy źródeł dochodów kształtował się jak poniżej: 

Wyszczególnienie 
Rok Procent zmian 

1995-1999 1995 1996 1997 1998 1999 

Ogółem w tym        

podatki i opłaty lokalne 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 149,5 

podatek rolny 55,1 60,3 57,7 66,8 59,6 161,8 

podatek od nieruchomości 18,7 12,6 11,0 14,8 19,2 153,9 

podatek od środków trans-

portowych 
16,2 15,6 14,9 3,6 3,5 32,3 

wpływy z kart podatkowych 4,5 4,7 3,9 4,9 5,2 175,4 

opłaty skarbowe 5,4 5,9 7,4 9,0 11,1 306,7 

pozostałe podatki i opłaty 0,1 0,9 5,1 0,9 1,4 892,8 

 

Podstawowe cechy dochodów budżetowych gminy to: 

 niższy od przeciętnego w województwie dochód ogółem na jednego mieszkańca i najwyższy 

w rolniczym powiecie proszowickim, 

 niski udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy – niższy od średniego  

w województwie i niższy od przeciętnego w powiecie, przy wysokim udziale subwencji, 

 głównym źródłem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest podatek rolny (rolnic-

two jest główną funkcją gminy) oraz podatek od nieruchomości przede wszystkim od osób fi-

zycznych, 

 stosunkowo małe możliwości pozyskiwania dochodów z tytułu posiadanego przez gminę ma-

jątku ze względu na jego rozmiary i rodzaj (głównie grunty), 

 możliwości ewentualnego wzrostu wpływu z kart podatkowych (wzrost ilości podmiotów go-

spodarczych) i w niewielkim stopniu od nieruchomości osób prawnych. 
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VI.5.2 Wydatki budżetowe 

Ogółem wydatki w budżecie gminy Nowe Brzesko w latach 1995-1998 kształtowały się 

w sposób następujący: 

 

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 

Wydatki ogółem w tys. zł w gminie 2639,9 3163,4 5695,1 7115,1 7201,9 

Przyrost w stosunku do roku poprzedniego 134,3 119,8 180,0 124,9 101,2 

Wydatki na 1 mieszkańca w gminie 456 546 968 1240 1258 

 

W 1998 r. udział wydatków gminy w skali powiatu wynosił 15,2%. Główne kierunki wy-

datkowania dochodów kształtowały się w minionym okresie jak poniżej: 

 

Wyszczególnienie 1995 1996 

Gospodarka komunalna 10,0 22,1 

Oświata i wychowanie 50,2 41,5 

Kultura i sztuka 2,9 2,0 

Ochrona zdrowia 0,2 0,2 

Opieka społeczna 6,7 4,3 

Kultura fizyczna i sport - 0,5 

Administracja państwowa i samorządowa 20,8 17,2 

 

Najwyższe wydatki ponosi budżet gminy dla zapewnienia obsługi ludności w zakresie 

edukacji, gospodarki komunalnej oraz administracji samorządowej i państwowej. 

Sytuacja ta przedstawiała się podobnie jak i w innych gminach a także w skali wojewódz-

twa. 

 

Wydatki inwestycyjne – ich procentowy udział w wydatkach ogółem przedstawiono po-

niżej w tym w latach 1995-1997 na tle województwa krakowskiego: 

 

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 

Województwo krakowskie 17,4 17,7 22,9 x X 

Gmina Nowe Brzesko 16,5 28,4 23,2 22,5 35,8 

Wydatki w gminie na 1 M 752 155 230 279 451 

 



 95 

W roku 1998 ich wysokość w wydatkach majątkowych powiatu proszowickiego wynosił 

14,9%. 

Podejmowane w gminie ważniejsze inwestycje dotyczyły w ostatnich latach przede 

wszystkim budowy i rozbudowy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej w tym: sieci wodo-

ciągowej, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej a także urządzeń infrastruktury społecznej 

(szkoły, domu ludowego itp.). Przyjęte przez gminę kierunki inwestowania służą zarówno pod-

noszeniu standardów życia mieszkańców gminy jak i zwiększają atrakcyjność jej obszaru dla in-

westycji gospodarczych. 

 

Relacje pomiędzy dochodami gminy a ich wydatkowaniem  - zaprezentowane zostały 

w przedstawionym poniżej zestawieniu procentowych realnych zmian w dochodach i wydatkach 

ogółem w tym w wydatkach inwestycyjnych oraz diagramie ukazującym te dane w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca gminy. 

 

Zmiany w dochodach i wydatkach 

Wyszczególnienie 1995 1996 1997 1998 1999 

Dochody ogółem 104,5 108,2 152,1 98,1 85,1 

Wydatki ogółem 100,0 93,6 101,9 115,8 126,9 

W tym wydatki inwestycyjne 200,1 206,3 147,8 120,4 161,3 
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Zmiany w dochodach i wydatkach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
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VI.5.3 Cechy gospodarki finansowej i jej ocena 

 spadek realnych dochodów gminy po roku 1997 rosnących do tego czasu dynamicznie przy 

równoczesnym zmniejszaniu się wskaźnika inflacji, 

 nawiązujący do powyższego spadek dochodów na 1 mieszkańca (przy w zasadzie stabilnej 

liczbie mieszkańców), który w całym okresie był niższy od przeciętnego w województwie 

krakowskim a w latach 1998, 1999 od średniego w województwie małopolskim, 

 znacznie niższy udział dochodów własnych w dochodach ogółem od przeciętnego w sumie 

dochodów w/w województw w odpowiednich latach, 

 dominujący udział w dochodach własnych gminy podatku rolnego i podatku od nieruchomo-

ści tworzących ten dochód w wysokości od 73-82% w poszczególnych latach, 

 wysoki, wyższy od przeciętnego w województwie małopolskim udział w dochodach gminy 

dotacji i subwencji, przy niższych dochodach z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa, 

 niski udział dochodów z majątku gminy przy ograniczonej jego wielkości i możliwościach 

wykorzystania, 

 wysokość wydatków odpowiadająca wysokości dochodów gminy do roku 1997 przy przekro-

czeniu ich o 16% w roku 1998 i o 47% w 1999 r., 

 znacznie wyższy od przeciętnego w województwie udział w wydatkach ogółem, wydatków 

inwestycyjnych po roku 1995 (w granicach 22,5-35,8) wyraźnie zwiększony w 1999 r.,  



 97 

co uzasadnia istotne przekroczenie wysokości dochodów w tym roku (korzystanie  

z kredytów), 

 dominujący udział w strukturze wydatków środków przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb 

edukacji, gospodarki komunalnej (w tym na remonty, inwestycje) oraz administrację. 

 

Ogólnie budżet gminy Nowe Brzesko w sferze dochodów jest w wysokim stopniu zależny 

od polityki finansowej rządu w stosunku do samorządów. Wynika to z ograniczonych możliwości 

pozyskiwania dochodów własnych na co istotny wpływ wywiera: struktura gospodarki gminy o 

dominacji rolnictwa, niski choć stale rosnący w niej udział osób prawnych i fizycznych działają-

cych w tym terenie, a także ograniczony i mało atrakcyjny dla czerpania zysków majątek gminy. 

Rosnące w budżecie wydatki, zwłaszcza udziału w nich środków na inwestycje mają na celu nie 

tylko poprawę warunków życia społeczności lokalnej lecz także zwiększenia atrakcyjności ob-

szaru gminy dla gospodarczych inwestorów zewnętrznych i poprawy jej kondycji ekonomicznej. 
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VI.6 Podstawowe problemy i uwarunkowania rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy Nowe Brzesko 

VI.6.1 Podstawowe problemy gminy w zakresie wybranych elementów 

struktury społeczno-gospodarczej 

Przedstawione w rozdziałach VI.1 - VI.5 cechy poszczególnych elementów struktury spo-

łeczno-gospodarczej gminy, pozwalają na określenie podstawowych problemów gminy. Traktu-

jąc problemy jako zjawiska powszechnie odbierane negatywnie, a zatem wymagające zmian 

w gminie Nowe Brzesko, za takie można uznać:  

- zagrożenia obniżeniem poziomu ekonomicznych warunków życia mieszkańców w świetle wy-

sokiej i zwiększającej się ilości zasobów pracy przy: 

 zmniejszającej się rentowności gospodarstw rolnych, 

 nisko zrównoważonym lokalnym rynku pracy poza rolnictwem, 

 wysokim uzależnieniu możliwości pozyskiwania pracy poza produkcją rolną od sytuacji 

na rynkach zewnętrznych (głównie Krakowa), coraz bardziej ograniczonych przy rosnącej 

konkurencji, 

- trudności w ożywieniu gospodarki gminy w związku z: 

 ogólnie słabą na rynku krajowym koniunkturą zbytu produkcji rolniczej, stanowiącej pod-

stawę gospodarki gminy, przy wielu niekorzystnych uwarunkowaniach dla wprowadzenia 

koniecznych zmian w jej rozwoju, 

 brakiem silnych kapitałowo nierolniczych podmiotów gospodarczych odpornych na 

zmiany koniunktury i konkurencyjnych na rynkach zewnętrznych, 

 ograniczonymi środkami finansowymi, zarówno publicznymi, jak i prywatnymi, dla 

szybkiego podniesienia atrakcyjności gminy w celu przyciągnięcia inwestorów zewnętrz-

nych, 

- niskie standardy obsługi ludności gminy, zwłaszcza w sferze infrastruktury technicznej 

i komunikacji, wyrażone dysproporcją pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi w tym zakresie 

a w/w środkami finansowymi budżetu gminy, 

- niski udział dochodów własnych gminy w ogólnych dochodach jej budżetu przy małych możli-

wościach jego zwiększenia z posiadanego majątku, a zatem wysokie uzależnienie finansowe 

od budżetu państwa i zmniejszające się możliwości inwestycyjne 
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- ekstensywne wykorzystywanie zasobów kubaturowych i terenów magazynowo-składowych 

częściowo pozostających w gestii gminy lecz w większości stanowiących własność słabo 

funkcjonujących jednostek gospodarczych z otoczenia rolnictwa.  

 

Problemy powyższe w mniejszym lub większym stopniu znalazły również odzwierciedle-

nie w „Strategii rozwoju gminy Nowe Brzesko ‘’.  

 

VI.6.2 Uwarunkowania rozwoju gminy w sferze społecznej i gospodarczej 

Przedstawione poniżej uwarunkowania obejmują cechy i czynniki rzutujące na rozwój 

gminy w sferze społecznej i gospodarczej jak również cechy i czynniki z tego zakresu mające 

wpływ na jej rozwój ogólny w tym również przestrzenny.  

 

Uwarunkowania wewnętrzne - wynikają przede wszystkim z naturalnych cech obszaru, a także 

cech zgromadzonego w nim potencjału społecznego, gospodarczego i technicznego. Jak wynika 

z analizy ujawnionych w diagnozie stanu cech gminy wiele z nich będzie mieć korzystny wpływ 

na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy, lecz będą również uwarunkowania ograniczające ten 

rozwój.  

 

Uwarunkowania wewnętrzne korzystne 

- wysokie walory gleb i klimatu dla rozwoju tradycyjnej w tym obszarze produkcji rolniczej 

oraz niezbyt bogate zasoby surowcowe dla produkcji materiałów budowlanych i ropy naftowej 

- częściowo udokumentowane,  

- urozmaicony krajobraz, uzupełniony obszarami występowania roślinności chronionej oraz 

obiektami i zespołami zabytkowymi, tworzą walory krajoznawcze gminy, 

- wysokie zasoby pracy w wieku mobilnym o relatywnie wysokiej przedsiębiorczości, aktywne 

i podatne na zmiany, 

- niewielkie wolne i ekstensywnie wykorzystane zasoby budowlane oraz terenowe, 

w większości stanowiące własność indywidualną (Kółek Rolniczych), 

- zabezpieczone w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego tereny 

rozwojowe, przede wszystkim dla mieszkalnictwa, lecz również, choć w mniejszym stopniu, 

dla usług i innej działalności biznesowej, 
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- dostatecznie rozwinięta sieć usług publicznych, a także komercyjnych, zwłaszcza handlu, ga-

stronomii i hotelarstwa. 

- aktywna działalność na rzecz podniesienia standardów wyposażenia gminy w infrastrukturę 

techniczną i usprawnienia komunikacji, przede wszystkim w obszarze wysokiej koncentracji 

ludności i funkcji społeczno – gospodarczych,  

- wysoki udział w budżetach gminy wydatków przeznaczonych na inwestycje. 

 

Uwarunkowania wewnętrzne niekorzystne 

- słabo zrównoważony lokalny rynek pracy, zarówno pomiędzy aktywnymi zasobami pracy 

w sferze pozarolniczej a popytem na tę pracę (liczne wyjazdy do pracy), jak i pomiędzy poza-

rolniczymi zasobami pracy a pracującymi w rolnictwie (obciążonym „bezrobociem agrar-

nym”),  

- brak zorganizowanego, nowoczesnego otoczenia rolnictwa, związanego z jego bezpośrednią 

obsługą, jak np. agrotechnika czy przechowalnictwo, a także przetwórczo – handlową, 

- mały udział w strukturze gospodarczej prężnych ekonomicznie podmiotów i ograniczony ich 

dostęp do kapitałów, 

- wysokim udziałem podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych prowadzących różną 

działalność, słabo stymulujących popyt na pracę, często opartej na pracy rodzinnej 

i traktowanej jako uzupełnienie dochodów, 

- ograniczona prawnie i technicznie dostępność terenów dla rozwoju działalności gospodarczej, 

a także niewielkie możliwości intensyfikacji wykorzystywanych ekstensywnie, 

- niedorozwój infrastruktury technicznej w jednostkach osadniczych oddalonych od ośrodka 

gminnego, 

- gęsta, lecz słaba technicznie jakość dróg wewnętrznych, 

- niskie standardy funkcjonowania części usług publicznych (np. oświaty, służby zdrowia) oraz 

ograniczona dostępność niektórych usług (np. poczta, tereny sportowe) 

- niedorozwój bazy sportowo – rekreacyjnej (brak boisk, sal gimnastycznych, ścieżek rowero-

wych itp.) 

- brak zorganizowanych placówek pomocy społecznej (publicznej i pozarządowej) 

- brak komunalnych zasobów mieszkaniowych dla ludności najuboższej oraz zastępczych dla 

mieszkańców poszkodowanych w przypadkach losowych lub klęsk żywiołowych, 
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- nieadekwatne do potrzeb środki finansowe budżetów gminy dla zaspokojenia potrzeb bieżą-

cych jej mieszkańców oraz odrobienia zaległości inwestycyjnych.   

 

Uwarunkowania zewnętrzne - występujące poza sferą bezpośredniego oddziaływania gminy, 

tworzące możliwości wykorzystania jej pozytywnych cech, jak również wywołujące zagrożenia 

w tym zakresie. 

 

Uwarunkowania zewnętrzne korzystne 

- położenie w bezpośredniej strefie oddziaływania Krakowa - regionalnego ośrodka zbytu pro-

dukcji rolniczej i pracy, a także edukacji, nauki i kultury, 

- funkcjonujące lub powstające giełdy rolne Tarnowa, Krakowa i Śląska, a w mniejszym stop-

niu również proszowicka, 

- ewentualne zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału zewnętrznego w momencie bar-

dziej intensywnego dostosowania nieprzygotowanych elementów gospodarki kraju do działa-

nia w strukturach Unii Europejskiej 

- rosnące zapotrzebowanie na czystą ekologicznie żywność przy wzroście zainteresowania prze-

twarzania takiej produkcji rolnej, 

- zainteresowanie turystyką rekreacyjno-krajoznawczą w pobliżu aglomeracji miejskich  

 

Uwarunkowania zewnętrzne niekorzystne 

- brak bezpośredniej obsługi gminy przez trasy komunikacji drogowej o znaczeniu międzynaro-

dowym oraz możliwościach łatwego wyboru transportu (brak transportu kolejowego itp.)  

- ograniczone możliwości wygodnego połączenia z trasą Kraków - Tarnów i dalej (mała prze-

pustowość mostu na Wiśle), zwłaszcza w przypadku budowy autostrady (powiązaną z ryn-

kiem wschodnim) 

- generalny spadek koniunktury na produkcję rolną 

- ograniczenie popytu na pracę na zewnętrznych rynkach zbytu (rosnące bezrobocie, silna kon-

kurencja w tym zakresie) 

- zwiększający się zasięg ubożenia ludności przy polaryzacji dochodów w pewnych grupach 

słabo zainteresowanych ofertami wewnętrznych rynków 

- wysoka konkurencja w zakresie usług i zbytu sąsiednich terenów, a zwłaszcza miast. 
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VII KOMUNIKACJA - STAN POWIĄZAŃ ZEWNĘTRZNYCH I OBSŁUGI 

WEWNĘTRZNEJ 

VII.1 Układ kolejowy  

Na terenie gminy nie występują żadne trasy ani urządzenia kolejowe. Najbliższa stacja 

kolejowa znajduje się w Krakowie – Nowej Hucie. 

 

VII.2 Układ drogowy 

Przez teren gminy Nowe Brzesko przebiega droga krajowa nr 79 o znaczeniu międzyre-

gionalnym relacji Bytom – Kraków – Sandomierz – Kozienice - Warszawa. Jej długość w grani-

cach gminy wynosi 9.2 km. Jest to droga IV klasy technicznej z jezdnią o nawierzchni bitumicz-

nej szerokości 6.0 m. i przekroju drogowym, z wyjątkiem odcinka przebiegającego przez obszar 

zainwestowania Nowego Brzeska, gdzie droga posiada lokalnie przekrój uliczny, jezdnię o sze-

rokości 8 do 9 m i nawierzchnię z kostki kamiennej w bardzo złym stanie technicznym. Drugim 

co do znaczenia elementem układu drogowego jest droga wojewódzka nr 775 relacji Słomniki – 

Proszowice – Nowe Brzesko – Ispina. Jej długość na terenie gminy wynosi 4.426 km.  Jest to 

droga o jezdni szerokości 6.0 m i przekroju drogowym. W ciągu tej drogi, na rzece Wiśle znajdu-

je się obiekt mostowy o nietypowym przekroju jednopasowym z mijankami.  

 

Układ podstawowy w rozumieniu Ustawy o drogach publicznych uzupełnia sieć dróg po-

wiatowych. Przez teren gminy przebiega 6 odcinków tych dróg:  

 droga nr 18172 Hebdów - Bobin, długość 3.5 km, nawierzchnia bitumiczna; 

 droga nr 18173 Kowala - Mniszów, długość 4.5 km, nawierzchnia bitumiczna; 

 droga nr 18174  Szpitary Hebdów, długość 2.8 km, nawierzchnia bitumiczna; 

 droga nr 18175 rz. Wisła – Sierosławice – Mojkowice – Książnice, długość w granicach gmi-

ny 6.0 km, w tym 4.5 km o nawierzchni bitumicznej, pozostały odcinek utwardzony; 

 droga nr 18180 Wawrzeńczyce - Rudno, długość w granicach gminy 2.3 km, nawierzchnia bi-

tumiczna; 

 

Łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi ok. 19.9 km, z czego na drogi 

o nawierzchni ulepszonej przypada 18.2 km (91.5%). Pozostałe odcinki to drogi o nawierzchni 

utwardzonej.  



 103 

Układ obsługujący w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tworzy sieć dróg gmin-

nych, na którą składają się 44 odcinki o łącznej długości ok. 49.1 km. 

Łączna długość sieci drogowej gminy wynosi  ok. 82.6  km. Długości poszczególnych 

odcinków dróg przyjęto w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie Gminy oraz weryfikujące pomia-

ry na mapie w skali 1:10000, które miały na celu uwzględnienie zmian w przyjętych  dla potrzeb 

studium granicach opracowania.  

 

Generalnie stwierdzić należy, że gmina Nowe Brzesko posiada dobrze rozwiniętą sieć 

dróg, zgodną ze strukturą zagospodarowania przestrzennego gminy. Zwrócić jednak należy uwa-

gę na stosunkowo duży odsetek dróg nieulepszonych. Stan dróg o nawierzchni bitumicznej jest 

zróżnicowany: od odcinków o bardzo dobrej nawierzchni po odcinki zniszczone wskutek wystę-

powania przełomów wiosennych. Również parametry techniczne dróg są zróżnicowane: wystę-

pują odcinki o nawierzchni bitumicznej dwupasowej ( szerokość jezdni 4.5 – 5.0 m), jednakże 

znaczna część dróg to drogi jednopasowe o nawierzchni utwardzonej. Do mankamentów istnieją-

cego układu drogowego należy również zaliczyć brak wydzielonych ciągów pieszych (uwaga ta 

nie dotyczy Nowego Brzeska, gdzie przy głównym ciągu komunikacyjnym na odcinku central-

nym występują obustronne chodniki) oraz brak rowów odwadniających na wielu docinkach dróg 

gminnych.  

Nadrzędnymi elementami układu drogowego pod względem funkcjonalnym są droga kra-

jowa nr 79 i droga wojewódzka nr 775. Drogę nr 79, należy sklasyfikować jako główną, jakkol-

wiek w obrębie zainwestowania miejskiego nie spełnia ona wymogów stawianych tej klasie dróg 

(duża ilość skrzyżowań z drogami układu uzupełniającego, liczne wjazdy bramowe, nakładanie 

się ruchu lokalnego i tranzytowego, bardzo zły stan nawierzchni). Drogę wojewódzką nr 775 na 

odcinku od drogi 79 w kierunku Proszowic należy sklasyfikować jako drogę zbiorczą. 

Drogi powiatowe i gminne tworzą układ uzupełniający (drogi lokalne i dojazdowe), reali-

zujący przede wszystkim powiązania komunikacyjne wewnątrz  gminy oraz powiązania 

z najbliższymi miejscowościami w gminach ościennych. 

 

VII.3 Transport publiczny 

Wiodącą rolę w lokalnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Nowe Brzesko od-

grywa obecnie komunikacja mikrobusowa realizowana przez przewoźników prywatnych. Najle-
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piej obsługiwana jest relacja Kraków – Nowe Brzesko – Koszyce, na której częstotliwość kurso-

wania mikrobusów dochodzi do 50 kursów na dobę w dniu roboczym. Dobrze rozwinięta jest 

również komunikacja mikrobusowa pomiędzy Nowym Brzeskiem i Proszowicami. Na tym kie-

runku częstotliwość kursowania mikrobusów wynosi 22 kursy na dobę. Mikrobusy obsługują 

również relację Proszowice – Koszyce prowadzoną przez północną część gminy (wsie Mniszów 

Kolonia, Pławowice, Kuchary i Śmiłowice). 

Powiązania komunikacyjne gminy o charakterze głównie ponadlokalnym realizuje PKS. 

Istniejące połączenia zapewniają bezpośrednie powiązania Nowego Brzeska z takimi ośrodkami 

miejskimi jak Kraków (14 kursów, w tym 9 pospiesznych), Katowice (2 kursy pospieszne), Sta-

szów (5 kursów, w tym 3 pospieszne), Bochnia (3 kursy), Ostrowiec Świętokrzyski i Sandomierz 

(po 3 kursy pospieszne), Busko Zdrój (2 kursy), Lublin, Zakopane, Stalowa Wola (po 1 kursie 

pospiesznym na dobę). 

 

VII.4 Warunki ruchowe na głównych ciągach komunikacyjnych 

Dostępne dane o natężeniach ruchu pochodzą z generalnych pomiarów ruchu prowadzo-

nych regularnie przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i dotyczą dróg zaliczanych do koń-

ca 1998 roku do kategorii dróg krajowych, tj. drogi nr 79 (dawniej droga nr 777) oraz drogi nr 

775 (obecnie droga wojewódzka). Charakterystykę średniorocznego dobowego obciążenia tych 

dróg na przestrzeni lat 1980 - 1995 wraz z szacunkiem tych wielkości dla roku 2000 podaje po-

niższa tabela. 

 



 105 

Tabela 17 

Charakterystyka zmian w średniorocznym dobowym natężeniu ruchu (SDR) na głównych dro-

gach gminy Nowe Brzesko w latach 1980 - 1995  

Droga Rok SDR Procentowy udział pojazdów 

odcinek pomiaru poj./24h samochody 

osobowe 

samochody 

ciężarowe 

autobusy 

 1980 2100 50 18 6 

droga krajowa nr 79 1985 2400 50 20 4 

odcinek: Wawrzeńczy- 1990 2900 54 18 4 

ce – Nowe Brzesko 1995 4300 68 16 3 

 2000*) 5600 71 13 2 

 1980 1700 46 17 5 

droga krajowa nr 79 1985 1700 52 19 6 

odcinek: Nowe Brzesko 1990 - - - - 

- Koszyce 1995 2900 67 16 2 

 2000*) 3800 72 14  

 1980 1000 46 16 4 

droga nr 775 1985 1200 41 17 4 

odcinek: Proszowice - 1990 - - - - 

Nowe Brzesko 1995 3400 57 7 2 

 2000*) 4500 74 6 2 

 1980 700 42 20 8 

droga nr 775 1985 800 45 20 7 

odcinek: Nowe Brzesko  1990 850 52 14 3 

- Ispina 1995 2400 69 16 2 

 2000*) 3200 72 14 1 

*) szacunek na podstawie prognozy “Transprojektu” – Warszawa z 1997 r. 

 

Powyższe zestawienie wskazuje na nierównomierny wzrost ruchu na drogach układu pod-

stawowego. Blisko 50% wzrost obciążenia nastąpił w latach 1985 - 1990 na drodze nr 79 (dawna 

droga nr 777). Blisko trzykrotny wzrost ruchu w latach 1990-1995 odnotowano natomiast na 

drodze wojewódzkiej nr 775 na odcinku Nowe Brzesko – Ispina (przeprawa mostowa). Podane w 

tabeli natężenia ruchu dla roku 2000 stanowią szacunek oparty na prognozie “Transprojektu” - 

Warszawa.  

Wyraźne zmiany nastąpiły w strukturze rodzajowej ruchu. Udział samochodów osobo-

wych na drodze nr 79 na przestrzeni lat 1980 - 1995 wzrósł z 50-52% do 67-68% w roku 1995. Z 

kolei udział ruchu ciężkiego (samochody ciężarowe i autobusy) zmniejszył się w tym okresie z 

24% do 18% obecnie.  
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Obciążenie ruchem drogi nr 79 na odcinku Wawrzeńczyce – Nowe Brzesko było w 1995 

roku blisko dwukrotnie większe niż średnia krajowa (2012 poj./24h), natomiast na odcinku Nowe 

Brzesko  - Koszyce przekraczało średnią o blisko 70%. Z kolei na drodze nr 775 obciążenia ru-

chem były w roku 1995 o ok. 70% (na odcinku Proszowice – Nowe Brzesko) i o ok. 20% więk-

sze niż średnia krajowa dla dróg tej kategorii.    

 

VII.5 Zaplecze motoryzacji 

Usługi motoryzacyjne 

Na terenie gminy zlokalizowane są dwie stacje paliw: w Nowym Brzesku – przy drodze 

wojewódzkiej nr 775 w rejonie skrzyżowania z drogą nr 79 oraz na terenie wsi Hebdów przy 

drodze krajowej nr 79. Ponadto w Nowym Brzesku funkcjonuje stacja paliw gazowych LPG. Na 

terenie gminy działa również 12 zakładów świadczących usługi z zakresu motoryzacji, większość 

zlokalizowana jest w Nowym Brzesku (7 obiektów). Zakłady te świadczą usługi w zakresie me-

chaniki pojazdowej, diagnostyki, wulkanizacji,  blacharstwa i lakiernictwa.  

Szczegółowe informacje o lokalizacji i zakresie działania tych firm podane zostały 

w inwentaryzacji użytkowania terenu. 

 

Parkingi 

Największa koncentracja miejsc parkingowych w obszarze objętym studium występuje 

w rejonie Urzędu Gminy i Rynku w Nowym Brzesku: 

 obok Urzędu Gminy – ok. 20 m.p. 

 obok ośrodka zdrowia – ok. 15 m.p. 

 wzdłuż drogi nr 775 (pawilony handlowe) – łącznie ok. 60 m.p. 

 w Rynku – ok. 50 m.p. 

 w rejonie boiska sportowego przy ul. Niecałej – ok. 60 m.p. 

 

Mniejsze, kilkustanowiskowe parkingi zlokalizowane są przy obiektach usługowych 

i handlowych na terenie gminy. 
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VIII INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I KOMUNALNA 

VIII.1 Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Nowe Brzesko zaopatrywana jest w wodę z wodociągu grupowego, bazującego na 

wielootworowym ujęciu wody podziemnej „Nowe Brzesko”. Ujęcie to zlokalizowane jest na ta-

rasie niskim rzeki Wisły w odległości około 700 m na SE od zabudowań miejscowości Nowe 

Brzesko. Właścicielem ujęcia i wodociągu jest Urząd Gminy, a użytkownikiem Zakład Komu-

nalny z siedzibą w Nowym Brzesku, ul. Wesoła 40. 

Ujęcie wody złożone z pięciu studni wierconych o głębokości od 28.5 do 42 m, ujmuje 

trzeciorzędowy poziom wodonośny, wykształcony w tym rejonie w postaci piasków drobnoziar-

nistych i pylastych oraz piasków różnoziarnistych, miejscami zailonych, z cienkimi przerostami 

iłów szarych. 

Poziomy: czwartorzędowy i trzeciorzędowy w rejonie ujęcia praktycznie nie są rozdzielo-

ne litologicznie, więc pozostają w połączeniu hydraulicznym, ale z dominacją poziomu trzecio-

rzędowego. Zwierciadło wody w tych poziomach ma charakter swobodny i stabilizuje się na głę-

bokości od 0.2 do 3.8 m p.p.t. 

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 6 marca 1998 roku, znak 

OŚ.VI.7530-D/12/98, ujęcie wody w Nowym Brzesku ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 

w ilości 73.1 m3/h przy depresji od 11.7 do 22.2 m dla czterech studni. Wydajności eksploatacyj-

ne studni mieszczą się w przedziale 10.3 - 25 m3/h. Studnią awaryjną jest studnia piąta (S-13) 

o wydajności eksploatacyjnej Qe = 18.2 m3/h.  

Urząd Gminy Nowe Brzesko posiada, wydane przez UW w Krakowie z terminem ważno-

ści do 31.03.2008 r., pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia składającego się ze studni 

wierconych w miejscowości Nowe Brzesko, dla zasilania wodociągu wiejskiego, w ilości nie 

przekraczającej: 

- maksymalnej godzinowej - 73.1 m3/h 

- maksymalnej dobowej - 1752 m3/d, 

oraz pozwolenie wodno-prawne na eksploatację urządzeń służących do poboru wody. 

Wielkości te odpowiadają zatwierdzonym zasobom eksploatacyjnym ujęcia w ilości 73.1 

m3/h i praktycznie pokrywają aktualne zapotrzebowanie gminy na wodę, wynoszące 1792 m3/d, 

tj. 74.7 m3/h.  
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Ujęcie wody ma zatwierdzone decyzjami UW w Krakowie (OŚ.III.6210-1-53/98 

i OŚ.III.6210-1-53a/98 strefy ochrony:  

- bezpośredniej, obejmujące ogrodzony teren wokół każdej studni o wymiarach od 16 x 16 m do 

40 x 20 m 

- pośredniej, obejmujący obszar przyległy do terenów ochrony bezpośredniej studni 

o wymiarach: około 1450 m w kierunku wschód - zachód i około 950 m w kierunku północ - 

południe. Granica obszaru ustanowionej strefy ochrony pośredniej ujęcia została pokazana na 

planszach: „Ekofizjografia” i „Infrastruktura techniczna”. 

Na obszarze ustanowionych stref ochronnych wprowadzono zakazy, nakazy 

i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów i korzystania wody, których wykonanie 

i przestrzeganie spowoduje ochronę ilości i jakości wody w studniach.  

Wszystkie strefy ochrony pośredniej ustanowione decyzjami wojewodów przed dniem               

1 stycznia 2002 roku zostały wygaszone z dniem 31 grudnia 2012 r. (art. 21 ust.1 Dz. 

U.2011.32.159 – w sprawie zmiany Ustawy Prawo Wodne i innych ustaw. Wobec powyższego 

wygaszona została również strefa ochrony pośredniej ujęcia wody w Nowym Brzesku wyznaczo-

na decyzją Wojewody Krakowskiego, znak:OŚ.III.6210-1-53a/98. 

Wodociąg grupowy „Nowe Brzesko” obejmuje swym zasięgiem całą gminę (poza częścią 

miejscowości Rudno Dolne) oraz kilka gospodarstw poza granicami gminy w miejscowościach 

Kowala i Jaksice. Część miejscowości Rudno Dolne (około 30 gospodarstw) zaopatruje się 

w wodę z własnych przydomowych studni kopanych. 

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 150 km, z czego sieci magistral-

nej 10 km, a sieci rozdzielczej 110 km. Wodociąg posiada 1420 przyłączy (wg stanu na 2000 

rok), co stanowi ponad 90 % istniejących gospodarstw i budynków mieszkalnych.  

Średnie zużycie wody wynosi około 520 m3/d, co daje średnio 0.366 m3/d na jedno przy-

łącze. 

Znaczna ilość gospodarstw posiada własne przydomowe studnie kopane, z których uzu-

pełniane jest zapotrzebowanie na wodę, szczególnie dla celów gospodarczych (pojenie inwenta-

rza, podlewanie upraw). 

Wg danych Zakładu Komunalnego wielkość produkcji wody w 2000 roku wynosiła 189.2 

tys. m3 (woda pobierana z ujęcia), a jej przeznaczenie przedstawiało się w następujący sposób: 

a) woda dostarczana odbiorcom 128.67 tys. m3 



 109 

 w tym: gospodarstwa domowe 100.0 tys. m3 

 woda do celów produkcyjnych   28.67 tys. m3 

b) woda na cele własne zakładu   22.71 tys. m3 

c) woda na cele inne (np. p.poż)     9.46 tys. m3 

d) straty wody w sieci wodociągowej   28.38 tys. m3. 

Wg stanu na 2000 rok ujęcie wody składa się z pięciu czynnych studni wierconych, 

z których cztery pełni funkcję podstawowych, a jedna awaryjnej. W ujęciu istnieje też jedna 

studnia nieczynna, która z uwagi na zły stan techniczny i bardzo niską wydajność przeznaczona 

jest do likwidacji. 

Woda z poszczególnych studzien pompowana jest pompami głębinowymi, zapuszczony-

mi do rur nadfiltrowych, na rurach stalowych  80 i  60 mm. Ze studni woda tłoczona jest 

dwoma niezależnymi rurociągami do Stacji Uzdatniania Wody: rurociągiem  100 stalowym i ru-

rociągiem  150 PCV. 

Jakość wody z przedmiotowych studzien nie spełnia wymagań stawianych w normie wo-

dzie do celów pitnych i ogólnogospodarczych. Woda ta charakteryzuje się przekroczoną zawarto-

ścią żelaza ogólnego, manganu i amoniaku oraz nieznacznie nie spełnia wymagania normy pod 

względem bakteriologicznym. W związku z tym woda poddawana jest stale procesowi uzdatnia-

nia. 

Stacja Uzdatniania Wody, zlokalizowana przy ul. Wesołej w Nowym Brzesku, oddalona 

od studni od 400 do 700 m, została oddana do eksploatacji w latach 1984-85. W stacji woda pod-

dawana jest procesowi napowietrzania, a po przejściu przez filtry (odżelaziacze i odmanganiacze) 

jest kierowana do stalowych podziemnych zbiorników kontaktowych o pojemności 2 x 50 m3, 

gdzie następuje dezynfekcja - kontakt wody z chlorem. Roztwór podchlorynu sodu podawany jest 

z chlorowni chloratorem C-52. 

Zbiorniki kontaktowe stanowią równocześnie komorę ssawną pomp drugiego stopnia, 

które tłoczą wodę do sieci w I strefie zasilania i zbiornika wyrównawczego. Jest to zbiornik 

okrągły, dwukomorowy, o pojemności V = 350 m3, zlokalizowany na północ od miejscowości 

Nowe Brzesko, na rzędnej około 250 m n.p.m. 

Do drugiej strefy zasilania, obejmującej miejscowości wyżej położone (Hebdów, Śmiło-

wice, Sierosławice, Kuchary, Majkowice, Gruszów, Pławowice, Mniszów, Grębocin, Szpitary, 

Przybysławice, Rudno Dolne), i do zbiornika w Kucharach woda tłoczona jest niezależnym ruro-
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ciągiem tłocznym  150 mm poprzez zbiornik wyrównawczy o pojemności 10 m3 i hydrofornię 

w Hebdowie. 

Zbiornik wyrównawczy w Kucharach (Kamieniec) usytuowany jest na zachód od przy-

siółka Kolonia Kuchary, na rzędnej około 270 m n.p.m. Jest to okrągły zbiornik betonowy 

o pojemności 500 m3. 

Cały rurociąg funkcjonuje z wykorzystaniem jednej hydroforni i trzech zbiorników wy-

równawczych w układzie tłoczno-grawitacyjnym, przy czy zbiornik w Hebdowie jest zbiorni-

kiem technologicznym dla hydroforni. 

Stacja uzdatniania wody posiada przepustowość średnią dobową około 600 m3/d, a mak-

symalną godzinową Qmax h = 75 m3/h. Produkcja wody uzdatnionej wynosi: 

- średnia roczna - 520 m3/d 

- średnia dobowa - 700 m3/d 

- maksymalna - 1400 m3/d, przy czym wielkość około 1600 m3/d stanowi graniczną wartość 

określającą aktualne możliwości techniczne stacji, zapewniające uzdatnienie wody do parame-

trów wymaganych w normie dla wód pitnych. 

Sieć wodociągowa o ogólnej długości około 150 km (z przyłączami) posiada średnice od 

225 do 90 mm (magistrala), do 40 mm (przyłącza) i wykonana jest głównie z rur PCV. W rejonie 

miejscowości Nowe Brzesko przeważają rurociągi wykonane z rur żeliwnych kielichowych 

uszczelnianych ołowiem (około 6 km długości), które sukcesywnie odcinkami winny być wy-

mieniane są na rury PCV, ze względu na wysoką awaryjność i szkodliwość dla zdrowia. 

W miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów czynne są zdroje uliczne. 

Podsumowując, stan zaopatrzenia gminy w wodę można uznać za zadowalający, chociaż 

do rozwiązania pozostają jeszcze  problemy związane z wymianą sieci i rozbudową stacji uzdat-

niania wody. 

Oprócz wody z sieci wodociągowej na terenie gminy istnieją aktualnie czynne lub nie-

czynne studnie wiercone lub kopane, należące do innych użytkowników, które mogą stanowić 

dodatkowe źródło zaopatrzenia w wodę na wypadek awarii wodociągu. Są to studnie następują-

cych użytkowników: 

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Domar”, Nowe Brzesko - studnia nieczynna 

- Przedszkole, Nowe Brzesko - dwie studnie nieczynne 

- Przedszkole, Hebdów - studnia nieczynna 
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- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Majkowicach, Zakład butelkowania wody, Śmiłowice - 

studnia nieczynna 

- Szkoła podstawowa, Sierosławice - studnia nieczynna 

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Majkowice - dwie studnie czynne 

- Szkoła podstawowa, Kuchary 

- Szkoła podstawowa, Gruszów - studnia nieczynna 

- Przedsiębiorstwo Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych Sp. z o.o. w Krakowie, Zakład 

w Pławowicach - studnia czynna 

- Szkoła podstawowa, Mniszów - studnia nieczynna 

- Szkoła podstawowa, Rudno Dolne - studnia czynna 

- Zakład Masarski Adam Fudalej, Nowe Brzesko, ul. Nękanowicka 

- Hotel „Maria”, Nowe Brzesko 

- Szkoła podstawowa, Nowe Brzesko - dwie studnie nieczynne 

- dawna baza SKR, Śmiłowice - studnia nieczynna 

- Zakład Usługowy A. Wall, Śmiłowice - studnia czynna 

- Dwór w Pławowicach, właściciel prywatny - dwie studnie (jedna czynna) 

- PGR Warsztat remontowy, Hebdów - studnia nieczynna 

- Klasztor Pijarów, Hebdów 

- Ubojnia, przetwórstwo mięsa, Sierosławice - dwie studnie 

- zespół dworski, Sierosławice - studnia czynna 

- Zbigniew Mietła, Rudno Dolne 

- Rudno Dolne przysiółek Józefów - dwie studnie czynne 

- Jan Kubik, Grębocin 

- Cegielnia Roman Markocki, Szpitary. 

-   Wytwórnia Wód i Napojów „Herkules 2000”, Rudno Dolne 

 

VIII.2 Gospodarka ściekowa 

Gmina Nowe Brzesko, poza miejscowością Nowe Brzesko, nie posiada systemu kanaliza-

cji sanitarnej. 

Teren Nowego Brzeska jest uzbrojony w sieć wodociągową, teletechniczną, elektryczną 

(głównie napowietrzną) oraz w szczątkową kanalizację opadową. Kanalizacja opadowa popro-
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wadzona jest w głównych ulicach: Krakowskiej - średnice  400 i  500 mm, oraz Lubelskiej 

 400 mm. 

W 1998 roku rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków, a w 2000 roku realizację zbior-

czej kanalizacji sanitarnej. Do oczyszczalni tej będą odprowadzane ścieki sanitarne 

z miejscowości Nowe Brzesko (I etap) a docelowo również z miejscowości Hebdów. Zakończe-

nie realizacji I etapu tej inwestycji nastąpiło w 2001 roku. Zakres tego etapu obejmował wykona-

nie całej infrastruktury towarzyszącej tj. kraty koszowej, pompowni ścieków surowych, punktu 

zlewnego ścieków, flotownika napowietrzanego ze zbiornikiem osadu, biofiltra, jednej komory 

osadu czynnego z osadnikiem wtórnym, zbiornika osadu nadmiernego, studni pomiaru przepły-

wu, budynku obsługi oraz sieci zewnętrznych. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków po oczyszczalni jest Wisła, przy czym ścieki te nie 

są zrzucane bezpośrednio do Wisły, lecz płyną systemem rowów. Wójt Gminy Nowe Brzesko 

posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez Wydział Ochrony Środowiska U.W.  

w Krakowie (decyzja nr OŚ.III.6210-2-87/98 z dnia 20.07.1998 r.) na odprowadzenie oczyszczo-

nych ścieków po oczyszczalni w miejscowości Nowe Brzesko do stawu i dalej poprzez system 

rowów melioracyjnych do śluzy w wale przeciwpowodziowym rzeki Wisły w rejonie klasztoru w 

Hebdowie - Nowej Wsi, a następnie do Wisły w ilości nie przekraczającej Q max = 275 m3/dobę. 

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w najniższym punkcie terenów wokół Nowego Brzeska 

- na południowy wschód od centrum miejscowości. Pomimo zróżnicowania wysokościowego te-

renu i lokalnych przegłębień kanalizację w I etapie wykonano w systemie grawitacyjnym. 

W systemie kanalizacji przewidziano dwa główne kolektory dochodzące do oczyszczalni. 

Jeden, który został  zrealizowany, będzie odprowadzał ścieki z 4/5 terenu Nowego Brzeska, 

a drugi który jest na etapie projektu koncepcyjnego, będzie odprowadzał ścieki z Hebdowa i 1/5 

terenu Nowego Brzeska. Podział ten jest wynikiem założenia, że ścieki do oczyszczalni będą do-

prowadzane głównie grawitacyjnie. Kanały zbiorcze grawitacyjne wykonywane są z rur kieli-

chowych. z PVC  315, 200 i 160 mm. Łączna długość kolektorów zbiorczych wynosi około 

3.6 km. 

Na etapie tym zrealizowano również część kolektora przewidywanego do realizacji 

w drugim etapie, który docelowo będzie prowadził ścieki z Hebdowa, jednak do kolektora tego 

można już odprowadzać ścieki z rejonu ul. Lubelskiej. Do kolektora głównego w Nowym Brze-
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sku ścieki doprowadzane są poprzez przyłącza kanalizacyjne, obejmujące bezpośrednie odpro-

wadzanie ścieków z prywatnych posesji. 

Oczyszczalnia w Nowym Brzesku jest typu mechaniczno-biologicznego. Docelowo  

(po zrealizowaniu całości zadania) przepustowość oczyszczalni będzie wynosić 550 m3/d. Prze-

pustowość aktualnie zrealizowanej części wynosi 275 m3/d, czyli zgodnie z obowiązującym po-

zwoleniem wodno – prawnym. 

Drugi etap realizacji oczyszczalni jest w fazie projektu koncepcyjnego. Oczyszczalnia jest 

w fazie rozruchu i wstępnej eksploatacji od sierpnia 2000 roku. Aktualnie (stan na 2007 r.) prze-

rabia około 40 – 50  m3/d ścieków spływających wykonaną kanalizacją. Przy oczyszczalni zloka-

lizowana jest stacja zlewowa dla przyjmowania nieczystości z terenów nie objętych kanalizacją, 

która na razie z przyczyn technologicznych nie funkcjonuje (ze względu na zbyt małą ilość ście-

ków dopływających do oczyszczalni). Około 10 – 15 m3 wszystkich przerabianych ścieków sta-

nowią ścieki dowożone. 

 

VIII.3 Zaopatrzenie w ciepło 

W gminie nie ma zbiorczego systemu ogrzewania. Istnieje kilka kotłowni indywidual-

nych, obsługujących obiekty użyteczności publicznej lub zakłady produkcyjne. Głównie są to ko-

tłownie opalane węglem, koksem i miałem, np. obiekty w Nowym Brzesku: szkoła, przedszkole, 

budynek Urzędu Gminy, szkoła w Sierosławicach, Gruszowie, przedszkole w Hebdowie. W ko-

tłowniach przy hotelu „Maria” w Nowym Brzesku i stacji paliw „Lenar”  

w Hebdowie paliwem jest olej opałowy. 

Pozostałe budynki na terenie gminy są ogrzewane indywidualnie - materiałem grzewczym 

jest głównie węgiel i koks. 

 

VIII.4 Elektroenergetyka 

Stan istniejący 

Na terenie miasta i gminy Nowe Brzesko zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną 

odbywa się z podstawowych źródeł zasilania leżących poza terenem gminy tj. głównie ze stacji 

110/SN „Proszowice”. 

Całość sieci średniego jak i niskiego napięcia  poza fragmentami w centrum miasta pracu-

je praktycznie w wykonaniu napowietrznym.  
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Wynika to z typowo wiejskiego charakteru zagospodarowania terenów gminy. 

Poszczególni odbiorcy zaopatrywani są w energię elektryczną ze stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV w wykonaniu napowietrznym oraz wnętrzowym. 

Aktualnie na terenie gminy pracuje 49 szt. stacji transformatorowych, w tym trzy 

w wykonaniu wnętrzowym.  

Stacje transformatorowe wyposażone są w jednostki transformatorowe o mocy od 50 do 

315 kVA. 

Łączna moc zainstalowanych jednostek transformatorowych wynosi 4,64 MVA. 

Układ sieci jak również rozmieszczenie stacji transformatorowych dostosowany jest do 

aktualnych potrzeb w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną. Parametry linii średniego 

napięcia 3 x 35mm AFL oraz 3 x 50mm AFL. 

Parametry linii niskiego napięcia 4 x 35mm, 4x 50mm Al. 

W południowej części obszaru gminy  na kierunku wschód – zachód  przebiega linia na-

powietrzna najwyższych napięć 220 kV relacji Lubocza – Tarnów. 

Uwarunkowania 

Funkcjonujący na terenie gminy system zaopatrzenia w energię elektryczną oparty  

o napowietrzną sieć średniego napięcia zasilającą poszczególne stacje transformatorowe 15/0,4 

kV jest funkcją zarówno zagospodarowania tego obszaru, jak również uwarunkowań terenowych. 

System zaopatrzenia w energię elektryczną po stronie średniego napięcia dostosowany 

jest aktualnych potrzeb. W miarę narastania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-

ną może być modyfikowany i rozbudowywany. 

Jedynym ograniczeniem czy uwarunkowaniem w funkcjonowaniu systemu może być stan 

techniczny sieci wynikający z okresu jej eksploatacji. 

Zarówno sieci energetyczne jak również urządzenia zasilające średniego napięcia nie 

stwarzają zasadniczych uwarunkowań w rozwiązaniach urbanistycznych. 

Uwarunkowania wywołuje linia napowietrzna 220 kV która wymaga zachowania strefy 

ochronnej wyłączonej spod zabudowy po ok. 30 m od osi linii.  

 

Wykaz stacji transformatorowych 

 

1. Nowe Brzesko I     160 kVA 

2. Nowe Brzesko II     100 kVA 
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3. Nowe Brzesko III     250 kVA 

4. Nowe Brzesko IV     160 kVA 

5. Nowe Brzesko wodociągi   100 KVA 

6. Nowe Brzesko stacja benzynowa   100 kVA 

7. Nowe Brzesko oczyszczalnia     63 KVA 

8. Nowe Brzesko piekarnia    250 KVA 

9. Nowe Brzesko most    160 kVA 

10. Nowe Brzesko pawilon    250 kVA 

11. Rudno Dolne I        63 kVA 

12. Rudno Dolne II       50 kVA 

13. Rudno Dolne III       50 kVA 

14. Hebdów I         63 kVA 

15. Hebdów II        75 kVA 

16. Hebdów III        63 kVA 

17. Hebdów IV        63 kVA 

18. Hebdów Stary       63 kVA 

19. Hebdów osiedle       75 kVA 

20. Hebdów stacja benzynowa   100 kVA 

21. Hebdów - Mniszów    100 kVA 

22. Śmiłowice I     100 kVA 

23. Śmiłowice II     100 kVA 

24. Śmiłowice III       63 kVA 

25. Sierosławice I       50 kVA 

26. Sierosławice II     100 kVA 

27. Sierosławice III       63 kVA 

28. Sierosławice IV       50 kVA 

29. Kuchary I      100 kVA 

30. Kuchary II      100 kVA 

31. Kuchary III       63 kVA 

32. Gruszów I        63 kVA 

33. Gruszów II        75 kVA 

34. Gruszów III        63 kVA 

35. Gruszów IV       63 kVA 

36. Gruszów V       63 kVA 

37. Gruszów VI        63 kVA 

38. Pławowice I       50 kVA 

39. Pławowice II       63 kVA 

40. Mniszów I        63 kVA 

41. Mniszów szkoła     100 kVA 

42. Mniszów III       50 kVA 

43. Mniszów IV       63 kVA 

44. Mniszów V     100 kVA 

45. Grębocin I        50 kVA 

46. Grębocin I        63 kVA 

47. Przybysławice       63 kVA 

48. Szpitary      100 kVA 

49. Szpitary cegielnia       75 kVA 
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50. Majkowice wieś     100 kVA 

51. Majkowice SHR       50 kVA 

52. Majkowice PGR       315/250 kVA 

 

VIII.5 Zaopatrzenie w gaz 

W chwili obecnej (rok 2002) w granicach administracyjnych gminy Nowe Brzesko nie ma 

sieci gazowej, z której mogliby korzystać jej mieszkańcy. Jedynie kilkunastu odbiorców 

w Nowym Brzesku przy ul. Nękanowickiej, przylegającej do wsi Wawrzeńczyce, korzysta z gazu 

ziemnego za pośrednictwem gazociągu średniego ciśnienia  32. Gazociąg ten, o charakterze wy-

łącznie konsumpcyjnym, stanowi przedłużenie gazociągu średnioprężnego  150, biegnącego 

przez Wawrzeńczyce, a zmiana średnicy ze 150 na 32 następuje na granicy tych dwóch miejsco-

wości. W ramach gazyfikacji gminy gazociąg ten zamieniony będzie na przewód dz 110 mm. 

Pozostali mieszkańcy gminy Nowe Brzesko korzystają z gazyfikacji bezprzewodowej 

w postaci butli na gaz propan-butan. Ten rodzaj paliwa zaspokaja potrzeby komunalno-bytowe. 

Do ogrzewania pomieszczeń używa się paliw stałych, tj. koksu i węgla, energii elektrycznej, 

rzadko oleju opałowego. 

Przez teren gminy Nowe Brzesko nie przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia. 

 

VIII.6 Telekomunikacja 

Stan istniejący 

Obsługa abonentów telefonicznych na terenie gminy zapewniona jest poprzez centralę te-

lefoniczną w Brzesku Nowym o pojemności ok.950 numerów oraz przez centralę w współpracu-

jącą z nią we wsi Mniszów o pojemności 288 numerów. 

Centrale te pracują w ruchu automatycznym w połączeniu z centralą automatyczną 

w Krakowie poprzez połączenie kablem światłowodowym relacji: 

Kraków – Wawrzeńczyce - Nowe Brzesko oraz linii międzymiastowej napowietrznej tej 

samej relacji. 

Większość  sieci magistralnej i abonenckie na terenie miasta wykonana jest jako kablowa, 

natomiast na terenach wiejskich sieć ta pracuje w wykonaniu napowietrznym. 

Przez teren gminy przebiega napowietrzna lina międzymiastowa relacji Nowe Brzesko – 

Proszowice oraz Nowe Brzesko – Koszyce oraz między centralowa relacji Nowe- Brzesko – 

Mniszów. 
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Ponadto przez teren gminy przebiega kabel światłowodowy Nowe Brzesko – Hebdów – 

Bobin.  

Uwarunkowania 

W zakresie rozwoju różnego typu systemów telekomunikacyjnych na terenie gminy nie 

występują praktycznie żadne uwarunkowania techniczne czy lokalizacyjne. 

Istniejące centrale telefoniczne mogą być w dowolnym momencie rozbudowane do lokal-

nych potrzeb bez inwestycji kubaturowych. 

 

VIII.7 Gospodarka odpadami 

We wszystkich miejscowościach gminy Nowe Brzesko poza terenem samego Nowego 

Brzeska, ścieki odprowadzane i gromadzone są w przydomowych zbiornikach wybieralnych - 

szambach. Wywóz ścieków z szamb następuje do kilku oczyszczalni położonych poza granicami 

gminy: przy Technikum Rolniczym w Piotrkowicach gmina Koniusza, oczyszczalni komunalnej 

w Proszowicach, we Włostowicach gmina Koszyce. 

Stan ten  ulegnie zmianie jeżeli  uruchomiona zostanie stacja zlewowa przy nowej 

oczyszczalni w Nowym Brzesku.  

Zamknięcie I etapu realizacji kanalizacji w Nowym Brzesku i włączenie do niej wszyst-

kich obiektów i posesji z obszaru gęstej zabudowy zapoczątkuje porządkowanie gospodarki ście-

kowej w gminie. Przy bardzo dobrym zaopatrzeniu w wodę i praktycznie pełnym zwodociągo-

waniu gminy (poza częścią Rudna) zorganizowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki ście-

kowej jest znacznym problemem do rozwiązania. 

 

Odpady stałe wywożone są indywidualnie lub przez firmę „KOMBUD” z Proszowic na 

międzygminne wysypisko odpadów w Żębocinie gm. Proszowice. Oprócz tego zorganizowanego 

i właściwie funkcjonującego składowiska, odpady są składowane na terenie gminy na kilku „dzi-

kich” wysypiskach, które należałoby zlikwidować. 

   

VIII.8 Cmentarnictwo 

W gminie istnieją cztery cmentarze, przy czym czynne są trzy cmentarze w miejscowo-

ściach, w których usytuowane są kościoły to jest: w Nowym Brzesku, Hebdowie i Sierosławi-
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cach. Są to cmentarze parafialne o łącznej powierzchni terenu 5,70 ha, które w pełni zaspakajają 

potrzeby mieszkańców gminy w tym zakresie. 
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IX GOSPODARKA PRZESTRZENNA GMINY 

IX.1 Struktura przestrzenna gminy 

Układ przestrzenny gminy charakteryzuje: 

1) równoleżnikowy układ form krajobrazowych 

- pofałdowany obszar Płaskowyżu Proszowickiego z terenami otwartymi, użytkowanymi 

rolniczo, poprzecinany niezbyt rozległymi dolinami potoków z siecią osiedleńczą 

- dolina Wisły wzdłuż południowej granicy gminy odcięta wyraźną skarpą prawie na całej 

swej długości, pokryta roślinnością łąkowo-zagajnikową (często endemiczną) - bez zabu-

dowy 

- dolina Szreniawy od północy - z rozległymi zastoiskami i stawami - użytkowana rolniczo, 

bez zabudowy. 

2) osadnictwo wykształcone w układy liniowe, wzdłuż dróg, z wyraźnie silniej zurbanizowaną 

częścią południową 

3) znikoma ilość lasów (1.6 % powierzchni ogólnej gminy) - nieliczne i niewielkie (szczątkowe) 

skupiska leśne występują w części środkowej płaskowyżu oraz w dolinie Wisły. 

 

IX.2 Struktura osadnictwa i procesy urbanizacyjne 

Pod względem funkcjonalno-przestrzennym gmina jest obszarem o stosunkowo jednorod-

nej strukturze wewnętrznej. Dotyczy to zarówno środowiska przyrodniczego, jak i przestrzennej 

struktury gospodarki i zjawisk społecznych. 

Wyróżnia się tu jedynie mocniej zurbanizowana część południowa wzdłuż tranzytowej 

trasy komunikacyjnej: najintensywniej zabudowana, najludniejsza, z dużą koncentracją usług - 

tworząca główną oś rozwoju funkcji pozarolniczych. Są to wsie: Nowe Brzesko, Hebdów, Śmi-

łowice (koncentruje się tam ponad 50 % ludności gminy). 

Na pozostałym obszarze gminy osadnictwo rozwinęło się dość równomiernie, choć nie na 

dużą skalę - wsie są niewielkie, słabo zaludnione (na ogół liczba mieszkańców nie przekracza 

300 osób). Zabudowa kształtuje się w dość wyraźne układy liniowe poszczególnych wsi, przy-

siółków i kolonii. 

Najczęściej „obudowana” została jedna strona drogi i ta historyczna prawidłowość 

w wielu wypadkach czytelna jest do dziś (Hebdów, Przybysławice, Mniszów, Kuchary, Gru-

szów). Jedynie układ przestrzenny miejscowości gminnej - Nowego Brzeska wyróżnia się bar-
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dziej zwartym przestrzennie zespołem zabudowy małomiasteczkowej, rozbudowanej na dawnym 

układzie owalnicowym. 

Powszechna w gminie „liniowość” zabudowy spowodowała, że na ogół nie wykształciły 

się centra wsi, a usługi publiczne i komercyjne nie wykazują tendencji do koncentracji. Rysuje 

się natomiast tendencja do kształtowania się zespołów wsi w zakresie świadczenia usług publicz-

nych na zasadzie bliskiego sąsiedztwa lub dobrej dostępności komunikacyjnej. Jako ośrodki ta-

kich zespołów, z uwagi na wyposażenie w usługi, można wymienić Nowe Brzesko, Mniszów 

Wieś, Hebdów i Sierosławice. 

Na całym obszarze gminy powszechnie występuje zabudowa rodzinna o niskiej intensyw-

ności, która w swej strukturze charakteryzuje się przeważającym udziałem budownictwa zagro-

dowego (ponad 70 %). Jedynie w Nowym Brzesku i Majkowicach udział działek rolnych i dzia-

łek jednorodzinnych jest prawie równy. 

Rejonem koncentracji funkcji gospodarczych, podobnie jak w przypadku osadnictwa jest 

miejscowość Nowe Brzesko oraz tereny wsi położonych przy trasie Kraków - Sandomierz, w 

bezpośrednim lub bliskim jej otoczeniu. Zasoby budowlane dla tych funkcji znajdują się na 

działkach wydzielonych, powszechnie występują też jako lokale wbudowane, zarówno w budyn-

ki mieszkalne, jak i obiekty o innych funkcjach. 

 

IX.3 Ruch budowlany i stopień realizacji ustaleń planistycznych 

Ruch budowlanych 

Rozwój osadnictwa na terenie gminy związany jest głównie z realizacją budownictwa in-

dywidualnego - mieszkaniowego i gospodarczego, o czym świadczą wydawane decyzje budow-

lane. Obrazuje to poniższa tabela 18 

Tabela 18 

Rodzaj inwestycji 
1997 r. 1998 r. 1999 r. 2000 r. 

ilość % ilość % ilość % ilość % 

budynek mieszkalny 4 

32 

19 

72.5 

22 

67 

15 

50 rozbudowa lub modernizacja budynku 

mieszkalnego 
5 7 17 12 

budynek gospodarczy 8 

43 

5 

16.5 

10 

17 

9 

16.5 rozbudowa lub modernizacja budynku 

gospodarczego 
4 1 - - 

obiekty usługowe 1 3.5 1 2.5 1 2 4 7.5 

inne 6 21.5 3 8.5 8 14 14 26 

Razem 28 100 36 100 58 100 54 100 
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Analizując ilość wydanych pozwoleń na budowę w kolejnych latach trudno zauważyć 

większą prawidłowość czy tendencję. Inwestycje budowlane na terenie gminy dotyczą 

w większości obiektów mieszkalnych (budowa nowych lub rozbudowa istniejących). 

Aktywność budowlana w dziedzinie mieszkalnictwa waha się w granicach średnio od kil-

ku do kilkunastu nowych obiektów rocznie na całą gminę, co świadczy o pewnej stabilności, 

a nawet zastoju. Ponadto dość znaczna (i rosnąca) w stosunku do nowych obiektów, ilość wyko-

nywanych modernizacji i rozbudów świadczy raczej o tendencjach do utrwalania istniejącego 

stanu rzeczy niż o rozwoju. 

Inwestycje oznaczone w powyższej tabeli jako „inne” dotyczą głównie obiektów i sieci 

infrastruktury technicznej. Zwiększająca się ich ilość w kolejnych latach jest zjawiskiem korzyst-

nym, świadczącym o rosnącym poziomie jakości życia mieszkańców o podnoszeniu standardów 

mieszkaniowych. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wydanych decyzji o Warunkach Zabudowy. 

Tabela 19.1. 

 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 

i

ilość 

% i

ilość 

% i

ilość 

% i

ilość 

% i

ilość 

% i

ilość 

% i

ilość 

% 

Budynek 

mieszkalny 

1

7 

5

7 

8 

3

0 

1

6 

4

5 

1

1 

5

6 

2

1 

5

6 

1

8 

6

9 

1

7 

4

8 

Rozbudowa, 

nadbudowa  

lub dobudowa 

budynku 

mieszkalnego 

1

2 
4 6 3 5 

1

1 
5 

Budynek go-

spodarczy 

1

0 

2

0 

2 

5 

3 

1

0 

0 

1

2 

0 

2 

1 

7 

7 

2

4 

Rozbudowa, 

nadbudowa  

lub dobudowa 

budynku go-

spodarczego 

0 0 2 3 1 2 4 

Obiekty usłu-

gowe 
0  0  0  0  0  0  3 6 

inne 1

2 

2

3 

2

6 

6

5 

2

2 

4

5 

8 3

2 

1

9 

4

2 

1

0 

2

4 

1

0 

2

2 

 

Razem 

5

1 
 

4

0 

 4

9 

 2

5 

 4

6 

 4

2 

 4

6 

1

00 
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Realizacja dotychczasowych ustaleń planistycznych 

Porównanie ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego 

z faktycznym stanem zainwestowania (w oparciu o sporządzoną dla potrzeb „Studium” inwenta-

ryzację) wskazuje na znaczne rezerwy terenowe, szczególnie w zakresie mieszkalnictwa. 

 

Stopień wykorzystania wyznaczonych planem terenów pod zabudowę mieszkaniową przedsta-

wiono w tabeli 19 

Tabela 20 

Sołectwo 

Powierzchnia te-

renu w planie 

[ha] 

Powierzchnia do zainwestowania do ro-

ku 1999 roku 
Rezerwa terenu 

[ha] 
[ha] [%] 

Grębocin 29.6 13.7 46 15.9 

Gruszów 36.9 15.2 41 21.7 

Hebdów 64.7 36.9 57 27.8 

Kuchary 29.2 14.4 49 14.8 

Majkowice 15.5 8.3 54 7.2 

Mniszów Kolonia 15.8 6.4 41 9.4 

Mniszów Wieś 25.9 12.1 47 13.8 

Nowe Brzesko 81.1 46.7 58 34.4 

Pławowice 25.1 11.3 45 13.8 

Przybysławice 22.7 9.0 40 13.7 

Rudno Dolne 35.4 16.1 45 19.3 

Sierosławice 18.4 9.7 53 8.7 

Szpitary 20.2 11.3 56 8.9 

Śmiłowice 53.5 21.4 40 32.1 

Razem 474.0 232.5 49 241.5 

 

Powyższe zestawienie obrazuje stopień realizacji ustaleń planistycznych i istniejące re-

zerwy terenów mieszkaniowych w poszczególnych wsiach. 

Rezerwy terenowe w całej gminie wynoszą około 250 ha. Przyjmując do szacunkowych 

obliczeń aktualną średnią wielkość działki w gminie około 1250 m2, rezerwy terenowe wynoszą 

około 2 000 działek. Porównując przedstawiony wcześniej ruch budowlany (średnio 15 nowych 

budynków rocznie) z możliwościami jakie daje obowiązujący plan zagospodarowania, można 

stwierdzić, że przy utrzymaniu obecnego tempa rozwoju rezerwy wystarczą na około 130 lat. 

Inaczej licząc (przyjmując szacunkowo 4 osoby na działkę), rezerwy terenowe pozwolą na za-

pewnienie warunków zamieszkania dla dodatkowych 8 000 mieszkańców (przy obecnej liczbie 

ludności wynoszącej 5 721 osób). 
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Rezerwy terenu pod usługi i inwestycje nie są już tak duże (stanowią około 60 %) obec-

nego zainwestowania) i nie budzą zastrzeżeń. Istnieje możliwość ich ewentualnej korekty w wy-

niku szczegółowego rozpoznania i np. zwiększenia w przypadku rosnącej koniunktury gospodar-

czej. 

Analiza przestrzenna terenów wyznaczonych planem pod zainwestowanie wykazuje ob-

szary nieskonsumowane do dziś i nie rokujące ich wykorzystania w najbliższym czasie, chociaż-

by z uwagi na konieczność pełnego uzbrojenia. Należałoby zastanowić się nad zasadnością dal-

szego ich utrzymywania jako terenów budowlanych (tereny takie występują w Nowym Brzesku, 

Rudnie Dolnym, również w Śmiłowicach i Kucharach). 

 

IX.4 Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego rozwoju przestrzen-

nego gminy 

- W miarę zwarty i prawidłowo skomunikowany system osadniczy z wyróżniającą się struktu-

ralnie i obszarowo jednostką gminną jest zjawiskiem korzystnym i umożliwiającym właściwy 

rozwój przestrzenny gminy. 

- Postępująca urbanizacja terenów południowych, przejawiająca się głównie w obudowywaniu 

trasy komunikacyjnej, jest zjawiskiem nieprawidłowym. Pożądane są działania eliminujące te 

tendencje. 

- Ograniczeniem dla rozwoju przestrzennego jest powszechny w gminie udział gleb 

o najwyższym stopniu ochrony - uwarunkowanie to kieruje rozwój wsi na wykorzystanie 

w pierwszej kolejności uzbrojonych terenów rolnych oraz odtwarzanie zabudowy w obrębie 

istniejących siedlisk. 

- Rezerwy terenowe pod budownictwo wyznaczone w planach znacznie przekraczają potrzeby 

gminy w tym zakresie - pożądana jest redukcja nadwyżek terenów nie rokujących wykorzy-

stania. 

- Rezerwy terenu pod inwestycje wydają się być właściwe co do wielkości, natomiast trudno 

odnieść się do ich potencjalnej lokalizacji, gdyż to uwarunkowanie jest zainteresowaniem in-

westora. 

- Pewnym ograniczeniem dla inwestora jest stosunkowo niewielka ilość terenów komunalnych 

nadających się na te cele. 
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X MATERIAŁY WEJŚCIOWE 

- pisma instytucji nadesłanych (w tym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopol-

skiego) 

- wykazy własności gruntów (z UG Nowe Brzesko) (KWRSkP) 

- „Strategia rozwoju gminy Nowe Brzesko”, 1999 

- „Strategia rozwoju powiatu proszowickiego”, wrzesień 1998 

- „Studium zagospodarowania przestrzennego województwa krakowskiego”, Wydział Polityki 

Regionalnej i Przestrzennej UW w Krakowie, 1998. 

- MPOZP gminy Nowe Brzesko 

- Rejestr zabytków - archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków 

- „Zabytki architektury i budownictwa w Polsce - województwo krakowskie”, Ośrodek Doku-

mentacji Zabytków. Warszawa, 1995 

- Roczniki statystyczne województwa małopolskiego. 1999 

- „Weryfikacja map zasięgu zalewów wielkich wód prawdopodobnych na wybranych odcin-

kach górnej Wisły”, IMGW w Krakowie, 1998 

- „Mapa geologiczno-gospodarcza gminy Nowe Brzesko w skali 1:25 000B. Bąk, A. Szeląg, 

PIG Kraków, 1998 

- „Raport o stanie środowiska w woj. małopolskim w roku 1999”, WIOŚ, Kraków 2000 

- „Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz Tarnów, Mapa podstawowa 1:50 000 ar-

kusz Nowe Brzesko (975)” H. Jurkiewicz, J. Woiński, Wyd. Geol. Warszawa 1979 

- „Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce wg gmin”, T. Witek, IUNiG Puła-

wy 1993 

- „Geografia regionalna Polski”, J. Kondracki, Warszawa 1998 

- „Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w województwie krakowskim”, M. Zając, A. Za-

jąc, UJ Kraków 1998 

- materiały robocze Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat Rejo-

nowy Proszowice z siedzibą w Nowym Brzesku 

- „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych rejonu Krakowskiego Zespołu 

Miejskiego”, J. Pyrich, J. Kowalski, PG Kraków, 1982 

- decyzje pozwoleń wodnoprawnych UW Kraków 
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- „Regiony fluwiometryczne w Polsce”, A. Schmuck, Czasopismo geograficzne, nr 36, z.3, 

1965 

- „Warunki korzystania z wód w Podobszarze I na terenie działania RZGW Kraków”, RZGW w 

Krakowie, część II planistyczna, Kraków XI, 1993 

- „Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej w Nowym Brzesku”, Biuro Geodezyjno-Projektowe, 

Gustaw Galus 

- „Odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni. Zmiana „B”. Projekt budowlany kana-

lizacji sanitarnej”, MACDECOR Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice, 1999 

- „Program gazyfikacji gminy Nowe Brzesko w woj. krakowskim - aneks”, E. Nalepka z zespo-

łem, 1995 

- „ECONET - Polska koncepcja krajowej sieci ekologicznej”. Wyd. Fundacja IUCN Poland, 

Warszawa, 1995 


